
0 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ENFERMAGEM 

MESTRADO ACADÊMICO 

 
 
 
 
 

DANIELLY OLIVEIRA PITOMBEIRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISE DA HIPOTERMIA NÃO INTENCIONAL EM PACIENTES 

CARDIOPATAS: COORTE RETROSPECTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATAL - RN 

2018 



0 
 

DANIELLY OLIVEIRA PITOMBEIRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISE DA HIPOTERMIA NÃO INTENCIONAL EM PACIENTES 

CARDIOPATAS: COORTE RETROSPECTIVA 

 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós- 
Graduação em Enfermagem do Centro de Ciências 
da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, como requisito parcial para obtenção do título 
de Mestre em Enfermagem. 

 

Área de concentração: Enfermagem na atenção à 
Saúde. 

 
Linha de pesquisa: Desenvolvimento tecnológico 
em saúde e enfermagem. 

 
Orientadora: Profª. Drª. Allyne Fortes Vitor. 

 
Co-orientadora: Profª Drª. Daniele Vieira Dantas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATAL - RN 
2018 

 
  



0 
 

 

UFRN - Biblioteca Central Zila Mamede 

Catalogação de Publicação na Fonte. 

 Pitombeira, Danielly Oliveira.  

   Análise da hipotermia não intencional em pacientes 
cardiopatas: coorte retrospectiva / Danielly Oliveira 

Pitombeira. - 2019.  

   72f.: il.  

 

   Dissertação (Mestrado)-Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Centro de Ciências da Saúde, Programa de Pós-Graduação em 
Enfermagem, Natal, 2018.  

   Orientadora: Allyne Fortes Vitor.  

   Coorientadora: Daniele Vieira Dantas.  

 

 

   1. Hipotermia - Dissertação. 2. Regulação da Temperatura 

Corporal - Dissertação. 3. Cardiopatias - Dissertação. I. Vitor, 

Allyne Fortes. II. Dantas, Daniele Vieira. III. Título.  
 

RN/UF/BCZM                                     CDU 616-001.18 

 

 

 

 



0 
 

ANÁLISE DA HIPOTERMIA NÃO INTENCIONAL EM PACIENTES 

CARDIOPATAS: COORTE RETROSPECTIVA 

 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem do 

Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para 

obtenção do título de Mestre em Enfermagem. 

 
Aprovado em:   / /         

 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

 

Profa. Dra. Allyne Fortes Vitor – Orientadora – 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN (PRESIDENTE) 
 
 
 
 

 

Profa. Dra. Daniele Vieira Dantas 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

(MEMBRO INTERNO) 
 
 
 
 

 

Profa. Dra. Ana Carla Dantas Cavalcanti 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF 

(MEMBRO EXTERNO) 

 
 
 
 
 

Profa. Dra. Maria Alzete de Lima 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

(MEMBRO INTERNO) 



 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dedico a minha família, meus pais, minha 
voinha, minha irmã e meu namorado pela 
força e motivação para chegar até esse 
momento.Vocês são tudo em minha vida! 



4 

 

AGRADECIMENTOS 

 
 

Eu costumo pensar que a vida é uma grande travessia, que começa em um pequeno 

barco. 

Deus, que me permitiu viver a aventura, me presenteou com meus pais Telma e 

Gercivan e minha “voinha” Francila. 

Eles que me deram o primeiro barco e o primeiro remo, me ensinaram a remar, me 

deram as instruções sobre as melhores rotas e me avisaram que é necessário estar 

preparada, pois nem sempre o mar é calmo. 

Para minha sorte, eu já iniciei minha travessia com uma grande parceira de vida: 

minha irmã Daiany. 

Cresci e cheguei ao momento de ficar à deriva, conhecer as tempestades e as ondas 

desfavoráveis, para assim, escolher o meu caminho. Foi nesse momento que olhei ao redor 

e encontrei pessoas dispostas a aprimorar meu barquinho, adicionar velas e me apoiar nos 

dias de tempestade: esses são os amigos. Eles tornam a vida mais fácil de ser vivida. 

Quando canso de remar, eles e a minha família, empurram o meu barco e me dão 

força (obrigada especial aos meus melhores amigos: Matheus e Fabíola). 

Quando menos esperei, apareceu alguém querendo dividir sua vida e construir juntos 

um veleiro, uma lancha ou quem sabe, um navio! A travessia é mais feliz com você, Bruno. 

Você me dá sorte! 

Com o caminho escolhido, é necessário aprender com daqueles que já aprimoraram 

sua embarcação, conhecem as adversidades da rota, e então, munidos dos seus saberes e 

dispostos a compartilhá-los, me mostraram o que ainda não vivenciei: meus mestres 

(gratidão a minha orientadora Allyne por ter me “pescado” em 2014 e ter acreditado em 

mim, minha co-orientadora professora Daniele pela compreensão e atenção dadas, 

professora Ana Carla e professora Maria Alzete por contribuir com a construção e 

aperfeiçoamento deste estudo). 

E junto com os mestres, tive a oportunidade de navegar no mesmo lugar e tempo com 

pessoas que compartilharam a aflição, as noites sem dormir, e, por vezes, o mar agitado: o 

meu Grupo de Trabalho (obrigada em especial a Jéssica Olímpio, Hanna, Jéssica Naiara 

e professora Fabiane pela escuta e companheirismo em todos os momentos que precisei e 

à minha equipe de coleta Éricka, Éricles, Leandro, Thuanny e Gabi que não mediram 

esforços para concretizar este trabalho). 

Ainda estou longe de chegar ao caminho profissional que escolhi, mas meu 

barquinho, com certeza, está mais resistente e preparado para os novos obstáculos que 

estão por vir. 

GRATIDÃO! 



4 

 

 

PITOMBEIRA, D. O. Análise da hipotermia não intencional em pacientes 

cardiopatas: coorte retrospectiva. 72f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – 

Departamento de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2018. 

 

RESUMO 
 

A hipotermia não-intencional é o foco desta pesquisa e foi observada em pacientes 
cardiopatas que não foram submetidos a procedimento cirúrgico. Trata-se de um 
estudo de coorte retrospectiva com prontuários informatizados, cujo principal objetivo 
é analisar o fenômeno da hipotermia em pacientes cardiopatas entre o período de 
admissão e a ocorrência desse desfecho. Foram considerados todos os prontuários 
dos pacientes internados na unidade de internação cardiológica para adultos de um 
hospital universitário no nordeste brasileiro, no período de agosto de 2016 a julho de 
2018. A coleta resultou em 1009 registros, dos quais 645 estavam internados por 
doenças cardíacas. Estes foram analisados e 109 foram selecionados  por 
atenderam aos critérios de elegibilidade previamente estabelecidos e, portanto,  
estão presentes neste estudo. A coleta dos dados ocorreu de julho a setembro de 
2018 mediante uso de instrumento com dados sociodemográficos, clínicos e 
indicadores do diagnóstico de enfermagem Hipotermia. Os dados foram 
categorizados e organizados em uma planilha construída no Microsoft Excel for 
Windows e exportados para pacote estatístico para análise de frequência simples, 
medidas de tendência central e variabilidade, teste Qui-quadrado, Fisher, e cálculo 
de risco relativo quando houve significância estatística. Os resultados mostraram a 
incidência da hipotermia em 87,16% da amostra, com média de 2,39 dias para o 
aparecimento. Predomínio de 67 (61,47%) pacientes do sexo masculino, idade 
menor ou igual a 60 anos (54,13%), com média de 56,74 anos. 72 (70,59%) viviam 
com companheiro, 74 (73,27%) nasceram e 56 (53,85%) residiam no interior do 
estado do Rio Grande do Norte (RN). Conforme exposto, as variáveis relacionadas 
ao diagnóstico de enfermagem Hipotermia não apresentaram associações 
estatisticamente significativas com a ocorrência da evento. Neste estudo, foi 
vivenciada as dificuldades na obtenção de dados importantes como peso e altura, 
por exemplo, consideradas variáveis relevantes ao observar o aparecimento da 
hipotermia não-intencional. Os enfermeiros são profissionais que estão na linha de 
frente na assistência e executam o cuidado direto aos pacientes. Portanto, possuem 
a capacidade de decidir sobre os melhores métodos e equipamentos, baseados em 
evidência, que melhor retratem a situação de saúde dos pacientes.O 
desenvolvimento de pesquisas sobre a hipotermia não-intencional prospectivas e 
comparativas entre métodos de aferição devem ser encorajadas com vistas a 
fornecer evidências fortes sobre esta temática. 

 
Descritores: Hipotermia; Regulação da Temperatura Corporal; Cardiopatias. 
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PITOMBEIRA, D. O. Analysis of hypothermia in cardiopathy patients. 72p. 
Dissertation (Master degree in Nursing) - Department of Nursing, Federal University 
of Rio Grande do Norte, 2018. 

