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RESUMO 

Introdução: Os procedimentos cirúrgicos possuem o intuito de salvar vidas, porém, falhas no 

processo assistencial podem causar danos consideráveis. Dentre eles, uma das complicações 

que podem ser evitadas nos pacientes cirúrgicos é a hipotermia perioperatória. Objetivo: 

Identificar a ocorrência e os fatores de risco determinantes para o desenvolvimento do 

diagnóstico de enfermagem risco de hipotermia perioperatória. Metodologia: Trata-se de uma 

revisão integrativa conduzida, de acordo com a ferramenta Prisma, utilizando o acrônimo PIO 

(Pacientes, Intervenção, Outcomes/Desfecho), em que P= Pacientes Adultos e Idosos; I= 

Cirurgias Eletivas; O= Fatores de Risco Associados à Hipotermia Perioperatória. A revisão foi 

conduzida e reportada com base no Check-list Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses (Prisma), seguindo-se as sete etapas propostas pelo método 

Prisma. Resultados: A busca gerou 854 artigos, sendo 54 na LILACS, 70 na PubMed, 34 na 

CINAHL, 696 na Embase. Em seguida foram excluídos artigos por duplicidade e irrelevância 

e após aplicação dos critérios de exclusão. Foram selecionados e encaminhados 18 artigos para 

os avaliadores, onde 5 estudos foram excluídos por não atingirem a validação metodológica, 

sendo assim foram submetidos à análise final 13 artigos. Dos 13 artigos incluídos no estudo, 

oito estavam disponíveis na base de dados Embase e cinco na PubMed. Todos os estudos 

analisados realizaram uma exposição dos fatores intrínsecos e extrínsecos aos pacientes e suas 

correlações com a incidência e a prevalência de hipotermia no período perioperatório. 

Conclusão: O enfermeiro precisa agir antes do quadro hipotérmico se instalar, reconhecendo 

os fatores de risco inerentes ao paciente e identificando quais tecnologias do cuidado aplicar. 

Palavras-chave: Enfermagem perioperatória. Diagnóstico de Enfermagem. Hipotermia. 

Processo de Enfermagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Introduction: Surgical procedures are intended to save lives, however, failures in the care 

process can cause considerable damage. Among them, one of the problems that can be avoided 

in surgical patients is perioperative hypothermia. Objective: To identify the occurrence and the 

risk factors that determine the development of the nursing diagnosis ‘risk for perioperative 

hypothermia’. Method: This is an integrative review conducted, according to the Prisma tool, 

using the acronym PIO (Patients, Intervention, Outcomes/Outcomes), where P = Adult and 

Elderly Patients; I= Elective Surgeries; O= Risk Factors Associated with Perioperative 

Hypothermia. The review was conducted and reported based on the Preferred Reporting Items 

Check-list for Systematic Reviews and Meta-Analyses (Prism), following the seven steps 

proposed by the Prism method. Results: The search generated 854 articles, 54 in LILACS, 70 

in PubMed, 34 in CINAHL, 696 in Embase. Then articles were excluded due to duplicity and 

irrelevance and after applying the exclusion criteria. Eighteen articles were selected and sent to 

the evaluators, where 5 studies were excluded for not achieving methodological validation, thus 

13 articles were submitted for final analysis. Of the 13 articles included in the study, eight were 

available in the Embase database and five in PubMed. All studies analyzed exposed the intrinsic 

and extrinsic factors to patients and their correlations with the incidence and prevalence of 

hypothermia in the perioperative period. Conclusion: The nurse needs to act before the 

hypothermic condition sets in, recognizing the risk factors inherent to the patient and identifying 

which care technologies to apply. 

Keywords: Perioperative nursing. Nursing diagnosis. Hypothermia. Nursing process.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Problemática 

Segundo a Organização Mundial da Saúde - OMS (2009), estima-se que a cada ano 63 

milhões de pessoas sejam submetidas a tratamentos cirúrgicos devido a injúrias traumáticas, 

que outras 10 milhões de operações sejam realizadas por complicações relacionadas à gravidez 

e mais 31 milhões para tratar malignidades. Muito embora os procedimentos tenham a intenção 

de salvar vidas, falhas no processo de assistência cirúrgica podem causar danos consideráveis, 

ressaltando que cerca de metade deles poderiam ser evitáveis, cabendo à equipe de cuidados 

perioperatórios melhorar a comunicação e reduzir os danos ao paciente.  

Além disso, a assistência cirúrgica vem sendo componente essencial da assistência em 

saúde pelo mundo por quase um século. À medida que as incidências de injúrias traumáticas, 

cânceres e doenças cardiovasculares continuem a aumentar, o impacto da intervenção cirúrgica 

nos sistemas de saúde pública também crescerá. Entretanto, a falta de acesso à assistência 

cirúrgica de alta qualidade vem sendo um problema significativo, ainda que as intervenções 

cirúrgicas possam ser proveitosas no que diz respeito a vidas salvas e incapacidades evitadas 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2009). 

O Diagnóstico de Enfermagem ‘Risco de hipotermia perioperatória’ (00254) foi 

aprovado em 2013 e revisado em 2017 na NANDA-I. Encontra-se inserido na estrutura 

taxonômica no Domínio 11, de Segurança e Proteção, Classe 6, de Termorregulação, tendo 

nível de evidência 2.1. Foi publicado e aprovado em diversos países e línguas do mundo 

(HERDMAN e KAMITSURU, 2018). Dessa forma, torna-se importante a validação do 

diagnóstico levando em conta a prática clínica de enfermagem de diferentes locais, participantes 

e/ou intervenções utilizadas, especificando as medidas efetivas e eficazes, além dos custos 

relacionados a possíveis complicações à saúde devido a hipotermia perioperatória.  

