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RESUMO 

Lôbo, ABAP. Efetividade oxi-hemodinâmica e satisfação percebida por 
cardiopatas graves durante três tipos de banho no leito: crossover – 106f. 
Dissertação (Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial) - Universidade 
Federal Fluminense. Niterói. Rio de Janeiro. 
 
Introdução: A equipe de enfermagem é responsável pelo banho no leito, técnica 
que repercute no estado clínico, sobremaneira num quadro de pacientes 
cardiopatas graves o que acaba tornando um procedimento complexo. Pelo 
desconhecimento dos reais efeitos oxi-hemodinâmicos e satisfatórios podendo 
onerar o aumento dos custos relacionados à prática. O banho completo no leito é 
uma técnica destinada a indivíduos inteiramente dependentes que precisam de 
cuidados higiênicos totais. É uma atividade que pode ser exaustiva para o doente, 
mesmo que o enfermeiro realize a totalidade dos cuidados. Neste contexto, é 
necessário que o enfermeiro se reaproxime do procedimento para melhorar a 
qualidade do banho oferecido aos doentes. Objetivos: Investigar as repercussões 
hemodinâmicas e satisfatória, durante a realização dos três tipos de banho no 
leito: banho no leito tradicional a 42,5ºC, banho no leito com frasco-ampola de 
água destilada aquecida e banho no leito com lenços umedecidos aquecidos. 
Comparar as repercussões hemodinâmicas e satisfatória, sob controle de 
temperatura da água, análise dos dados hemodinâmicos, aplicabilidade de um 
questionário destinado a avaliação da satisfação, em pacientes internados com 
Cardiopatia grave. Propor um vídeo educativo para os pacientes, para escolha do 
tipo de banho no leito no paciente pós cirurgia cardíaca internado em unidade 
cardiointensiva, com base nas repercussões hemodinâmicas e satisfação do 
paciente. Método: Foi um Ensaio Clínico tipo Crossover 3 X 3. Trata-se de um 
ensaio clínico, que possui três etapas do tipo crossover 3 X 3, com análise das 
sequências A-B-C, A-C-B, B-A-C, B-C-A, C-A-B e C-B-A. Foram recrutados 
pacientes com cardiopatias graves. Washout: 24h entre banhos. Variáveis 
dependentes: Temperatura corporal, Satisfação (Escala Semântica Diferencial), 
Frequência cardíaca, Pressão sistólica, Pressão diastólica, PAM, SpO2 e 
Frequência respiratória. Equipamentos: Monitores Multiparamétricos setoriais, 
Placa aquecedora em cerâmica sem agitação C-MAG HP10. Controlador de 
temperatura ETS D5. Termohigrômetro com data Logger Kimalogg Pro. 
Resultados: Mediante a análise dos resultados, os dados não apresentaram 
nenhuma significância estatística que possa ser considerada como recomendação 
ou direcionamento sugerindo que cause melhoria ou deletério ao paciente. 
Quanto a análise da satisfação do paciente, também não se encontrou dados que 
pudessem estratificar a preferência do paciente por um determinado banho. 
Entende-se por isso que qualquer dos três banhos possam ser realizados de 
forma segura e satisfatória ao paciente, sendo plausível que a escolha seja feita 
pelo paciente. Conclusão: O banho no leito tradicional com água a 42,5°C, o 
banho no leito com frasco ampola de água destilada aquecida e o banho no leito 
com lenços umedecidos para banho aquecidos, em pacientes em pós-cirurgia 
cardíaca e internados em uma UTI não apresentaram nenhuma alteração 
significativa quanto as variáveis FC, FR, Tax, PAS, PAD, PAM, SpO2, Hb e 
satisfação do paciente. Levando-nos novamente a disponibilizar ao paciente as 
tecnologias disponíveis na unidade hospitalar, a fim de que o mesmo decida com 



a ajuda de um profissional, qual a melhor técnica para banho que ele deseja 
receber, levando em consideração todas as etapas do procedimento em si, de 
forma clara e objetiva. 
 
Área CNPq: Ciências da saúde; Enfermagem; Enfermagem médico-cirúrgica; 
Cardiologia.  
Palavras-chave: Banhos; Cuidados de enfermagem; Hemodinâmica; 
Enfermagem Baseada em Evidências.  



ABSTRACT 

Lôbo, ABAP. Oxyhemodynamic efficacy and satisfaction perceived by severe 
cardiopathy during three types of bath in the bed: crossover – 106f. Dissertation 
(Professional Master's Degree in Nursing Care) - Universidade Federal 
Fluminense. Niterói. Rio de Janeiro. 
 
Introduction: The nursing team is responsible for bathing in the bed, a technique 
that affects clinical status, especially in a group of patients with severe heart 
disease, which ends up making a complex procedure. Due to the lack of 
knowledge of the actual hemodynamic effects satisfactory and may increase the 
costs related to the practice. Complete bathing in the bed is a technique for fully 
dependent individuals who need total hygienic care. It is an activity that can be 
exhaustive for the patient, even if the nurse performs the total care. In this context, 
it is necessary for nurses to rejoin the procedure to improve the quality of the bath 
offered to patients. Objectives: To investigate the hemodynamic and satisfactory 
repercussions during the performance of the three types of bed bathing: traditional 
bed bathing at 42.5ºC, bed bathing with vial of hot distilled water and bed bathing 
with warmed wipes. To compare hemodynamic and satisfactory repercussions, 
under water temperature control, multiparametric data analysis, applicability of a 
questionnaire to evaluate satisfaction in patients hospitalized with severe 
cardiomyopathy. To propose an educational video to choose the type of bath in 
the patient bed after cardiac surgery hospitalized in a cardio-intensive unit, based 
on hemodynamic repercussions and patient satisfaction. Method: It was a 3 X 3 
Crossover Clinical Trial. It is a clinical trial, which has three stages of the 3 X 3 
crossover type, with analysis of the sequences A-B-C, A-C-B, B-A-C, B-C-A, C-A-
B and C-B-A. Patients with severe cardiopathies were recruited. Washout: 24 
hours between baths. Dependent variables: Body temperature, Satisfaction 
(Differential Semantic Scale), Heart rate, Systolic pressure, Diastolic pressure, 
MAP, SpO2 and Respiratory rate. Equipment: Sectional Multiparametric Monitors, 
Non-shaking Ceramic Heating Plate C-MAG HP10.Temperature controller ETS 
D5. Thermometer with Kimalogg Pro data logger. Results: By analyzing the 
results, as presented the data did not present any statistical significance that can 
be considered as recommendation or guidance suggesting that it causes 
improvement or deleterious to the patient. Regarding the analysis of patient 
satisfaction, data were also not found that could stratify the patient's preference for 
a given bath. It is understood that any of the three baths can be performed safely 
and satisfactorily to the patient, and it is plausible that the choice is made by the 
patient. Conclusion: The bath in the traditional bed with water at 42.5 ° C, bath in 
the bed with ampoule flask of heated distilled water and bath in the bed with wipes 
heated for bath, in patients after cardiac surgery and hospitalized in a ICU, did not 
present any significant changes regarding variables, HR, FR, Tax, SBP, DBP, 
PAM, SpO2, Hg and patient satisfaction. Again, we made available to the patient 
the technologies available in the hospital unit for the patient, in order to that the 
same decide with the help of a professional, which is the best bathing technique 
that he wishes to receive. Taking into account all steps of the procedure itself, 
clearly and objectively.  
Areas CNPq: Health sciences; Nursing; Medical-surgical nursing; Cardiology.  
Keywords: Baths; Nursing care; Hemodynamics; Evidence-Based Nursing. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 O banho no leito do paciente cardiopata crítico 

Na busca de suprir as necessidades humanas básicas dos pacientes 

cardiopatas que encontram-se acamados e necessitando de auxílio profissional para 

realizarem seus cuidados higiênicos, além da contribuição para a melhora de seu 

prognóstico, diversas intervenções de enfermagem são efetuadas durante o período 

de internação, dentre elas encontra-se o banho no leito (BL), que pode implicar em 

diversos efeitos, que perpassam pela satisfação do cliente e o equilíbrio 

hemodinâmico(1). 

O BL é considerado uma intervenção seguramente indicada a indivíduos que 

encontram-se impossibilitados de realizar suas necessidades fisiológicas com 

autonomia. Uma vez que encontravam-se em condições normais de saúde, e que 

devido a um estado clínico/cirúrgico, tornaram-se inteiramente dependentes 

precisando de cuidados higiênicos totais(2).  

Na literatura, considera-se o banho no leito como uma intervenção 

estressante e constrangedora para o paciente, mesmo que o enfermeiro se 

preocupe com toda a vulnerabilidade apresentada. Com o propósito de minimizar 

esses efeitos, busca-se manter a privacidade do paciente com a utilização de 

biombos no momento do banho, elegendo executores do mesmo sexo que o 

paciente e respeitando a sua intimidade, proporcionando ao paciente mais 

segurança durante o procedimento(2).  

A Nursing Interventions Classification (NIC), foi construída por pesquisadores 

da Universidade de Iowa, tendo sido lançada em 1992 e até a presente data passa 

por análises e interpretações. A primeira edição apresentou 336 intervenções e a 

quarta 514 com mais de 12.000 ações/ atividades, atualmente, possui sete domínios 

e 30 classes. Desde a terceira edição, as intervenções essenciais das áreas de 

especialidade, têm sido apresentadas num total de 43 especialidades. O tempo para 

execução destas intervenções, bem como, seus níveis de formação para 

administração, de forma segura, também está descrito. Segundo a NIC, a 

intervenção de enfermagem é “qualquer tratamento baseado no julgamento e no 
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conhecimento clínico realizado por um enfermeiro para melhorar os resultados do 

paciente/cliente(3). 

Associada ao cuidado corporal, a Classificação das Intervenções de 

Enfermagem NIC define-o como limpeza do corpo com o propósito de relaxamento, 

asseio e restabelecimento do indivíduo. Contudo, o banho no leito não tem o objetivo 

exclusivo de higienizar corporalmente ou diminuir a microbiota, existindo outras 

finalidades, como: satisfação do paciente, conforto, comodidade, regulação térmica, 

estimulação da circulação e melhora da auto estima(4). 

Em unidades hospitalares é um dos procedimentos de enfermagem mais 

realizados no cotidiano dos setores, porém, observa-se que, ao longo do tempo, 

esta intervenção como outrora fora ensinado em sala de aula, tem passado por 

modificações no campo prático, incluindo modificações não somente na técnica 

quanto na temperatura da água para o banho(5). 

Deve-se destacar a importância do banho no leito aplicado sob a forma que 

se garanta a eficácia e objetividade e que seja realizada por um profissional que 

tenha autonomia para indicar o banho mais adequado, conhecimento científico 

quanto aos tipos de intervenções disponíveis e capacitado para avaliar e solucionar 

as intercorrências que possam vir a acontecer(6). 

Embora haja o diminuto quantitativo de material publicado acerca dos 

desfechos oxi-hemodinâmicos durante o banho no leito as evidências existem. 

Ensaio clínico não controlado que utilizou pacientes acometidos por IAM, com 

amostra (n=20) estratificada pelo Therapeutic Interventions Score System (TISS) nas 

classes I e II, com o objetivo de avaliar as variáveis fisiológicas: frequência cardíaca 

(FC), temperatura axilar (T.ax.) e saturação de oxigênio (SpO2), registradas em três 

momentos: pré, peri e pós o banho no leito do doente crítico. Os sujeitos foram 

submetidos com controle (B1) da água a temperatura constante a 40ºC pôr termo 

higrômetro e (B2) no banho experimental com temperatura constante (42,5ºC - 

42,6°C). Obtida a partir de um gradiente térmico estabelecido pela intercessão entre 

a temperatura do ambiente e a do paciente. Os resultados evidenciam que o 

gradiente térmico utilizado em B2 (42,5-42,6°C), face ao B1 se mostrou mais efetivo 

quanto à estabilidade da SpO2 durante e após o procedimento (p<0,05), e em 

relação à FC e T.ax. se mostrou mais efetivo ao passo que manteve a estabilidade 

das variáveis mesmo após o procedimento (p<0,05). Concluindo que, no que se trata 
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de variáveis hemodinâmicas em exposição ao ambiente com temperatura diminuída, 

diminuir a probabilidade de perda de calor seria profilaxia ao tratamento terapêutico 

do paciente com IAM(7). 

O banho no leito envolve diferenças nas temperaturas do ambiente, da água e 

do paciente. O equilíbrio da temperatura corporal é reconhecido pelo esforço que o 

sistema cardiovascular exerce para a troca de calor entre os tecidos internos do 

corpo, órgãos e pele. Sabe-se que grandes mudanças na temperatura podem 

exercer influência nas respostas hemodinâmicas, sob risco de desestabilização das 

variáveis fisiológicas(8,9).  

Percebeu-se que na prática assistencial não há uma avaliação criteriosa para 

a realização do banho nos pacientes críticos, tornando-se uma prática que pende 

mais para a execução de uma tarefa do que para um cuidado(10). 

Em algumas unidades hospitalares observa-se que a técnica do banho no 

leito tem sofrido algumas adaptações, em virtude das necessidades identificadas 

pela equipe de enfermagem, no cuidado ao paciente crítico que encontra-se 

internado em uma Unidades de Terapia Intensiva(11).  

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) define o paciente crítico 

como sendo aquele paciente grave, que teve suas funções vitais e fisiológicas 

comprometidas, com perda de sua autonomia vital, necessitando substituição 

artificial de funções e assistência contínua(12). 

Um estudo quase experimental (pré e pós), com n=36 pacientes que 

encontravam-se em pós opertório de revascularização coronária e troca de válvulas 

cardíacas, internados na UTI na Clínica El Rosário em Medelin, Colômbia, no 

período de abril de 2009 a julho de 2009. Foram analisados os valores 

hemodinâmicos durante o banho, através de provas paramétricas e não 

paramétricas, considerando as variáveis PAS, PAD, PAM, FC, FR, FiO2 e SpO2. 

Comparando os momentos antes, durante e depois do banho, observou-se aumento 

significativo da PAS e da FR entre os tempos avaliados (valor p = 0,017 e p-valor 

<0,0001, respectivamente); observou-se um aumento na PAS durante o banho (p = 

0,010) e um aumento de FR após banho (p valor = 0,008). Não houve mudanças 

estatisticamente significativas nos valores das demais variáveis avaliadas(13). 

Uma UTI precisa estar de acordo com determinadas normas referentes ao 

ambiente para fornecer o atendimento ao qual se destina. A ANVISA no ano de 
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2002, determina na Resolução RDC no 50, que a unidade deve comportar no mínimo 

6% do total de leitos existentes no hospital, necessitando manter um acesso restrito 

e ser próxima a unidades de emergência, como o centro cirúrgico. Referindo-se à 

temperatura do ambiente, é preconizada por lei que se obtenha um controle 

permanente da temperatura entre 21 e 24°C e umidade relativa do ar entre 40 e 

60%(14). 

A temperatura do ambiente é determinante na avaliação de alguns 

parâmetros vitais importantes, especialmente em unidades de cuidados críticos. 

Ambientes refrigerados, mesmo em concordância com a legislação vigente, podem 

prejudicar o quadro clínico dos pacientes e retardar o processo de recuperação. 

Neste sentido, faz-se necessário um planejamento cuidadoso e eficiente, no que se 

refere ao banho no leito executados nestas unidades, quanto à duração, 

temperatura da água e exposição do paciente, visando o controle dos fatores 

ambientais passíveis de causar instabilidades(15). 

Um ensaio clínico não controlado com amostra de 15 pacientes acometidos 

por IAM Killip-Kimbal 1 ou 2 nas primeiras 72 horas e internados em uma UTI testou 

o efeito do banho no leito com controle térmico da água constante a 40ºC, tempo 

inferior a 20 minutos (DD inicial ≤8 min; DLD≤ 4min; DLE ≤ 2min; DD final ≤6min). 

Não se verificou efeito estatisticamente significante sobre as variáveis de fluxo 

sanguíneo FC, PAS, PAD, PAM. O tempo total de banho apresentou efeito sobre 

o índice de oferta tecidual de oxigênio (IDO2), e ao se considerar que, a oferta de 

oxigênio é diretamente proporcional ao tempo de banho(16). 

Corroborando com a conjectura levantada acerca da queda da SpO2 

decorrente do declínio da temperatura do banho no leito, um estudo quase-

experimental, com um n= 30, realizado no período de dezembro 2007 a abril de 

2008, tipo antes e depois utilizando abordagem quantitativa de medidas 

biofisiológicas, representadas pela saturação de oxigênio, medida pelo oxímetro de 

pulso (SpO2) e registrada em três momentos: antes, durante e após o banho no leito 

do doente crítico, classificados como TISS-28 a partir do nível II e internados em 

uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital universitário no Brasil, 

comparou a SpO2 em vários momentos com controle e sem controle da temperatura 

da água. Os resultados mostraram que a temperatura da água controlada reflete 
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numa menor variação da SpO2 (p <0,05). Concluindo assim que ao manter a 

temperatura da água constante pode ser capaz de minimizar a queda da SpO2
(17). 

Com o que concerne, um outro estudo realizado por pesquisadores do grupo 

de pesquisa Cardiovisão da Universidade Federal Fluminense (RJ- Brasil), um 

ensaio clínico não controlado, com amostra de 15 pacientes internados com 

diagnóstico de IAM em um hospital particular, apontaram que o banho no leito com 

controle da temperatura, seja do ambiente, do corpo ou da água quando aplicado na 

técnica do banho no leito no paciente grave acometido com IAM pode influenciar as 

alterações oxi-hemodinâmicas(18). 

Com os resultados obtidos na pesquisa supracitada, acredita-se que o banho 

com água aquecida e mantida a 42,5 - 42,6°C (BL 2) é mais efetivo que o banho 

utilizando água a 40°C constante (BL 1), no que implica a FC, Temperatura axilar e, 

sobretudo em relação à SpO2. Por fim, a partir da identificação das implicações oxi-

hemodinâmicas relacionadas ao banho no leito, é importante entender e identificar a 

importância do impacto que o banho no leito pode causar nas variáveis 

hemodinâmicas de um paciente. É importante observar que ignorar o impacto que o 

banho no leito tem sobre o indivíduo doente, e executá-lo de maneira leiga pode 

levar a iatrogenia do cuidado, podendo ocasionar problemas hemodinâmicos no 

paciente(18). 

No paciente cardiopata, o banho no leito torna-se um procedimento de alta 

complexidade, requerendo adequado planejamento e equipe capacitada no saber-

fazer, no intuito de proporcionar ao paciente um cuidado livre de danos, que leve a 

melhora bio-funcional e a sua satisfação e conforto(19). 

O BL e os demais cuidados higiênicos que são realizados pela equipe de 

enfermagem, fazem parte de um ritual de cultura, sobre o qual se tem uma literatura 

ainda limitada. Ao buscar a realidade do BL, encontram-se estudos que apontam a 

percepção do paciente submetido ao procedimento, a visão deles quanto ao cuidado 

prestado pela equipe de enfermagem e os anseios e expectativas relacionados ao 

procedimento em si(20). 

Um estudo de construção de ferramentas de investigação, submetido a 

análise fatorial e cálculo de confiabilidade, com uma amostra de 130 pacientes 

internados em uma unidade de terapia intensiva, publicado em 2011 construiu e 

validou uma escala de diferencial semântico para avaliar a percepção dos pacientes 
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em relação ao banho e que resultou em uma medida de diferencial semântico 

resultante, apresentou como produto uma escala bidimensional com coeficientes de 

confiabilidade alfa Cronbach superiores a 0,90. A proposta dessa escala é avaliar e 

modificar os pontos negativos do banho, direcionando e intensificando a orientação 

e a assistência do profissional enfermeiro(21). 

O paciente pode se apresentar ansioso durante a realização do banho no leito 

e esse sentimento é compreensível diante de um contexto sociocultural, no qual não 

se é adequado despir-se na frente de outras pessoas(22). Uma vez que essa prática 

se torna rotineira, o profissional enfermeiro esquece-se que o corpo é do outro, e 

que existe a invasão de privacidade e da intimidade, ocasionando insatisfação e 

ansiedade(23). 

A ansiedade do banho no leito é significantemente maior do que a ansiedade 

gerada pelo banho no chuveiro, devendo então modificar-se os fatores que 

influenciam para esse aumento. Os profissionais de enfermagem devem se 

preocupar não só com os aspectos fisiológicos mas também os psicológicos, 

buscando um equilíbrio emocional e físico(23). 

O enfermeiro, de acordo com o decreto nº 94.406 que regulamenta a 

profissão no artigo 8º, é quem de forma autônoma, define a melhor prática e o 

melhor momento para administrar a intervenção do banho no leito(24). As ações 

privativas do enfermeiro afirmam a tomada de decisão: c) planejamento, 

organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de 

enfermagem; f) prescrição da assistência de enfermagem e h) cuidados de 

enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos 

adequados e capacidade de tomar decisões imediatas(25). 