 
ABSTRACT 

 
Unintentional hypothermia is the focus of this research and was observed in patients 
with heart disease who did not undergo a surgical procedure. This is a retrospective 
cohort study with computerized charts, whose main objective is to analyze the 
phenomenon of hypothermia in patients with heart disease between the admission 
period and the occurrence of this outcome. All medical records of patients 
hospitalized in the cardiologic unit for adults of a university hospital in the Brazilian 
Northeast, from August 2016 to July 2018, were considered. The collection resulted 
in 1009 records, of which 645 were hospitalized for heart disease. These were 
analyzed and 109 were selected because they met the eligibility criteria previously 
established and therefore are present in this study. Data were collected from July to 
September of 2018 through the use of an instrument with sociodemographic, clinical 
data and nursing diagnosis indicators Hypothermia. The data were categorized and 
organized into a spreadsheet constructed in Microsoft Excel for Windows and 
exported to statistical package for simple frequency analysis, central tendency 
measures and variability, Chi-square test, Fisher, and relative risk calculation when 
there was statistical significance. The results showed the incidence of hypothermia in 
87.16% of the sample, with an average of 2.39 days for onset. Prevalence of 67 
(61.47%) male patients, age less than or equal to 60 years (54.13%), with a mean of 
56.74 years. 72 (70.59%) lived with a partner, 74 (73.27%) were born and 56 
(53.85%) lived in the interior of the state of Rio Grande do Norte (RN). As shown, the 
variables related to the diagnosis of nursing hypothermia did not present statistically 
significant associations with the occurrence of the event. In this study, difficulties 
were encountered in obtaining important data such as weight and height, for 
example, considered relevant variables when observing the appearance of 
unintentional hypothermia. Nurses are professionals who are on the front line in care 
and perform direct care to patients. Therefore, they have the ability to decide on the 
best evidence-based methods and equipment that best portray the health status of 
patients. The development of prospective and comparative non-intentional 
hypothermia surveys among screening methods should be encouraged with a view to 
provide strong evidence on this subject. 

 

Keywords: Hypothermia; Body Temperature Regulation; Heart diseases. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

1.1 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

 
 

O estudo tem como objeto de investigação a hipotermia em pacientes 

cardiopatas internados em uma enfermaria cardiológica para adultos, com base na 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e Diagnóstico de Enfermagem 

Hipotermia da NANDA-I. 

O interesse em desenvolver a temática partiu da observação da hipotermia 

como manifestação frequente em pacientes com diagnóstico médico de doença 

cardíaca, internados em uma unidade de cardiologia de um hospital universitário. 

As doenças do coração são a principal causa de morte no Brasil e no mundo. 

No ano de 2017, foram registrados mais de 390 mil óbitos por problemas 

cardiovasculares só no país (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2018). De acordo 

com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), são doenças do coração: a 

insuficiência cardíaca, doença de Chagas, endocardite, miocardite, doenças 

cardíacas congênitas, arritmias cardíacas, acidente vascular cerebral, doenças 

isquêmicas, prolapsos valvares e doenças ateroscleróticas. 

Alguns estudos que relacionam as doenças cardíacas com episódios de 

hipotermia, em grande parte, referem-se ao seu aparecimento em razão da 

exposição a ambientes extremamente frios e/ou uso de anestésicos em 

procedimentos cirúrgicos (BASHAW, 2016; COLLINS et al., 2018; LIU et al., 2015; 

SWINIARSKI et al., 2015). Entretanto, a hipotermia em pacientes cardiopatas 

hospitalizados não expostos a estes fatores, ainda não está esclarecida (NIVEN et 

al., 2014). 

É reconhecido que hipotermia pode causar importantes alterações cardíacas, 

dentre elas: aparecimento de ondas J (Osborn) no eletrocardiograma (ECG); 

arritmias como bradicardia e fibrilação atrial; redução do fluxo sanguíneo em razão 

dos tremores e vasoconstricção; aumento na pressão arterial e na frequência 

cardíaca (COLLINS et al., 2018; KIEKKAS et al., 2018; HUDZIK; GAZIOR, 2017; LIU, 

2015). 

A temperatura corporal é um parâmetro vital e portanto, possui grande 

relevância clínica na tomada de decisões médicas e nos cuidados de enfermagem. 

Alterações nesta medida são capazes de predizer a presença de infecções, 
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alterações no ritmo metabólico e cardíaco, deficiências no centro termorregulador e 

nos fatores de coagulação (LEVANDER; GRODZINSKY, 2013; STEWART, 2014). 

Os humanos são seres homeotérmicos, ou seja, capazes de manter a 

temperatura corporal central constante, em geral entre 36,1º-37,8º Celsius (C). Esta 

estabilidade viabiliza o acontecimento de reações enzimáticas de maneira  

adequada. Alterações bruscas podem comprometer o funcionamento do organismo, 

causar danos às proteínas e alterações no ritmo das reações e, portanto, nas 

funções celulares (CAMPBELL, 2011; KUHT, 2014). 

O hipotálamo faz parte das estruturas centrais reguladoras da temperatura e 

se destaca por integrar os sinais recebidos dos receptores centrais e periféricos. O 

hipotálamo anterior é responsável pelos mecanismos de perda de calor, enquanto o 

hipotálamo posterior promove produção e manutenção do calor. O equilíbrio entre a 

perda e a produção do calor é o que mantém a temperatura dentro dos parâmetros 

esperados (KUHT, 2014). 

A diminuição da temperatura é denominada hipotermia. Definida como a 

temperatura central inferior a 36° ou se o indivíduo referir sensação de frio, 

apresentar tremores, vasoconstrição periférica e piloereção (ASPAN, 2002; 

TOROSSIAN et al., 2015). 

Pode ser classificada em hipotermia induzida (ou terapêutica) e hipotermia 

não-intencional (ou acidental). A primeira é realizada de maneira deliberada quando 

há indicação, com objetivo de proteger e reduzir danos em pacientes que sofreram 

parada cardiorrespiratória (PCR) (FEITOSA-FILHO, 2009; SOUZA; COSTA, 2006). A 

hipotermia não-intencional pode advir de causas isoladas ou associadas, a exemplo: 

desequilíbrio entre a perda e a produção de calor, inibição da termorregulação 

fisiológica, ausência de diagnóstico e/ou falta de intervenções adequadas para 

prevenção (SOUZA; COSTA, 2006). 

A hipotermia também pode ser classificada em leve, moderada ou grave. Na 

literatura, há divergências entre os valores que limitam estas classificações. Neste 

estudo, foi considerado como leve a temperatura corporal entre 35°C e 35,9°C; 

moderada de 32°C a 34,9°C e grave a temperatura inferior a 32°C (NIVEN et al., 

2016). 

A queda da temperatura resulta em alterações no organismo, tais como 

bradicardia, arritmias cardíacas, redução da pressão arterial sistêmica, hipotensão e 

mudanças eletrocardiográficas, geralmente nos casos em que a temperatura não é 
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corrigida e chega a valor inferior a 30ºC (DOSHI; GIUDICI, 2015; TOROSSIAN et al., 

2015). 

A termorregulação é semelhante entre homens e mulheres. Entretanto, 

indivíduos idosos e/ou com doenças graves, pessoas expostas a baixas 

temperaturas e utilização de anestésicos durante procedimentos cirúrgicos são 

responsáveis pela diminuição deste mecanismo (LYNCH et al., 2010; COLLINS, 

2018). 

Um estudo transversal sobre a hipotermia não-intencional em pacientes em 

pós-operatório, demonstrou que o desconhecimento acerca das consequências da 

hipotermia aliada a desatenção na aferição deste parâmetro, podem ser as principais 

causas da sua ocorrência (YI et al., 2017). 

É reconhecido que procedimentos cirúrgicos provocam mudanças nos 

mecanismos de termorregulação, justificadas pela exposição ao ambiente cirúrgico, 

infusão de soluções intravenosas frias e/ou hemoderivados e utilização dos 

anestésicos (COLLINS et al., 2018; DÍAZ; DECKER, 2010; LOPES et al., 2015; 

SOUZA, COSTA, 2006; YI et al., 2017). 

Pacientes cardiopatas internados em enfermarias podem apresentar  

situações clínicas que exigem condutas consideradas prioritárias e por esta razão, a 

hipotermia pode ser vista como uma consequência menos imediata ao olhar dos 

profissionais de enfermagem. 

Destarte, a hipotermia não-intencional é o foco deste trabalho. Reconhecê-la 

como resposta humana indesejável neste público, reforça o importante papel do 

profissional de enfermagem na identificação, prescrição, prevenção e controle  

destas respostas, mediante a execução dos cuidados sistemáticos com autonomia e 

conhecimento técnico-científico para garantir a qualidade da assistência à pessoa, 

família e/ou coletividade envolvida no processo saúde-doença. 

 
1.2 IMPORTÂNCIA DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

E O DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM HIPOTERMIA 

 
A sistematização da assistência em enfermagem (SAE) organiza o trabalho 

profissional quanto ao método, recursos e instrumentos, o que torna possível a 

operacionalização do processo de enfermagem (PE), que orienta e documenta a 

prática profissional (BRASIL, 2009). O PE se relaciona a formação do pensamento 
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crítico profissional à medida que incentiva a tomada de decisão e o julgamento e o 

raciocínio clínico, que irão inferir diretamente no diagnóstico de enfermagem, 

resultado efetivo inferido e intervenções traçadas (CARBOGIM, 2016). 

Deste modo, a SAE é o método que direciona as ações do enfermeiro no 

cotidiano da prática profissional, de acordo com as necessidades individualizadas do 

cliente, da família e da comunidade. É posta como possibilidade para oferecer 

identidade à enfermagem. Pode ser compreendida como uma forma planejada de 

realizar o cuidado assistencial ao paciente (CARVALHO et al., 2013). 

A operacionalização da SAE propõe-se a assistir o ser humano com o 

desenvolvimento de ações específicas de promoção, recuperação e reabilitação da 

saúde do indivíduo e prevenção de agravos. Além disso, envolve um conjunto de 

ações sistematizadas e inter-relacionadas, que possibilitam aplicar o método 

científico na prática assistencial, relacionar o problema de saúde manifestado, a 

intervenção da enfermagem e os resultados que a assistência de enfermagem 

produziu na mudança do estado de saúde do paciente (PEREIRA; STUCHI; 

ARREGUY-SENA, 2010). 