O Diagnóstico de Enfermagem em questão tem como definição “suscetibilidade a uma 

queda inadvertida na temperatura corporal central abaixo de 36°C, que ocorre no período entre 

1 hora antes até 24 horas após cirurgia, que pode comprometer a saúde” (HERDMAN e 

KAMITSURU, 2018, p. 876). Os fatores de risco apresentados são: “Baixa temperatura 

ambiental; Transferência excessiva de calor por condução; Transferência excessiva de calor por 

convecção; Transferência excessiva de calor por radiação” (HERDMAN e KAMITSURU, 

2018, p.876). Logo, é um diagnóstico que permite pensar em classificar pacientes com ou sem 

risco, antevendo complicações, possibilitando intervir precocemente, estimar prevalências e 

incidências. 
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Possui como população de risco, ou seja, um conjunto de indivíduos que possuem uma 

característica ou qualidade que aumenta a probabilidade de desenvolverem determinada 

condição: “Baixa temperatura no pré-operatório (< 36°C); Baixo peso corporal; Escore de 

classificação do estado físico da American Society of Anesthesiologists (ASA) > 1” 

(HERDMAN e KAMITSURU, 2018, p.876). Então, é um diagnóstico que faz pensarmos em 

medidas preventivas antes, durante e depois do ato cirúrgico, onde o paciente estará mais 

propenso a apresentar o risco de hipotermia pela probabilidade dos riscos determinantes da 

população de risco. 

Como condições associadas, se apresentam: “Anestesia local e geral combinadas; 

Complicações cardiovasculares; Neuropatia diabética; Procedimento cirúrgico” (HERDMAN 

e KAMITSURU, 2018, p.876). 

A regulação da temperatura ocorre a partir do equilíbrio entre a produção e a perda de 

calor da pele para o meio ambiente (SOBECC, 2017). A hipotermia pode ocorrer, 

principalmente, durante o procedimento anestésico. O metabolismo da glicose é reduzido e, 

como resultado, pode ocorrer acidose metabólica (BRUNNER & SUDDARTH, 2020). A 

atividade neuronal pode ser deprimida devido a hipotermia, diminuindo a necessidade celular 

de oxigênio abaixo dos níveis mínimos normalmente necessários para a manutenção da 

viabilidade celular. Por vezes, esse resultado pode ser utilizado para proteger a função durante 

alguns procedimentos cirúrgicos, como por exemplo, em endarterectomia da carótida e 

circulação extracorpórea (BARASH et al., 2013 apud BRUNNER, 2020, p. 453). 

A hipotermia inadvertida perioperatória, segundo Brunner (2020), pode ocorrer devido 

as baixas temperaturas na SO, da infusão de soluções frias, da inalação de gases frios, de feridas 

ou cavidades corporais abertas, da diminuição da atividade muscular, da idade avançada ou dos 

agentes farmacêuticos utilizados (p. ex., vasodilatadores, fenotiazinas, anestésicos gerais). 

Segundo a Association of periOperative Registered Nurses – Aorn, a hipotermia é 

caracterizada pela temperatura corpórea abaixo de 35ºC ou 36ºC, sendo classificada em: leve 

(32ºC a 35ºC), moderada (28ºC a 32ºC) e severa (< 28ºC) (SOBECC, 2017). 

De acordo com um estudo da Aorn, os enfermeiros devem estar alertas aos fatores 

demográficos (exemplo: idade, sexo) e fatores cirúrgicos (exemplo: tipo de cirurgia). Além 

disso, as anemias, sepses e mortalidades pós-operatórias são fatores significantemente 

associados a hipotermia. Com isso, os enfermeiros perioperatórios devem entender os fatores 

de risco e complicações associadas a hipotermia perioperatória com o intuito de desenvolver e 

testar iniciativas baseadas em evidências, melhorando o atendimento e promovendo melhores 

resultados dos pacientes (AKERS et al., 2019). 
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A hipotermia não minimizada ou revertida pode trazer diversas complicações aos 

pacientes, entre elas estão: as alterações no metabolismo dos fármacos e de proteínas, é 

responsável por prejudicar o processo cicatricial no pós-operatório, interfere diretamente nos 

níveis séricos do paciente, no desconforto térmico, inibe as reações enzimáticas da cascata de 

coagulação, aumento do sangramento no período intraoperatório, infecções de sítio cirúrgico, 

além de demandar um maior tempo de hospitalização, entre outros fatores (SOBECC, 2017). 

O aprofundamento dessas questões tem a finalidade de melhor entender o diagnóstico e 

sua influência na recuperação dos pacientes pós cirúrgicos. E, principalmente, contribuir para 

efetiva implementação de cuidados de qualidade, como influenciador na diminuição dos custos 

em saúde e na recuperação plena dos pacientes. 

Por meio de um estudo de validação se comprova a existência de um indicador/fator 

determinante do diagnóstico, analisa-se de certa forma a construção de características que 

melhor definem as manifestações clínicas existentes, os fatores contribuintes causais daquele 

diagnóstico, e os fatores de risco predisponentes do fenômeno, incentiva-se assim, a Prática de 

Enfermagem Baseada em Evidências (PBE). 