Mudanças de posicionamento na cama, alteração térmica da água e ambiente 

e o próprio descondicionamento clínico podem impactar na resposta hemodinâmica 

apresentada pelo paciente, onde essas variáveis estão sob controle do profissional 

de enfermagem(26). 
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1.1.1 Tipos de banho no leito em unidades intensivas 

1.1.1.1 Banho no leito tradicional a 42,5ºC (Banho A) 

Em um ensaio clínico do tipo crossover 2x2, com n=20 pacientes de ambos os 

sexos, com idade superior a 18 anos, acometidos por IAM, classificados pela escala 

de complexidade assistencial TISS-28 com score igual ou superior a 20 pontos, 

correspondente às classes II, III e IV, conduzido na unidade coronariana de um 

hospital universitário do município de Niterói (RJ), Brasil, durante o ano de 2011, 

comparou as repercussões da temperatura da água do banho no leito do paciente 

infartado sobre variáveis oxi-hemodinâmicas. Resultando na identificação da 

capacidade de reduzir FC, elevar SpO2 e aumentar Tax, o BL com controle 

hidrotérmico a 42,5°C demonstrou-se mais vantajoso para pacientes acometidos por 

IAM estáveis fisiologicamente, revelando-se, inclusive, como intervenção 

terapêutica. O BL tradicional a 42,5ºC, é considerado pela maioria dos profissionais 

como um banho eficaz ao qual se tem conhecimento. Considera-se vantajoso o fato 

de se ter a possibilidade de remover rigorosamente a sujidade da pele. Durante o 

banho, quando se é realizado movimentos rotatórios, possivelmente obtém-se a 

abertura dos poros e a remoção adequada dos germes. Outro aspecto positivo do 

banho no leito é a microcirculação, possibilitando a irrigação das áreas corporais 

menos irrigadas(26). 

Objetiva-se higienizar a pele; reduzir potencial de infecção; estimular a 

circulação sanguínea, proporcionar atividade muscular e oportunizar observações da 

integridade da pele e estado do paciente e proporcionar conforto físico e mental. 

Utiliza-se como material para aplicar a técnica: luva de procedimento; jarra, bacia, 

compressas, sabonete e anti-séptico; lençol, cobertor, toalha e fronha; espátula e 

solução para higiene oral; biombo, hamper e gaze(27).  

1.1.1.2 Banho com frasco ampola de 1L de água destilada aquecida sem controle 

da temperatura (Banho B) 

O banho no leito com frasco-ampola de 1L água destilada aquecida é uma 

prática realizada pela equipe de enfermagem na unidade de terapia intensiva pós-

cirurgia cardíaca, que consiste no aquecimento de um frasco ampola de 1L de água 

destilada no micro-ondas de uso exclusivo, onde fura-se o fundo do frasco ampola 
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com uma agulha hipodérmica, com o objetivo de simular uma ducha para realizar o 

banho. Ainda não se dispõe de resultados científicos quanto ao uso desta prática. 

1.1.1.3 Banho com lenços umedecidos aquecidos para banho no leito (Banho C) 

No ano de 1994 a enfermeira Americana Suzan M. Skewes desenvolveu um 

método diferenciado para realizar o banho no leito, que substituiria o banho com 

bacia, baldes, sabão, luvas e toalhas(28), proporcionando ao paciente uma pele 

hidratada com menos risco para infecção e com melhora no tempo de cicatrização, 

diminuindo o tempo de enfermagem na realização da técnica e o número de 

infecções de pele(29). 

O método do banho com lenços umedecidos era composto por oito 

compressas de algodão, pré-umidificadas com agentes surfactantes e hidratantes 

inócuos à pele, para limpeza e hidratação do paciente. As compressas podem ser 

aquecidas no micro-ondas por trinta segundos e em banho-maria ou aplicadas em 

temperatura ambiente. No intuito de diminuir infecção cruzada, utiliza-se um lenço 

para cada parte do corpo, descartando sempre após a utilização(28). 

O estudo apresenta dados de uma enfermeira inovadora que sensibilizada 

com uma visão futura, se preocupava com o controle de custo, satisfação do 

paciente e registro da temperatura. O banho realizado pelos enfermeiros da unidade, 

era feito com saco plásticos de polietileno, dentro do saco colocava-se água com um 

liquido emoliente e aquecido por dois minutos no micro-ondas. Havia a preocupação 

de colocar de 8 a 10 pedaços de tecido dentro deste liquido, com o objetivo de 

utilizar um pano para cada parte do corpo e desprezá-lo após o uso(28). 

No Hospital Presbiteriano, Columbia Campus, em Nova York, foi realizado um 

estudo crossover 2 X 2, onde cada paciente recebeu dois tipos de banho diferentes 

em dias diferentes, com uma amostra de 40 pacientes acamados no período mínimo 

de 48 horas e internados em 3 UTIs: a UTI cardiotorácica composta por 16 leitos, 

uma UTI clínica com 18 leitos e uma UTI cirúrgica geral com 12 leitos. Foram 

excluídos pacientes que foram diagnosticados com doenças na pele(28).  

O estudo comparou o banho tradicional com o banho com lenços 

descartáveis, como o intuito de obter evidências sobre: o tempo e qualidade do 

banho, contagens microbianas na pele, a satisfação do enfermeiro e o custo(28).  
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No resultado da pesquisa, obteve-se como resposta que o banho com lenços 

umedecidos gastou-se menos tempo que o banho tradicional. Na contagem de 

microbiota não mostrou resultados significativos. No custo, houve uma amostra 

significativa menor para o banho com lenços umedecidos, pois ele estava ligado 

diretamente a economia do tempo gasto para realizar o banho e ao salário do 

enfermeiro(28).  

Quanto à satisfação, a equipe de enfermeiros demonstrou grande preferência 

pelo banho descartável, sem avaliar preferencias entre os dois quanto a hidratação 

da pele, somente relatando que é uma forma desejável de banho para os pacientes, 

sendo o preferido ao banho tradicional(28). 

1.2 Doenças cardiovasculares 

Estatísticas registram que as doenças não comunicantes, ainda no século 

XXI, permanecem como as primeiras causas do aumento da mortalidade no Brasil e 

no mundo. Em sua magnitude, como um problema de saúde, responsabilizam-se por 

70% desses óbitos, dos quais 30% atribuídas as doenças do aparelho circulatório(30). 

Dentre as muitas doenças cardiovasculares (DCV) podem-se destacar as 

síndromes coronarianas agudas (SCA), o infarto agudo do miocárdio (IAM), e as 

doenças cardíacas crônicas com desfechos cirúrgicos. Há uma estimativa que em 

2030, as DCV determinarão 23,3 milhões de óbitos em todo o mundo(31). 

 A liberação de biomarcadores de necrose miocárdica são caracterizados pela 

elevação do segmento ST sendo assim classificados como uma SCA. A Sociedade 

Europeia de Cardiologia / ACCF/ AHA/ World Herat Federation para a definição 

Universal de Infarto do Miocárdio, descreve que a  elevação diagnóstica de ST na 

ausência da hipertrofia do ventrículo esquerdo ou bloqueio do ramo esquerdo em 

pacientes com dor torácica aguda e persistente (tempo superior a 20 minutos) com 

elevação do segmento ST no eletrocardiograma (ECG), indicando uma oclusão 

coronária aguda e total, caracteriza um paciente com diagnóstico de infarto(31). O 

objetivo terapêutico é a imediata reperfusão, por angioplastia ou fibrinolíticos.  

Por outro lado, pacientes com dor torácica aguda, mas sem elevação do ST, 

apresentam eventualmente depressão deste segmento, inversão da onda T ou 

nenhuma alteração no ECG(31), descrito como a pseudo - normalização que pode ser 

representado por anormalidades eletrocardiográficas em repouso (inversão da onda 
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T e/ou depressão do ST), esses traços podem retornar ao normal durante episódios 

anginosos e ou em alguns pacientes com Doença aguda crônica (DAC) obstrutiva 

quando estiverem realizando exercícios(32) .    

Para que o paciente seja acompanhando através de ECG, estabelece-se uma 

estratégia para aliviar a isquemia e os sintomas com repetidas medições de 

marcadores de necrose do miocárdio. Com base na medição da troponina 

diferenciar-se-ão eventos de infarto do miocardio sem elevação do segmento ST de 

angina instável(31)
. 

O infarto agudo do miocárdio, por sua vez, representa uma das doenças 

cardíacas de maior frequência, acarretando internação hospitalar de 5 a 8 dias. Com 

vistas à preservação do tecido miocárdio, minimização da ocorrência de 

complicações e redução do desconforto torácico é indicado o repouso no leito, posto 

que evita o aumento do trabalho cardíaco e consumo de oxigênio(33). 

Sendo assim, no que concerne ao período de instabilidade, mínimo 72 horas 

após o início do infarto, é altamente recomendável a adoção de estratégias 

poupadoras de oxigênio às fibras cardíacas. Nesse sentido, o suprimento das 

necessidades humanas básicas na unidade do paciente durante essa fase do 

processo saúde-doença é uma atitude proativa e desejável. Dentre as aludidas 

necessidades inclui-se a de higiene, cujo cuidado é representado pelo banho no 

leito(33). 

1.3 Abordagem cirúrgica às cardiopatias 

As doenças cardiovasculares compõem as patologias consideradas com 

maior morbimortalidade no Brasil e no mundo, sendo evidenciada pelo perfil 

epidemiológico, fatores hereditários e o convívio com fatores de riscos(34). As DCV 

podem ser tratadas clínica ou cirurgicamente. No entanto, o tratamento cirúrgico de 

cirurgia de revascularização do miocárdio (CRM) é considerado um procedimento 

consolidado no tratamento das doenças isquêmicas do coração(35). 

A gravidade dos pacientes que são submetidos à intervenção cirúrgica 

cardíaca, vem aumentando significantemente nas últimas décadas o número de 

CRM, sendo ampliado os riscos quanto as complicações e índice de mortalidade. 

Fazendo, portanto, aumentar as propostas de programas de saúde que beneficiem o 

tratamento e a adaptação de pacientes com DCV(35). 
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De acordo com os dados disponíveis no Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde (DATASUS) no período de 2006 a 2011 foram realizadas 

179.135 cirurgias cardíacas de revascularização do miocárdio (CRM) e/ou correção 

de valvopatias, no Brasil. Desse total, 64% (n=114.599) foram RVM, 30% (n=54.129) 

foram correções de valvopatias e 6,0% (n=10.407) foram cirurgias combinadas de 

CRM e correção de valvopatias. O número total de óbitos nesse período foi de 

12.827, acometendo 50% (n=6.421) dos pacientes submetidos à CRM, 37% 

(n=4.790) dos pacientes submetidos à correção de valvopatias e 13% (n=1.616) dos 

pacientes submetidos às cirurgias combinadas de RVM e correção de valvopatias(36). 

A CRM é um dos procedimentos mais frequentes realizado no mundo, nas 

últimas décadas houveram muito avanços relacionados ao conceito de aterosclerose 

e tecnologia das técnicas cirúrgicas. No entanto, outros progressos poderiam ter 

sido delineados no âmbito da medicina preventiva, tratamento clínico e intervenção 

por cateteres. Existe uma previsão de que se utilizarão drogas com ação no 

metabolismo dos lipídios, na estabilização da placa de aterosclerose e no tratamento 

das síndromes coronarianas agudas. A cirurgia de revascularização miocárdica 

poderá, então, ser complementada pela angiogênese, como também aplicada para o 

tratamento da insuficiência cardíaca. O uso de enxertos arteriais e a cirurgia 

minimamente invasiva associados a altas tecnologias, futuramente, tornar-se-ão 

uma rotina(37,38). 

De acordo com a Diretriz de Cirurgia de Revascularização Miocárdica, a 

indicação de CRM nas SCA tem como principais objetivos evitar a progressão para 

IAM e reduzir a mortalidade. Além disso, a revascularização miocárdica controla os 

sintomas, isquemia induzida e suas complicações, e melhora a capacidade funcional 

dos pacientes. Na decisão de indicação cirúrgica, deve-se avaliar os sintomas, o 

nível de gravidade pelas estratificações clínicas e a anatomia coronariana(39). 

A cirurgia cardíaca (CC) constitui-se em um procedimento cirúrgico no qual os 

fatores de risco envolvidos são responsáveis por diversas complicações 

cardiorrespiratórias no pós-operatório, com prejuízo da função autonômica cardíaca 

indicada pela variabilidade da frequência cardíaca (FC)(40).  

As cirurgias cardiovasculares, podem alterar de inúmeras formas os 

mecanismos fisiológicos dos pacientes ocasionando um estado crítico de pós-

operatório, fazendo-se necessário que este paciente esteja em um ambiente de 
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terapia intensiva a fim de correção e prevenção dos distúrbios causados pelos 

efeitos da anestesia, circulação extracorpórea e pela própria cirurgia em si(41). 

Independente do procedimento cirúrgico empregado, em busca de melhores 

resultados, há consenso de que um controle pós-operatório rigoroso garante 

estabilidade ao paciente e uma boa evolução mesmo em pacientes debilitados(42). 

É de suma importância saber o perfil epidemiológico do paciente submetido a 

uma CRM para que seja estabelecido uma estratégia de cuidado em saúde 

realizada pela equipe de enfermeiros que se torne eficaz, priorizando a promoção do 

autocuidado(43). 

Um estudo descritivo prospectivo, transversal, amostra de 99 participantes, 

entre março de 2013 e fevereiro de 2014 procurou identificar o perfil do paciente que 

era submetido a CRM: 70 (70,7%) homens, 61 (61,6%) casados, 53 (53,5%) 

aposentados, 86 (86,9%) procedentes da região metropolitana, com idade média de 

61,3 ±8,5 anos e média de anos de estudos de 6 ±3,4 anos. Quando considerada a 

ocupação anterior à aposentadoria, 14 (14,1%) eram pedreiros, 11 (11,1%) donas de 

casa e 11 (11,1%) prestadores de serviços gerais, as outras atividades 

apresentaram menos que 10%. As comorbidades prevalentes foram Hipertensão 

Arterial Sistêmica 84 (84,8%) e Diabetes Mellitus 42 (42,4%). Referente ao acesso 

aos serviços de saúde, 49 (49,4%) acessaram o hospital e 31 (31,3%) a Unidade 

Básica de Saúde (UBS). Observa-se a necessidade de ações estratégicas que 

facilitem o acesso e acompanhamento desta população aos serviços de saúde, em 

especial na atenção primária à saúde, antes e após a revascularização cardíaca(44). 

A proposta de se obter as características destes pacientes que são 

submetidos a CRM, tem como objetivo garantir que o profissional enfermeiro e 

prestador de cuidado a esse paciente, adquira informações sobre o perfil clínico e 

epidemiológico. Essas informações proporcionam a identificação das necessidades 

de cada paciente especificamente, favorecendo a construção de uma estratégia, 

promovendo um cuidado assistencial de qualidade e garantindo a segurança do 

paciente, diminuindo em grandes proporções as falhas no atendimento as 

complicações que são reversíveis, diminuindo diretamente a morbimortalidade 

associada a cirurgia cardíaca(45). 

Uma pesquisa de caráter observacional, retrospectivo, documental, não-

controlado, individual e descritivo, com pacientes que foram admitidos na UTI e que 
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foram submetidos a cirurgias cardíacas no Hospital Sul Fluminense- RJ no ano de 

2015, teve como  objetivo identificar e solidificar evidências e dados relacionados às 

características dos pacientes, a coleta de dados foi realizada pelo pesquisador 

principal tendo como fonte os prontuários médicos que foram faturados como 

cirurgias cardíacas e cirurgia de revascularização do miocárdio (RVM), trocas e 

plásticas valvares cardíacas e correção de comunicação interatrial (CIA). O 

prontuário de cada paciente foi avaliado quanto à idade, gênero e procedência, 

tempo de espera entre o exame de cateterismo cardíaco e a cirurgia RVM, tempo de 

internação hospitalar e desfecho. Foram avaliadas variáveis clínicas como tipo de 

cirurgia, comorbidades associadas: HAS; DM; dislipidemia; tabagismo; DPOC; 

disfunção neurológica; arteriopatia extracardíaca; IAM recente (90 dias). As variáveis 

quantitativas foram expressas em médias, desvio padrão e porcentagens. Dessa 

forma a amostra foi constituída de 82 procedimentos sendo a maioria cirurgia de 

RVM (80,48%), seguida de trocas valvares (13,41%), RVM associada à troca valvar 

(3,65%) e correção de comunicação interatrial (2,43%). O gênero masculino foi 

predominante (75,60%), a média de idade foi 62,02 ± 9,9 anos variando de 30 a 79 

anos, tendo uma discreta predominância em idosos (51,21%). O resultado de 

ecocardiograma foi encontrado em apenas 60 (73,17%) prontuários, e nesses, a 

média de fração de ejeção ventricular foi de 58,3 ± 13,8% sendo que 18 (30%) 

apesentavam fração de ejeção menor que 55%. Como antecedentes clínicos foi 

observado que os mais prevalentes foram hipertensão arterial (93,90%), Diabetes 

Mellitus (41,46%), dislipidemia (30,48%) e tabagismo (23,17%); outro dado 

observado foi que 23,17% dos pacientes tiveram IAM nos últimos 90 dias antes da 

cirurgia. O tempo de espera entre o último cateterismo cardíaco e a cirurgia de RVM 

foi em média de 88,4 ± 88,5 dias variando entre 1 e 432 dias. E os dias de 

internação hospitalar em média foram de 14,3 ±7,8 com variação de 4 a 49 dias, 

sendo que ao pacientes aguardaram em média 5 ± 3,4 dias da internação até o 

procedimento cirúrgico, permaneceram na UTI no pós-operatório em média de 5,9 ± 

6,3 dias, e em média 3,3 ± 2,9 dias na enfermaria após a alta da UTI, totalizando em 

média 9,3 ± 6,9 dias de internação entre a cirurgia e a alta hospitalar, e havendo 10 

pacientes (12,19%) evoluindo a óbito no pós operatório(46). 

As complicações pulmonares decorrentes das CC têm origem multifatorial, 

envolvendo a ativação de vias inflamatórias e oxidativas que se manifestam desde o 
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desenvolvimento de atelectasias a um quadro de insuficiência respiratória severa, 

com redução dos volumes pulmonares e das trocas gasosas. A fisioterapia 

respiratória faz parte dos cuidados realizados no paciente cardiopata, tanto no pré-

operatório, com exercícios preventivos para complicações pulmonares quanto no 

pós-operatório, com manobras de higiene e reexpansão pulmonar, pois pode 

contribuir de forma significativa para um bom prognóstico. Cerca de um terço dos 

pacientes submetidos à revascularização miocárdica, se houvessem sido realizados 

exercícios e manobras de fisioterapia respiratória no pré e pós- operatórios, 

poderiam ter tido o risco de óbito diminuído(36). 

Em decorrência do advento das abordagens minimamente invasivas, 

recentemente, houve uma mudança significativa no perfil dos pacientes submetidos 

à cirurgia cardíaca. A cirurgia de RVM, por exemplo, está sendo indicada mais 

tardiamente para pacientes com lesões mais graves, com maior número de 

comorbidades pré-operatórias e em pacientes mais idosos(47).  

Apesar das inúmeras alternativas para o tratamento da doença arterial 

coronariana, a CRM é uma opção com indicações precisas de médio à longo prazo, 

com bons resultados, proporcionando a remissão dos sintomas de angina e 

contribuindo para o aumento da expectativa e melhoria da qualidade de vida dos 

pacientes com doença coronariana(48). 

1.4 Questões de pesquisa 

Qual o padrão oxi-hemodinâmico e nível de satisfação do paciente durante o 

banho no leito tradicional à 42,5º; banho no leito com lenços umedecidos aquecidos 

e; banho no leito com frasco de 1L de água destilada aquecida em pacientes pós-

operatório de cirurgia cardíaca? 

1.5 Justificativa 

A ausência de estudos de efetividade de tipos de banho no leito, que 

possibilitem ao enfermeiro analisar e decidir qual é a melhor intervenção do BL a ser 

realizada no paciente pós cirurgia cardíaca, que proporcione menor alteração 

hemodinâmica e maior satisfação no paciente. 
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1.6 Relevância 

Os potenciais resultados derivados dessa pesquisa são relevantes ao 

paciente e sua família, uma vez que o estudo busca proporcionar um banho seguro, 

eficaz e satisfatório de acordo com o quadro hemodinâmico e preferências do 

paciente. 

Ao profissional de enfermagem será proposto uma ferramenta multimídia 

que auxiliará no momento de apresentar ao paciente os tipos de banho e a técnica a 

ser realizada disponível na unidade hospitalar. 

A relevância para a instituição se materializa na medida que provê 

ferramentas de empoderamento do paciente à escolha da melhor prática terapêutica 

centrada nas suas necessidades e preferências, remetendo, portanto, à vanguarda 

do cuidado centrado no paciente. 

1.7 Hipótese 

A efetividade hemodinâmica, oximétrica e nível de satisfação de pacientes 

submetidos à cirurgia cardíaca durante a realização do banho no leito tradicional à 

42,5º; banho no leito com lenços umedecidos aquecidos para o banho e; banho no 

leito com frasco de 1L de água destilada aquecida é semelhante. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral  

▪ Propor um vídeo educativo para escolha do tipo de banho no leito ao paciente 

em pós cirurgia cardíaca internado em unidade cardiointensiva, com base nas 

repercussões hemodinâmicas e satisfação do paciente. 

2.2 Objetivos específicos 

▪ Comparar os padrões hemodinâmicos e oximétricos durante o banho no leito 

tradicional à 42,5º; banho no leito com lenços umedecidos aquecidos para 

banho e; banho no leito com frasco de 1L de água destilada aquecida em 

pacientes pós-operatório mediato de cirurgia cardíaca. 

▪ Avaliar a satisfação do paciente de pós cirurgia cardíaca durante o banho no 

leito tradicional à 42,5º; banho no leito com lenços umedecidos aquecidos 

para banho e; banho no leito com frasco de 1L de água destilada aquecida. 

▪ Estratificar os achados para criação de um vídeo educativo. 
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3 ESTADO DA ARTE 

3.1 Revisão Integrativa 

Para responder a questão de pesquisa tomando por base as evidências 

científicas publicadas foi realizado uma pesquisa nas principais bases de dados. 