O PE está didaticamente apresentado em cinco etapas, são elas: a coleta de 

dados baseada no raciocínio clínico profissional; o Diagnóstico de enfermagem, a 

partir do julgamento diagnóstico e raciocínio crítico; o Planejamento de enfermagem, 

onde o profissional vai traçar os resultados aos quais pretende chegar; a 

implementação das intervenções planejadas na etapa anterior; e a avaliação de 

enfermagem, determinante na identificação da eficácia de suas ações. 

(REFERENCIAR) 

Todas essas etapas devem ser embasadas em uma taxonomia de 

enfermagem e em um referencial teórico (HERDAMN; KAMITSURU, 2018; COFEN, 

2009). 

O Diagnóstico de Enfermagem (DE) Hipotermia faz parte do NANDA-I. 

Pertence ao Domínio Segurança/Proteção, à Classe Termorregulação. Na edição de 

2018-2020, suas características definidoras e fatores relacionados foram revistos e 

os elementos população de risco e condições associadas foram incorporados 

(HERDMAN, 2018). 

O diagnóstico de enfermagem Hipotermia, segundo a NANDA-I (2018), é 

definido como: Temperatura corporal central abaixo dos parâmetros diurnos normais 

devido à falha na termorregulação (HERDMAN; KAMITSURU, 2018). 
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As características definidoras, fatores relacionados, população de risco e 

condições associadas descritas na versão 2018-2020 do diagnóstico de enfermagem 

Hipotermia da NANDA-I (2018) estão demonstradas no Quadro 1. 

 
Quadro 1 - Elementos que compõe o diagnóstico de enfermagem Hipotermia da 
NANDA-I (2018). Natal, RN, Brasil, 2018 

 

Características definidoras Acrocianose, bradicardia, cianose nos leitos 
ungueais, redução no nível de glicose do sangue, 
redução na ventilação*, calafrios, hipertensão, 
hipoglicemia, hipóxia, aumento na taxa metabólica*, 
aumento no consumo de oxigênio*, vasoconstrição 
periférica*, piloereção, pele fria ao toque, 
preenchimento capilar lento e taquicardia. 

Fatores relacionados Consumo de álcool, diminuição da taxa metabólica*, 
transferência excessiva de calor por condução*, 
transferência excessiva de calor por convecção*, 
transferência excessiva de calor por evaporação*, 
transferência excessiva de calor por radiação*, 
inatividade, conhecimento insuficiente dos cuidados 
sobre prevenção da hipotermia, roupas insuficientes, 
desnutrição* e baixa temperatura ambiental. 

População de risco Extremos de idade, extremos de peso, maior área de 
superfície corporal para proporção de peso*, oferta 
insuficiente de gordura subcutânea*. 

Condições associadas Dano ao hipotálamo, aumento da resistência 
vascular*, controle vascular ineficaz*, termogênese 
ineficiente*, agente farmacológico, terapia por 
radiação e trauma. 

*Não foram incluídos neste estudo por impossibilidade de obtenção. 

 
 

1.3 JUSTIFICATIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTE ESTUDO 

 
 

• Compreender a ocorrência desta manifestação clínica na população alvo. 

• Buscar novos fatores que possam estar relacionados a ocorrência da 

hipotermia nos pacientes cardiopatas. 

• Exigência social e ética em realizar uma prática clínica com qualidade, 

cientificidade, compromisso, responsabilidade, julgamento clínico e voltadas 

as necessidades reais do paciente. 

• Promover reflexões acerca desta temática, em busca de respostas que 

esclareçam o aparecimento desta manifestação na população estudada. 

• Despertar o interesse dos profissionais que atuam na área da cardiologia e 

vivenciam a realidade deste público. 
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1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 
 

O desenvolvimento do presente estudo é importante tanto no que se refere ao 

progresso científico em que a enfermagem se baseia, quanto para o público-alvo, 

que necessita de um profissional envolvido, com empatia, responsabilidade e olhar 

holístico, munidos de conhecimentos permitam agir de modo a evitar complicações e 

garantir uma assistência de qualidade. 

Para aquisição de conhecimentos teórico-práticos, é necessário que o 

profissional enfermeiro tenha uma visão crítica, reflexiva e atenta aos problemas 

reais encontrados nos serviços assistenciais (MESQUITA, 2016). É necessário o 

desenvolvimento de pesquisas que forneçam informações relevantes aliados a 

prática assistencial, a enfermagem seja fortalecida e possa fornecer um cuidado 

cada vez mais seguro e acurado. 

Uma vez identificadas as razões para o aparecimento da hipotermia e 

apresentado a importância de se prevenir e/ou evitar sua ocorrência, os resultados 

serão apresentados na instituição onde ocorreu o estudo, para que os profissionais 

tomem conhecimento da necessidade de desenvolver ações e, dessa forma, os 

futuros pacientes cardiopatas possam vir a ser beneficiados. 

A capacidade do enfermeiro em investigar, diagnosticar, estabelecer metas e 

intervir precisa estar baseado nas melhores evidências científicas disponíveis para 

determinada condição de saúde, para incorporar seu pensamento crítico e holístico 

em sua prática cotidiana (FACIONE, 2017). 

Além disso, é necessário que a SAE e ao PE utilize de tecnologias disponíveis 

nos serviços de saúde, que de acordo com Merhy (2007), são dos tipos leves, leve- 

duras e duras. 

As tecnologias leves são compreendidas como relações pessoais, com 

empatia, comunicação ativa, formação de vínculo e compartilhamento dos processos 

de trabalho. 

As leve-duras, por sua vez, referencem aos saberes estruturados. Na prática 

do enfermeiro, têm-se como exemplo dessa tecnologia, as taxonomias utilizadas 

para embasar o processo de Enfermagem, dentre elas: os diagnósticos de 

Enfermagem da NANDA-I, a classificação das intervenções de Enfermagem (Nursing 

Intervention Classification – NIC) e a classificação dos resultados de Enfermagem 

(Nursing Outcomes Classification - NOC). Ressalta-se que neste estudo, será 
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utilizada a taxonomia da NANDA-I. 

Por fim, as duras, relacionadas aos equipamentos tecnológicos do tipo 

máquinas e normas técnicas, que permitem a operacionalização do conhecimento 

adquirido por meio do uso das demais tecnologias e são igualmente importantes no 

processo do cuidar em Enfermagem (MERHY, 2007). 

Deste modo, o desenvolvimento desta pesquisa pretende promover inovação 

em saúde a medida que se propõe investigar uma manifestação clínica 

frequentemente observada em um grupo vulnerável. Além disso, despertar o 

interesse em desenvolver ferramentas de gestão do cuidado em Enfermagem que 

minimizem ou evitem os eventos nocivos que possam vir a ocorrer ao paciente 

internado. 

Ademais, a pesquisa converge com a área de concentração de Enfermagem 

na atenção a saúde e com a linha de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde e 

Enfermagem do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PGENF) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) por se propor a analisar a 

hipotermia nos pacientes cardiopatas internados em enfermaria cardiológica, 

baseado nos métodos e conceitos presentes na literatura atual, com vistas a buscar 

soluções para este problema e, desse modo, contribuir para o avanço do PE. 

Diante do foi exposto, foram elaboradas as seguintes questões norteadoras: 

Qual a incidência da hipotermia em pacientes cardiopatas internados em uma 

enfermaria cardiológica? Quais fatores estão relacionados à ocorrência desse 

desfecho neste público? Existem relações entre a ocorrência da hipotermia e as 

variáveis estudadas? 
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2 OBJETIVOS 

 
 

2.1 GERAL 

 
 

Analisar a ocorrência da hipotermia em pacientes cardiopatas durante a 

internação em uma enfermaria cardiológica. 

 
2.2 ESPECÍFICOS 

 
 

✓ Estimar a incidência da hipotermia em pacientes cardiopatas internados em 

uma enfermaria cardiológica; 

✓ Estabelecer associações entre variáveis clínicas e sociodemográficas com a 

ocorrência da hipotermia não-intencional; 

✓ Verificar associações entre os indicadores clínicos do diagnóstico de 

Enfermagem Hipotermia da NANDA-I selecionados com a ocorrência desse 

desfecho em pacientes cardiopatas. 
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3 MÉTODO 

 
 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 
 

Os objetivos foram alcançados a partir do desenvolvimento de um estudo 

quantitativo, com delineamento observacional, de coorte única restrospectiva com 

dados obtidos em prontuários de pacientes adultos e idosos internados em uma 

enfermaria cardiológica de um hospital universitário. 

Optou-se por este desenho por ser considerado o mais adequado para 

estabelecimento de relações de causa-efeito e pela capacidade em fornecer 

melhores informações acerca da etiologia dos problemas de saúde (CAMPANHARO 

et al., 2015). 

Estudos de coorte retrospectiva, também denominados não concorrentes, 

possuem medições basais relacionadas à exposição aos fatores de risco e o 

desfecho já ocorridos e identificados, geralmente, por fontes secundárias. Apesar de 

o desfecho já ter ocorrido, é importante frisar que será analisado do mesmo modo 

que ocorre em uma coorte prospectiva, e portanto, os pacientes são acompanhados 

do início até a ocorrência do desfecho de interesse (HULLEY et al., 2015). 

Os grupos investigados, em geral, tem origem em uma mesma população, 

separados entre grupos de expostos e não expostos a um ou mais fatores de 

interesse do pesquisador ou ainda como uma coorte única, em que um grupo restrito 

possuem características semelhantes, sofrem frequentemente a influência de fatores 

de risco e por isso, são impossibitados de serem classificados previamente 

(MEDRONHO, 2009; ROUQUAYROL; SILVA, 2013). 