O presente estudo pode auxiliar na melhora da assistência prestada pelos enfermeiros 

perioperatórios, e também se faz relevante para as instituições prestadoras desse tipo de 

cuidado, visto que a hipotermia interfere diretamente no aumento do risco de complicações 

durante o intraoperatório e pós-operatório, aumentando o tempo de internação para o paciente, 

além de maiores gastos para instituição. 

 

1.2. Objetivo Geral 

Identificar a ocorrência e os fatores de risco determinantes para o desenvolvimento do 

Diagnóstico de Enfermagem Risco de Hipotermia Perioperatória. 

 

1.3. Justificativa 

A prevenção e tratamento da hipotermia é de extrema importância para impedir um 

grande aumento da morbidade relacionada a eventos cardíacos adversos, infecção do sítio 

cirúrgico, prejuízos na função plaquetária, alteração no metabolismo de proteínas, alteração no 

metabolismo de fármacos, variações nos níveis séricos de potássio, vasoconstrição periférica, 

redução da tensão de oxigênio subcutâneo, anormalidades da coagulação, entre outros prejuízos 

(SOBECC, 2017). Segundo Li, Liang e Feng (2020), a hipotermia inadvertida possui incidência 

de até 70% em adultos submetidos a cirurgia eletiva e de emergência. 
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É indispensável que o enfermeiro se atente aos sinais de hipotermia, garantindo evitar 

diversos prejuízos à saúde do paciente e principalmente o desconforto térmico, sendo 

considerado pelos pacientes cirúrgicos como a pior sensação durante a recuperação pós 

anestésica. 

Em pesquisa realizada na LILACS com o descritor hipotermia foram encontradas 814 

referências, foram utilizados os filtros “enfermagem de centro cirúrgico” como assunto 

principal, os idiomas “Português” e “Inglês”, como assunto da revista foi escolhido o item 

“Enfermagem” e anos de publicação 2015, 2016, 2017, 2018. 

Com os filtros utilizados foram encontradas 2 referências (DANCZUK et al, 2015; 

PRADO et al, 2015), sendo os dois artigos escolhidos para leitura. 

Também foi pesquisado na LILACS outro artigo, utilizando como descritor hipotermia, 

sendo encontrados 814 referências, foram utilizados os filtros “Português” e “Inglês” como 

idiomas, o item “Enfermagem” em assunto da revista, os anos de publicação 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019 e em tipo de documento foi escolhida a opção “artigo”. Com os filtros utilizados 

foram encontradas 19 referências, sendo utilizada para pesquisa a de referência (SOUZA; 

PALAZZO; MONTEZELLO, 2017). 

Segundo a OMS (2009), estima-se que a cada ano 63 milhões de pessoas sejam 

submetidas a tratamentos cirúrgicos devido a injúrias traumáticas, outras 10 milhões de 

operações sejam realizados por complicações relacionadas à gravidez e mais 31 milhões para 

tratar malignidades.  

E, muito embora os procedimentos tenham a intenção de salvar vidas, falhas no processo 

de assistência cirúrgica podem causar danos consideráveis, ressaltando que cerca de metade 

deles poderiam ser evitáveis, cabendo a equipe de cuidados perioperatório melhorarem a 

comunicação e reduzir os danos ao paciente. 

Além disso, a Organização Pan-Americana da Saúde da Organização Mundial da Saúde 

- OMS (2009), afirma que a assistência cirúrgica vem sendo um componente essencial da 

assistência em saúde pelo mundo por quase um século. À medida que as incidências de injúrias 

traumáticas, cânceres e doenças cardiovasculares continuem a aumentar o impacto da 

intervenção cirúrgica nos sistemas de saúde pública também crescerá. Entretanto a falta de 

acesso à assistência cirúrgica de alta qualidade contínuo sendo um problema significativo, ainda 

que as intervenções cirúrgicas possam ser rentáveis no que diz respeito a vidas salvas e 

incapacidades evitadas. 
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2. METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão integrativa conduzida, de acordo com a ferramenta Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (Prisma-Statement) (LIBERATI 

et al, 2009), baseada em 7 principais etapas: (1) Construção de um protocolo de pesquisa; (2) 

Formulação da pergunta dentro da PBE (prática baseada em evidência) utilizando o acrônimo 

PIO (Pacientes, Intervenção, Outcomes/Desfecho); (3) Definição dos descritores, estratégias de 

busca em cada uma das bases de dados selecionadas pelo pesquisador devendo ser variadas; (4) 

Determinação, seleção e revisão dos critérios de inclusão e exclusão; (5) Avaliação crítica dos 

estudos; (6) Coleta de dados utilizando instrumentos que analisem em pares (dois pesquisadores 

simultaneamente); (7) síntese dos resultados/dados agrupados por semelhança. 

Com o decorrer do tempo, a enfermagem sofreu constantes mudanças, deixando de ser 

uma prática empírica para tornar-se uma prática baseada em evidência (PBE). Hoje, o 

enfermeiro realiza pesquisas para associá-las a sua prática profissional. Para isso, é necessário 

a utilização de metodologias para estruturar a construção de estudos baseados em evidência. 

Os estudos metodológicos tratam do desenvolvimento, da validação e da avaliação de 

ferramentas e métodos de pesquisa. As crescentes demandas por avaliações de 

resultados sólidos e confiáveis, testes rigorosos de intervenções e procedimentos 

sofisticados de obtenção de dados têm levado a um aumento do interesse pela pesquisa 

metodológica entre enfermeiros pesquisadores (POLIT, 2011 apud MELO, et al., 

2017). 