Buscou-se por artigos que descrevessem os efeitos sobre as variáveis oxi-

hemodinâmicas e a satisfação do paciente comparando o banho tradicional com 

bacia com outros tipos de banho. Esta pesquisa foi baseada na tese intitulada 

“Repercussões oxi-hemodinâmicas do banho no paciente adulto internado em 

estado crítico: evidências pela revisão sistemática de literatura”(49). A tese, uma 

revisão sistemática, obteve como resultados significativos banho com temperatura 

da água constante à 40º C e tempo total de banho de 20 min. O autor relacionou 

estes resultados a efeitos protetivos aos pacientes que necessitam de banho no 

leito. 

Para atender a questão de pesquisa foram realizadas buscas nas bases de 

dados: LILACS, Medline, Cumulative Index of Nursing and Allied Health (CINAHL) e 

Cochrane, com recorte temporal entre janeiro de 2012 a dezembro de 2017. A 

pesquisa foi realizada nos meses de novembro e dezembro de 2017. 

Utilizou-se os filtros Humanos e Adultos. Foram aceitos somente publicações 

escritas nos idiomas inglês, espanhol e português. 

Constitui-se como amostra desta pesquisa estudos primários (experimentais e 

observacionais) e estudos de revisão sistemática que tivessem como assunto 

principal o banho no leito tradicional e demais tipos de banho no leito em pacientes 

adultos em estado crítico com desfechos relacionados à satisfação e às 

repercussões oxi-hemodinâmicas. 

3.1.1 Busca nas bases de dados 

Para o acesso a base de dados da LILACS foi utilizado a Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS) que é um portal de acesso aberto e gratuito. Já o acesso às bases 

CINAHL, COCHRANE e Web Of Science foi obtido através do Portal de Periódicos 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

mediante senha institucional na rede da Biblioteca da EEAAC/UFF. O acesso a 
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Medline foi realizado através do PubMed mediante senha pessoal registrada 

diretamente neste portal.  

▪ LILACS: é uma base de dados on line aberta sob coordenação da Biblioteca 

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

Mundial da Saúde (BIREME/OPAS/OMS) em âmbito regional. Constitui o 

principal repositório de produção técnico-científico em saúde nos países da 

América Latina e Caribe. Seu acesso é obtido através do Portal da BVS(50). 

▪ Cochrane: é uma base de dados que abriga tanto revisões sistemáticas 

(Cochrane Database of Systematic Reviews -CDSR) quanto ensaios clínicos 

(Cochrane Central Register of Controlled Trials - CENTRAL). Possue 

reconhecimento internacional (representantes em mais de 43 países) e é 

apoiada pela OMS(51). 

▪ Medline: trata-se de uma base de dados desenvolvida pelo National Center 

for Biotechnology Information (NCBI) e faz parte da United States National 

Library of Medicine. Esta base fornece citações, resumos e textos completos 

e artigos relacionados(52). 

▪ CINAHL: é uma base voltada para enfermeiros, profissionais de saúde, 

pesquisadores, educadores de enfermagem e estudantes, cujos conteúdos 

estão voltados para a enfermagem, biomedicina e medicina alternativa e 

complementar(53). 

 

Como estratégia para ampliar a busca por mais artigos foram empregados a 

pesquisa por artigos relacionados e referências cruzadas a partir dos artigos da 

busca primária nas bases de dados. Para a busca por artigos relacionados, 

consultou-se a base Web Of Science que permite resgatar referências relacionadas 

ao artigo original e próprio PubMed/ Medline. Considerou-se para esta busca o 

mesmo recorte temporal que foi utilizado nas bases de dados.  

A operacionalização da busca foi realizada por meio da estratégia PICO. 

PICO é um acrômio cujo significado é: P = paciente ou problema, I = intervenção, C 

= controle ou comparação e O = desfecho ou resultados (“outcomes”). Optou-se por 

esta estratégia por apoiar as pesquisas sobre a prática baseada em evidências(54). 

Foi definido os termos de busca através da estratégia PICO, onde, P = 

paciente crítico; I = banho no leito com toalhas ou lenços umedecidos; C= banho no 
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leito tradicional e; O = satisfação do pacientes, hemodinâmica e oximetria de pulso. 

Após a definição da estratégia PICO, foi efetuado a busca na BVS por vocabulário 

controlado nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e no Medical Subject 

Headings (MeSH) da U.S. National Library of Medicine PubMed. 

Os vocábulos controlados ou tesauros são conceitos e termos que auxiliam 

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

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

foram empregados os MESH, e utilizou-se também termos não controlados ou 

palavras-chaves que estão no Apêndice  A. 

Por se tratarem de bases de dados internacionais, as buscas foram efetuadas 

com os termos controlados e termos não controlados na língua inglesa. 

Para combinação dos termos para a pesquisa foram utilizadas combinações 

com os operadores booleanos AND, OR e NOT. Estes recursos de busca auxiliaram 

na truncagem e ampliam o retorno de artigos e documentos científicos. Abaixo estão 

descritos os significados dos operadores boleanos: 

▪ AND –permite a intersecção entre as palavras e termos 

▪ OR – permite a união entre as palavras e termos 

▪ NOT – exclui palavras e termos não desejados para a pesquisa 

Foram também empregados outras ferramentas para a truncagem como os 

parênteses ( ), que são delimitadores da ação de cada operador na sintaxe de 

pesquisa, o cifrão $ que permite truncar a palavra a partir do radical e as aspas “ ” 

permite a busca por termos compostos.  

A lista das sintaxes empregadas em cada base de dados foram apresentadas 

no Apêndice B.  

Esta ação resultou em cento e setenta e nove artigos encontrados, sendo 

estes importados para o endnote. 
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Figura 1. Fluxograma da pesquisa nas bases de dados, Lilacs, Medline, Cinahl e Cochrane.  

 

Fonte: Elaboração própria, Niterói 2017.  

 

Os dez artigos selecionados foram analisados e estão dispostos em um 

quadro a partir da referência, objetivo, método e principais achados, disposto abaixo. 
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Quadro 1. Análise dos artigos a partir da referência, objetivo, método e principais achados. 

REFERÊNCIA OBJETIVO MÉTODO PRINCIPAIS ACHADOS 

Backes DS, Gomes 
CA, Pereira SB, Teles 
NF, Backes MTS. 
Portable bathtub: 
technology for bed 
bath in bedridden 
patients. Rev Bras 
Enferm; 70(2):364-
369, Mar.-Apr. 2017(55) 

Conhecer os 
benefícios da 

Banheira Portátil 
como tecnologia 
para o banho de 

leito em pacientes 
acamados. 

Estudo qualitativo, com 
pesquisa de caráter 
exploratório- descritivo, 
com pacientes 
acamados de uma 
clínica, no período de 
julho a dezembro de 
2015 

A banheira portátil se 
constitui em tecnologia 
agregadora, à medida que 
possibilita a melhora clínica 
do estado geral do paciente 
e ao transcender práticas 
tradicionais mecanizadas 
pelo alcance de práticas 
avançadas de cuidado de 
enfermagem. 

Magalhães AMM, 
Roboldi CO, Guzinski 
C, Silva RCM. Grau 
de dependência de 
pacientes de unidade 
de internação 
cirúrgica. Resvita 
Bras. Enferm; 68 (5): 
824-829, Set–out. 
2015(56) 

Identificar a 
complexidade do 

cuidado de 
enfermagem dos 

pacientes em 
unidade de 
internação 
cirúrgica, 

utilizando a 
escala de 

classificação de 
pacientes de 

Perroca. 

Estudo transversal 
descritivo, com 546 
avaliações de 187 
pacientes internados em 
uma unidade cirúrgica 
de uma unidade 
hospitalar do Sul do 
Brasil no período de 
outubro a dezembro de 
2012 

Predomínio de pacientes 
nas categorias de cuidados 
semi-intensivos (46,5%) e 
intermediário (44,0%), com 
prevalência de banho sem 
auxílio (58,4%) no total da 
amostra e banho no leito 
(69,3%) entre os pacientes 
de cuidado semi-intensivo. O 
grau de concordância entre 
duas duplas de avaliadores 
foi considerado bom. A 
aplicação da ferramenta 
mostrou-se viável como 
medida de grau de 
dependência e auxiliou no 
aprimoramento do processo 
de trabalho quanta a carga 
de trabalho de enfermagem. 

Lopes JL; Barbosa 
DA; Nogueira MLA; 
Barros ALBL. 
Orientação de 
enfermagem sobre o 
banho no leito para 
redução da ansiedade 
Revista Bras. Enferm; 
68 (3): 497-503, maio-
jun. 2015. DOI: 
10.1590/0034-
7167.2015680317i.(57) 

Avaliar a 
efetividade de um 

protocolo de 
orientação de 

enfermagem para 
redução da 

ansiedade de 
pacientes com 

síndrome 
coronária aguda, 
submetidos ao 

banho no leito e a 
relação dos sinais 

vitais com a 
ansiedade-

estado. 

Ensaio clínico 
randomizado, com 120 
pacientes internados em 
uma unidade de terapia 
intensiva no instituto do 
coração do Hospital das 
clínicas da Faculdade 
de Medicina na 
Universidade de São 
Paulo no período de 
março de 2011 a 
outubro 2012. O grupo 
intervenção recebeu um 
protocolo de orientação 
de enfermagem sobre o 
banho no leito e o grupo 
controle as informações 
rotineiras da unidade. A 
ansiedade foi avaliada 
por meio de inventário 
de ansiedade- estado 
em três momentos. 

O grupo intervenção teve 
uma redução 
significativamente maior da 
ansiedade quando 
comparado ao grupo 
controle (p<0,001) após a 
intervenção. A orientação de 
enfermagem foi efetiva para 
reduzir a ansiedade dos 
pacientes com síndrome 
coronária aguda que se 
submete ao banho no leito. 

continua... 
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...continuação 

REFERÊNCIA OBJETIVO MÉTODO PRINCIPAIS ACHADOS 

Lopes JL; Barbosa 
DA; Nogueira MLA; 
Barros ALBL. 
Construção e 
validação de um 
manual informativo 
sobre o banho no 
leito. Acta paul. 
Enferm;26(6):554-560, 
2013. Artigo em 
Português ID.702538 
(58) 

Construir e validar 
um manual 

informativo sobre 
o banho no leito 
para pacientes 
com síndrome 

coronária aguda. 

O manual informativo foi 
desenvolvido com base 
na experiência 
profissional dos 
pesquisadores e em 
levantamento 
bibliográfico, com 10 
enfermeiros: 5 
professores atuantes no 
campo e 5 enfermeiros 
de unidade de terapia 
intensiva cardiológica; 
dados foram coletados 
no período de outubro 
de 2010 a dezembro de 
2012. A versão final do 
manual foi validada com 
35 pacientes internados 
na unidade coronariana 
e que haviam 
vivenciado ao menos 
uma vez o banho no 
leito, utilizando escala 
do tipo Likert. 

A construção do manual 
informativo conteve 
informações sobre o banho 
no leito e as razões da 
necessidade deste 
procedimento. Na primeira 
fase foram necessárias 
quatro rodadas para o 
consenso entre os 
enfermeiros. Na segunda 
fase, foi observada uma 
média de escore superior a 
4, sendo considerado como 
validado, finalizando o 
manual com o título 
:Construção e validação 
sobre o banho no leito para 
pacientes com síndrome 
coronária aguda. 

Barbosa SCJ; Santos 
SME; Reis FF; 
Oliveira MGC; Santos 
L; Machado LDV. Bed 
bath for infarcted 
patienst: crossover of 
the hydrothermal 
control 40°C versus 
42.5°C. Online 
Brazilian Journal of 
NUrsing, 
2016;15(3):341-350. 
(10p).(59) 

Comparar as 
repercussões da 
temperatura da 

água do banho no 
leito do paciente 
infartado sobre 
variáveis oxi-

hemodinâmicas. 

Estudo crossover 2x2 
com as intervenções de 
banho no leito com 
controle da temperatura 
da água a 40°C e a 
42,5°C, comparando as 
repercussões da 
temperatura da água do 
banho no leito e as 
variáveis oxi-
hemodinâmicas, com 
pacientes infartados em 
unidade de terapia 
intensiva de Hospital 
Universitário do Rio de 
Janeiro, em 2011. 

Ambos os banhos se 
mostraram seguros no que 
se refere às variáveis FC, 
SpO2 e Tax. No entanto, 
pela capacidade de reduzir 
FC, elevar SpO2 e aumentar 
a Tax, o banho no leito com 
controle hidrotérmico a 
42,5°C demostrou-se mais 
vantajoso para pacientes 
acometidos por IAM estáveis 
fisiologicamente, revelando 
inclusive, como intervenção 
terapêutica. 

Silva LF; Miranda 
AFA; Silva FVF; 
Rabelo ACS; Almeida 
PC; Ponte KMA. Vital 
Signs and Nursing 
Procedures in 
Postoperative Period 
Of Cardiac Surgery. 
Journal of Nursing 
UFPE Mar 2014, v. 8, 
n. 3, p7 19-725. 
7p.1(60) 

Desenvolver uma 
análise 

comparativa dos 
sinais vitais de 
pacientes em 

pós-operatório de 
cirurgia cardíaca 

mediante e 
exposição ao 

banho no leito e 
renovação de 

curativos. 

Estudo descritivo- 
exploratório, 
quantitativo, com 18 
pacientes em pós-
operatório de cirurgia 
cardíaca, realizado na 
Unidade de Terapia 
Intensiva de pós-
operatório de cirurgias 
cardíacas do hospital 
público estadual de 
Fortaleza, entre agosto 
e setembro de 2008. 

Evidenciou-se a diversidade 
de valores de sinais vitais, 
constatados após a 
realização dos 
procedimentos de 
enfermagem. As 
intervenções reproduzem 
alterações biológicas 
diferenciadas. Conclui-se 
que os cuidados de 
enfermagem prestados, 
além da subjetividade do 
paciente, o potencial para 
provocar alterações em suas 
respostas fisiológicas. 

continua... 
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...continuação 

REFERÊNCIA OBJETIVO MÉTODO PRINCIPAIS ACHADOS 

Prado ARD; Ramos 
RL; Ribeiro OMPL; 
Figueiredo NMA; 
Martins MM; Machado 
WCA. Bath for 
dependem patients: 
theorizing aspects of 
nursing care in 
rehanilitation. Revista 
Brasileira de 
Enfermagem, 70 (6): 
1337-1342 DOI: 
10.1590/0034-7167-
2016-0258 Publicado: 
NOV-DEC2017(61) 

Produzir um 
ensaio reflexivo 
sobre o que foi 
produzido em 

relação ao banho 
como 

procedimento 
relacionado ao 

cuidado de 
enfermagem e ao 

diagnóstico de 
pacientes 

dependentes 
submetidos a 
processos de 
reabilitação 
mediatos e 

imediatos após 
um evento 
traumático. 

Estudo discursivo, 
reflexivo, apoiado em 
análise clássica de 
conteúdo, composto 
pelas seguintes etapas: 
a) leitura dos textos em 
sua forma mais 
abrangente; b) enfatizar 
os elementos relevantes 
produzidos sobre o 
banho; c) reflexão sobre 
os textos e o que é 
produzido sobre o 
banho. 

Os textos apontam para três 
categorias de prática e 
reflexão de enfermagem: 
Significado para os 
pacientes sobre os fins de 
banho; Representação de 
enfermeiros no processo de 
trabalho; Representação de 
enfermeiros na gestão do 
cuidado e planejamento de 
cuidados de enfermagem. 
Resultando em banho como 
um cuidado voltado para a 
autonomia de pacientes em 
reabilitação de enfermagem 
necessitando de mais 
investigações. 

Lopes JL; Nogueira 
MLA; Barros ALJ; Bed 
and shower naths: 
comparing the 
perceptions of patients 
with acute myocardial 
infarction. Clin Nurs. 
2013 Mar; 22 (5-
6)733-40. Epub 202 
NOv 27.(62) 

Comparar as 
percepções de 
pacientes com 

infarto agudo do 
miocárdio em 

relação a leitos e 
banhos de 

chuveiro e avaliar 
como variáveis 
antecedentes 

influenciam suas 
percepções. 

Um estudo cruzado, 
com amostra composta 
por 71 pacientes com 
infarto agudo do 
miocárdio, internados 
em unidades 
coronarianas do Instituto 
do coração de São 
Paulo no período de 
fevereiro a agosto de 
2007. 

A percepção dos pacientes 
que receberam banhos de 
chuveiro foi 
significantemente mais 
positiva do que a dos 
pacientes que receberam 
banhos no leito (<0,0001). A 
única variável que interferiu 
na percepção geral dos 
pacientes foi a 
hospitalização prévia 
(p=0,4688). Os pacientes 
que anteriormente 
vivenciaram uma internação 
tiveram uma percepção 
menos positiva, tanto no 
leito quanto no banho de 
chuveiro, do que aqueles 
que foram hospitalizados 
pela primeira vez. 

Groven FM; 
Zwakhalen SM; 
Odekerken SG; 
Joosten EJ, Hamers 
JP. How does 
washing without water 
perfom compared to 
the traditionl bed bath: 
a systematic review. 
Geriatric 2017. Jan 
25; 17(1): 31. Epub 
2017 Jan.(63) 

Avaliar a eficácia 
do banho com 

lenços para 
banho 

comparamdo com 
o banho no leito 
tradicional com 
uso de água. 

Ensaios controlados 
sobre o banho no leito 
publicado após 1994 
foram coletados por 
meio de uma pesquisa 
sistemática da literatura 
no CINAHL, Embase, 
MEDLINE e PUBMED 
no dia 25 de fevereiro 
de 2016. 

Banho sem água teve um 
desempenho melhor do que 
o banho tradicional em 
relação às normalidades da 
pele e a integridade do 
banho. Há evidências 
limitadas de moderada a alta 
qualidade de que o banho 
sem água não é inferior ao 
banho no leito tradicional. 

continua... 
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...continuação 
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Crisostomo DV; 
Haddox P; Harmon L; 
Mazur R; Moshos J; 
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Bathing hospitalized 
dependente patients 
with prepackaged 
disposable waschloths 
instead of tradional 
bath basins: A case-
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infect Control 2017. 
Sep 1:45 (9): 990-994. 
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17.03.023. Epub 2017 
May 11. PMID: 
2850637(64) 

Avaliar o uso de 
banho no leito 

com bacias, com 
lenços para 

banho e banho 
tradicional com 
uso de água. 

Foi realizado um estudo 
prospectivo, 
randomizado, aberto, 
intervencionista cruzado 
para avaliar o impacto 
da substituição de 
bacias tradicionais com 
panos pré-embalados 
na incidência de 
infecções hospitalares 
associadas (IAS), 
MDROs e 
secundariamente, taxas 
de deterioração da pele. 
O uso em toda a 
unidade de panos 
descartáveis durante um 
período de 8 meses foi 
comparado o tratamento 
padrão usando bacias. 

Um total de 2,637 pacientes 
das unidades médico-
cirúrgicos e foram incluídos 
16,034 pacientes - no dia do 
estudo durante 8 meses de 
pesquisa. Durante o período 
do estudo, houveram um 
total de 33 infecções por 
unidade, cujas taxas não 
diferiram estatisticamente 
entre as fases do estudo. 
Embora não tenha sido 
possível demostrar uma 
redução significativa na 
aquisição de HAI ou MDRO, 
encontrou-se uma 
diminuição na deterioração 
da pele com uso de panos 
descartáveis e confirmamos 
descobertas anteriores de 
contaminação por MDRO de 
lavatórios. 

Fonte: Elaboração própria, Niterói 2017. 

 

Em relação ao país de desenvolvimento dos estudos selecionados observou-

se que 2 foram nos Estados Unidos (20,00%), 8 foram no Brasil (80,00%), 6 

publicados em periódicos internacionais (60,0%). 

Quanto às categorias profissionais envolvidas na autoria das publicações sete 

artigos foram produzidos por enfermeiros (70,0%) e os três artigos não tinham a 

descrição da categoria profissional dos autores (30,0%). 

Ao que se refere ao conteúdo dos artigos, um artigo abordava uma análise 

sobre as tecnologias do banho no leito, analisando o benefício do banho no leito 

com uma banheira portátil (10,0%), identificação da complexidade do cuidado de 

enfermagem ao paciente acamado, especificando a realização do banho no leito 

(10,0%), avaliação da efetividade dos pacientes quanto ao controle da ansiedade, no 

que tange a realização dos cuidados de enfermagem prestados (10,0%), construção 

e validação de um manual informativo sobre o banho no leito para pacientes com 

doenças coronarianas (10,0%), comparação e repercussões das variações oxi-

hemodinâmicas mediante a aplicação de banho no leito com controle da temperatura 

da água em pacientes infartados (10,0%), análise e comparação dos sinais vitais 

mediante exposição ao banho no leito e renovação dos curativos (10,0%), dois 

estudos que produziram um ensaio reflexivo ao qual analisou e avaliou a qualidade 
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dos estudo produzidos ao que se refere a banho no leito (20,0%), analisar e 

comparar as percepções do paciente infartado em relação ao banho no leito e banho 

de chuveiro (10,0%) e um estudo que avalia o impacto que a substituição das bacias 

por lenços pré-embalados para banho no leito (10,0%). 

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

uma das necessidades humanas básicas e que a enfermagem assiste aqueles 

pacientes que se encontram impossibilitados de realizarem por si só esta atividade. 

O Banho no Leito é uma das atividades de maior prevalência no cotidiano da 

enfermagem, principalmente nas unidades de terapia intensiva, sendo também 

importante para a prevenção de lesões cutâneas. 