Por se tratar de pacientes com mesma condição clínica, foi realizada uma 

coorte do tipo única com os registros obtidos dos prontuários informatizados de 

pacientes cardiopatas expostos ou não a diferentes variáveis, que serão descritas 

posteriormente (Figura 1). 



 

POPULAÇÃO 

PACIENTES 

CARDIOPATAS 

(GRUPO RESTRITO) 
EXPOSIÇÃO 

 
 

 
HIPOTERMIA 
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Figura 1 - Esquema representativo de coorte única retrospectiva. Natal, RN, Brasil, 
2018 

 

Por se tratar de uma pesquisa de natureza observacional do tipo coorte 

retrospectiva, a iniciativa denominada Strengthening the Reporting of Observational 

Studies in Epidemiology (STROBE) foi utilizada na elaboração do método deste 

estudo por fornecer subsídios para construção de estudos observacionais de 

qualidade, que será exposto em tópicos adiante. 

 
3.2 LOCAL DO ESTUDO 

 
 

O estudo foi desenvolvido com prontuários informatizados dos pacientes 

internados na unidade de internação cardiológica para adultos do Hospital 

Universitário Onofre Lopes no período de agosto de 2016 a julho de 2018. Este 

período foi determinado em razão da implementação de um novo sistema na 

instituição que registra os prontuários de maneira mais cuidadosa e com ferramentas 

didáticas que facilitam a obtenção dos dados necessários para a pesquisa. 

A instituição implementou um Aplicativo de Gestão para Hospitais 

Universitários (AGHU) que registra de maneira padronizada as práticas assistenciais 

e administrativas do hospital (HUOL, 2015), além dele, conta também com o 

programa MV-2000, um software que atualmente consta de informações que ainda 

não foram incorporadas ao AGHU, como exames laboratoriais e evoluções da  

equipe multidisciplinar (entrevista social, evoluções da Nutrição, Enfermagem, 

Fisioterapia, entre outros). Os dados da pesquisa foram obtidos por meio destas 

fontes. 

O Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) é uma instituição atualmente 

administrada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Localiza- 

se na região do nordeste brasileiro. O hospital integra o Sistema Único de Saúde 

(SUS), e é referência no atendimento a população do estado. Tem como missão 

promover de modo integrado o ensino, pesquisa, extensão e assistência com 

INVESTIGADOR 
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qualidade e sustentabilidade (HUOL, 2016). Dispõe, dentre demais especialidades, 

dos serviços de cardiologia, nefrologia, psicologia e neurologia. Conta com 242 leitos 

de internação e destes, 33 leitos são destinados a unidade cardiovascular. 

 
3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 
 

A população deste estudo incluiu todos os prontuários dos pacientes 

admitidos na unidade de internação cardiológica para adultos do HUOL, no período 

de 01 de agosto de 2016 a 09 de julho de 2018. Inicialmente, obteve-se uma 

listagem contendo informações acerca de todos os pacientes internados na unidade 

no período proposto. Nesta, constava o número de atendimento, número do 

prontuário, nome completo do paciente, idade, tipo de internação, leito, data da 

internação e da alta, convênio e médico assistente. 

Ressalta-se que os prontuários de pacientes foram analisados desde a 

admissão e acompanhados até a ocorrência do desfecho hipotermia, até a alta ou 

ainda até a data da realização da cirurgia. 

A análise resultou em 1009 registros, dos quais 645 eram de pacientes 

internados por doenças cardíacas e 361 por doenças vasculares ou provenientes de 

outras unidades que, por alguma razão, ocuparam um leito do setor de cardiologia. A 

análise foi iniciada no final de julho e concluída no início de outubro de 2018. 

Foram analisados todos os 645 prontuários, e destes, 109 foram selecionados 

por atenderem aos critérios de elegibilidade pré-estabelecidos e, portanto, 

compuseram a amostra deste estudo. 

Ressalta-se que o setor cardiológico da instituição estudada admite grande 

demanda de pacientes para cirurgia eletiva e, portanto, em pré-operatório imediato, 

sem tempo hábil para acompanhamento até o momento da cirurgia. Este fato 

justifica o número de prontuários excluídos. 



 

361 prontuários excluídos 

com internação por 

causas não cardíacas 

536 prontuários excluídos 
por não atenderem aos 
critérios de elegibilidade 
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Figura 2 - Fluxograma de obtenção da amostra do estudo. Natal, RN, Brasil, 2018. 

 

 
3.3.1 Critérios de inclusão 

 
 

Prontuários de pacientes admitidos na unidade de internação cardiológica da 

instituição no período proposto; com idade maior ou igual a 18 anos; possíveis de 

acompanhamento antes de submeter-se a procedimentos cirúrgicos e daqueles que 

não apresentaram a hipotermia na admissão (na primeira aferição). 

 
3.3.2 Critérios de exclusão 

 
 

Prontuários de pacientes sem diagnóstico médico concludente de doença 

cardíaca; internados na unidade cardiológica para cirurgia eletiva e/ou por outras 

razões, como doenças vasculares. 

 
3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

109 prontuários 
(amostra final) 

645 prontuários de 
pacientes internados por 

doenças cardíacas 

1009 prontuários de 

pacientes internados na 

unidade cardiovascular 
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Foi realizada previamente uma análise de conceito que subsidiou a 

construção de um intrumento (APÊNDICE A). Nesta análise, foram obtidos a 

definição da hipotermia, seus atributos, antecedentes e consequentes, além de 

referenciais empíricos. 

O instrumento foi composto por quatro segmentos: 

1. Dados de Caracterização Sociodemográfica 

2. Dados clínicos gerais 

2.1 Comorbidades associadas 

2.2 Suporte neurológico, respiratório e hemodinâmico, 

2.3 Sinais vitais 

2.4 Terapia medicamentosa 

3. Indicadores clínicos do DE Hipotermia 

4. Exames laboratoriais 

 
 

3.5 VARIÁVEIS 

3.5.1 Variáveis preditoras 

 
 

Para este estudo foram utilizadas variáveis de categorização 

sociodemográfica, clínicas e relacionadas ao desfecho hipotermia (Quadro 2). Desta 

forma, abrangeu variáveis categóricas nominais, ou seja, com dados distribuídos em 

categorias exclusivas; e categóricas ordinais, de forma a seguir uma ordem natural 

(LAKATOS, 2010). 

 
Quadro 2 - Distribuição das variáveis sociodemográficas. Natal, RN, Brasil, 2018 

Variáveis de caracterização 
sociodemográfica 

Escalas/Critérios 

Idade Em anos 

Faixa etária ≤ 60 anos / > 60 anos 

Sexo Masculino/Feminino 

Estado civil Com companheiro/sem companheiro 

Local de nascimento Interior do estado/Capital do estado/ Outros 

Local que reside Interior do estado/Capital do estado/ Outros 

Grau de escolaridade Não alfabetizado/ Ensino fundamental 
completo/ Ensino fundamental incompleto/ 
Ensino médio completo/ Ensino médio 
incompleto/ Ensino superior completo/ Ensino 
superior incompleto 

Ocupação Qual? 

Renda familiar Em salários mínimos 
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Número de dependentes da renda Número de dependentes 

Religião Católico/ Evangélico/ Testemunha de Jeová/ 
Outras/ Não religioso 

Variáveis clínicas Escalas/Critérios 

Motivo da internação Doença cardíaca 

Tempo de internação Em dias, meses, anos 

Data da cirurgia Dia/mês/ano 

Tempo de diagnóstico da cardiopatia Em dias, meses ou anos 

História de cirurgia anterior à internação Sim/Não 

Há quanto tempo realizou a cirurgia anterior Meses ou anos 

Comorbidades associadas Hipertensão Arterial Sistêmica/ Diabetes 
Mellitus/ Obesidade/ Doenças respiratórias/ 
Neoplasia/ Doenças cerebrovasculares/ 
doenças da tireóide/ AVE com sequela/ AVE 
sem sequela/Insuficiência Renal Crônica/ 
Insuficiência Renal Aguda/Insuficiência 
hepática/Doenças osteoarticulares/Outras 

 

As variáveis preditoras, consideradas aquelas capazes de predizer os 

desfechos, são os indicadores clínicos presentes no diagnóstico de Enfermagem 

Hipotermia descritos na NANDA-I. Foram selecionados aqueles considerados 

possíveis de obtenção em prontuários. O quadro abaixo apresenta as variáveis 

preditoras que foram selecionadas pela possibilidade de obter através dos registros 

clínicos, com suas escalas, critérios e definições encontradas no desenvolvimento de 

uma análise de conceito desenvolvida antes da concepção deste estudo, que faz 

parte de um trabalho maior a respeito da temática. 

 
Quadro 3 - Distribuição das variáveis preditoras relacionadas às características 
definidoras do DE Hipotermia da NANDA-I. Natal, RN, Brasil, 2018 
Variáveis preditoras Escalas/Critérios Definições 

Dados relacionados às características definidoras descritos na NANDA- Internacional 

Acrocianose Sim/Não Caracteriza-se pela presença de frieza e 
coloração azulada em mãos, pés e/ou orelhas 
(ADEYINKA; KONDAMUDI, 2018; WOLLINA et 
al., 2018). 

Bradicardia/ 
Taquicardia 

Sim/Não A bradicardia corresponde a frequência 
cardíaca inferior a 50 batimentos por minuto. A 
taquicardia é a frequência cardíaca superior a 
100 batimentos por minuto (SBC, 2016). 

Cianose nos leitos 
ungueais 

Sim/Não Caracterizada pela coloração azulada ou 

acinzentada nos leitos ungueais (PORTO, 
2011; ADEYINKA; KONDAMUDI, 2018). 
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Calafrios Sim/Não Registro claro no prontuário da presença de 

tremores/calafrios, gerados por alterações do 
tônus muscular por estimulação do sistema 
nervoso simpático para aumentar a produção 
de calor e regular a temperatura (GUYTON, 
2006). 