Segundo Moher e colaboradores (2015), a recomendação “PRISMA" consiste em um 

checklist com 27 principais itens com objetivo de auxiliar e nortear os autores para melhora da 

organização textual de revisões sistemáticas e meta análises. Todavia, alguns itens do checklist 

não serão necessários devido à natureza da pesquisa. 

A revisão integrativa da literatura foi realizada com o intuito de identificar os principais 

fatores de risco para Hipotermia Perioperatória em pacientes adultos e idosos submetidos a 

cirurgias eletivas. 

Para atender a primeira etapa da revisão foi elaborado pelos pesquisadores um protocolo 

de pesquisa, no qual incluíram-se: a forma como os estudos seriam encontrados, critérios de 

inclusão e exclusão dos artigos, definição dos desfechos de interesse, verificação da acurácia 

dos resultados e determinação da qualidade dos estudos. 

Na segunda etapa, para a elaboração da pergunta de pesquisa foi utilizada a estratégia 

PICO, que representa um acrônimo para Pacientes, Intervenção, Comparação e “Outcomes” 

(Desfecho). Entretanto, esta pesquisa como não teve comparação, utilizando-se apenas o PIO, 

onde o P - (Paciente/Problema), I - (Intervenção), O - (Outcomes/Resultado/Desfecho). A 

pergunta de pesquisa bem estruturada torna possível a definição de quais evidências são 



11 

 

necessárias para resolução da problemática em questão. Além disso, facilita a busca de 

evidências nas bases de dados, foca o escopo da pesquisa e evita a realização de buscas 

desnecessárias (SANTOS et al., 2007).  

Dessa forma, a estratégia foi utilizada de forma adaptada neste estudo sendo classificado 

como: “P” corresponde aos pacientes adultos e idosos; “I” corresponde as cirurgias eletivas; 

“O” corresponde aos fatores de risco associados a hipotermia perioperatória apresentados na 

tabela 1. 

 

Tabela 1. Estratégia de busca e estratégia PICO. 

 Mesh Decs 

P 

Adult 

Middle Aged 

Aged 

Aged, 80 and over 

Adulto 

Idoso 

I 

Risk Factors 

Surgical Procedures, 

Operative 

Fatores de Risco 

Procedimento Cirúrgico 

Operatório 

O 
Hypothermia 

Perioperative Period 

Hipotermia 

Período Perioperatório 

Fonte: Dados gerados pelo autor. 

 

Como critérios de elegibilidade foram incluídos artigos que respondessem à pergunta 

de pesquisa disponíveis nas bases de dados MEDLINE (Medical Literature and Retrieval 

System Online) via PUBMED, LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde) via BVS, CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) e 

Embase via Elsevier. A pergunta de pesquisa foi construída para auxiliar na seleção dos artigos. 

Formulou-se então a seguinte pergunta de pesquisa: Quais são os fatores de risco associados a 

hipotermia perioperatória, em pacientes adultos e idosos submetidos a cirurgias eletivas? 

A terceira etapa foi o estabelecimento dos descritores que foram traçados a partir dos 

tesauros (MESH (Pubmed), DeCS (Lilacs), EmTree Term (Embase) e Cinahl Títulos (Cinahl)) 

“Adulto”, “Idoso”, “Fatores de Risco”, “Procedimentos Cirúrgicos Operatórios”, “Hipotermia”, 

“Período Perioperatório”, “Adultos”, “Idosos”, “Procedimentos Cirúrgicos Eletivos”, tanto em 

português quanto em inglês (“Adult”, “Middle Aged”, “Aged”, “Aged, 80 and over”, “Risk 

Factors”, “Surgical Precedures, Operative”, “Hypothermia”, “Perioperative Period”) e 
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associados entre si. Durante a estratégia de busca utilizou-se os operadores booleanos OR e 

AND para realização das associações. 

As buscas on-line nas bases de dados MEDLINE (Medical Literature and Retrieval 

System Online) via PUBMED, LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde) via BVS, CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) e 

Embase via Elsevier iniciaram-se respectivamente nos dias 18 de fevereiro de 2020, 06 de 

março de 2020, 06 de março de 2020 e posteriormente em 11 de março de 2020. 

A estratégia de busca para Embase foi ('adult'/exp OR 'adult' OR 'adults' OR 'grown-

ups' OR 'grownup' OR 'grownups' OR 'elderly care'/exp OR 'elderly care' OR 'health services 

for the aged' OR 'old age assistance' OR 'middle aged'/exp OR 'middle age' OR 'middle aged') 

AND ('risk factor'/exp OR 'relative risk' OR 'risk factor' OR 'risk factors' OR 'surgical 

technique'/exp OR 'operative technique' OR 'surgical technique' OR 'tissue harvesting' OR 

'surgical procedure' OR 'surgical risk'/exp OR 'operation risk' OR 'operative risk' OR 'surgery 

risk' OR 'surgical risk' OR 'perioperative period'/exp OR 'perioperative care' OR 

'perioperative period') AND ('hypothermia'/exp OR 'hypothermia' OR 'pathological 

hypothermia'), variações e adaptações foram necessárias para contemplar as diversas bases de 

dados. Os dados complementares sobre as estratégias de busca utilizadas encontram-se no 

Apêndice 1. O caminho percorrido para busca e seleção de material nessa revisão integrativa 

está representado no Figura 1, nos resultados.  