3.1.2 Tratamento dos dados para a revisão 

Foi utilizado o Pacote Office da Microsoft® versão 2013, especificamente a 

planilha do Excel, para registro e seleção dos artigos, e Word, para digitação de 

texto e documentos para compilação dos achados científicos. Para armazenamento 

e organização das referências extraídas das pesquisas nas bases de dados foi 

utilizado o software EndNote Web, que é um freeware on line. Ele permitiu a 

exportação de referências de todas as bases de dados além, de verificar as 

duplicatas de publicações. Para o tratamento dos achados foi efetuado análise 

estatística descritiva. 

3.2 Produto 

3.2.1 Vídeo educativo 

A realização de estudos para a construção de evidências que fundamentem a 

prática assistencial se faz necessário 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 - 

doença do paciente. Ao que tange a segurança do paciente, deve envidar esforços 

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

dano, resultantes da assistência à saúde(65). 
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Dentro da Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP), fica claro no 

Artigo 10. Parágrafo 3º que a equipe de saúde foi integralmente responsável pelo 

usuário a partir do momento de sua chegada, devendo proporcionar um atendimento 

acolhedor e que respeite as especificidades socioculturais. Conforme descrito no 

decorrer do texto, faz-se necessário que o paciente seja olhado de forma 

humanizada e com individualidade, assim pode-se garantir segurança e satisfação 

ao paciente(66). 

O estudo deste projeto corrobora com a PNHOSP, pois defende que o 

paciente seja olhado de forma diferenciada e que suas necessidades humanas 

básicas sejam realizadas de forma coerente respeitando sua patologia e seu estado 

emocional. Quando se aplica a técnica adequada para cada tipo de paciente, tende-

se a evitar complicações e desconfortos desnecessários. Assim possivelmente 

obtém-se uma melhora significativa no quadro clínico e emocional do paciente(66). 

Na Política Nacional de Humanização (PNH): “Pode-se dizer que a rede de 

humanização em saúde é uma rede de construção permanente de laços de 

cidadania. Trata-se, portanto, de olhar cada sujeito com sua especificidade, sua 

história de vida, mas também olhá-los como sujeito de um coletivo, sujeito da 

história de muitas vidas”(67). 

No contexto da Política Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), no Artigo 

7º, que diz a competência do PNSP- Letra I – Uso Seguro de Equipamentos e 

Materiais. Esse parágrafo refere-se ao comportamento da equipe de enfermagem 

quanto a realizações empíricas de técnicas e rotinas. Todos os procedimentos por 

mais simples que pareçam ser, deve haver uma avaliação quanto ao risco que pode 

ocasionar para o paciente. Fazendo com que escolha-se somente os que causam 

nenhum ou o menor dano(68). 

O Sistema Único de Saúde (SUS) diz no Capítulo II- Dos Princípios e 

Diretrizes, Art 7º- II, cita a “Integralidade como o respeito ao leque de ações 

possíveis para a promoção da saúde, prevenção de riscos e agravos e assistência a 

doentes, implicando a sistematização do conjunto de práticas que vem sendo 

desenvolvida para enfrentamento dos problemas e o atendimento das necessidades 

de Saúde(69). A integralidade é ou não, um atributo do modelo de atenção, 

entendendo-se que um modelo de atenção integral a saúde contempla o conjunto de 
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ações de promoção da saúde, prevenção de riscos e agravos, assistência e 

recuperação”(69). 

Política Nacional de Atenção Cardiovascular de Alta Complexidade corrobora 

com todas as outras políticas se tratando de garantir um atendimento direcionado e 

integral ao paciente(70). Garantindo que o paciente com doença cardiovascular deva 

receber um atendimento especializado e garantido a qualidade do atendimento de 

acordo com os níveis de gravidade e peculiaridade(70). 

Entende-se como melhor a magnitude e os danos causados aos pacientes, e 

assim desvendar algumas soluções que sejam inovadoras, adaptando aos contextos 

efetivos, requer que tenhamos conhecimento e melhor aproveitamento do 

conhecimento disponível atualmente(71). 

O estudo sobre a segurança do paciente, deve ser dirigida de forma a 

melhorar e encontrar soluções que visem a prevenção das possibilidades de danos 

ao paciente(71). 

De acordo com o PNSP, segurança do paciente significa reduzir ao mínimo o 

risco a dano desnecessário ao paciente no cuidado, onde torna obrigatoriedade do 

profissional de saúde produzir, sistematizar e difundir conhecimentos sobre a 

segurança do paciente(72). 

No artigo 7º que compete ao Comitê de Implementação do Programa 

Nacional de Segurança do Paciente (CIPNSP), propor e validar protocolos, guias e 

manuais voltados à segurança do paciente em diferentes áreas(68).  

Corroborando com as definições e determinações do PNSP, a ANVISA, 

descreve minuciosamente a organização e estruturação de um Núcleo de 

Segurança do Paciente (NSP), que tem como objetivo principal estruturar, promover 

por meio protocolar recursos financeiros, monitorar, executar e avaliar os protocolos 

assistenciais para garantir ao paciente um atendimento seguro e eficaz, onde se 

tenha participação familiar, integração entre as equipes de saúde e o paciente(73). 

Pode-se considerar uma forma de integração entre paciente e profissional de 

enfermagem o uso da tecnologia, que deve ser compreendida como um conjunto de 

ferramentas, e isso inclui as ações de trabalho que além de equipamentos, deve-se 

incluir-se os conhecimentos e as ações necessárias para usá-lo. A tecnologia 

contemporânea tem um sentido que diz respeito aos recursos materiais e imateriais 

dos atos técnicos e dos processos de trabalho. Na atualidade, faz-se necessário 
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buscar novas tecnologias que possam subsidiar o enfermeiro e sua equipe no que 

tange ao cuidado seguro ao paciente(74). 

Vivemos em uma era tecnológica, onde muitas vezes a concepção de 

tecnologia tem sido usada de forma enfática no cotidiano, porém, erroneamente, 

pois tem sido concebida somente como um produto, uma máquina, uma 

materialidade. A banalização mais comum está exatamente no fato de as pessoas 

resumirem-na aos procedimentos técnicos de operação e seu produto, admitindo 

qualquer interferência, ou seja, qualquer prática que faça a mediação entre o 

pensamento das pessoas e a realização da ação propriamente dita(75). 

Um estudo qualitativo como uma investigação descritiva fenomenológica 

social de Alfred Schutz. Com pacientes usuários idosos incluídos digitalmente, cuja 

problemática se volta para a compreensão do fenômeno transitório da migração 

destes sujeitos para a era digital, a partir da percepção dos próprios entrevistados. A 

amostra foi composta de 10 idosos com 60 anos de idade ou mais, selecionados a 

partir da técnica bola de neve em Belo Horizonte no período de abril a maio de 2011. 

O objetivo norteador foi o de compreender como os idosos percebem, descrevem e 

atribuem significado à experiência da inclusão digital e seus efeitos na vida diária, 

perpassando pelo campo da sociabilidade e do comportamento informacional. Os 

resultados da pesquisa mostraram que os idosos passam pelo processo de inclusão 

digital de modos bem distintos. Concluímos que a percepção dos idosos quanto ao 

fenômeno de inclusão digital que vivenciaram e descreveram na pesquisa é 

fortemente influenciada por inúmeros elementos, que tentamos mostrar ao longo da 

análise de dados, dentre eles: a historicidade dos sujeitos, suas características 

individuais, as motivações para a inclusão e a forma como se relacionam com as 

tecnologias ao longo de suas vidas(76). 

Desse modo, o conceito construído de tecnologia "é entendido como o 

resultado de processos concretizados a partir da experiência cotidiana e da 

pesquisa, para o desenvolvimento de um conjunto de conhecimentos científicos para 

a construção de produtos materiais, ou não, com a finalidade de provocar 

intervenções sobre uma determinada situação prática. Todo esse processo deve ser 

avaliado e controlado sistematicamente"(77). 

As novas tecnologias entendem-se pela junção do conhecimento prático e o 

conhecimento abstrato ou teórico. Que quando associados a flexibilidade e a 
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capacidade em responder de forma célere e eficaz, permite que o inovador sempre 

esteja preparado para as novas oportunidades que possam melhorar os processos e 

transformar ideias em novas realidades. A tecnologia atualmente, é considerada 

uma realidade necessária ao ser humano, sendo assim, o enfermeiro precisa se 

apropriar de sua funcionalidade, que possibilitará que o cuidado seja prestado de 

forma pragmática e eficaz(78). 

Neste contexto, tem-se as Tecnologias Assistenciais (TA), são aquelas que 

“incluem a construção de um saber técnico-científico resultante de investigações, 

aplicações de teorias e da experiência cotidiana dos profissionais e clientela, 

constituindo-se, portanto, num conjunto de ações sistematizadas, processuais e 

instrumentais para a prestação de uma assistência qualificada ao ser humano em 

todas as dimensões; o ser físico, o ser psíquico, o ser espiritual, o ser social, o ser 

intelectual, o ser que pensa, sente, aspira e deseja, o ser que age, o ser de relações, 

o ser particular e coletivo.” A TA deve proporcionar aos profissionais de 

enfermagem, a realização de uma assistência que permita encontrar a sensitividade, 

a solidariedade, o amor, a ética e o respeito de si e do paciente(77). 

Uma das tecnologias utilizadas atualmente são as tecnologias assistenciais 

digitais (TAD), que são consideradas por muitos educadores como uma 

possibilidade de modernizar a forma de ensino(79). As TADs, estão sendo cada vez 

mais comuns nos serviços de saúde, seja para formação dos profissionais de 

enfermagem quanto para a atuação no enfermeiro na beira do leito. Os recursos 

utilizados nesta metodologia são especificamente os vídeos, jogos e hipertextos, 

televisão ou telefone celular(80).  

O produto deste trabalho será um vídeo educativo para o paciente internado 

em unidade de pós-operatório. Este vídeo é uma ferramenta que auxiliará ao 

enfermeiro no momento de empoderar o paciente e dar a ele a possibilidade de 

escolha, mediante os três tipos de banho possíveis e disponíveis na unidade. 

Fazendo com que esse paciente tenha a possibilidade de tomar um banho de sua 

escolha e que possa lhe trazer mais conforto. 

O vídeo educativo tem o objetivo de descrever os três tipos de banhos, 

mostrando o passo a passo de cada um, todo o material utilizado e o tempo médio 

de duração. 
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3.3 Empoderamento do paciente 

Ao cuidar de um paciente no intuito de promover o “empoderamento”, o 

enfermeiro dispõe de inúmeras ferramentas de comunicação. Assim, quando se 

analisou um estudo acerca das tecnologias educacionais em saúde, observou-se o 

aumento na produção de uma variedade de materiais educativos como ferramenta 

educacional, dispositivos esses aplicados em diversos cenários e com inúmeras 

finalidades(75). 

O empoderamento é um processo educativo destinado a ajudar os pacientes 

a desenvolver conhecimentos, habilidades, atitudes e autoconhecimento necessário 

para assumir efetivamente a responsabilidade com as decisões acerca de sua 

saúde(81). Pacientes mais informados, envolvidos e responsabilizados 

(empoderados), interagem de forma mais eficaz com os profissionais de saúde 

tentando realizar ações que produzam resultados de saúde(82). 

O empoderamento do paciente é um novo conceito aplicado nos cuidados em 

serviços de saúde e está relacionado com a segurança do paciente. A OMS define o 

empoderamento como “um processo pelo qual as pessoas adquirem um maior 

controle sobre as decisões e ações que afetam sua saúde”(83). 

Existem elementos que são fundamentais para que o processo de 

empoderamento do paciente aconteça: a compreensão do paciente e de sua família 

sobre a importância do auto cuidado para que naturalmente seja retomado a sua 

individualidade e autonomia, no que se refere a higiene corporal; Que o paciente 

adquira conhecimento suficiente de suas limitações para que seja capaz de se 

envolver com a sua saúde e desenvolver as práticas e suas necessidades; 

Habilidades do paciente para realizar suas atividades e a presença de um ambiente 

facilitador que corrobore com seu desenvolvimento autônomo(83). 

O empoderamento do paciente dá a ele a oportunidade de participar 

efetivamente e de ajudar a manter o seu cuidado o tornando mais seguro, isso não 

significa que a tenha tirado do profissional de enfermagem a responsabilidade 

concebida a ele pela profissão. Ser protagonista do “Empoderamento dos Pacientes” 

exige que o usuário assuma uma posição de sujeito que resultaria em uma atitude 

mais ativa que a comum frente ao profissional da saúde, na medida em que ele 

deveria intervir na qualidade das ações de cuidado”(84). 
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No ano de 2012 a OMS descreveu estratégias e áreas prioritárias para uma 

ação política efetiva até o ano de 2020. Para que os objetivos de melhoria da saúde 

e bem-estar sejam alcançados, é fundamental que o cidadão seja envolvido no 

processo, denominando assim, como empoderamento do paciente. Este documento 

descreve empoderamento, como sendo a atenção centrada no paciente como 

elementos- chave para melhoria dos resultados de saúde, a satisfação do usuário 

com a saúde, a comunicação entre pacientes e profissionais de saúde, trazendo 

melhor aderência aos regimes de tratamento e garantindo o uso eficiente dos 

recursos primários de saúde(85). 

Muitos pacientes estão sendo incentivados a saírem do estado passivo para 

se tornarem pacientes ativos no que se refere ao autocuidado e na tomada de 

decisões. Esse novo modelo de assistência teve grande adesão dos profissionais de 

saúde e dos pacientes, aparecendo inúmeros termos: empoderamento, 

engajamento, capacitação, participação, envolvimento, ativação dentre outros. Um 

estudo de revisão bibliográfica, buscando artigos que estivessem diretamente 

relacionados os temas: empoderamento do paciente, ativação, engajamento, 

capacitação, envolvimento e participação, que utilizou a base de dados PUBMED no 

período de 1990 – 2013, objetivando construir um mapa conceitual baseado em 

evidências dos termos de delineiam seus limites e relacionamentos mútuos. Num 

total de 286 artigos foram selecionados, resultados identificaram três interpretações 

distintas de empoderamento do paciente seja concebido como um processo, um 

estado emergente ou como um comportamento participativo. O mapa conceitual 

consiste em duas dimensões (natureza e foco de conceito) e marca distinções e 

relações entre os conceitos. O mapa conceitual resultante abre caminho para várias 

direções futuras de pesquisa que podem ajudar a melhorar nossa compreensão dos 

antecedentes e consequências das políticas de empoderamento do paciente(86). 

A tomada de decisão se dá quando um indivíduo encontra-se diante de um 

problema, ao qual tem-se a sua disposição mais de uma opção para solucionar. 

Considera-se a melhor estratégia, focar no problema certo e tomar a decisão(87). 

O processo de tomada de decisão pode ser organizado por meio de uma 

eleição de um decisor da melhor opção possível. O problema encontra-se na 

definição da melhor opção e da opção mais possível neste processo(88). 
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Em uma tomada de decisão é requerido a existência de um conjunto de 

alternativas possíveis para composição, na qual cada decisão terá associado um 

ganho e uma perda(88).  

O Instituto de Medicina Crossing the Quality Chasm destacou que o ideal para 

os pacientes, é que “recebam cuidados com base nos melhores conhecimentos 

científicos disponíveis”, e que “o cuidado não deva variar de forma ilógica do clínico 

para o clínico ou de um lugar para outro”(89). 

3.4 Construção do vídeo educativo  

Atualmente a tecnologia digital tem se tornado um meio de comunicação e 

informação privilegiado, sendo utilizada para interagir com a população que 

encontra-se necessitando de cuidados em saúde. 

O uso das tecnologias assistenciais digitais e interativas, faz com que a 

necessidade de deslocação a uma unidade de saúde e a facilidade de acesso a 

informação seja sem barreiras de tempo e lugar. Essa tecnologia permite que após a 

apresentação do conteúdo ao paciente, seja possível perceber o quanto relevante é 

para o aprendizado do mesmo(90). 

Em um estudo comparativo multicêntrico, com 223 familiares de pacientes 

idosos e com Doença de Alzheimer, realizado na Itália, Espanha e Grécia no período 

de janeiro a junho de 2011, com o objetivo de estratificar a eficácia das intervenções 

fornecidas eletronicamente em relação as intervenções dadas de forma eletrônica e 

não eletrônica e seu impacto nas mudanças de comportamento e na percepção da 

auto eficácia, como resultado obteve-se que as informações fornecidas de forma 

eletrônica originaram maiores ganhos, tanto na aquisição de conhecimentos quanto 

na mudança de comportamento dos familiares(91).  

Com o aumento das doenças crônicas, e do número de pacientes que 

encontram-se hospitalizados dependendo de auxílio de um profissional de 

enfermagem para realizar o seu autocuidado, fez com que houvesse um aumento no 

desafio e na busca dos profissionais em tecnologias que pudessem manter a 

qualidade do atendimento prestado ao paciente(92). Essa busca resultou em 

enfermeiros que desafiados em manter a qualidade do cuidado, criaram formas 

inovadoras de prestação de cuidados, atendendo a dois aspectos importantes: o uso 

de estratégias de redução de custos e de acessibilidade aos cuidados(92). 



 

48 

Na busca de utilizar dos benefícios das TDAs, serão construídos vídeos 

educativos que resultarão no produto desta pesquisa, utilizou-se a técnica de 

Whiteboard Animation, ou Animação no Quadro Branco. Esta técnica consiste em 

uma animação feita no computador por um indivíduo, representando uma situação 

cotidiana em formato único e com a capacidade de captar a atenção do público de 

forma didática e visualmente interessante(93). 

Essa técnica, vem sendo utilizada de forma inovadora pelo universo do 

marketing, que objetiva se destacar dos demais produtos apresentados no mercado 

atualmente(93). 

Os vídeos produzidos em Whiteboard Animation, conseguem prender a 

atenção do público alvo, o foco deste produto está nas imagens sendo desenhadas 

que fazem com que o público fique atento na expectativa do que acontecerá 

consequentemente, remetendo a lembrança de forma didática da sala de aula de 

forma moderna e tecnológica. Pode-se considerar que a Animação em quadro 

branco seja uma forma inovadora de disseminação de informação independente do 

tema a ser tratado, visando ter uma conversa simples, objetiva, esclarecedora e 

íntima com o público(93). 

Esse tipo de tecnologia pode ser utilizado em qualquer lugar e apresentado da 

forma mais simples possível, seja ela apresentada na televisão, computadores, 

smathphones e tablets. Sugere-se que para um vídeo de um assunto específico que 

irá ser apresentado a longo prazo, tenha sua animação renovada periodicamente 

para que não se perca o interesse pelo conteúdo do vídeo. O resultado do vídeo é 

considerado positivo, pois facilmente fica na memória do público(93). 

Para produzir o vídeo educativo deste estudo, foi necessário seguir um roteiro 

pré-estabelecido para que criasse as ilustrações originais que representassem as 

frases gravadas, utilizou-se papel sulfite e canetas coloridas para execução do 

vídeo. O vídeo foi gravado em um aparelho celular, transferido para o programa 

Sony Vegas Pro, mais conhecido como Vegas, é um software de edição não linear 

da MAGIX que combina edição de vídeo em tempo real de alta qualidade e 

fidelidade com manipulação de áudio, além de estéreo em 5.1 surround para Home 

teather ou cinema, onde realizou-se a sincronização do áudio com o vídeo. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

4.1 Referencial teórico 

Abraham Maslow, psicólogo americano conhecido pela proposta de 

Hierarquia de necessidades Humanas Básicas, fundou o centro de pesquisa 

National Laboratories(94). Criou a Teoria que descrevia o esforço que cada indivíduo 

tinha para realizar suas necessiadades fisiológicos e profissionais(95). Ele descreveu 

essa escala através de uma pirâmide onde o topo seria sua realização plena. Na 

pirâmide, têm-se dois grupos de necessidades: as primárias que são as 

necessidades fisiológicas que pode ser considerar como aquelas necessárias para a 

sobrivivência e as secundárias que são as realizações sociais relacionadas com a 

segurança do indivíduo(96). 

Segundo Maslow, um indivíduo que é incapaz de realizar suas necessidades 

básicas sozinho, pode ser considerado um indivíduo doente e que possivelmente 

não alcançará o topo da pirâmide com a realização plena(97). Por isso a importância 

de auxiliar e incentivar o paciente com suas funções hemodinâmicas, motoras ou 

psicológicas para realizar o auto cuidado(97). 

Um indivíduo pode estar motivado por várias ações ao mesmo tempo, a 

ordem irá depender das necessidades mais básicas que ja foram satisfeitas(98). Um 

ser motivado beneficia o funcionamento do seu organismo, fazendo o controle de 

sua satisfação, isso resulta em uma diminuição da tensão, do desconforto e da 

ansiedade, fazendo com que o corpo se mantenha em equilibrio(98). 

Quando um paciente com um alto indice de necessidades, tem seu corpo 

projetado para satisfazer suas necessiades, onde direciona toda a sua função 

intelectual para alcançar o objetivo(98). A medida que as necessidades forem sendo 

satisfeitas, vão aparecendo outras dentro do critério de hierarquização da teoria, isso 

pode fazer com o mesmo se adpate ao ambiente sempre que necessário(98). 

Wanda de Aguiar Horta, autora da “Teoria de Enfermagem das Necessidades 

Humanas Básicas” , derivadas das concepções do Teórico Abraham Maslow e João 

Mohana(99). Ela propôs uma Sistematização da Assistência de Enfermagem 

denominada por ela de Processo de Enfermagem, ocasionando uma grande 
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modificação no cenário da educação e assistência de enfermagem, tornando a 

assitência uma processo reflexivo(99).  