Hipertensão Sim/Não Condição clínica multifatorial, evidenciada pela 
elevação sustentada dos volumes pressóricos 
da Pressão Arterial Sistólica (PAS) acima ou 
igual a 140mmHg e/ou da Pressão Arterial 
Diastólica (PAD) acima ou igual a 90 mmHg 
(SBC, 2016). 

Hipoglicemia/ Redução 
no nível de glicose do 
sangue 

Sim/Não Glicemia menor ou igual a 70mg/dL (GUYTON, 
2006; OLIVEIRA, 2017). 

Hipóxia Sim/Não Definido como disponibilidade diminuída de 
oxigênio para as células do corpo (GUYTON, 
2006). 

Preenchimento capilar 
lento 

Sim/Não Observada quando o tempo de coloração é 
inferior a dois segundos (PAZIN-FILHO, 2016). 

 

Foram considerados o consumo de álcool, inatividade e baixa temperatura 

ambiental por serem medidas com possibilidade de obter por meio dos registros dos 

prontuários e/ou conhecimentos da pesquisadora acerca das características da 

unidade cardiológica da instituição (Quadro 4). 

 
Quadro 4 - Distribuição das variáveis preditoras dos fatores relacionados do DE 
Hipotermia descritos na NANDA-I. Natal, RN, Brasil, 2018 
Variáveis preditoras Escalas Critérios 

Fatores relacionados descritos na NANDA-Internacional (2018) 

Consumo de álcool Sim/Não Registro claro no prontuário de que o paciente consome 
bebidas alcoólicas. 

Inatividade Sim/Não Foi considerada a inatividade física, definida como 
diminuição ou ausência de movimentos corporais 
suficientes para gerar gasto energético adicional às 
atividades de vida diária (WATSON et al., 2016; JOSEY; 
MOORE, 2018). 

Baixa temperatura 
ambiental 

Sim/Não A unidade de internação cardiológica não possui ar 
condicionado ou outro equipamento que altere a 
temperatura do ambiente. Portanto, item considerado 
como ausente. 

 
Para população de risco, foram consideradas variáveis “extremos de peso” e 

“extremos de idade” pela possibilidade de obter por meio de registros de prontuários 

(Quadro 5). 

 
Quadro 5 - Distribuição das variáveis relacionadas a população de risco do DE 
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Hipotermia descritos na NANDA-I. Natal, RN, Brasil, 2018 
Variáveis Escalas Critérios 

Populações de risco descritos na NANDA-Internacional (2018) 

Extremos de idade Sim/Não Indivíduos com idade maior que 60 anos. 

Extremos de peso Sim/Não Indivíduos com índice de massa corporal menor que 18,5 
(baixo peso) ou entre 30-39,9 (obeso) (ABESO, 2016). 

 
Foram incluídas variáveis clínicas relacionadas a suporte neurológico, 

respiratório e hemodinâmicos, coletadas por meio dos registros dos prontuários 

disponíveis (Quadro 6). 

 
Quadro 6 - Distribuição das variáveis de suporte neurológico, ventilatório e 
hemodinâmico. Natal, RN, Brasil, 2018 

Suporte neurológico Escalas/Critérios 

Uso de sedativo Sim/Não 

Qual sedativo Midazolam/Propofol/Fentanil/Outros 

Escala de Ramsay Escores 1/2/3/4/5/6 

Escala de coma de Glasgow Escore Leve (13-15)/Moderado(12-9)/Grave(8-3) 

Suporte ventilatório Escalas/Critérios 

Dispositivo ventilatório Tubo endotraqueal/macronebulizador/cateter nasal/ máscara 
de venturi/ar ambiente 

Suporte hemodinâmico Escalas/Critérios 

Uso de drogas vasoativas Sim/Não 

Tipo de droga Nitroglicerina/dobutamina/vasopressina/nitroprussiato/outros 

Uso de acesso vascular Central/Periférico/Intraósseo/Para hemodiálise/Outros 

 
3.5.2 Variável de desfecho 

 
 

A variável de desfecho foi a hipotermia, considerada como a temperatura 

axilar inferior a 36ºC, obtida nos registros de controles de sinais vitais dos 

prontuários informatizados. O parâmetro foi determinado mediante análise de 

conceito já mencionada, que definiu a hipotermia como “temperatura corporal inferior 

a 36ºC ou independente da temperatura, se o paciente referir sensação de frio e/ou 

apresentar tremores, vasoconstrição periférica e piloereção” (ASPAN, 2001; 

TOROSSIAN et al., 2015). 

Na instituição, a medição da temperatura axilar é realizada com uso de 

termômetros digitais, sendo o método axilar mais comumente utilizado na realidade 

brasileira. É considerado um método simples, acessível, de baixo custo, que não 

gera desconforto ao paciente durante procedimento (ASPAN, 2001; GASIM et al., 

2013; EL-RADHI, 2013). 
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Para fins de análise, foi considerada a média da temperatura axilar obtida 

durante as 24 horas do dia de acompanhamento, por haver variações na frequência 

em que este parâmetro foi medido e registrado nos prontuários. 

 
3.6 ESTUDO PILOTO 

 
 

O estudo piloto é uma forma útil de aplicar a metodologia da sua pesquisa, 

verificar necessidade de adequações do intrumento, auxiliar na elaboração de um 

protocolo antes do treinamento com a equipe de coleta, dentre outras vantagens 

(CANHOTA, 2008). Neste trabalho, foi desenvolvido um estudo piloto com 30 

prontuários, de acordo com as recomendações de Martínez et al. (2006), que 

estabelece esta quantidade como mínima para constituir uma amostra. 

Destaca-se que, por não ter havido modificações expressivas do instrumento 

de coletas e do perfil da amostra, os dados coletados no estudo piloto foram 

considerados para a análise. 

Foi possível identificar fragilidades e limitações com o uso do instrumento e 

planejar pontos importantes durante a discussão e treinamento da equipe de coleta. 

O instrumento passou por reavaliação pelo pesquisador junto ao orientador e co- 

orientador e as sugestões foram acatadas. 

Foram revistos o modo de registrar algumas informações relevantes no 

instrumento para facilitar a busca pela equipe de coleta, além da exclusão de outras 

variáveis relacionadas ao diagnóstico de Enfermagem da NANDA-I, por não 

constarem nos registros dos prontuários. As variáveis foram: características 

definidoras “calafrios”, “piloereção” e “pele fria ao toque”, e fatores relacionados 

“roupas insuficientes”, “conhecimento insuficiente dos cuidados sobre prevenção da 

hipotermia”. 

 
3.7 TREINAMENTO DA EQUIPE DE COLETA DE DADOS 

 
 

A equipe de coleta foi composta por 6 membros do Núcleo de Estudos e 

Pesquisas em Enfermagem Clínica (NEPEC), dos quais cinco são discentes de 

graduação em Enfermagem e um enfermeiro. 

A fim de evitar viés de seleção, a equipe foi submetida a treinamento sobre 

avaliação dos indicadores clínicos e aplicação do instrumento, com o objetivo de 
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garantir o padrão de qualidade na coleta de dados. Inicialmente, foi realizada uma 

reunião para discutir o objeto de estudo, forma de mensuração das variáveis, 

operacionalização da coleta e apresentação do sistema AGHU e MV3000, utilizados 

no hospital para obtenção dos dados do estudo. 

Foi elaborado e entregue um “kit” contendo os instrumentos para coleta dos 

dados, a listagem dos pacientes e um passo-a-passo de como acessar o aplicativo e 

software disponíveis para acesso dos prontuários. 

A pesquisadora avaliou o método de coleta de dados de cada membro para 

reajustar o que foi necessário para garantir uniformidade da coleta. 

 
3.8 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

 
 

A etapa de coleta de dados iniciou após anuência (ANEXO A) prévia da 

direção do hospital e aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

A equipe de coleta de dados foi organizada por meio de uma escala, 

respeitados os horários disponíveis dos acadêmicos de Enfermagem. A análise dos 

prontuários informatizados ocorreu entre o final do mês de julho ao início de outubro 

de 2018, em todos os turnos e inclui o período do estudo piloto. 

A listagem foi fornecida pelo setor de informática do hospital e previamente 

entregue durante o treinamento, possibilitou localizar os registros através do número 

de prontuário. No Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU) 

obtiveram-se dados sociodemográficos e de comorbidades, controles de parâmetros 

vitais (temperatura axilar, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão 

arterial, saturação de oxigência e hemoglicoteste), evoluções, prescrições médicas e 

outras informações acerca de cirurgias e/ou procedimentos aos quais os pacientes 

foram submetidos. 

As informações indisponíveis nesse aplicativo foram obtidas no software MV- 

2000, que dispõe de exames laboratoriais, evoluções multidisciplinares e outros 

dados sociodemográficos, como a entrevista social. As informações foram 

preenchidas em um instrumento elaborado para este fim. 

Foram utilizados os computadores da unidade cardiovascular que estavam 

disponíveis no momento da coleta. 

3.9 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
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O banco de dados foi construído em uma planilha no software Microsoft Excel 

for Windows (2017) no formato xlxs. Os dados foram categorizados e organizados 

em uma planilha construída no Microsoft Excel for Windows e exportados para o 

software científico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 25.0. 

A análise descritiva foi conduzida com a utilização das distribuições de 

frequências absolutas e relativas para variáveis qualitativas. As medidas de 

tendência central e dispersão dos dados (mínimo, máximo, média e mediana) e 

medidas de variabilidade (desvio padrão) foram realizadas nas variáveis 

quantitativas. 