Como quarta etapa teve-se a determinação, seleção e revisão dos critérios de inclusão e 

exclusão. Os critérios de inclusão do estudo foram: artigos que abordem hipotermia 

perioperatória em adultos e idosos. E, como critério de exclusão foram: artigos sem 

metodologia clara, artigos que não abordem sobre fatores de risco, estudos de fontes 

secundárias, Guidelines, protocolos de pesquisa, teses, dissertações e notas prévias. 

Como filtros foram considerados estudos publicados entre os anos de 2015 a 2020, idade 

(adultos e idosos), tipo de publicação (artigos) e nos idiomas português e inglês. 

Na quinta etapa, realizou-se a avaliação crítica dos estudos. Os trabalhos científicos 

foram selecionados de acordo com seus conceitos, coletados por meio de um instrumento, com 

os seguintes itens: dados de identificação do artigo (autores e ano de publicação), país, base de 

dados onde foi encontrado, qualidade dos estudos quanto ao nível de evidência, metodologia e 

fatores de risco para hipotermia perioperatória (Tabela 4, apresentado nos resultados). 

Os estudos incluídos foram classificados de acordo com o nível de evidência e força de 

recomendação proposto Centro de Medicina Baseada em Evidências (CEBM) Oxford (2009). 

(Tabelas 2 e 3). 
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Tabela 2: Nível de evidência para estudos de tratamento - Oxford Centre for Evidence-based. 

Medicine  

Classificação Tipo de estudo 

1a Revisão sistemática (RS) de ensaios clínicos controlados e randomizados 

(ECR) homogêneos e de boa qualidade metodológica 

1b ECR com pequeno intervalo de confiança 

2a RS com homogeneidade de Estudos de Coorte 

2b Estudos de Coorte; ECR com baixa qualidade metodológica 

2c Estudo observacionais de Estudos terapêuticos (outcome research); 

Estudos Ecológicos 

3a RS com homogeneidade de Estudos de Caso controle 

3b Estudos de Caso Controle 

4 Série de Casos; Estudos de Coorte ou Caso Controle de baixa qualidade 

metodológica 

5 Opinião de especialista sem avaliação crítica 

Fonte: Adaptação da CEBM - tradução livre dos autores. Legenda: RS (revisão sistemática), 

ECR (ensaio clínico randomizado) 

 

Tabela 3: Grau de Recomendação - Oxford Centre for Evidence-based Medicine 

Classificação Tipo de estudo 

A Estudos nível 1 com resultados consistentes. Exemplo: RS de ECR; ECR 

B Estudos nível 2 ou 3 com resultados consistentes. Exemplo: RS de 

Coorte; Coorte; Outcome research; Estudos Ecológicos; RS de Caso 

Controle e Estudos de Caso Controle 

C Série ou relatos de caso 

D Opinião de especialista ou estudos classificados em qualquer outro nível 

que apresente resultados inconsistentes ou inconclusivos 

Fonte: Adaptação da CEBM - tradução livre dos autores. 

Na sexta etapa, realizou-se a coleta de dados utilizando instrumentos, em planilha excel 

para análise por pares (dois pesquisadores simultaneamente), dos estudos conforme os critérios 

de inclusão e exclusão adotados.  

Na sétima e última etapa houve a interpretação e discussão dos resultados, destacando-

se os trabalhos que trouxeram de forma mais clara e concisa os fatores de risco para hipotermia 
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perioperatória. Em seguida será apresentada a revisão e síntese do conhecimento produzido 

acerca dos desfechos estabelecidos. 

 

Seleção dos estudos 

Os artigos selecionados foram analisados por três avaliadores de forma independente, 

de acordo com o título e resumo, verificando se correspondiam a temática da pesquisa. Apenas 

os que responderam à pergunta de pesquisa ou que apresentaram fatores de risco para 

hipotermia perioperatória relevantes foram incluídos, os demais foram excluídos. Foi 

considerado o consenso de três avaliadores para a inclusão ou exclusão de cada artigo. 

Posteriormente, os textos pré-selecionados anteriormente foram analisados pelos três 

avaliadores. Aqueles que não responderam à pergunta de pesquisa e não apresentaram fatores 

de risco relevantes foram excluídos. 

 

3. RESULTADOS 

A Figura 1 detalha o fluxograma de seleção dos artigos, desde a busca inicial até a 

inclusão final de estudos. A estratégia de busca utilizada gerou 854 publicações, sendo 54 na 

LILACS, 70 na PubMed, 34 na CINAHL, 696 na Embase. Foram excluídos 810 artigos por 

duplicidade e irrelevância. Quando analisado o título e o resumo, foram excluídos 20. Após 

leitura dos artigos na íntegra e aplicação dos critérios de exclusão, verificou-se que 10 não 

apresentavam relação com a temática e 1 era disponível somente em turco, sendo excluídos. 

Assim, foram considerados para análise final, 13 artigos, que, portanto, compuseram a mostra 

deste estudo. 

No Tabela 4 são apresentados os 13 artigos incluídos no estudo, destacando-se autores, 

ano, país onde o estudo foi desenvolvido, base de dados, nível de evidência, método e os fatores 

de risco para hipotermia perioperatória. Dos 13 artigos incluídos no estudo, oito estavam 

disponíveis na base de dados Embase e cinco na PubMed. Os anos de publicação variam de 

2020 a 2016, sendo um artigo publicado em 2020, cinco em 2019, três em 2018, dois em 2017 

e dois em 2016. 