O processo de Enfermagem tem constribuições da Teoria de Maslow, mas 

Wanda preferiu utilizar a classificação de Necessiades de João Mohana que são 

dividas em três partes: psicobiológicas, psicossociais e psicoesperituais(100). Elas são 

comumente relacionadas a condição orgânica e também relacionadas ao homem 

atual(100). 

O indivíduo tem suas necessidades relacionadas, e cada ser humano 

expressa de uma forma, geralmente sua reação está relacionada à situação atual ou 

histórica social, econômica, cultural, escolar e local onde vive. Existem outros fatores 

que podem influenciar na realização das necessidades desse indivíduo(100). 

A elaboração do Processo de Enfermagem de Wanda Horta, fez com que o 

enfermeiro passasse a olhar o paciente não só com um olhar patológico, mas sim de 

forma unitária, contemplando corpo, mente e espirito e compreender que se uma 

dessas características não estiver plena o indivíduo sofre, fazendo com que ele 

possa se tornar incapaz de realizar seu auto cuidado (Erro! Indicador não definido.). Precisa-

se que seja estimulado o incentivo emocional e social e que o mesmo possa ser 

visto de forma completa e humanizada(100). 

Wanda Horta propõe na criação do Processo de Enfermagem que tem como 

definição: “a dinâmicas das ações sistematizadas e inter-relacionadas, visando a 

assistência ao ser humano”, que seja de forma organizada e direcionada, ela divide 

em seis etapas: histórico, diagnóstico, plano assistencial, plano de cuidados ou 

prescrição, evolução e o prognóstico de enfermagem(100).  

O processo de Enfermagem está diretamente relacionada à preocupação em 

reintroduzir o indivíduo na sociedade, incentivá-lo quanto a realização do auto 

cuidado e respeitar sua rotina social e satisfação quanto aos procedimentos 

realizados, um desses procedimentos pode ser exemplificado como o banho no 

leito(100). 

4.2 Método 

Este estudo está contido na linha de pesquisa “Resultantes fisiológicos do 

cuidado em saúde”, integrante do “Núcleo de ensino, pesquisa e extensão em 

cardiointensivismo baseado em evidências e difusão de conhecimento científico em 
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saúde”, da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, da Universidade 

Federal Fluminense, constituindo-se num dos braços do projeto integrado “Análise 

das tecnologias de banho no leito em unidades intensivas”. Os dados analisados 

emergiram do braço de pesquisa: “Análise do padrão hemodinâmico e o impacto dos 

tipos de banho no leito em unidade intensiva”. 

Como forma de visualização da inserção deste estudo no contexto das 

pesquisas realizadas pelo grupo de pesquisa Cardiovisão, segue o fluxograma: 

Figura 2. Inserção do estudo no contexto das pesquisas realizadas pelo grupo de pesquisa 
Cardiovisão  

 

Fonte: Elaboração própria, Niterói 2017. 

 

4.2.1 Desenho da pesquisa 

A presente proposta de estudo está contida na linha de pesquisa “Resultantes 

fisiológicos do cuidado em saúde”, pertinente ao “Núcleo de pesquisa de ensino 

pesquisa e extensão em cardiointensivismo baseado em evidências e difusão de 

conhecimento científico em saúde”, sendo um dos braços do projeto integrado 

“Análise das tecnologias de banho no leito em unidades intensivas”. 

Trata-se de um ensaio clínico tipo crossover 3 X 3, caracterizado pela 

aplicação de três tecnologias de banho no leito, no mesmo indivíduo em três 
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momentos diferentes. O Banho A, lê-se, banho tradicional com controle da água a 

42,5ºC; banho B, lê-se, banho com frasco ampola de 1L de água destilada aquecida 

e; banho C, lê-se, banho com lenços umedecidos aquecidos para banho no leito. O 

estudo é conduzido em uma UTI pós-cirúrgica de cirurgias cardíacas em um Hospital 

Universitário no município do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. 

O estudo crossover vem sendo utilizado ao longo dos anos com muita 

frequência, vê-se nesse desenho uma vantagem sobre outros estudos onde 

predomina-se um empoderamento sobre os testes estatísticos que confirmam a 

presença ou ausência do tratamento. Esse tipo de estudo não exige um grupo de 

amostra grande, sendo suficientemente fidedigno com um grupo pequeno, onde 

cada indivíduo serve como seu próprio controle(101). 

Neste desenho de estudo, deve-se tomar cuidado na aplicabilidade dos 

tratamentos, para que não haja interferência ou uma resposta que não seja 

fidedigna(101). Uma vez que a influência da primeira intervenção sobre os desfechos 

medidos no momento seguinte (caryover) constituem-se em viés de aferição. Assim, 

com vistas de prevenir o caryover entre os banhos adotou-se o tempo de 24 h 

(washout) entre as intervenções.  

Realizou-se à randomização para determinar a ordem em que o paciente 

receberia o tratamento: ABC, ACB, BAC, BCA, CAB ou CBA. O tempo da aplicação 

dos tratamentos em um estudo com desenho crossover, é maior se comparado com 

um estudo convencional, devido ao tempo que precisa ser dado entre um tratamento 

e outro(101). A sequência das intervenções foi randomizada através de um site 

denominado Randomization.com, que estruturou 18 combinações possíveis, para 

serem aplicadas nos pacientes voluntários a participarem da pesquisa, conforme 

apresentado na Figura 3. 
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Figura 3. Geração da sequência de randomização dentro de um bloco 

 

Fonte: To reproduce this plan, use the seed 27438. Randomization plan created on 08/05/2017 
15:42:57.18 subjects randomized into 1 block 

 

Figura 4. Sequência de intervenção e washout entre banhos de pacientes cardiocirúrgicos 

 

Fonte: Elaboração própria, Niterói 2017. Legenda: Caixa de cor vermelha Banho A (Banho tradicional 
com água a 42,5°C, caixa de cor laranja Banho B (Banho com frasco ampola de água destilada 
aquecida) e caixa de cor azul Banho C (Banho com lenços umedecidos e aquecidos para banho no 
leito). 
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Antes do início dos banhos foi registrado o comportamento das variáveis no 

paciente em repouso em decúbito dorsal (pré-teste). Esse procedimento visou a 

prevenção de uma das ameaças à validade interna da pesquisa, denominada viés 

de aferição. 

O primeiro estrato da Figura 1 refere-se a aplicação da primeira intervenção.  

No segundo e terceiro estratos aguardou-se um washout de 24h, para realizar 

os próximos dois tipos de banho. 

No quarto estrato foram analisados os efeitos hemodinâmicos durante cada 

banho no leito e a avaliação de satisfação pelo paciente no momento pós banho. 

4.3 Período de Coleta de dados 

De fevereiro a agosto de 2017. 

4.4 Amostra 

Amostra de conveniência. 

4.4.1  Dimensionamento 

Calculado a posteriori, com poder do teste determinado por análise de 

variância (ANOVA) de medidas repetidas em amostra de 18 voluntários, realizado 

pelo freeware G*Power 3.1.9.2. 

Foi realizado levantamento documental para estimativa da prevalência dos 

pacientes que atendiam aos critérios de elegibilidade, a fim de realizar o cálculo da 

amostra. De acordo com os registros do livro de admissão, o número total de 

pacientes internados no CTI cardíaco período de janeiro de 2016 a dezembro de 

2016 foi de 179. 

4.5 Recursos humanos 

Todos os banhos no leito foram monitorados por um elemento da equipe de 

pesquisa treinado. A equipe foi composta por investigadores do núcleo de ensino 

pesquisa e extensão em cardiointensivismo, baseado em evidências e difusão de 

conhecimento científico em saúde (CARDIOVISAO - UFF): três mestres, oito 

enfermeiros (cinco mestrandos) e cinco acadêmicos de enfermagem. A cada coleta 
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um investigador cronometrou o tempo utilizado para o preparo do banho no leito, sua 

execução e tempo pós-banho, temperatura e umidade do ar, parâmetros 

hemodinâmicos do paciente registrando o tipo de banho, material utilizado, número 

de profissionais envolvidos e categoria Apêndice C 

4.5.1 Intervenções 

4.5.1.1 Banho A - temperatura da água constante a 42,5ºC 

Material – Banho A 

As variáveis hemodinâmicas foram obtidas por meio de um monitor 

multiparâmetro disponível no Centro de Terapia Intensiva. Para o aquecimento da 

água foi utilizada uma placa aquecedora de cerâmica com agitação, modelo 

AccuPlate, Labnet™, um probe de temperatura foi conectado à placa para 

manutenção da temperatura constante e a água foi armazenada num Becker de 

vidro temperado com capacidade de 3L. O Becker passou por processo de 

desinfecção a cada uso. A temperatura do ambiente foi mensurada pelo 

termohigrômetro com data Logger, Kimalogg Pro e temperatura do paciente com 

termômetro digital de teste sem contato, G-TECH.  

Figura 5. Placa aquecedora de cerâmica com agitação* 

 

*Modelo AccuPlate, Labnet™; probe de temperatura foi conectado à placa para manutenção da 
temperatura constante, e Becker de vidro temperado com capacidade de 3L de água. 
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Figura 6. Termohigrômetro com data Logger, Kimalogg Pro 

 

Figura 7. Termômetro digital de testa sem contato, G-TECH 

 

Procedimento – Banho A 

O procedimento técnico descrita no Procedimento Operacional Padrão (POP) 

da instituição consiste em: lavar as mãos; reunir todo o material necessário e levar 

ao leito do paciente, arrumando na mesa de banho; avaliar a necessidade de higiene 

no couro cabeludo; preservar o ambiente do paciente, protegendo com biombo; 

arrumar a roupa de cama em sequência de uso; calçar luvas de procedimentos; 

desprender a roupa de cama; colocar a toalha de banho sobre o tórax do paciente, 

descer o lençol em leque até a região pubiana e deixar os braços sobre a toalha; 

fazer a higiene oral; fazer higiene ocular, utilizando as mechas de gaze; iniciar a 

higiene do rosto, seguindo a sequência face e pescoço, realizando sempre o 

enxague, enxugando cada área após a higiene; fazer a higiene dos braços, mãos e 

axilas, realizando sempre o enxague, despejando com a jarra a água na bacia; 

Observar as condições das unhas, lave-as se necessário e corte-as após o banho; 

descobrir o tórax e o abdômen do paciente, ensaboando, enxaguando e enxugando; 

observar região infra- mamária nas pacientes do sexo feminino, secando bem a 

região; inicie a higiene nos Membros inferiores, lave as pernas com movimentos 

contínuos até os pés; desprezar a água suja do jarro e colocar uma limpa na jarra; 
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colocar o paciente em decúbito lateral, iniciar a higiene das costas e das nádegas do 

paciente, ensaboar, enxergar e enxugar, realizar a massagem de conforto com 

hidratante; colocar a roupa de cama limpa, colocar a toalha sob região glútea; 

retornar o paciente a posição dorsal, iniciando a higiene íntima conforme técnica, se 

o paciente não for capaz de faze-la; certifica-se que o paciente está completamente 

limpo e seco; retirar as luvas; elevar a cabeceira e deixa-la em posição confortável e 

vestir o paciente deixando-o confortável(102). 

4.5.1.2 Banho B - Banho no leito com frasco-ampola de 1 L água destilada 

Material- Banho B 

Para a realizar os banhos com água destilada, utilizam-se um frasco-ampola 

de 1 litro, aquecido por dois minutos no forno micro-ondas destinado para esse fim, 

conforme técnica descrita no Procedimento Operacional Padrão (POP) da instituição 

(Anexo 3). Depois de aquecidos os frascos foram perfurados com agulha 

hipodérmica 40x12 e utilizados como ducha no paciente. Ao termino do 

procedimento, os frascos utilizados foram desprezados em lixeira. 

Procedimento – Banho B 

O procedimento consiste em: lavar as mãos; reunir todo o material necessário 

e levar ao leito do paciente, arrumando na mesa de banho; avaliar a necessidade de 

higiene no couro cabeludo; preservar o ambiente do paciente, protegendo com 

biombo; arrumar a roupa de cama em sequência de uso; calçar luvas de 

procedimentos; desprender a roupa de cama; colocar a toalha de banho sobre o 

tórax do paciente, descer o lençol em leque até a região pubiana e deixar os braços 

sobre a toalha; fazer a higiene oral; fazer higiene ocular, utilizando as mechas de 

gaze; iniciar a higiene do rosto, seguindo a sequência face e pescoço, realizando 

sempre o enxague, enxugando cada área após a higiene; fazer a higiene dos 

braços, mãos e axilas, realizando sempre o enxague, despejando com o frasco- 

ampola; Observar as condições das unhas, lave-as se necessário e corte-as após o 

banho; descobrir o tórax e o abdômen do paciente, ensaboando, enxaguando e 

enxugando; observar região infra- mamária nas pacientes do sexo feminino, 

secando bem a região; inicie a higiene nos Membros inferiores, lave as pernas com 

movimentos contínuos até os pés; desprezar a água suja do jarro e colocar uma 
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limpa na jarra; colocar o paciente em decúbito lateral, iniciar a higiene das costas e 

das nádegas do paciente, ensaboar, enxergar e enxugar, realizar a massagem de 

conforto com hidratante; colocar a roupa de cama limpa, colocar a toalha sob região 

glútea; retornar o paciente a posição dorsal, iniciando a higiene íntima conforme 

técnica, se o paciente não for capaz de faze-la; certifica-se que o paciente está 

completamente limpo e seco; retirar as luvas; elevar a cabeceira e deixa-la em 

posição confortável e vestir o paciente deixando-o confortável(103). 

4.5.1.3 Banho C - Banho no leito com lenços umedecidos aquecidos para banho no 

leito 

Material- Banho C 

É uma técnica que utiliza pedaços de tecido de poliéster pré-umedecidos em 

solução emoliente de pH ácido, próximo ao pH da pele enriquecido com vitamina E e 

livre de sabão e álcool, que pode ser aquecida no micro-ondas por 20 segundos, 

conforme indicação do fabricante. 

Procedimento – Banho C 

Os lenços são oferecidos em pacotes com 8 unidades e cada pedaço é 

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

anterior e posterior do tronco, membros inferiores direito e esquerdo e região 

perineal), sem a necessidade de que seja realizada nenhuma fricção e deixando a 

pele hidratada e protegida. Após o uso cada um deles é descartado. Não se faz 

necessário secar o paciente com toalhas, porque a solução evapora naturalmente 

entre 30 e 45 segundos. 

Figura 8. Lenços para banho no leito Higicare® 
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4.5.2 Variáveis 

4.5.2.1  Variáveis Independentes 

▪ Banho no leito tradicional com água a 42,5ºC.  

▪ Banho com Frasco-ampola de água destilada aquecida. 

▪ Banho com lenços umedecidos para banho no leito. 

4.5.2.2 Variáveis Dependentes 

▪ Temperatura corporal 

▪ Frequência cardíaca 

▪ Pressão sistólica 

▪ Pressão diastólica 

▪ PAM 

▪ SpO2 

▪ Frequência Respiratória 

▪ Hemoglobina 

▪ Satisfação (Escala Semântica Diferencial) 

4.5.2.3 Variáveis Intervenientes 

▪ Umidade do ar 

▪ Temperatura ambiental 

▪ Tempo total de banho 

▪ Tempo de decúbito dorsal 1 

▪ Tempo de DLD 

▪ Tempo de DLE 

▪ Tempo de decúbito dorsal 2 

▪ Satisfação do paciente 

4.5.3 Desfechos analisados 

4.5.3.1 Satisfação 

Os desfechos registrados foram as possíveis variações dependentes comuns 

a todos os procedimentos, incluindo a análise de satisfação do paciente. 
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Essa escala foi desenvolvida à pacientes que foram submetidos à técnica do 

banho no leito, com o objetivo de ser um instrumento confiável que identificasse a 

percepção do paciente diante do banho no leito(104). 

A criação da escala teve como objetivo fazer com que o enfermeiro 

percebesse as reações dos pacientes mediante a realização do banho no leito e 

possibilitasse que o enfermeiro pudesse garantir um banho seguro e 

humanizado(104). 

Para que a escala de diferenciação semântica fosse construída, houve a 

necessidade de atualiza-la. Criou-se adjetivos que não faziam parte de nenhuma 

outra escala, dividindo-os em adjetivos bons e adjetivos ruins. Totalizados os 18 

pares de adjetivos, eles foram divididos em dois grupos e nomeados como Fatores 

de Aceitação, que estavam direcionados a situações positivas e aos fatores de 

avaliação que estavam direcionados a qualidade e satisfação frente ao banho no 

leito(104). 

Diante dos procedimentos realizados na beira do leito ao paciente acamado, 

pode-se observar que o profissional enfermeiro não estava avaliando 

minuciosamente o paciente a fim de perceber o sofrimento do mesmo e tentar 

minimizar o sofrimento(Erro! Indicador não definido.).  

Esta escala foi validada fatorialmente e discriminantemente onde foram 

estabelecidos os limites de precisão e confiabilidade do instrumento(104).  

Para aplicação da escala, foi solicitado ao paciente que respondesse 18 

perguntas, pontuando em uma escala crescente que varia de 1 a 7, onde 1 significa 

totalmente insatisfeito, 6 significa nem satisfeito e nem insatisfeito e 7 totalmente 

satisfeito. 

Após a aplicação do instrumento, validação e análise têm-se como objetivo 

proporcionar ao enfermeiro uma tomada de decisão assertiva e humanizada para 

com o paciente. Apêndice D. 
 

4.5.4 Apresentação da metodologia da coleta de dados para a equipe de 

enfermagem institucional 

O grupo de estudo, realizou orientações com as equipes, apresentando-lhes a 

proposta do estudo, o objetivo e sua relevância. Para isso foram realizadas reuniões 
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com as coordenações do serviço, onde mostrou-se a necessidade do estudo e a 

importância da participação dos profissionais envolvidos. 

Foram realizados pelos integrantes do grupo de pesquisa Cardiovisão, uma 

apresentação demonstrativa, sobre a metodologia da coleta de dados ao 

profissionais envolvidos no procedimento. Esta apresentação foi realizada no próprio 

setor de internação do paciente e semanas antes de iniciarem as coletas 

efetivamente. As coletas eram realizadas pelos membros do grupo e os enfermeiros 

e técnicos da unidade realizam o banho no leito. 

A equipe multiprofissional da Instituição foi orientada e envolvida no projeto a 

fim de incorporá-los na pesquisa e fazer com que os mesmos entendessem e 

anseiem pelo resultado, visando à melhoria e conforto do serviço prestado para o 

paciente que se encontrava internando. 

Importante ressaltar que a proposta do estudo foi de manter o banho sendo 

realizado pela equipe, portanto, foi considerado de suma importância que a rotina da 

equipe não fosse interrompida para que não houvesse alterações nos resultados 

esperados. A equipe da unidade ficou responsável pelas realizações dos banhos e o 

grupo de estudo em coletar e observar todos os valores hemodinâmicos durante o 

procedimento. 

Foi respeitada a escala de trabalho da equipe, sendo realizado uma 

orientação no local de serviço durante o plantão e caso houvesse necessidade os 

pesquisadores envolvidos poderiam fazer uma nova orientação sempre que 

julgassem necessário. 

No caso de remanejamento para substituir um profissional já treinado 

previamente, o grupo de pesquisadores teve o cuidado de reorganizar a equipe 

assistencial, visando dar prioridade a equipe completa e já treinada, para que esta 

realize o banho no paciente que faz parte da pesquisa. Na unidade de coleta de 

dados todos os banhos eram realizados durante o período diurno. 

4.5.5 Coleta de dados 

Para que o estudo fosse realizado, a equipe de profissionais de enfermagem 

da unidade foi devidamente orientada quanto à realização do procedimento, e 

quanto a equipe do grupo de pesquisa destinou-se a observação e o registro dos 

dados a serem coletados. Apêndice E. 
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Figura 9. Fluxograma de Assinatura do Termo de Consentimento Livre e esclarecido 

 

Fonte: Elaboração própria, Niterói 2017. 

A monitorizarão será pelo monitor multiparâmetro e aplicado o questionário de 

avaliação de Satisfação. Deu-se início ao procedimento com o registro dos dados 

multiparamétricos no 5º minuto antes do início do banho (pré), o registro deu-se 

durante todo o tempo de banho, podendo durar 40 minutos no total, considerando 

que a cada 5 minutos foram registradas todas as variáveis observada e no 5º 

minutos no término do banho (pós) há um novo registro das variáveis, e em seguida 

aplica-se a escala de satisfação do paciente. 

Paciente internando no pós-operatório de cirurgia cardíaca 

Paciente Encontra-se Incluso nos critérios de 
Inclusão para coleta de dados e dentro do período de 

pós-operatório mediato? 

SIM NÃO 

Aborda-se o paciente, explicando a proposta do 
projeto e como ocorrerá o procedimento. 