Para medir a associação entre as variáveis de desfecho (dependente) e 

preditoras (independentes) utilizou o teste Qui-quadrado ou teste exato de Fisher, 

quando impossibilitado de utilizar o primeiro. A medida de incidência também foi 

obtida e representa a presença do desfecho hipotermia no período de 

acompanhamento. Para todas as medidas, foi adotado um nível de significância de 

5% (p<0,05). 

O Risco Relativo foi calculado nas variáveis que obtiveram relações 

significativas (razão entre a incidência da doença nos pacientes expostos e não 

expostos), com a finalidade de analisar o grau de associação entre a exposição e 

ocorrência do desfecho (CAMPANHARO et al., 2015). 

 
3.10 ASPECTOS ÉTICOS 

 
 

A pesquisa obedeceu todas as recomendações éticas. A coleta iniciou após 

pedido de anuência concedido pela instituição (ANEXO A) e a aprovação pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), em obediência à Resolução nº. 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde 

do Ministério da Saúde, que dispõe sobre as pesquisas que envolvem seres 

humanos (BRASIL, 2012). O comitê emitiu parecer favorável sob número 2.574.889 

e CAAE 85607418.3.0000.5537 (ANEXO B). 

Por se tratar de uma pesquisa que utilizou unicamente dados provenientes de 

fontes secundárias, não foi empregado o Termo de Consentimento Livro e 

Esclarecido (TCLE). Ressalta-se que todas as informações obtidas dos prontuários 

foram armazenadas e mantidas em sigilo pelo pesquisador. 
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4 RESULTADOS 

 
 

4.1 DADOS DE CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICAS E CLÍNICAS 

 
 

Os resultados encontrados nos 109 prontuários que compuseram a amostra 

deste estudo detectaram a incidência da hipotermia em 87,16%. 

Conforme demonstrado na Tabela 1, 61,47% eram do sexo masculino, 

54,13% apresentaram idade menor ou igual a 60 anos (com média de 56,74 anos 

(DP= 16,99). Além disso, 70,59% viviam com companheiro, 73,27% 

nasceram e 53,85% residiam no interior do estado do Rio Grande do Norte (RN). 

Em relação a escolaridade, 38,14% dos pacientes possuiam ensino 

fundamental incompleto, seguido de 22,68% com ensino médio completo. No que 

concerne a religião, 75,28% relataram seguir o catolicismo. 

A respeito a ocupação, 60,46% dos registros constaram de pacientes que 

exerciciam alguma atividade remunerada, seguido de 25,26% aposentados. 

Quanto a renda familiar medida em salários mínimos, obteve-se que 72,63% 

viviam com até dois salários, com mínimo e máximo de 1 e 6,2 salários, 

respectivamente. E a média de aproximadamente três pessoas dependentes desta 

renda (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica dos prontuários de pacientes internados 
em enfermaria cardiológica. Natal, RN, Brasil, 2018. 

 

Variáveis N (%) 

Sexo 
Masculino 
Feminino 

 
67 (61,47) 
42 (38,53) 

Faixa etária 
Até 60 anos 
Acima de 60 anos 

 

59 (54,13) 
50 (45,87) 

Estado civil* 
Com companheiro 
Sem companheiro 

 

72 (70,59) 
30 (29,41) 

Local de nascimento* 
Interior 
Capital 
Outro estado 

 

74 (73,27) 
16 (15,84) 
11 (10,89) 

Local que reside* 
Interior 
Capital 

 

56 (53,85) 
43 (41,35) 
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Outro estado 5 (4,81) 

 

Grau de escolaridade* 
Não alfabetizado 
Ensino fundamental completo 
Ensino fundamental incompleto 
Ensino médio completo 
Ensino médio incompleto 
Superior completo 

 

21 (21,65) 
6 (6, 19) 

37 (38,14) 
22 (22,68) 
9 (9,28) 
2 (2,06) 

Ocupação* 
Em atividade remunerada 
Aposentado 
Dona do lar 
Sem atividade 
Estudante 

 

55 (60,46) 
23 (25,26) 
9 (9,88) 
2 (2,20) 
2 (2,20) 

Religião* 
Católico 
Evangélico 
Não praticante 

67 (75,28) 
21 (23,60) 
1 (1,12) 

Renda familiar* 
Até 2 salários mínimos 
Acima de 2 salários mínimos 

69 (72,63) 
26 (27,37) 

Legenda: DP: Desvio Padrão. *Dados ausentes; **Teste de Shapiro-Wilk. 

 

No que se refere ao motivo de internação, a insuficiência cardíaca foi a mais 

frequente nos registros, com 33,03% da amostra, seguido das valvulopatias com 

18,35%. Além disso, 56,45% já realizaram cirurgia cardíaca antes e 31,2% estavam 

com cirurgia marcada (Tabela 2). 

O valor médio dos dias de internação na enfermaria cardiológica foi de 18,03, 

com mínimo e máximo de 1 e 70 dias, respectivamente. 

 
Tabela 2 - Motivos da internação encontrados nos registros de prontuários de 
pacientes internados em enfermaria cardiológica. Natal, RN, Brasil, 2018. 

 

Variáveis N (%) 

Comorbidades associadas***  

Insuficiência Cardíaca 36 (33,03) 
Valvulopatia 20 (18,35) 
Angina 17 (15,60) 
Infarto Agudo do Miocárdio 13 (11,93) 
Outras doenças cardíacas 13 (11,93) 
Doença aterosclerótica 11 (10,09) 
Arritmias 8 (7,34) 
Doenças Congênitas do Coração 8 (7,34) 
Miocardiopatia 4 (3,67) 
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Endocardite    2 (1,83) 

Realizou cirurgia cardíaca antes* 

Sim    35 (56,45) 

Não    27 (43,55) 

Paciente em pré-operatório 

Sim    34 (31,20) 

Não    75 (68,80) 

Variáveis Mínimo Máximo Mediana Média DP 

Tempo de 

internação 
1,00 70,00 14,00 18,03 

 

16,25 

Legenda: *Dados ausentes; **Teste Shapiro-Wilk; ***Item admite múltiplas respostas; DP: Desvio 
Padrão 

 

Relacionado as principais comorbidades gerais registradas nos prontuários, 

têm-se que 72,48% dos registros constaram de pacientes portadores de hipertensão 

arterial sistêmica, 30,28% de diabetes mellitus e 16,51% de insuficiência renal 

crônica. Resultado apresentado na tabela 3. 

 
Tabela 3 - Comorbidades gerais encontradas nos registros dos prontuários de 
pacientes internados em enfemaria cardiológica. Natal, RN, Brasil, 2018. 

 

Variável N (%) 

Comorbidades associadas*  

Hipertensão arterial sistêmica 79 (72,48) 

Diabetes Mellitus 33 (30,28) 

Insuficiência renal crônica 18 (16,51) 

Obesidade 8 (7,34) 

Doenças osteoarticulares 5 (4,59) 

Dislipidemia 5 (4,59) 

Doenças da tireóide 3 (2,75) 

AVE com sequela 3 (2,75) 

Outras 25 (22,94) 

 

Sobre a terapia medicamentosa (Tabela 4), foi observado grande variedade 

de fármacos nos registros dos prontuários dos pacientes internados. Os analgésicos 

e antiinflamatórios foram identificados em 94,5% dos registros, seguido de 69,7% em 

uso de anti-hipertensivos, 66,06% anti-eméticos e 63,3% de betabloqueadores. 

 
Tabela 4 - Medicamentos utilizados pelos pacientes internados na enfermaria 
cardiológica, encontrados nos registros de prontuários. Natal, RN, Brasil, 2018 

Variáveis N (%) 
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Terapia Medicamentosa* 

Analgésico 
Antiinflamatório 
Anti-hipertensivos 
Anti-eméticos 
Betabloqueadores 
Anticoagulantes 
Diuréticos 
Antiulcerosos 
Antilipêmicos 
Insulina 
Antiagregantes plaquetários 
Vasodilatadores 
Ansiolíticos 
Antibióticos 
Digitálicos 
Antiácidos 
Hormônios 
Inibidor canal de cálcio 
Antiarrítmicos 
Vasoconstritores 
Antifisético 
Eletrólitos 
Antipsicóticos 
Outros 

 
103 (94,50) 
103 (94,50) 
76 (69,72) 
72 (66,06) 
69 (63,30) 
66 (60,55) 
58 (53,21) 
40 (36,70) 
39 (35,78) 
39 (35,78) 
31 (28,44) 
29 (26,61) 
22 (20,18) 
20 (18,35) 
11 (10,09) 
10 (9,17) 
5 (4,59) 
5 (4,59) 
5 (4,59) 
5 (4,59) 
5 (4,49) 
4 (3,67) 
3 (2,75) 

31 (28,45) 

*Item admite múltiplas respostas. 

 

Relativo as principais variáveis clínicas de suporte neurológico, ventilatório e 

hemodinâmico registradas nos prontuários, 79,81% não necessitou de nenhuma 

modalidade de suporte ventilatório e foram mantidos em ar ambiente, 14,68% da 

amostra fez uso de droga vasoativa e destes, 43,75% fizeram um de nitroglicerina e 

dobutamina. Referente ao acesso vascular, 66,06% estavam em uso de acesso e 

destes, 97,22% eram periféricos (Tabela 5). 