Os estudos mais antigos foram “Warming before and after epidural block before general 

anaesthesia for major abdominal surgery prevents perioperative hypothermia” e “Effect of 

perioperative inadvertent hypothermia on the ECG parameters in patients undergoing 

transurethral resection” publicados em 2016 e o mais recente, “Prevalence and multivariable 
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factors associated with inadvertent intraoperative hypothermia in video-assisted thoracoscopic 

surgery: a single-center retrospective study” publicado em 2020. 

Foram encontradas publicações em nove países diferentes. A Alemanha foi o país com 

maior número de artigos relacionados ao tema, totalizando três publicações. Estados Unidos e 

Canadá tiveram duas publicações cada. China, Brasil, França, Espanha, Grécia e Turquia 

tiveram um estudo incluído. Em relação ao idioma, todos os estudos são na língua inglesa. A 

maioria dos estudos é do tipo observacional. 

Todos os estudos analisados realizaram uma exposição dos fatores intrínsecos e 

extrínsecos aos pacientes e suas correlações com a incidência e a prevalência de hipotermia no 

período perioperatório. 

A pesquisa identificou ao todo 24 estudos potencialmente relevantes e após aplicação 

dos critérios de exclusão e eliminação dos estudos, 18 estudos foram selecionados e 

encaminhados aos avaliadores, sendo 13 da Embase e 5 da PubMed. Após esta avaliação, 5 

estudos foram excluídos pelos avaliadores por não atingirem validação metodológica, sendo 13 

artigos incluídos neste estudo. 
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Figura 1: Fluxograma de identificação e seleção dos artigos para revisão integrativa. Niterói, 

2019. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Tabela 4. Características dos estudos selecionados. Niterói, 2019. 

Autor Ano País 
Base de 

dados 

Nível 

de 

Evidên

cia 

Método 

Fatores de risco para 

hipotermia 

perioperatória 

Li et al. 2020 China Embase 3B 

Observacional 

Transversal 

Retrospectivo 

Documental 

Idade (51 e 66 anos); 

IMC (< 24 kg/altura²); 

Duração da cirurgia 

(>2h); Cirúrgias no 

turno da manhã (8h às 

14h); Anestesia geral 

combinada. 

Mendon

ça et 

al.9 

2019 Brasil Embase 2B 

Observacional 

longitudinal 

prospectivo e 

multicêntrico 

Idosos (média = 70 

anos); Anestesia 

combinada. 

Akers 

et al. 
2019 USA Embase 3B 

Observacional 

Transversal 

Retrospectivo 

Documental 

Idade (> 60 anos); 

Colectomia; 

Histerectomia; 

Colecistectomia 

laparoscópica; Reparo 

de hérnia. 

Alfonsi 

et al. 

 

2019 
Franç

a 
Embase 2B 

Observacional 

Prospectivo e 

Multicêntrico. 

Idade (≥ 70 anos); 

Duração da anestesia 

(1h a 2h); Diminuição 

na temperatura de 

>0,5˚C indução da 

anestesia e a incisão 

cirúrgica. 

Ziegler 

et al. 
2019 

Alem

anha 
Embase 3B 

Observacional 

Transversal 

Sedativos; Ventilação 

mecânica; 
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Retrospectivo 

Documental 

Queimadura extensa; 

Lesão por inalação; 

Queimaduras 3º grau. 

Becerra 

et al. 
2019 

Espan

ha 
Embase 2C 

Observacional 

Longitudinal 

Prospectivo 

 

Ressecção transuretral 

(TUR); Sexo 

masculino; Infusão de 

líquidos em 

temperatura ambiente. 

Kleime

yer et 

al. 

2018 EUA Embase 3B 

Observacional 

Transversal 

Retrospectivo 

Documental 

Sexo feminino; Baixo 

IMC (<18,5); Idade 

avançada (média = 

51,4 anos); 

Artroscopia de 

quadril; Baixa 

temperatura pré-

operatória (mínima 

de36ºC). 

Chalari 

et al. 
2018 

Gréci

a 
Embase 1A 

Ensaio clínico 

randomizado 

prospectivo 

Ressecção 

Transuretral em 

Solução Salina 

(TURis); Ressecção 

transuretral (TUR); 

IMC <26,9; Idade 

avançada >86 anos. 

Emmert 

et al. 
2018 

Alem

anha 
PubMed 3B 

Observacional 

Transversal 

Retrospectivo 

Documental 

Tempo de indução da 

anestesia (média = 

75,26 minutos); 

Menor área de 

superfície corporal 

(média = 1,92 

metros); Infusão de 

fluídos no 

intraoperatório; 
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Toracotomia; Cateter 

peridural; IMC baixo 

(<18,5). 

Desgran

ges et 

al. 

2017 
Canad

á 
PubMed 2C 

Observacional 

Longitudinal 

Prospectivo 

Volume total de 

fluidos infundidos 

(650 mL); 

Temperatura do 

paciente na chegada à 

sala de cirurgia (< 

37,1ºC); Temperatura 

do paciente na incisão 

na pele (<36,6ºC). 

Ziolko

wski et 

al. 

2017 
Canad

á 
PubMed 3B 

Observacional 

Longitudinal 

Restrospectivo 

Documental 

Tempo de cirurgia (≥ 

3h). 

Horn et 

al. 
2016 

Alem

anha 
PubMed 1A 

Ensaio clínico 

randomizado 

prospectivo 

Longa duração de 

cirurgias abdominais 

(≥ 120 minutos). 