Apresentar o TCLE para o paciente ou familiar 

Aplica-se o procedimento do Banho no Leito, 
randomizado para ser iniciado 

O membro do grupo de pesquisa, fará todos os registros que são necessários e 
encaminhará para a pasta arquivo para serem analisados posteriormente 

Interrompe-se o 
Fluxograma até que um 
paciente possua algum 

critério de inclusão 
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Figura 10. Fluxograma da coleta de dados 

 

 

Fonte: Elaboração própria, Niterói 2017 

 

4.5.6 Cenário 

O estudo foi realizado no Hospital Universitário no município do Rio de 

Janeiro, atualmente com 350 leitos de internação, atualmente trabalhando com 200 

leitos, na Unidade de Terapia Intensiva Cardíaca pós-cirúrgica, chamado de CTI 

Cardíaco, com 08 leitos ativados, ambos compostos por monitores 

multiparamétricos, respiradores portáteis, bombas infusoras para medicação. O setor 

ocupa o sétimo andar da instituição e trabalha com taxa de ocupação de cem por 

Início da Coleta 

de Dados do 

Banho no Leito 

Pré Banho 

Registro 5 minutos 

antes de iniciar a 

intervenção 

1º min. banho 

Registro das variáveis 

dependentes 

5º min. banho 

Registro das variáveis 

dependentes 

10º min. banho 

Registro das variáveis 

dependentes 

15º min. banho 

Registro das variáveis 

dependentes 

20º min. banho 

Registro das variáveis 

dependentes 

25º min. banho 

Registro das variáveis 

dependentes 

30º min. banho 

Registro das variáveis 

dependentes 

35º min. banho 

Registro das variáveis 

dependentes 

40º min. banho 

Registro das variáveis 

dependentes 

 
Escala de Diferencial Semântico 
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cento. A Unidade Coronariana atende pacientes com perfil clínico e o CTI Cardíaco 

atende pacientes de perfil cirúrgico. 

4.5.7 Critérios Operacionais 

4.5.7.1 Classificação para os pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico 

Sistema Europeu de Avaliação de risco operatório cardíaco (EuroScore 2) é 

um modelo de risco que permite o cálculo do risco de morte após uma operação de 

coração. O modelo pede 17 itens de informação sobre o paciente, o estado do 

coração e da operação proposta, o risco de morte (105). 

4.5.7.2 Critérios de inclusão 

▪ Maior de 18 anos; 

▪ Submetidos a cirurgia cardíaca; 

▪ Internados no cenário do estudo em até 48 horas após o diagnóstico ou 

intervenção.  

4.5.7.3 Critérios de Exclusão 

▪ Escala de coma de Glasgow menor ou igual a 13. 

▪ Grávidas. 

▪ Pacientes entubados 

4.6 Recrutamento e alocação de pacientes 

Um total de trinta e um pacientes aceitaram participar da pesquisa, sendo cinco 

pacientes excluídos no primeiro momento da coleta de dados, onde 2 (dois) paciente 

retornaram para a ventilação mecânica após a primeira coleta do banho, e 3 (três) 

pacientes permaneceram na ventilação mecânica por mais de 24 horas pós cirurgia. 

Foram randomizados 26 (vinte e seis) pacientes para os respectivos grupos de 

banhos, ABC, ACB, BAC, BCA, CAB e CBA. Durante a coleta de dados 2 (dois) 

pacientes foram a óbito com menos de 24 horas de cirurgia, 2 (dois) pacientes foram 

a óbito com mais de 24 horas de cirurgia e 4 (quatro) pacientes solicitaram 

desligamento da pesquisa, por se considerarem aptos a tomarem banho no 
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chuveiro. Dando continuidade à pesquisa com a sequência de ABC n= 2, ACB n= 2, 

BAC n= 2, BCA n= 5, CAB n= 4 e CBA n= 3. Conforme ilustração da Figura 11. 

Figura 11. Fluxograma de Recrutamento de pacientes 

 

Fonte: Elaboração própria, baseado no Consort Guideline 2010. Niterói 2017. 

 

4.7 Tratamento dos dados 

Foram empregadas estatísticas descritivas básicas de análise exploratória 

como média, mediana e desvio-padrão, assim como estatística inferencial com o uso 

de teste de hipóteses, a partir dos dados sócio demográficos, da escala de 
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diferencial semântico para avaliação da percepção de pacientes hospitalizados e 

medidas fisiológicas seriadas do banho.  

A pontuação da escala de diferencial semântico foi comparada por meio do 

teste não paramétrico Kruskal Wallis e as variáveis hemodinâmicas foram 

submetidas ao teste de Shapiro-Wilk para verificar o pressuposto da normalidade. 

Tal teste é utilizado para avaliar as seguintes hipóteses:  

 

Como não houve rejeição de hipótese nula (p<0.05) prosseguiu-se na 

utilização de testes paramétricos. Afim de se compreender o efeito da interação do 

fator tipo de banho com o momento (pre, trans e após) sobre as variáveis 

hemodinâmicas foi conduzido o teste ANOVA two-way de medidas repetidas.  

A análise realizada no pacote estatístico Statistical Package for the Social 

Sciences versão 21. 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. 

Para verificar a significância estatística das correlações entre a Hg, Fr e SpO2 

nos períodos pré-banho, per-banho e pós-banho, será utilizado um coeficiente de 

correlação de Pearson que mede o grau da correlação e a direção dessa correlação, 

podendo ser negativa ou positiva, entre duas ou mais variáveis de escala métrica.   

Este coeficiente, normalmente representado por ρ assume apenas valores entre -1 e 
1. 

▪ p = 1 Significa uma correlação perfeita positiva entre as duas variáveis. 

▪ p = -1 Significa uma correlação negativa perfeita entre as duas variáveis - Isto 

é, se uma aumenta, a outra sempre diminui. 

▪ p= 0 Significa que as duas variáveis não dependem linearmente uma da 

outra. No entanto, pode existir uma dependência não linear. Assim, o 

resultado deve ser investigado por outros meios. 

Para verificar a significância estatística das correlações utilizou-se o teste-t 

student é um teste de hipótese que usa conceitos estatísticos para rejeitar ou não 

uma hipótese nula quando a estatística de teste T segue uma distribuição. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Correla%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Testes_de_hip%C3%B3teses
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tese_nula
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estat%C3%ADstica_de_teste
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4.8 Considerações éticas 

O projeto foi submetido ao Conselho de ética da Faculdade de Medicina do 

Hospital Universitário e após aprovação foi submetido a Plataforma Brasil, onde 

obte-se aprovação no dia 08 de outubro de 2016, no Comitê de ética em Pesquisa 

(CEP), conforme resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, sendo 

aprovado no CAAE com o número: 61930916.8.00005259. 

Para os participantes voluntários da pesquisa, houveram orientações quanto 

ao projeto e apresentado ao mesmo, um Termo de consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), no caso de um algum paciente incapaz de responder com 

autonomia, o termo seria assinado pela família. 
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5 RESULTADOS 

5.1 Perfil sócio demográfico dos pacientes 

A hipótese nula em um teste de comparação de proporções, realizado a um 

nível de significância de 5%, é de que não existe diferença entre as proporções (as 

proporções são iguais).  

A população foi descrita pelas variáveis: sexo, idade, estado civil, 

escolaridade, profissão, raça, diagnóstico, doenças de base, tabagista e motivo da 

internação. Dos dezoito pacientes que completaram os três tipos de banhos 

propostos, 61,1% eram homens e 38,9 eram mulheres. Em relação à faixa etária: 

5,56% dos pacientes pertenciam à faixa entre trinta a trinta e nove anos; 16,7% à 

faixa de quarenta a quarenta e nove anos; 16,7% à faixa de cinquenta a cinquenta e 

nove anos; 33,3% à faixa de sessenta a sessenta e nove anos e 27,7% à faixa de 

setenta a setenta e nove anos. A média de idade foi de 60,72 anos, com desvio 

padrão de 11,35. Todos os pacientes encontravam-se na condição de pré-operatório 

no momento da abordagem pela equipe de investigadores e ao início dos banhos 

em pós-operatório mediato de cirurgia cardíaca, como observado na tabela 1. 

Tabela 1. Sexo de pacientes submetidos às tecnologias de banho no leito (n=18). Rio de 
Janeiro, 2017 

Sexo n % p-valor 

Masculino 11 61,1 
0,346 

Feminino 07 38,9 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Ao que se refere a auto declaração da etnia dos pacientes, obtivemos em 

sua maioria 44,4% se auto declarando pardo, seguindo de 38,9% de brancos e 

16,7% de negros, conforme demostrado na tabela 2. 

Tabela 2. Cor autodeclarada de pacientes submetidos às tecnologias de banho no leito 
(n=18). Rio de Janeiro, 2017 
Raça n % p-valor 

Branco 7 38,9 
0,311 Negro 3 16,7 

Pardo 8 44,4 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Quanto ao tabagismo, ao qual também foi um dado autodeclarado, 83,3% 

dos pacientes relataram não serem fumantes e apenas 16,7% dos pacientes 

declararam ser fumantes. Dados estratificado na tabela 3. 

Tabela 3. Tabagismo autodeclarado de pacientes submetidos às tecnologias de banho no 
leito (n=18). Rio de Janeiro, 2017 
Tabagismo n % p-valor 

Sim 3 16,7 
0,005 

Não 15 83,3 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

As doenças de bases podem ser consideradas parte do processo de doença 

do paciente. Neste estudo pudemos através da coleta de dados, estratificar quais 

doenças de base foram declaradas pelos pacientes. 

Tabela 4. Doença de base de pacientes submetidos às tecnologias de banho no leito 
(n=18). Rio de Janeiro, 2017 
Diagnóstico médico n % p-valor 

HAS 6 33,3 

0,183 

HAS + DM 2 11,1 
HAS + IAM 1 5,6 
HAS + IAM+ IRC 1 5,6 
DPOC 1 5,6 
HAS + DM + Dislipdemia 1 5,6 
Hepatite C + Fibrilação atrial + HAS 1 5,6 
HAS + DM + DPOC 1 5,6 
HAS + DM + IRC + Angina 1 5,6 
Febre reumática 1 5,6 
Nenhuma 2 11,1 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

Todos foram submetidos a um procedimento cirúrgico, sendo 12 pacientes 

submetidos a cirurgia de revascularização e 6 pacientes submetidos a cirurgia de 

Troca valvar. 

Tabela 5. Tipo de cirurgia de pacientes submetidos às tecnologias de banho no leito (n=18). 
Rio de Janeiro, 2017 
Cirurgia n % p-valor 

Troca valvar 6 33,3 
0,157 

Revascularização 12 66,7 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017 
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5.2 Análise das médias das variáveis 

A tabela 6 apresenta as medianas referentes aos itens da escala de 

diferencial semântico para avaliação da percepção de pacientes hospitalizados 

frente aos três tipos de banho. O teste de kruskal-wallis foi conduzido para 

determinar se existe diferença na pontuação da escala. Não foram encontradas 

diferenças significativas em nenhum item. 

Tabela 6. Comparação da mediana referente à escala de diferencial semântico para 
avaliação da percepção de pacientes cardiopatas graves hospitalizados frente aos três tipos 
de banho (n=18). Rio de Janeiro, 2017 

Itens Banho A Banho B Banho C p-valor* 

Relaxante  → Estressante 6,5 7 6,5 0.132 

Satisfatório  → Não satisfatório 7 7 7 0.846 

Eficiente → Ineficiente 7 7 6,5 0.639 

Animado → Desanimado 6,5 7 6,5 0.636 

Bom → Ruim 7 7 7 0.725 

Repousante → Cansativo 6 7 6 0.510 

Higiênico  → Anti-higiênico 7 7 7 0.756 

Desnecessário  → Necessário 6,5 7 7 0.034 

Fácil → Difícil 7 7 6,5 0.779 

Insuficiente  → Suficiente 7 7 7 0.871 

Confortável → Desconfortável 6 6,5 7 0.320 

Constrangedor → Não constrangedor 6 7 6,5 0.131 

Cômodo → Incômodo 6 6,5 6,5 0.815 

Agradável  → Desagradável 6 7 6,5 0.574 

Sujo  → Limpo 7 7 7 0.710 

Motivador  → Desmotivador 7 6,5 6,5 0.972 

Incompleto  → Completo 7 7 7 0.779 

Independente  → Dependente 7 6,5 6,5 0.599 

. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017 
Legenda: Banho A – banho tradicional. Banho B – banho com ampola. Banho C – banho com lenço 
umedecido. *Teste de Kruskal-Wallis   

 

A tabela 7 apresenta dados descritivos referentes as variáveis 

hemodinâmicas nos momentos pré, trans (durante) e após ao banho tradicional. 



 

71 

Tabela 7. Efeito do banho tradicional sobre variáveis hemodinâmicas de pacientes 
cardiopatas graves (n=18). Rio de Janeiro, 2017 

 Pré Trans Pós 

Variável    Média DP IC 95% Média DP IC 95% Média DP IC 95% 

FC (bpm) 83 17 [72 - 91] 88 18 [78 - 96] 88 18 [78 - 96] 
FR (irpm) 21 4 [18 - 22] 22 4 [20 - 24] 20 4 [17 - 22] 
TAX (°C) 35,8 2 [34 - 36] 35,3 2 [33 - 36] 35,7 2 [34 - 36] 
PAS (mmHg) 121 35 [103 - 139] 129 23,4 [110 - 149] 136 25 [123 - 150] 
PAD (mmHg) 62 16 [53 - 70] 61 13,7 [45,5 - 68,5] 62 16 [53 - 70] 
PAM (mmHg) 81 17 [71 - 93] 83 15,5 [68 - 94]  88 20 [75 - 101] 
SpO2 (%) 95 5 [92 - 98] 81 15 [69 - 94] 95 4 [93 - 97] 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

A tabela 8 apresenta dados descritivos referentes as variáveis 

hemodinâmicas nos momentos pré, trans (durante) e após ao banho com ampola.  

Tabela 8. Efeito do banho com ampola sobre variáveis hemodinâmicas de pacientes 
cardiopatas graves (n=18). Rio de Janeiro, 2017 

 Pré Trans Pós 

Variável    Média DP IC 95% Média DP IC 95% Média DP IC 95% 

FC (bpm) 83 13 [76 - 89] 87 11 [80 - 91] 82 15 [74 - 90] 
FR (irpm) 21 5 [18 - 23] 24 10 [19 - 30] 24 10 [18 - 29] 
TAX (°C) 35,1 1 [35 - 36] 35,1 4 [32 - 37] 34,5 3 [32 - 36] 
PAS (mmHg) 180 237 [53 - 306] 133 23 [113 - 152] 132 29 [116 - 147] 
PAD (mmHg) 69 20 [59 - 80] 69 30 [45 - 96] 71 24 [57 - 83] 
PAM (mmHg) 77 13 [67 - 86] 83 18 [73 - 103] 86 23 [69 - 102] 
SpO2 (%) 96 3 [9 - 98] 91 3 [87 - 93] 95 4 [93 - 97] 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

A tabela 9 apresenta dados descritivos referentes as variáveis 

hemodinâmicas nos momentos pré, trans (durante) e após ao banho com lenço 

umedecido.  

Tabela 9. Efeito do banho com lenço umedecido sobre variáveis hemodinâmicas de 
pacientes cardiopatas graves (n=18). Rio de Janeiro, 2017 

 Pré Trans Pós 

Variável    Média DP IC 95% Média DP IC 95% Média DP IC 95% 

FC (bpm) 87 21 [76 - 98] 85 16 [76 - 93] 85 17 [75 - 94] 
FR (irpm) 23 8 [18 - 27] 24 7 [20 - 27] 21 5 [18 - 23] 
TAX (°C) 35,2 2 [34 - 36] 34,3 3,65 [32,4 - 36] 37,1 12 [30 - 43] 
PAS (mmHg) 116 17 [107 - 125] 126 15 [114 - 139] 181 219 [68 - 294] 
PAD (mmHg) 64 24 [52 - 77] 59 14,4 [44 - 68] 63 13 [55 - 69] 
PAM (mmHg) 77 13 [70 - 86] 79 14 [67 - 91] 82 12 [72 - 89] 
SpO2 (%) 90 23 [78 - 102] 92 4 [88 - 95] 96 2 [95 - 98] 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

O teste ANOVA two-way de medidas repetidas foi conduzido para 

determinar o efeito dos diferentes momentos dos três tipos de banhos. A figura 12 
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apresenta a representação gráficas das varíaveis FC, FR, Tax e SpO2, não foi 

detectado diferença significativa da interação dos fatores momento e tipo de banho.  

Figura 12. Anova two-way de medidas repetidas para avaliar o efeito dos banhos A, B e C 
sobre a frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura axilar, oximetria de pulso 
nos momentos antes, durante (trans) e após o banho no leito de pacientes cardiopatas 
graves (n=18). Rio de Janeiro, 2017 

 
Fonte: Elaboração própria (2018) 
Legenda: Banho A – banho tradicional. Banho B – banho com ampola. Banho C – banho com lenço 
umedecido 

 

A figura 13 apresenta a representação gráficas das variáveis PAS, PAD e 

PAM, não foi detectado diferença significativa da interação dos fatores momento e 

tipo de banho 
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Figura 13. Anova two-way de medidas repetidas para avaliar o efeito dos banhos A, B e C 
sobre pressão arterial sistólica, diastólica e média nos momentos antes, durante (trans) e 
após o banho no leito de pacientes cardiopatas graves (n=18). Rio de Janeiro, 2017 

 
Fonte: Elaboração própria (2018) 
Legenda: Banho A – banho tradicional. Banho B – banho com ampola. Banho C – banho com lenço 
umedecido. 

 

As tabelas 10, 11 e 12 apresentam uma correlação de person e um teste-t 

student para verificar a significância estatísticas das correlações entre  Hb, Fr e 

SpO2 no pré- banho, per-banho e no pós-banho nos Banhos A, B e C. 
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Tabela 10. Correlação de pearson e teste-t student para verificar significância estatística das 
correlações entre Hb, Fr e SpO2 no pré-banho, per-banho e pós-banho no Banho A 

BANHO A 
    PRÉ-BANHO PER-BANHO PÓS-BANHO 

Hb X FR 
Pearson -0,128 0,255 0,159 
p-valor 0,693 0,424 0,64 

Hb X SPO2 
Pearson 0,414 0,198 -0,442 
p-valor 0,181 0,538 0,173 

FR X SPO2 
Pearson -0,05 0,337 0,157 

p-valor 0,843 0,171 0,562 
Fonte: Elaboração própria, Niterói 2018 

 

Tabela 11. Correlação de pearson e teste-t student para verificar significância estatística das 
correlações entre Hb, Fr e SpO2 no pré-banho, per-banho e pós-banho no Banho B 

BANHO B 
    PRÉ-BANHO PER-BANHO PÓS-BANHO 

Hb X FR 
Pearson -0,117 0,064 0,251 
p-valor 0,678 0,821 0,409 

Hb X SPO2 
Pearson 0,226 0,174 0,124 
p-valor 0,419 0,536 0,659 

FR X SPO2 
Pearson -0,185 0,048 0,108 

p-valor 0,462 0,85 0,702 
Fonte: Elaboração própria, Niterói 2018 

 

Tabela 12. Correlação de pearson e teste-t student para verificar significância estatística das 
correlações entre Hb, Fr e SpO2 no pré-banho, per-banho e pós-banho no Banho C 

BANHO C 
    PRÉ-BANHO PER-BANHO PÓS-BANHO 

Hb X FR 
Pearson 0,105 -0,052 -0,157 
p-valor 0,698 0,848 0,562 

Hb X SPO2 
Pearson -0,168 0,044 -0,106 
p-valor 0,534 0,872 0,695 

FR X SPO2 
Pearson 0,033 -0,134 0,375 

p-valor 0,897 0,597 0,126 
Fonte: Elaboração própria, Niterói 2018 
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6 DISCUSSÃO 

Diante da busca por evidências sobre os conteúdos deste estudo, não se 

encontrou nenhum resultado até onde se sabe, que se desdobre sobre a 

comparação dos tipo de banho existentes atualmente, sobre as possíveis variações 

hemodinâmicas no paciente cardiopata em pós cirurgia cardíaca e sobre a análise 

da satisfação do paciente mediante a exposição aos tipos de banho. Buscou-se 

evidenciar esses achados com o intuito de proporcionar ao paciente uma técnica 

que lhe cause mais satisfação e que seja mais segura.  

Relacionado a dados demográficos, um estudo realizado entre 2012 e 2013 

em Detroit que comparou o banho com bacia e banho com toalhas umedecidas pré 

embaladas sobre a incidência de infecção e deterioração da pele, evidenciou que a 

maioria dos pacientes eram homens negros com média de idade 57 ± 17 anos e 

acometidos por Diabetes Mellitus(105). 

Um ensaio clínico tipo cross-over realizado no Brasil em 2007 com pacientes 

com IAM também encontrou como resultados sociodemográficos uma população 

composta pela maioria de homens com média de idade de 58,8 anos e comorbidade 

prevalente a HAS(106).   

Um ensaio clínico Crossover que avaliou o banho no leito com temperatura da 

água constante a 40°C e à 42,5°C em 20 pacientes acometidos por infarto agudo do 

miocárdio (IAM) desenvolvido no Rio de janeiro, observou também a prevalência de 

pacientes do sexo masculino e com média de idade de 62 anos(107). 

Madrid em seu ensaio clínico observou estes mesmos dados demográfico 

sendo a população de homens mais prevalente e uma média de idade 59,7 anos(108). 

Pode-se inferir que no Brasil como em outras partes do mundo há uma 

prevalência de internação de homens na faixa etária dos 60 a 65 anos com 

comorbidades de impacto a saúde e a qualidade de vida. Pois tanto o diabetes 

quanto a hipertensão são comorbidades que podem levar a outros problemas de 

saúde. 

Mediante a análise dos resultados, conforme apresentados nas tabelas 7, 

tabela 8 e tabela 9, referente aos dados de percepção e variações hemodinâmicas 

nos três tipos de banho, não apresentaram significâncias estatística que pudesse ser 
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considerada como recomendação ou direcionamento. Logo, não foi possível sugerir 

que os resultados pudessem causar melhoria ou prejuízo ao paciente. 