 
Tabela 5 - Principais variáveis relacionadas aos dados de suporte neurológico, 
ventilatório e hemodinâmico registrados nos prontuários de pacientes internados em 
enfermaria cardiológica. Natal, RN, Brasil, 2018  

  Variável  N (%)  

Dispositivo ventilatório 
Ar ambiente 
Cateter nasal 
Máscara de Venturi 

 
87 (79,81) 
13 (11,93) 

9 (8,26) 

Uso de drogas vasoativas 
Não 
Sim 

 
93 (85,32) 
16 (14,68) 
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  Variável  N (%)  

Tipo de drogas vasoativas* 
Nitroglicerina 
Dobutamina 
Amiodarona 
Noradrenalina 

 
7 (43,75) 
7 (43,75) 
2 (12,50) 
1 (06,25) 

Uso de acesso vascular 
Sim 
Não 

 
72 (66,06) 
37 (33,94) 

Tipo de acesso vascular* 
Periférico 
Hemodialítico 

 

70 (97,22) 
6 (8,33) 

*Item admite mais de uma alternativa 

 

 
No que concerne aos parâmetros vitais, a média da temperatura axilar foi 

36,02ºC, com mínimo e máximo de 35,15ºC e 37,07ºC, respectivamente. A 

frequência cardíaca obteve média de 76bpm, com mínimo de 51bpm e máximo de 

168bpm. A frequência respiratória variou com mínimo de 16 e máximo de 30, com 

média aproximada de 19mrpm. A pressão arterial apresentou média de PAD e PAS 

de aproximadamente 116mmHg e 69mmHg, respectivamente. 

No hemoglicoteste, obteve-se valor de média de 142,63, com mínima de 81 e 

máxima de 336mg/dL. E a saturação de oxigênio, média de 95%, com mínima de 

89,33% e máxima de 99%. 

Sobre o tempo para ocorrência da hipotermia, foi observado média de 2,39 

dias para o aparecimento da primeira temperatura inferior a 36°C, com mínima de 1 

dia e máxima de 6 dias. 

 

Tabela 6 - Dados referentes aos parâmetros vitais e de tempo para ocorrência do 
desfecho hipotermia, encontrados nos prontuários de pacientes internados em 
enfermaria cardiológica. Natal, RN, Brasil, 2018  

 

Variáveis Mínimo Máximo Mediana Média DP Valor-p 

Taxilar 35,15 37,07 36,00 36,02 0,31 <0,001 

FC 51,50 168,00 74,50 76,26 14,73 <0,001 

FR 16,50 30,50 18,50 18,96 1,73 <0,001 

PAD 85,50 159,33 114,50 116,22 16,13 0,147 

PAS 46,50 100,00 67,50 69,25 9,73 0,103 

HGT 81,00 336,50 131,67 142,63 48,41 <0,001 

SaO2 89,33 99,00 96,00 95,81 2,13 0,008 

Tempo para 
ocorrência da 

hipotermia (dias) 

 
1,00 

 
6,00 

 
2,00 

 
2,39 

 
0,85 

 
<0,001 

Legenda: IQ: Intervalo Interquartílico DP: Desvio Padrão CV: Coeficiente de Variação; *Teste de 
Shapiro-Wilk. 
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4.2 CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS E FATORES DE RISCO DE HIPOTERMIA 

DA NANDA-I 

 
 

Referente as características definidoras descritas no DE Hipotermia da 

NANDA-I e selecionadas para este estudo, foram consideradas presentes quando 

registradas claramente nos prontuários dos pacientes e, portanto, os resultados 

encontrados são sugestivos. 

De modo geral, observou-se que 53,21% da amostra apresentou hipertensão 

e a maioria dos prontuários não estava registrado nenhuma outra característica. 

Além da hipertensão, foram consideradas neste estudo: “presença de 

acrocianose”; “bradicardia”, “cianose nos leitos ungueais”, “redução no nível de 

glicose do sangue”/“hipoglicemia”, “calafrios”, “hipertensão”, “hipóxia”, 

“preenchimento capilar lento” e “taquicardia”. Com exceção da última, todas as 

outras características estavam ausentes em mais de 90% da amostra estudada. 

Os fatores relacionados, descritos no DE Hipotermia da NANDA-I e 

selecionados para este estudo também foram considerados presentes quando 

registrados claramente nos prontuários dos pacientes e considerados ausentes na 

ausência de registro. 

Dentre os fatores do DE, foram considerados: “consumo de álcool”, 

“inatividade”, “extremos de idade”, “extremos de peso”, “dano ao hipotálamo”, 

“terapia com agentes farmacológicos” e “trauma”, por acreditar na possibilidade de 

obter esses dados nos registros dos prontuários. 

O “consumo de álcool” estava presente em 3,67% dos registros; a 

“inatividade” registrada em 84,4%; “extremos de idade” em 48,87%; “extremos de 

peso” em 19,67%; “dano ao hipotálamo” em 0,93%, “terapia com agentes 

farmacológicos” em 98,17% e “trauma” em 2,78%. Entretanto, são considerados 

dados sugestivos pela ausência de clareza nos registros. 

 

4.3 DADOS RELACIONADOS AOS EXAMES LABORATORIAIS E MEDIDAS 

ANTROPOMÉTRICAS 

 
Sobre os exames laboratoriais realizados no período de acompanhamento, 

obtiveram-se nos registros, anormalidades nos valores de referência da hemoglobina 
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em 69% e do hematócrito em 64% da amostra. Nas demais variáveis, a maioria dos 

registros apresentou resultado normal, ou seja, dentro dos valores de referência 

esperados. 

Em relação às medidas antropométricas registradas, foi observado peso 

médio de 70,27kg, com mínimo de 44kg e máximo de 144kg, e altura média de 

1,65m, com mínimo de 1,45m e máximo de 1,81m. 

 
Tabela 7 - Variáveis relacionadas aos exames laboratoriais encontrados nos 
registros dos prontuários de pacientes internados em enfermaria cardiológica. Natal, 
RN, Brasil, 2018  

Exames laboratoriais dentro dos N (%) 
  parâmetros normais  

 

Hemoglobina 31 (31) 

Hematócrito* 36 (36) 

Plaquetas* 81 (82,6) 

Leucócitos* 

Sódio* 

85 (85) 

 
50 (51,5) 

Potássio* 77 (79,3) 
 

Magnésio* 
52 (88,14) 

Cálcio* 
41 (75,93) 

Uréia* 
54 (55,1) 

Creatinina* 59 (61,4) 
 

Variáveis Mínimo Máximo Mediana Média DP Valor-p 

Peso (kg) 44,00 114,00 68,00 70,27 14,84 0,070 

Altura (m) 1,45 1,81 1,65 1,65 0,08 0,663 

Legenda: *dados ausentes; DP: desvio padrão. 

 

 
4.4 ASSOCIAÇÕES DAS PRINCIPAIS VARIÁVES COM A OCORRÊNCIA DA 

HIPOTERMIA 

 
Nesta subseção, estão demonstradas as associações das principais variáveis 

com a ocorrência da hipotermia no presente estudo. 
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Tabela 8 - Associação das principais variáveis sociodemográficas com a ocorrência 
da hipotermia em prontuários de pacientes internados em enfermaria cardiológica. 
Natal, RN, Brasil, 2018 

Característica do 

paciente 

Temperatura axilar 
Total Valor - p RR [IC95%] 

< 36 ≥ 36 

Sexo 
Masculino 89,55% (n=60) 10,45% 100,00% (n=67) 

0,345 (1) 
1,07 [0,92 ; 

1,25] Feminino 83,33% (n=35) 16,67% 100,00% (n=42) 

Faixa 

etária 

≤ 60 anos 89,83% (n=53) 10,17% 100,00% (n=59)  
1,07 [0,92 ; 

1,24] > 60 anos 84,00% (n=42) 
16,00% 

(n=8) 
100,00% (n=50) 

0,365 (1) 

Legenda: 1:Teste Qui-quadrado; 2: Teste Exato de Fisher; RR: Risco Relativo. 

 
Conforme demonstrado na tabela 8, considerado nível de significância de 5% 

(p<0,05), não houve diferenças estatísticas entre a ocorrência da hipotermia 

(temperatura axilar < 36ºC) com o sexo e faixa etária. 

 
Tabela 9 - Associação das principais variáveis clínicas com a ocorrência da 
hipotermia em prontuários de pacientes internados em enfermaria cardiológica. 

 Natal, RN, Brasil, 2018  

 
Característica do paciente 

Temperatura axilar 

 
< 36 ≥ 36 

 
Total 

Valor 
RR [IC95%] 

- p 

Realizou 
cirurgia 

Sim 
82,86% 
(n=29) 

17,14% 
(n=6) 

100,00% 
(n=35) 0,031 

 

0,83 [0,71 ; 

cardíaca 
anterior* 

Não 
100,00% 
(n=27) 

Ar ambiente 
85,06%

 

0,00% 

(n=0) 

14,94% 

100,00% 

(n=27) 

100,00% 

(2) 0,96] 

 
 
 
 
 

 

 
Drogas 

Não 
86,02% 
(n=80) 

13,98% 
(n=13) 

100,00% 
(n=93) 0,688 

 
0,92 [0,79 ; 

vasoativas 
Sim 

93,75% 
(n=15) 

Não 
83,78% 

6,25% 

(n=1) 

16,22% 

100,00% 

(n=16) 

100,00% 

(2) 1,07] 

Acesso (n=31) (n=6) (n=37) 0,548 0,94 [0,80 ; 

vascular 
Sim 

88,89% 
(n=64) 

11,11% 
(n=8) 

100,00% 
(n=72) 

(2) 1,11] 

 

Legenda: *Dados ausentes; 1- Qui-quadrado; 2- Teste exato de Fisher. 