Bayir et 

al. 
2016 

Turqu

ia 
PubMed 2C 

Observacional 

Longitudinal 

Prospectivo 

Ressecção transuretral 

de próstata; Ressecção 

transuretral de bexiga. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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4. DISCUSSÃO 

A maioria dos artigos incluídos neste estudo citou o baixo índice de massa corporal 

(IMC), a idade avançada e o tempo cirúrgico prolongado como fatores importantes para o 

desenvolvimento da hipotermia (AKERS, 2019; LI, 2020; CHALARI, 2019; ALFONSI, 2019). 

Um estudo citou o uso de dispositivos de aquecimento por 15 minutos antes da cirurgia como 

procedimento importante na prevenção da hipotermia (ALFONSI, 2019). A cirurgia de 

ressecção transuretral de próstata foi a mais relacionada a situações de hipotermia pós-

operatória (CHALARI, 2019; BAYIR, 2016; BECERRA, 2019). 

Um estudo retratou que a prevalência da hipotermia em cirurgias de toracoscopia vídeo-

assistida era de 72,7% e estes casos estavam correlacionados a fatores de risco como: idade 

avançada, tempo de preparação, cirurgias longas, baixa temperatura do ambiente, cirurgias que 

ocorriam pela manhã e a combinação de anestesia geral com bloqueio paravertebral antes da 

intubação. O sobrepeso se mostrou um fator de proteção contra a hipotermia (LI, 2020). 

Além dos fatores de risco citados acima, outros autores identificaram a temperatura 

baixa no pré-operatório, o sexo feminino, o IMC baixo e os procedimentos de pelve e quadril 

(KLEIMEYER, 2018). Pessoas que possuem algum desses fatores de risco necessitam de 

intervenções específicas para prevenção da hipotermia e para limitar sua morbidez.  

Foi observado que a hipotermia também é mais comum em pacientes que já tenham sido 

submetidos a cirurgias ortopédicas. A função pulmonar prejudicada foi relacionada com a 

hipotermia perioperatória (EMMERT, 2018). 

Outra publicação na qual os autores estudaram 78 pacientes, 69,2% apresentaram 

hipotermia no momento da admissão na Recuperação Pós-Anestésica (RPA); desses, 65,4% 

estavam com a temperatura entre 34°C e 35,9°C e 3,8% tinham temperatura menor que 34°C 

(MENDONÇA, 2019). O grupo que apresentou hipotermia havia recebido predominantemente 

anestesia regional associada à morfina e sufentanil; já o grupo com normotermia havia recebido 

apenas fentanil. Os pacientes eram predominantemente do sexo masculino, com idades entre 

30 e 70 anos e classificação ASA II e III. Nos idosos, a cirurgia predominante foi a ressecção 

transuretral de próstata, nos mais jovens predominou-se a cirurgia cesariana. Quanto ao tipo de 

anestesia, os jovens foram submetidos à anestesia regional ou geral, enquanto a maioria dos 

idosos foi submetida à anestesia regional. 

 Pacientes submetidos à ressecção transuretral têm risco elevado para o 

desenvolvimento de hipotermia. Os casos de hipotermia nestas cirurgias foram ligeiramente 

maiores (64,1%) do que nos que fizeram a ressecção transuretral de próstata (60%) (CHALARI, 

2019). A temperatura no pós-operatório é consideravelmente menor do que a do pré-operatório 
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em todos os pacientes. A redução da hipotermia colabora com a redução do risco de eventos 

adversos cardíacos (BAYIR, 2016). 

De acordo com um estudo multicêntrico conduzido na França, a queda da temperatura 

corporal ocorre após o processo de indução anestésica e permanece até a admissão na RPA 

(ALFONSI, 2019). Os autores enfatizaram que os sistemas de aquecimento, na maioria das 

vezes, são usados de forma pobre, onde o profissional simplesmente coloca a manta térmica no 

paciente, o que não é suficiente para prevenir a hipotermia perioperatória. É necessária a 

combinação de um pré-aquecimento antes da cirurgia somado ao aquecimento no 

intraoperatório. Portanto, os profissionais devem fazer melhor uso desses mecanismos de 

aquecimento e também realizar a monitorização intermitente da temperatura do paciente para 

identificar precocemente a hipotermia. 

O pré-aquecimento é uma técnica importante, realizada antes da operação. Foram 

relacionados os tempos de pré-aquecimento antes do procedimento de ressecção transuretral de 

próstata com anestesia espinhal. Os pacientes foram divididos em: Grupo 1 (sem pré-

aquecimento), Grupo 2 (pré-aquecimento por 15 minutos), Grupo 3 (pré-aquecimento por 30 

minutos) e Grupo 4 (pré-aquecimento por 45 minutos). Os pacientes dos grupos 1 e 4 

apresentaram mais hipotermia ao final do procedimento cirúrgico, 96,4% e 90,5%, 

respectivamente. Os pacientes dos grupos 2 e 3 tiveram taxas semelhantes para desenvolver 

hipotermia (aproximadamente 74,0%) (BECERRA, 2019). 

Desse modo, o pré-aquecimento por 15 minutos mostrou-se mais efetivo do que tempos 

maiores de pré-aquecimento ou nenhum pré-aquecimento. Episódios de tremores na RPA foram 

observados em grande parte (42,9%) nos pacientes que não sofreram pré-aquecimento e nos 

que sofreram aquecimento por 45 minutos (9,5%); pacientes dos grupos 2 e 3 não apresentaram 

tremores. O tempo de permanência na RPA foi menor para os grupos 2 e 3, em comparação 

com os do grupo 1 (BECERRA, 2019). Em outro estudo, foi evidenciado o benefício do pré-

aquecimento por 15 minutos antes da colocação do cateter epidural, sendo suficiente para evitar 

a hipotermia em todos os pacientes analisados (HORN, 2016). 