Em um estudo quase experimental (antes e depois) em que foram incluídos 

36 pacientes da UTI da Clínica El Rosário, sede El Tesoro na cidade de Medellin em 

Madri, no período de abril e julho de 2009. Estudaram as alterações oxi-

hemodinâmicas durante o banho no leito com esponja em pacientes em pós-

operatório de cirurgia cardíaca, em um ensaio clínico quase experimental observou-

se alteração significativa nos valores da pressão arterial sistólica durante o banho e 

na FR após o banho com p = 0.017 e p<0.0001 respectivamente(109). 

Pelo exposto, sugere-se que o banho no leito pode ocasionar alterações 

significativas durante o banho apesar destas alterações não terem levado 

descompensação desses pacientes de modo a conduzir o comprometimento de 

seus quadros clínicos. 

Quanto a análise da efetividade da satisfação do paciente, também não 

encontrou-se dados que pudessem estratificar a preferência do paciente por um 

determinado banho. Entende-se por isso que qualquer dos três banhos possam ser 

realizados de forma segura e satisfatória ao paciente, sendo plausível que a escolha 

seja feita pelo mesmo.  

Em um estudo realizado por um membro do grupo cardiovisão que relaciona 

os mesmos tipos de banhos com a mesma população, com um desfecho voltado 

especificamente para o custo, foi possível evidenciar que houveram resultados 

significantes onde o banho mais barato é o banho tradicional com água aquecida a 

42,5°C e o banho mais caro é o banho com lenços umedecidos para banho no leito. 

Por outro lado , um estudo prospectivo, randomizado, aberto, intervencionista 

com o objetivo de avaliar o impacto da substituição de bacias tradicionais com panos 

pré-embalados na incidência de infecções hospitalares associadas e a taxa de 

deterioração da pele, o estudo foi realizado em um período de 8 meses e que  

evidenciaram que o banho com lenços umedecidos proporcionou uma diminuição 

nas infecções hospitalar e na deterioração da pele, sugerindo ser um banho que não 

ocasionaria impacto na estadia do paciente e diminuiria custos relacionados ao uso 

de antibióticos e materiais e soluções para curativos em lesões de pele. Este estudo 

ainda levanta a questão de que as infecções relacionadas a hospitalização e lesões 
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de pele que ocorrem durante a internação compõe-se de importante métrica para 

avaliação da qualidade assistencial e de segurança para o paciente(110).  

No ensaio clínico que comparou a ansiedade dos pacientes infartados frente 

ao banho no leito tradicional e no banho de chuveiro encontraram dados 

significativos referente a ansiedade gerada pelo banho no leito. Ainda segundo os 

mesmos autores, a ansiedade pode trazer impactos sobre o estado físico do 

paciente, como também o emocional e psicológico(111).  

Atualmente toda a assistência de saúde está intimamente ligada a qualidade, 

a segurança e a satisfação do paciente. Sendo assim, pode-se ponderar que cada 

vez mais torna-se crucial o pensamento crítico sobre as melhores práticas avaliando 

o impacto do risco benefício sobre o custo do material empregado e os desfechos 

que os mesmos podem gerar sobre a estadia, saúde e a segurança do paciente. 

Existem evidências importantes do período da década de 1920 em que as 

enfermeiras prestavam assistências aos pacientes de forma que fosse levado em 

consideração as necessidades sociais e psicológicas. O hospital era definitivamente 

um local apavorante para as pessoas que viviam nesta época, onde havia reflexos 

da Segunda Guerra Mundial.  Neste mesmo período os familiares foram excluídos 

do ambiente hospitalar por precaução, mediante as inúmeras infecções que existiam 

na época. Esse processo afetou a relação entre paciente, familiares e unidade 

hospitalar e que vem sofrendo o reflexo até a presente a data. 

Nas últimas décadas, diversos estudos vêm sendo discutidos acerca da 

importância da participação da família no cuidado ao paciente, apontando para a 

necessidade de atendê-los no contexto da hospitalização, fundamentado em um 

modelo de cuidado que traga benefícios físicos e emocionais para ambos(112). 

Com o avanço da tecnologia nas últimas décadas na área de saúde, fez com 

que houvessem progressos no diagnósticos e tratamentos de inúmeras doenças, 

ocasionando possibilidades para melhoria do controle de algumas doenças e 

respectivamente aumentando a perspectiva de vida populacional. Ainda assim, 

grandes desafios precisam ser superados para que a qualidade do cuidado seja 

mantida, considera-se um dos maiores desafios a melhoria da interação entre 

profissional de saúde para com seus pacientes. A falta desta comunicação interfere 

diretamente da percepção do paciente sobre o cuidado refletindo no resultado do 

tratamento(113). 
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Os pacientes vivenciam experiências que são itens considerados importantes 

na avaliação da qualidade do cuidado. Propõem-se uma forma de se compreender a 

qualidade através de seus atributos. O autor Avedis Donabedian, relacionou sete 

pilares para serem avaliados relacionados a qualidade do cuidado: eficácia; 

efetividade; eficiência; otimização; aceitabilidade; legitimidade e equidade. 

Reforçando à necessidade do cuidado em saúde considerando os desejos, 

expectativas e valores dos pacientes e suas famílias(114). 

A aceitabilidade depende da subjetividade do paciente em avaliar a 

efetividade, a eficiência e a otimização do serviço prestado. Outros aspectos 

também devem ser devidamente considerados, como: acessibilidade, relação 

paciente –profissional, se o ambiente de atendimento é confortável e agradável, se o 

paciente é exposto a riscos e custos e uma análise da percepção do paciente quanto 

ao que ele considera justo relacionado ao tratamento prestado(114). 

No ano de 2011 nos Estados Unidos da América (EUA), o Institute of 

Medicine (IOM), ao publicar o relatório intitulado Crossing the Quality Chasm: A New 

Health System for 21st Century, realizou uma revisão dos atributos da qualidade 

definidos por Donabedian. Os atributos foram: efetividade, eficiência, eficácia, 

otimização, segurança do paciente que foi descrito como: o cuidado respeitoso e 

responsivo às preferências, necessidade e valores individuais dos pacientes e que 

assegura que os valores do paciente orientem todas as decisões clínicas(115). 

O paciente deve se tornar o personagem principal quando o assunto é o 

cuidado, quando ele é ouvido e convidado a participar ativamente do seu tratamento, 

ele deixa de ser um expectador e passa a contribuir para um atendimento seguro, 

estando ciente de sua responsabilidade como cidadão e usuário da unidade de 

saúde. 

É natural que essa parceria entre paciente e profissional de saúde, tenham 

bons resultados finais no tratamento, para isso seria necessária uma mudança 

cultural dos profissionais de saúde para que os mesmos possam estimular e passem 

a enxergar o paciente como parceiros que podem desempenhar um papel 

responsável no cuidado. Os pacientes precisam estar cientes de seus deveres e 

direitos como usuários, entendendo e assumindo os riscos associados com a sua 

assistência(116). 
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O termo cuidado centrado no paciente, teve início por volta do ano de 1969 

com o objetivo de definir o cuidado prestado ao paciente na instituição hospitalar, do 

ponto de vista do paciente e da sua família, podendo assim, ser possível a 

discussão da autonomia do paciente quando se trata da sua saúde(117). 

No ano de 1990 o termo utilizado pela literatura médica, era medicina 

centrada no paciente, mas após o entendimento de que esse termo não abrangia a 

real intenção e a abordagem pretendida o termo evoluiu para cuidado centrado no 

paciente. Desde então, surgiu o termo cuidado centrado no paciente que é mais 

utilizado pela equipe de enfermagem(117). 

Nos EUA no ano de 1990 o Institute for Family–Centered Care (ICCF), reuniu-

se com familiares, pacientes e profissionais de saúde, com o intuito de promover 

uma aliança para que metas e diretrizes fossem criados para melhoria do cuidado 

prestado ao paciente e que fosse reformulado de forma que houvessem melhorias 

na recuperação do paciente(117).  

O ICCF descreve o cuidado à saúde como um processo de planejamento, 

prestação e avaliação baseados nas alianças, com propósito único entre os 

pacientes e os profissionais de saúde. Este cuidado não distingue os pacientes pela 

idade, sexo ou patologia, sendo possível ser realizado a qualquer momento e por 

qualquer profissional de saúde(117). 

A dignidade e o respeito são pressupostos centrais para o instituto, onde os 

profissionais de saúde podem ouvir e respeitar as escolhas e expectativas dos 

pacientes, o conhecimento, os valores, as crenças e a cultura do paciente são 

incorporados ao planejamento e na prestação do cuidado, as informações devem 

ser compartilhadas entre ambos. Os profissionais de saúde devem compartilhar com 

os pacientes todas as informações que sejam de alguma forma úteis de maneira 

completa e imparcial(117). 

A preocupação com a efetiva comunicação, a qualidade da assistência e a 

segurança do paciente tem estimulado pesquisas sobre o contexto do banho no 

leito. Em um ensaio clínico randomizado com 120 pacientes portadores de SCA 

realizado em 2011 e 2012 avaliou a efetividade de um protocolo de orientação de 

enfermagem sobre banho no leito visando a redução da ansiedade. O estudo ainda 

comparou a relação da ansiedade com os sinais vitais. Os autores encontraram 
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resultado estatisticamente significante (p<0,001) com redução da ansiedade no 

grupo da intervenção, isto é, que recebeu a orientação(118).  

No ato de encorajar e incentivar o paciente a participar da realização do seu 

cuidado, o tornamos capaz de tomar decisões, escolher o nível de atuação e 

colaboração na proposta de autocuidado. O cuidado centrado na família tem o 

objetivo de promover a saúde e o bem-estar dos indivíduos e família e restaurar seu 

controle e dignidade. 
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7 LIMITAÇÕES 

A proposta inicial desta pesquisa, traria um estudo com pacientes com 

patologias cardíacas diagnosticadas como IAM de Killip e Kimbal, SCA em Grau I, II 

e III e pacientes submetidos a cirurgia cardíaca classificados no Euroscore 2. Sendo 

que não houve possibilidades de selecionar pacientes com este perfil patológico, 

dada grave crise financeira no Estado do Rio de Janeiro, que repercutiu nas 

instituições de saúde estaduais, ocasionando uma diminuição significativa no 

número de internações hospitalares e consequentemente nas unidades cardíacas. 

A coleta ficou suspensa por 10 meses por falta de pacientes elegíveis. Então, 

o grupo de pesquisa com intuito de cumprir o cronograma do estudo, optou por 

seguir as boas práticas da Comunidade Científica e as recomendações do 

International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) e assumir a real situação 

da pesquisa, mesmo que isso exponha as limitações do estudo. 

Como haveria uma grande dificuldade para analisar os dados estatísticos de 

um subgrupo caracterizado por pacientes com uma variedade de diagnósticos, 

optou-se por minimizar a problemática encontrada no curso da coleta de dados, em 

abordar unicamente os pacientes de pós-cirurgia cardíaca respeitando os critérios 

de exclusão, com o intuito de obter-se um grupo mais homogêneo. 
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8 CONCLUSÃO 

O banho no leito tradicional com água a 42,5°C, o banho no leito com frasco 

ampola de água destilada aquecida no micro-ondas com potência média, e por 

aproximadamente 1 minuto, e o banho no leito com lenços umedecidos para banho 

aquecidos, em pacientes em pós-cirurgia cardíaca e internados em uma UTI, não 

apresentaram nenhuma alteração significativa sobre as variáveis, FC, FR, Tax, PAS, 

PAD, PAM, SpO2 e satisfação do paciente. 

O vídeo educativo terá papel fundamental na rotina da equipe de enfermagem 

que poderá oferecer ao paciente a possibilidade de escolha da tecnologia que 

acredita ser a mais adequada de forma segura e com embasamento científico 

proporcionando satisfação ao paciente internado, que se sentirá valorizado em 

poder participar da tomada de decisão de seu cuidado hospitalar. 

Portanto, é razoável oferecer o poder decisório acerca das tecnologias 

disponíveis na unidade hospitalar para a realização do banho no leito, a fim de que o 

mesmo decida com a ajuda de um profissional qual a tecnologia de sua preferência 

a cada dia. 
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APÊNDICES 

Apêndice A. Apresentação dos vocabulários controlados 

Quadro 1. Apresentação dos vocabulários controlados utilizados na busca de evidências 
nas bases de dados conforme estratégia PICO. Niterói, 2017 

P
IC

O
 

DeCs em Português DeCs em Inglês Mesh 

P 

Cuidados Críticos Critical Care Critical Care 

Cuidados de Enfermagem Nursing care Nursing care 

Unidades de Terapia Intensiva Intensive Care Units Intensive Care Units 

Unidades de Cuidados Respiratórios Respiratory Care Units Respiratory Care Units 

Unidades de Cuidados Coronarianos Coronary Care Units Coronary Care Units 

Unidades de Queimados Burn Units Burn Units 

Enfermagem de Cuidados Críticos Critical Care Nursing Critical Care Nursing 

Enfermagem Cardiovascular Cardiovascular Nursing Cardiovascular Nursing 

Período Pós-Operatório Postoperative Period Postoperative Period 

Cuidados Pós-Operatórios Postoperative Care Postoperative Care 

Complicações Pós-Operatórias Postoperative Complications Postoperative Complications 

Cirurgia Torácica Thoracic Surgery Thoracic Surgery 

Estado Terminal Critical Illness Critical Illness 

I 

Banhos Baths Baths 

Higiene da Pele Skin Care Skin Care 

Higiene Hygiene Hygiene 

C NA NA NA 

O 

Satisfação do Paciente Patient Satisfaction Patient Satisfaction 

Preferência do Paciente Patient Preference Patient Preference 

Sinais Vitais Vital Signs Vital Signs 

Frequência Cardíaca Heart Rate Heart Rate 

Pressão Sanguínea Blood Pressure Blood Pressure 

Pressão Arterial Arterial Pressure Arterial Pressure 

Hipotensão Hypotension Hypotension 

Temperatura Corporal Body Temperature Body Temperature 

Regulação da Temperatura Corporal Body Temperature Regulation Body Temperature Regulation 

Temperatura Cutânea Skin Temperature Skin Temperature 

Alterações na Temperatura Corporal Body Temperature Changes Body Temperature Changes 

Taxa Respiratória Respiratory Rate Respiratory Rate 

Hemodinâmica Hemodynamics Hemodynamics 

Volume Sanguíneo Blood Volume blood volume 

Débito Cardíaco Cardiac Output Cardiac Output 

Volume Sistólico Stroke Volume Stroke Volume 

Volume Cardíaco Cardiac Volume cardiac volume 

Pulso Arterial Pulse Pulse 

Capacitância Vascular Vascular Capacitance ascular capacitance 

Resistência Vascular Vascular Resistance Vascular Resistance 

Resistência Capilar Capillary Resistance capillary resistance 

Vasoconstrição Vasoconstriction vasoconstriction 

Vasodilatação Vasodilation vasodilation 

Pressão Ventricular Ventricular Pressure ventricular pressure 

Oximetria Oximetry Oximetry 

Monitorização Transcutânea dos Gases 
Sanguíneos 

Blood Gas Monitoring, 
Transcutaneous 

blood gas monitoring, 
transcutaneous 

Cateterismo de Swan-Ganz Catheterization, Swan-Ganz catheterization, swan ganz 

Cateterismo Cardíaco Cardiac Catheterization cardiac catheterization 

Circulação Sanguínea Blood Circulation Blood Circulation 

Circulação Coronária Coronary Circulation Coronary Circulation 

Circulação Pulmonar Pulmonary Circulation Pulmonary Circulation 

Consumo de Oxigênio Oxygen Consumption Oxygen Consumption 

Velocidade do Fluxo Sanguíneo Blood Flow Velocity blood flow velocity 

Pressão Propulsora Pulmonar Pulmonary Wedge Pressure pulmonary wedge pressure 

Transferência de Oxigênio Oxygen Transfer Oxygen Transfer 

Pressão Venosa Central Central Venous Pressure Central Venous Pressure 
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Apêndice B. Estratégias das buscas nas bases de dados 

Quadro 1. Pesquisa Bases de dados Lilacs, Niterói, 2017 

Estratégia 
PICO 

Sintaxe 

I 
(tw:(baths)) OR (tw:(hygiene)) OR (tw:(Bath$)) OR (tw:(Hygien$)) OR (tw:(Wash$)) OR 
(tw:(‘Bed bath’)) OR (tw:(‘Bed in bath’)) 

O 

(tw:(Patient Satisfaction )) OR (tw:(Patient Preference)) OR (tw:(Vital Signs)) OR 
(tw:(Blood Pressure)) OR (tw:(Heart Rate)) OR (tw:(Body Temperature)) OR 
(tw:(Respiratory Rate)) OR (tw:(Body Temperature Regulation)) OR (tw:(Skin 
Temperature)) OR (tw:(Body Temperature Changes)) OR (tw:(Hemodynamics)) OR 
(tw:(Arterial Pressure)) OR (tw:(Blood Volume)) OR (tw:(Cardiac Output)) OR 
(tw:(Stroke Volume )) OR (tw:(Cardiac Volume )) OR (tw:(Pulse )) OR (tw:(Vascular 
Capacitance)) OR (tw:(Vascular Resistance)) OR (tw:(Capillary Resistance)) OR 
(tw:(Vasoconstriction )) OR (tw:(Vasodilation )) OR (tw:(Ventricular Pressure)) OR 
(tw:(Oximetry)) OR (tw:(Blood Gas Monitoring, Transcutaneous)) OR 
(tw:(Catheterization, Swan-Ganz)) OR (tw:(Cardiac Catheterization)) OR (tw:(Blood 
Circulation)) OR (tw:(Coronary Circulation)) OR (tw:(Pulmonary Circulation )) OR 
(tw:(Oxygen Consumption )) OR (tw:(Blood Flow Velocityry Wedge Pressure)) OR 
(tw:(Oxygen Transfer)) OR (tw:(Central Venous Pressure)) 

Exclusões 

(tw:(Intensive Care, Neonatal)) OR (tw:(Intensive Care Units, Neonatal)) OR 
(tw:(Intensive Care Units, Pediatric)) OR (tw:(Hand Hygiene)) OR (tw:(Oral Hygiene)) 
OR (tw:(Hand Disinfection)) OR (tw:(Oral and Dental Hygiene Products)) OR 
(tw:(Pregnancy)) OR (tw:(Pregnant Women)) OR (tw:(Dentistry)) OR (tw:(Mental 
Health)) OR (tw:(Deodorants)) OR (tw:(Products for Beard)) OR (tw:(Absorbent Pads)) 
OR (tw:(Psychology)) OR (tw:(Substance-Related Disorders)) 

Sintaxe (I 
AND O) 

NOT 
(exclusões) 

(tw:(baths)) OR (tw:(hygiene)) OR (tw:(Bath$)) OR (tw:(Hygien$ )) OR (tw:(Wash$)) 
OR (tw:(‘Bed bath’)) OR (tw:(‘Bed in bath’)) AND (tw:(Patient Satisfaction )) OR 
(tw:(Patient Preference)) OR (tw:(Vital Signs)) OR (tw:(Blood Pressure)) OR (tw:(Heart 
Rate)) OR (tw:(Body Temperature)) OR (tw:(Respiratory Rate)) OR (tw:(Body 
Temperature Regulation)) OR (tw:(Skin Temperature)) OR (tw:(Body Temperature 
Changes)) OR (tw:(Hemodynamics)) OR (tw:(Arterial Pressure)) OR (tw:(Blood 
Volume)) OR (tw:(Cardiac Output)) OR (tw:(Stroke Volume )) OR (tw:(Cardiac Volume 
)) OR (tw:(Pulse )) OR (tw:(Vascular Capacitance)) OR (tw:(Vascular Resistance)) OR 
(tw:(Capillary Resistance)) OR (tw:(Vasoconstriction )) OR (tw:(Vasodilation )) OR 
(tw:(Ventricular Pressure)) OR (tw:(Oximetry)) OR (tw:(Blood Gas Monitoring, 
Transcutaneous)) OR (tw:(Catheterization, Swan-Ganz)) OR (tw:(Cardiac 
Catheterization)) OR (tw:(Blood Circulation)) OR (tw:(Coronary Circulation)) OR 
(tw:(Pulmonary Circulation )) OR (tw:(Oxygen Consumption )) OR (tw:(Blood Flow 
Velocityry Wedge Pressure)) OR (tw:(Oxygen Transfer)) OR (tw:(Central Venous 
Pressure)) AND NOT (tw:(Intensive Care, Neonatal)) OR (tw:(Intensive Care Units, 
Neonatal)) OR (tw:(Intensive Care Units, Pediatric)) OR (tw:(Hand Hygiene)) OR 
(tw:(Oral Hygiene)) OR (tw:(Hand Disinfection)) OR (tw:(Oral and Dental Hygiene 
Products)) OR (tw:(Pregnancy)) OR (tw:(Pregnant Women)) OR (tw:(Dentistry)) OR 
(tw:(Mental Health)) OR (tw:(Deodorants)) OR (tw:(Products for Beard)) OR 
(tw:(Absorbent Pads)) OR (tw:(Psychology)) OR (tw:(Substance-Related Disorders)) 
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Quadro 2. Pesquisa Bases de dados Medline, Niterói, 2017  

Estratégia PICO Sintaxe 

P 

(((((((((("Critical Care"[Mesh] OR "Critical Care Nursing"[Mesh]) OR "Intensive 
Care Units"[Mesh]) OR "Respiratory Care Units"[Mesh]) OR "Coronary Care 
Units"[Mesh]) OR "Burn Units"[Mesh]) OR "Postoperative Period"[Mesh]) OR 
"Postoperative Care"[Mesh]) OR "Postoperative Complications"[Mesh]) OR 
"Thoracic Surgery"[Mesh]) OR "Cardiovascular Nursing"[Mesh]) OR "Critical 
Illness"[Mesh] 