A hipotermia também é um fator desencadeante de piores desfechos em pacientes 

queimados, podendo refletir uma série de outros danos. A monitorização da temperatura deve 

ser feita com rigor especial nos pacientes queimados, pois neles a hipotermia determina a 

necessidade de maior atenção em seu tratamento primário (ZIEGLER, 2019).  

Pacientes com hipotermia tinham queimaduras maiores e maior incidência de problemas 

respiratórios. A hipotermia aumenta o risco de complicações infecciosas, como sepse, 

pneumonia, infecções de trato urinário e das lesões (ZIOLKOWSKI, 2017).  
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Nas cirurgias cesarianas, a obesidade, o aquecimento ativo e a administração de 

ocitocina no momento do trabalho de parto são fatores associados à diminuição do risco de 

hipotermia.  Já a infusão de mais de 650 mL de líquidos constituiu-se um fator de risco maior 

ocorrência de hipotermia (DESGRANGES, 2017).  

Os enfermeiros possuem papel primordial na prevenção da hipotermia, associando os 

fatores de risco do paciente e as complicações que a hipotermia perioperatória pode causar, 

focando suas intervenções em uma prática baseada em evidências, a fim de promover melhores 

desfechos aos pacientes cirúrgicos (DESGRANGES, 2017). 

 Como limitação do estudo, pode-se citar os sistemas de busca, que são falhos e podem 

ter deixado de incluir estudos potencialmente elegíveis, bem como pelo fato de não terem sido 

feitas buscas em outras bases de dados. 
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5. CONCLUSÃO 

O presente estudo identificou a ocorrência e os fatores de risco determinantes para o 

desenvolvimento do Diagnóstico de Enfermagem Risco de Hipotermia Perioperatória, expondo 

os fatores intrínsecos e extrínsecos que pré-dispõem pacientes adultos e idosos submetidos a 

cirurgias eletivas, além de suas correlações com a incidência e a prevalência de hipotermia no 

período perioperatório. 

Nos 13 artigos analisados, IMC baixo, idade avançada e tempo cirúrgico prolongado 

foram os fatores mais relacionados ao desenvolvimento de hipotermia nos pacientes cirúrgicos. 

O manejo da hipotermia colabora com a diminuição dos riscos de eventos adversos cardíacos, 

complicações infecciosas, sangramentos e traz maior conforto térmico para o paciente. 

Faz-se necessário promover o conhecimento dos enfermeiros no que tange à 

identificação dos fatores que ameaçam os pacientes em grupos de risco de hipotermia. É 

indispensável que o enfermeiro saiba agir antes mesmo do quadro de hipotermia se instalar, 

reconhecendo os fatores de risco inerentes ao paciente e sabendo quais tecnologias do cuidado 

aplicar para a redução dessa complicação cirúrgica tão frequente. 
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7. APÊNDICE 

APÊNDICE 1 

A estratégia de busca, realizada no dia 06 de março de 2020, para LILACS (Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) via BVS foi: 

• (tw:(adulto)) OR (tw:(idoso)) AND (tw:(fatores de risco)) OR (tw:(procedimentos 

cirúrgicos operatórios)) AND (tw:(hipotermia)) OR (tw:(período perioperatório)) 

 

As estratégias de busca, realizada no dia 03 de março de 2020, para MEDLINE (Medical 

Literature and Retrieval System Online) via PUBMED foram: 

• (((((((Adult) AND Middle Aged) AND Aged) AND (Aged, 80 and over)) AND Risk 

factors) AND Surgical procedures, operative) AND Hypothermia) AND Perioperative 

Period 

• ((((Adult) AND Risk Factors) AND Surgical Procedures, Operative) AND 

Hypothermia) AND Perioperative Period 

• ((((Middle aged) AND Risk Factors) AND Surgical Procedures, Operative) AND 

Hypothermia) AND Perioperative Period 

As estratégias de busca, realizada no dia 06 de março de 2020, para CINAHL (Cumulative 

Index to Nursing and Allied Health Literature) foram: 

• Adultos OR Idosos AND Fatores de Risco OR Procedimentos Cirúrgicos Eletivos AND 

Hipotermia OR Período Perioperatório 

• Hipotermia AND Fatores de Risco AND Idosos 

 

A estratégia de busca, realizada no dia 11 de março de 2020, para Embase via Elsevier foi: 

• ('adult'/exp OR 'adult' OR 'adults' OR 'grown-ups' OR 'grownup' OR 'grownups' OR 

'elderly care'/exp OR 'elderly care' OR 'health services for the aged' OR 'old age 

assistance' OR 'middle aged'/exp OR 'middle age' OR 'middle aged') AND ('risk 

factor'/exp OR 'relative risk' OR 'risk factor' OR 'risk factors' OR 'surgical 

technique'/exp OR 'operative technique' OR 'surgical technique' OR 'tissue harvesting' 

OR 'surgical procedure' OR 'surgical risk'/exp OR 'operation risk' OR 'operative risk' 

OR 'surgery risk' OR 'surgical risk' OR 'perioperative period'/exp OR 'perioperative care' 

OR 'perioperative period') AND ('hypothermia'/exp OR 'hypothermia' OR 'pathological 

hypothermia') 
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8. ANEXO 

ANEXO 1 

PUBLICAÇÃO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO 

CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E 

ESTERILIZAÇÃO (SOBECC) 
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