I (("Baths"[Mesh]) OR "Skin Care"[Mesh]) OR "Hygiene"[Mesh] 

O 

((((((((((((((((("Patient Satisfaction"[Mesh]) OR "Patient Preference"[Mesh]) OR 
"Vital Signs"[Mesh]) OR "Heart Rate"[Mesh]) OR ( "Blood Pressure"[Mesh] OR 
"Arterial Pressure"[Mesh] OR "Hypotension"[Mesh] OR "Hypertension"[Mesh] )) 
OR ( "Body Temperature"[Mesh] OR "Body Temperature Regulation"[Mesh] OR 
"Body Temperature Changes"[Mesh] )) OR "Skin Temperature"[Mesh]) OR 
"Respiratory Rate"[Mesh]) OR "Hemodynamics"[Mesh]) OR "Cardiac 
Output"[Mesh]) OR "Stroke Volume"[Mesh]) OR ( "Pulse"[Mesh] OR 
"Oximetry"[Mesh] )) OR "Vascular Resistance"[Mesh]) OR "Blood 
Circulation"[Mesh]) OR "Coronary Circulation"[Mesh]) OR "Pulmonary 
Circulation"[Mesh]) OR "Oxygen Consumption"[Mesh]) OR "Central Venous 
Pressure"[Mesh] 

Exclusões 

(((((((((((("Intensive Care, Neonatal"[Mesh] OR "Intensive Care Units, 
Pediatric"[Mesh] OR "Intensive Care Units, Neonatal"[Mesh]) OR ( "Home 
Nursing"[Mesh] OR "Home Care Services"[Mesh] )) OR "Hand Hygiene"[Mesh]) 
OR "Hand Disinfection"[Mesh]) OR "Oral Hygiene"[Mesh]) OR "Oral 
Health"[Mesh]) OR "Dentistry"[Mesh]) OR "Dentists"[Mesh]) OR 
"Pregnancy"[Mesh]) OR ( "Gravidity"[Mesh] OR "Pregnant Women"[Mesh] )) OR 
"Perinatal Care"[Mesh]) OR "Parturition"[Mesh]) OR "Mental Health"[Mesh] 

Limites Adultos e Humanos 

Sintaxe (P AND I 
AND O) NOT 
(Exclusões) 

(((((((((((((("Critical Care"[Mesh] OR "Critical Care Nursing"[Mesh]) OR "Intensive 
Care Units"[Mesh]) OR "Respiratory Care Units"[Mesh]) OR "Coronary Care 
Units"[Mesh]) OR "Burn Units"[Mesh]) OR "Postoperative Period"[Mesh]) OR 
"Postoperative Care"[Mesh]) OR "Postoperative Complications"[Mesh]) OR 
"Thoracic Surgery"[Mesh]) OR "Cardiovascular Nursing"[Mesh]) OR "Critical 
Illness"[Mesh])) AND ((("Baths"[Mesh]) OR "Skin Care"[Mesh]) OR 
"Hygiene"[Mesh])) AND (((((((((((((((((("Patient Satisfaction"[Mesh]) OR "Patient 
Preference"[Mesh]) OR "Vital Signs"[Mesh]) OR "Heart Rate"[Mesh]) OR ( "Blood 
Pressure"[Mesh] OR "Arterial Pressure"[Mesh] OR "Hypotension"[Mesh] OR 
"Hypertension"[Mesh] )) OR ( "Body Temperature"[Mesh] OR "Body Temperature 
Regulation"[Mesh] OR "Body Temperature Changes"[Mesh] )) OR "Skin 
Temperature"[Mesh]) OR "Respiratory Rate"[Mesh]) OR "Hemodynamics"[Mesh]) 
OR "Cardiac Output"[Mesh]) OR "Stroke Volume"[Mesh]) OR ( "Pulse"[Mesh] OR 
"Oximetry"[Mesh] )) OR "Vascular Resistance"[Mesh]) OR "Blood 
Circulation"[Mesh]) OR "Coronary Circulation"[Mesh]) OR "Pulmonary 
Circulation"[Mesh]) OR "Oxygen Consumption"[Mesh]) OR "Central Venous 
Pressure"[Mesh])) NOT ((((((((((((("Intensive Care, Neonatal"[Mesh] OR "Intensive 
Care Units, Pediatric"[Mesh] OR "Intensive Care Units, Neonatal"[Mesh]) OR ( 
"Home Nursing"[Mesh] OR "Home Care Services"[Mesh] )) OR "Hand 
Hygiene"[Mesh]) OR "Hand Disinfection"[Mesh]) OR "Oral Hygiene"[Mesh]) OR 
"Oral Health"[Mesh]) OR "Dentistry"[Mesh]) OR "Dentists"[Mesh]) OR 
"Pregnancy"[Mesh]) OR ( "Gravidity"[Mesh] OR "Pregnant Women"[Mesh] )) OR 
"Perinatal Care"[Mesh]) OR "Parturition"[Mesh]) OR "Mental Health"[Mesh]) 

Quadro 3. Pesquisa Bases de dados Cinahl, Niterói, 2017  
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Estratégia PICO Sintaxe 

P 

SU (Critical Care OR Critical Care Nursing OR Intensive Care Units OR 
Respiratory Care Units OR Coronary Care Units OR Burn Units OR 
Postoperative Period OR Postoperative Care OR Postoperative Complications 
OR Thoracic Surgery OR Cardiovascular Nursing OR Critical Illness) 

I 

SU (Baths OR Skin Care OR Hygiene OR bath OR ( bed bath OR bed bathing 
OR bathing or washing ) OR bedbath OR bedbaths OR skin care OR skin care 
products OR skin care interventions OR hygiene OR hygiene care OR hygiene 
care in nursing OR hygiene routines OR hygiene practices OR hygiene 
products OR ( hygiene and health ) OR wash OR personal hygiene OR 
personal hygiene in nursing OR personal hygiene care OR personal hygiene 
care nursing care OR disposable bath OR prepackaged bathing wipes OR bag 
bath OR bed bathing OR bed bathing patients in hospital OR bed bathing 
patients OR patient hygiene OR patient bed assignment OR cleaning agents 
OR wet wipes OR wash* OR clean* OR hygiene*  

C (traditional bed bath or basin) 

O 

SU (Patient Satisfaction OR Patient Preference OR Vital Signs OR Heart Rate 
OR Blood Pressure OR Arterial Pressure OR Hypotension OR Hypertension 
OR Body Temperature OR Body Temperature Regulation OR Body 
Temperature Changes OR Skin Temperature OR Respiratory Rate OR 
Hemodynamics OR Cardiac Output OR Stroke Volume OR Pulse OR Oximetry 
OR Vascular Resistance OR Blood Circulation OR Coronary Circulation OR 
Pulmonary Circulation OR Oxygen Consumption OR Central Venous Pressure) 

Exclusões NA 

Limites NA 

Sintaxe (P AND (I 
OR C) AND O) 

NOT (Exclusões) 

 SU ( Critical Care OR Critical Care Nursing OR Intensive Care Units OR 
Respiratory Care Units OR Coronary Care Units OR Burn Units OR 
Postoperative Period OR Postoperative Care OR Postoperative Complications 
OR Thoracic Surgery OR Cardiovascular Nursing OR Critical Illness ) AND SU ( 
Baths OR Skin Care OR Hygiene OR bath OR ( bed bath OR bed bathing OR 
bathing or washing ) OR bedbath OR bedbaths OR skin care OR skin care 
products OR skin care interventions OR hygiene OR hygiene care OR hygiene 
care in nursing OR hygiene routines OR hygiene practices OR hygiene 
products OR ( hygiene and health ) OR wash OR personal hygiene OR 
personal hygiene in nursing OR personal hygiene care OR personal hygiene 
care nursing care OR disposable bath OR prepackaged bathing wipes OR bag 
bath OR bed bathing OR bed bathing patients in hospital OR bed bathing 
patients OR patient hygiene OR patient bed assignment OR cleaning agents 
OR wet wipes OR wash* OR clean* OR hygiene* OR traditional bed bath or 
basin ) AND SU ( Patient Satisfaction OR Patient Preference OR Vital Signs 
OR Heart Rate OR Blood Pressure OR Arterial Pressure OR Hypotension OR 
Hypertension OR Body Temperature OR Body Temperature Regulation OR 
Body Temperature Changes OR Skin Temperature OR Respiratory Rate OR 
Hemodynamics OR Cardiac Output OR Stroke Volume OR Pulse OR Oximetry 
OR Vascular Resistance OR Blood Circulation OR Coronary Circulation OR 
Pulmonary Circulation OR Oxygen Consumption OR Central Venous Pressure ) 

*NA= não aplicado 
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Quadro 4. Pesquisa Bases de dados Cochrane, Niterói, 2017  

Estratégia 
PICO 

Sintaxe 

I "baths" OR “bath$” 

O 
"Blood Pressure" OR "Vital Signs" OR "Heart Rate" OR "Body Temperature" OR 
"Blood Gas Monitoring, Transcutaneous"OR "Oxygen Consumption" 

Exclusões NA 

Limites NA 

Sintaxe (P 
AND O) 

'("baths" OR "bath$") AND ("Blood Pressure" OR "Vital Signs" OR "Heart Rate" OR 
"Body Temperature" OR "Blood Gas Monitoring, Transcutaneous"OR "Oxygen 
Consumption") in Title, Abstract, Keywords  

*NA = não aplicado 
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Apêndice C. Instrumento de coleta de dados 

1º dia coleta 2º dia coleta 3º dia coleta 

1º dia coleta 2º dia coleta 3º dia coleta pH

FiO2 PaO2

FR PaCO2

VC HCO2

PEEP BE

Fluxo Saturaçã

Modo

SEQUÊNCIA DO BANHO: _____________- ___________-__________

Profissão: ___________________________________________                                                                 Raça: (   ) Branca  (   ) Negra  (   ) Amarela  (   ) Parda  (   ) Indígena

II-  PERFIL CLÍNICO

Patologia de Base:_______________________________________________________          Tempo de doença:_____________________

Motivo da Internação: ____________________________________________________________________________________________

I  – DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS

Nome:___________________________________________________________         Registro: ____________     Data: ____/ ____/ ___

Doenças de Base: (   ) HAS      (   ) DM      (   ) IRC     (   ) DPOC       (   )      Outros: ___________________________________________ 

Tabagista: (   ) Sim   Qtos cigarros dia? _____    (   ) Não              Parou de fumar/ Qtos tempo? ___________________________________

Temperatura da Unidade:    1º dia de coleta ___________                 2º dia de coleta ___________                    3º dia de coleta ___________  

Umidade da Unidade:     1º dia de coleta ___________                       2º dia de coleta __________                     3º dia de coleta ___________  

Dosagens de Hemoglobina: 1º dia de coleta___________                2º dia de coleta ___________                      3º dia de coleta ___________  

Unidade de Internação (   ) UCI  (   ) CTI CARD.        Leito:______    Data de Internação: ____/ ____/ ______     Dias de Internação: ______

Sexo: (   ) Masc  (   ) Fem            Idade:_______   Estado Civil: ______________________       Escolaridade: ________________________

Em uso de dispositivos de Oxigenoterapia ?  (   )Sim  (   ) Não  

Se Sim , Qual? (    ) Macronbz Continua ____l/ min  (    ) Cateter de O2 ____l/min    (    ) CPAP    (    ) BIPAP            (    ) Ventilação Mecânica 

Parâmetros do 

Respirador

Resultados

Variáveis 

Gasometr

ias

Resultados

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Pressão Invasiva              1º dia (  ) Sim   (  ) Não                  2º dia (  ) Sim (  )  Não                          3º dia (  ) Sim  (  ) Não

Pressão não invasiva      1º dia (  ) Sim   (  ) Não                  2º dia (  ) Sim  (  ) Não                          3º dia (  ) Sim  (  ) Não
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2º dia :   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3º dia: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data

Enfermeiros

_____/______/______

_____/______/______

_____/______/______

ATENÇÃO !              BL A  = TRADICIONAL              BL B  =  COM ÁGUA DESTILADA                BL C  =  COM LENÇOS DESCARTÁVEIS

Pré Banho 1º min 5º min 10º min 15º min 20º min 25º min 30º min 35º min 40º min

1 º dia: ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Banho (     )  ___/____/____

Banho (     )  ___/____/____

Banho (     )    ___/____/____

Banho (     )  ___/____/____

Banho (     )  ___/____/____

PAM

(A) (B) (C )

Saturação de O2

Banho (     )    ___/____/____

* o pré banho começa com a paramentação do profissional * o pós banho começa 5 minutos após o último minuto do banho

Banho (     )    ___/____/____

Banho (     )  ___/____/____

Banho (     )    ___/____/____

Banho (     )  ___/____/____

Banho (     )  ___/____/____

Banho (     )    ___/____/____

Banho (     )  ___/____/____

Pressão Sistólica

Banho (     )  ___/____/____

Temperatura Corporal

FR

Banho (     )    ___/____/____

Pressão Diastólica

Banho (     )  ___/____/____

Banho (     )  ___/____/____

Término

Banho (     )    ___/____/____

Banho (     )  ___/____/____

Banho (     )  ___/____/____

Horário de início de cada fase do Banho

Preparo Início

TIPO DE BANHO / DATA Pós Banho

FC

Tipo de Banho

(A) (B) (C )

(A) (B) (C )

Quantitativo de Profissionais de Enfermagem

Ténicos Auxiliares

III - MONITORIZAÇÃO DO PACIENTE 

Medicações em uso nas ultimas 24 horas:                                                                                                                       
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Data    D. lateral D. dorsal    D. lateral

(D)  (E) (DD) (D)  (E)

_____/______/______

_____/______/______

_____/______/______

Data

_____/______/______

_____/______/______

_____/______/______

Data Extubação Dor Outros

1º dia (S) (N) (S) (N) (S) (N)

2º dia (S) (N) (S) (N) (S) (N)

3º dia (S) (N) (S) (N) (S) (N)

1º dia 2º dia 3º dia

Confortável ------------------- Desconfortável

Desnecessário ----------------- Necessário

Fácil --------------------- Difícil

Insuficiente ----------------- Suficiente

Satisfatório  ---------------------    Não satisfatório

Ineficiente --------------------------- Eficiente

Animado ---------------------- Desanimado

Bom -------------------- Ruim

Repousante ----------------------- Cansativo

Higiênico ------------------- Anti - Higiênico

FUGULIN

TISS-28

APACHE

RASS

Características

Relaxante ------------------------ Estressante

VI - INTERCORRÊNCIAS DURANTE O BANHO

Queda Retirada de Dispositivos Tremores Dificuldades Respiratórias Qual?

(S) (N)

(S) (N)

(S) (N)

(S) (N)

(S) (N)

1º dia  de coleta 2º dia de coleta 3º dia de coletaTipos de Escalas

(S) (N)

(S) (N) (S) (N) (S) (N)

(A) (B) (C ) (Sim)                   (Não) 

(A) (B) (C ) (Sim)                   (Não) 

ESCALAS

(S) (N)

(A) (B) (C ) (Sim)                   (Não) 

   Tempo de Execução

(de ----- até)

Troca de Fixação

(Sim)                   (Não) 

V- REALIZAÇÃO DE CURATIVOS

(S) (N) (S) (N)

(Sim)                   (Não) 

   Tempo de Execução

(de ----- até)

(A) (B) (C )

Por favor anotar:

(A) (B) (C )

(A) (B) (C )

(Sim)                   (Não) 

Tipo de Banho Curativo

Início do Banho

(DD)  (DLD) (DLE) (DD)

IV- MUDANÇA DE DECÚBITO

Tipo de Banho Final do Banho

Banho com Frasco Ampola de Água Destilada . Tempo de aquecimento no microondas : ________________

Escala de Diferencial Semantico

 

,

1 2 3 5 6 7

Incompleto ------------------------- Completo

Independente --------------------------- Dependente

Constrangedor -------------------- Não constrangedor

Cômodo ------------------ Incômodo

Agradável ------------------- Desagradável

Sujo ----------------------- Limpo

Motivador ---------------- Desmotivador

Totalmente

Satisfeito

4
Totalmente

Insatisfatório

Nem satisfeito e nem

Insatisfeito
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Apêndice D. Planilha de Escala de Diferenciação Semântica, formulário de 
coleta de Dados 

Escala de Diferencial Semântico 
Características 1º dia  2º dia 3º dia 

Relaxante ------------------------ Estressante       

Satisfatório --------------------- Não satisfatório       

Ineficiente --------------------------- Eficiente       

Animado ---------------------- Desanimado       

Bom -------------------- Ruim       

Repousante ----------------------- Cansativo       

Higiênico ------------------- Anti-higiênico       

Desnecessário ----------------- Necessário       

Fácil --------------------- Difícil       

Insuficiente ----------------- Suficiente       

Confortável ------------------- Desconfortável       

Constrangedor -------------------- Não constrangedor       

Cômodo ------------------ Incômodo       

Agradável ------------------- Desagradável       

Sujo ----------------------- Limpo       

Motivador ---------------- Desmotivador       

Incompleto ------------------------- Completo       

Independente --------------------------- Dependente       

                  
1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente   Nem satisfeito e nem   Totalmente 
Insatisfatório   Insatisfeito   Satisfeito 
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Apêndice E. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Você está sendo convidado para participar da pesquisa intitulada: “Análise das 

tecnologias de banho no leito em unidades intensivas”, que tem como Objetivo 

Geral: Construir um algoritmo para a indicação da tecnologia de banho no leito para 

o paciente cardiopata, internado em unidades de terapia coronariana e de pós-

operatório cirúrgico, com base nas repercussões hemodinâmicas e análise do 

impacto orçamentário dessas tecnologias, e como Objetivos específicos: Fase 1: 

Comparar os padrões hemodinâmicos não invasivos durante o banho no leitoa 42ºC, 

o banho no leito com lenços para banho no leito e o Banho no leito utilizando água 

destilada em frascos de um ou meio litro, Avaliar o nível de satisfação dos pacientes 

e Estratificar os achados para criação de um algoritmo para o banho no leito em 

pacientes cardiopatas internados em unidades de terapia intensiva. Fase 2: 

Levantar os itens custo das tecnologias de banho no leito realizadas em um Centro 

de Terapia Intensiva; Identificar o tempo médio da Assistência de Enfermagem 

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

leito; Coletar possíveis intercorrências clínicas associadas às tecnologias de banho 

no leito. 

 

A pesquisa tem como pesquisador responsável Prof. Dr. Dalmo Valério Machado 

de Lima e pesquisadora Assistente Prof.a Silvia Regina Martins Dos Santos, 

Equipe de pesquisa: Monyque Évelyn dos Santos Silva, Enfermeira, COREN: 

411644. Fernanda Faria Reis, Enfermeira, COREN: 372262. Lucélia dos Santos 

Silva Barros Enfermeira, COREN: 301578. Viviane Spitz, Enfermeira, COREN: 

83274. Anna Beatriz Alves Pereira Lôbo, COREN: 329135 A pesquisa terá a 

duração de 18 meses. Suas respostas serão tratadas de forma anônima e 

confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer 

fase do estudo. Os dados coletados serão utilizados apenas NESTA pesquisa e os 
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resultados divulgados em eventos e publicados em revistas científicas. A sua 

participação é voluntária, ou seja, a qualquer momento você pode recusar–se a 

responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento 

sem nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição. 

Sua participação nesta pesquisa consiste em responder ao questionário que serve 

como instrumento para esta pesquisa, com perguntas relacionadas ao tema. Você 

não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. A pesquisa 

não oferece riscos relacionados com sua participação, entretanto caso sinta 

desconforto, tristeza, angustia com as questões você poderá recusar a participar da 

pesquisa em qualquer momento ou em responder qualquer pergunta que por 

ventura possa causar algum constrangimento, sem nenhuma penalização ou 

prejuízo pessoal. Caso você necessite de qualquer esclarecimento entre em contato 

com os responsáveis pela pesquisa. Os benefícios relacionados são: o 

conhecimento do custo minimização das tecnologias do banho no leito e contribuir 

com a equipe de enfermagem para o conhecimento do próprio custo na realização 

do procedimento. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o endereço eletrônico dos 

pesquisadores, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação agora 

ou a qualquer momento. 

 

 

___________________________ ____________________________ 

Nome Assinatura do pesquisador 1 

 

_________________________ ______________________________ 

Nome Assinatura do pesquisador 2 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou de 

acordo em participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a 

qualquer momento, sem sofrer qualquer tipo de punição ou constrangimento. 

 

Rio de Janeiro, ___ / ___ / ___.  

 

___________________________ ____________________________ 

Nome Assinatura do entrevistado 

 

 

Pesquisador 1- Prof. Dr. Dalmo Valério Machado de Lima. 

E-mail – dalmomachado.uff@gmail.com 

Pesquisador 2- Prof.a Silvia Regina Martins Dos Santos. 

E-mail – silviarmsantos@yahoo.com.br 

 

 

“Caso você tenha dificuldade de entrar em contato com o pesquisador responsável 

comunique o fato à Comissão de Ética em Pesquisa: Hospital Universitário Pedro 

Ernesto: Boulevard 28 de Setembro, 77, Térreo - Vila Isabel, Rio de Janeiro - RJ, 

20551-900”. Tel.: (21) 2868-8253 E-mail: cep-hupe@uerj.br  

 

mailto:silviarmsantos@yahoo.com.br