 

 
Houveram diferenças estatisticamente significativas entre a ocorrência da 

hipotermia em pacientes que não foram submetidos a cirurgia cardíaca. Ou seja, 

 (n=74) (n=13) (n=87) 

Dispositivo 
Cateter

 92,31% 7,69% 100,00% 
0,372

 

ventilatório 
nasal/o2

 (n=12) (n=1) (n=13) (1) --- 

Máscara de 100,00% 0,00% 100,00% 

Venturi (n=9) (n=0) (n=9) 
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pacientes que não realizaram procedimento cirúrgico apresentaram 17% a mais de 

risco comparada aqueles que já fizeram. 

 
Tabela 10 - Associação dos principais fatores de risco da NANDA-I com a ocorrência 
da hipotermia em prontuários de pacientes internados em enfermaria cardiológica. 

 Natal, RN, Brasil, 2018  

 
Variáveis 

Temperatura axilar 

 
< 36 ≥ 36 

 
Total 

Valor - 
RR [IC95%] 

p 

 
 

 

Não 71,43% (n=5) 28,57% (n=2) 100,00% (n=7) 0,81 [0,50 ; 
Bradicardia 

88,24% 100,00% 
0,221 (2) 

1,30] 

 
 
 

 

sangue* (n=86) 
 
 

 

(n=45) 

 
 
 

(n=78) 

 
 
 

(n=81) 

 
 
 

(n=37) 

 
 
 

(n=10) 

Legenda: *Dados ausentes; 1- Qui-quadrado; 2- Teste exato de Fisher. 

 

 
Não houveram diferenças estatisticamente significativas nas variáveis 

relacionadas as fatores de risco da NANDA-I com a ocorrência da hipotermia neste 

estudo (Tabela 8). 

Sim 
(n=90) 

11,76% (n=12) (n=102)  

Redução no nível Não 85,71% (n=6) 14,29% (n=1) 100,00% (n=7) 
 

de 
glicose do 

Sim 
86,87% 

13,13% (n=13) 

 
100,00% (n=99) 

1,000 (2) 0,99 [0,72 ; 
1,35] 

Não 
86,21% 

13,79% (n=8) 

Hipertensão 
(n=50)

 

Sim 
88,24% 

11,76% (n=6) 

100,00% (n=58) 

 
100,00% (n=51) 

0,752 (1) 0,98 [0,85 ; 
1,13] 

Não 
100,00% 

0,00% (n=0) 

Taquicardia 
(n=17)

 

Sim 
84,78% 

15,22% (n=14) 

100,00% (n=17) 

 
100,00% (n=92) 

0,120 (2) 1,18 [1,08 ; 
1,29] 

Não 
82,35% 

17,65% (n=3) 

Inatividade 
(n=14)

 

Sim 
88,04% 

11,96% (n=11) 

100,00% (n=17) 

 
100,00% (n=92) 

0,455 (2) 0,93 [0,74 ; 
1,18] 

Não 
92,06% 

7,94% (n=5) 
Extremos de (n=58) 

idade* 
Sim 

80,43% 
19,57% (n=9) 

100,00% (n=63) 

 
100,00% (n=46) 

0,073 (1) 1,14 [0,97 ; 
1,34] 

Não 
91,84% 

8,16% (n=4) 
Extremos de (n=45) 

peso* 
Sim 

83,33% 
16,67% (n=2) 

100,00% (n=49) 

 
100,00% (n=12) 

0,588 (2) 1,10 [0,84 ; 
1,43] 
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Tabela 11 - Associação dos principais medicamentos com a ocorrência da 
 hipotermia. Natal, RN, Brasil, 2018  

Temperatura axilar e principais medicamentos 

Característica do 
paciente 

Temperatura axilar 
Total Valor - p RR [IC95%] 

< 36 ≥ 36 

 

Antibiótico 

Não 85,39% (n=76) 
14,61%

 
(n=13) 

100,00% (n=89) 
 

0,459 (2) 

 
0,90 [0,79 ; 

1,03] 
Sim 95,00% (n=19) 5,00% (n=1) 100,00% (n=20) 

Anticoagulante 
Não 86,05% (n=37) 13,95% (n=6) 100,00% (n=43) 

0,780 (1) 0,98 [0,84 ; 

 
 
 

 
 

Analgésico 
 

Sim 87,38% (n=90) 

 
12,62% 

100,00% (n=103) 
(n=13) 

0,571 (2) 0,95 [0,66 ; 
1,37] 

 
Anti- 

inflamatório 

Não 83,33% (n=5) 16,67% (n=1) 100,00% (n=6) 

Sim 87,38% (n=90) 
12,62% 

100,00% (n=103) 
(n=13) 

0,571 (2) 0,95 [0,66 ; 
1,37] 

 
 

Anti-emético 
Não 86,49% (n=32) 13,51% (n=5) 100,00% (n=37) 

1,000 (2) 0,99 [0,85 ; 

Sim 87,50% (n=63) 12,50% (n=9) 100,00% (n=72) 1,15] 

 
Ansiolítico 

Não 88,51% (n=77) 
11,49%

 
(n=10) 

100,00% (n=87)  
0,475 (2) 

 

1,08 [0,88 ; 
1,34] 

 
Anti- 

Sim 81,82% (n=18) 18,18% (n=4) 100,00% (n=22) 

Não 81,82% (n=27) 18,18% (n=6) 100,00% (n=33) 
0,351 (2) 0,91 [0,76 ; 

hipertensivos Sim 89,47% (n=68) 10,53% (n=8) 100,00% (n=76) 1,09] 

Betabloqueado Não 82,50% (n=33) 17,50% (n=7) 100,00% (n=40) 
0,269 (1) 0,92 [0,78 ; 

res Sim 89,86% (n=62) 10,14% (n=7) 100,00% (n=69) 1,08] 
 

 

Diuréticos 
Não 86,27% (n=44) 13,73% (n=7) 100,00% (n=51) 

0,796 (1) 0,98 [0,85 ; 

Sim 87,93% (n=51) 12,07% (n=7) 100,00% (n=58) 1,13] 
 

 

Insulina 
Não 87,14% (n=61) 12,86% (n=9) 100,00% (n=70) 

0,996 (1) 1,00 [0,86 ; 

Sim 87,18% (n=34) 12,82% (n=5) 100,00% (n=39) 1,16] 

 
Vasodilatado- 

res 

Não 85,00% (n=68) 
15,00%

 
(n=12) 

100,00% (n=80)  
0,346 (2) 

 
0,91 [0,80 ; 

1,04] 
Sim 93,10% (n=27) 6,90% (n=2) 100,00% (n=29) 

Antiulceroso 
Não 86,96% (n=60) 13,04% (n=9) 100,00% (n=69) 

0,935 (1) 0,99 [0,86 ; 

Sim 87,50% (n=35) 12,50% (n=5) 100,00% (n=40) 1,15] 

 
Antilipêmico 

Não 84,29% (n=59) 
15,71%

 
(n=11) 

100,00% (n=70)  
0,230 (1) 

 

0,91 [0,80 ; 
1,05] 

Sim 92,31% (n=36) 7,69% (n=3) 100,00% (n=39) 

 

De acordo com a tabela 11, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre os medicamentos analisados com a ocorrência 

da hipotermia. 

 Sim 87,88% (n=58) 12,12% (n=8) 100,00% (n=66) 1,14] 

Antiagregante Não 88,46% (n=69) 11,54% (n=9) 100,00% (n=78) 

0,535 (2) 1,05 [0,89 ; 
Plaquetário Sim 83,87% (n=26) 16,13% (n=5) 100,00% (n=31) 1,25] 

 Não 83,33% (n=5) 16,67% (n=1) 100,00% (n=6) 
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Tabela 12 - Associação entre os resultados dos exames laboratoriais e a ocorrência 
da hipotermia em prontuários de pacientes internados em enfermaria cardiológica. 
Natal, RN, Brasil, 2018 

Variáveis 
Temperatura axilar 

Total Valor - p RR [IC95%] 
< 36 ≥ 36 

Hemoglobina* 
Normal 87,10% (n=27) 12,90% (n=4) 100,00% 

0,495 (2) 
0,81 [0,50 ; 

1,30] Anormal 91,30% (n=63) 8,70% (n=6) 100,00% 

Hematócrito* 
Normal 88,89% (n=32) 11,11% (n=4) 100,00% 

0,744 (2) 
0,98 [0,85 ; 

1,13] Anormal 90,63% (n=58) 9,38% (n=6) 100,00% 

Plaquetas* 
Normal 87,65% (n=71) 12,35% 100,00% 

0,202 (2) 
0,87 [0,81 ; 

1,00] Anormal 100,00% (n=17) 0,00% (n=0) 100,00% 

Leucócitos* 
Normal 88,24% (n=75) 11,76% 100,00% 

0,351 (2) 
0,88 [0,82 ; 

1,00] Anormal 100,00% (n=15) 0,00% (n=0) 100,00% 

Sódio* 
Normal 88,00% (n=44) 12,00% (n=6) 100,00% 

0,742 (2) 
0,96 [0,84 ; 

1,10] Anormal 91,49% (n=43) 8,51% (n=4) 100,00% 

Potássio* 
Normal 89,61% (n=69) 10,39% (n=8) 100,00% 

1,000 (2) 
1,00 [0,84 ; 

1,17] Anormal 90,00% (n=18) 10,00% (n=2) 100,00% 

Magnésio* 
Normal 86,54% (n=45) 13,46% (n=7) 100,00% 

0,582 (2) 
0,86 [0,77 ; 

1,00] Anormal 100,00% (n=7) 0,00% (n=0) 100,00% 

Cálcio* 
Normal 87,80% (n=36) 12,20% (n=5) 100,00% 

1,000 (2) 
0,95 [0,78 ; 

1,15] Anormal 92,31% (n=12) 7,69% (n=1) 100,00% 

Uréia* 
Normal 87,04% (n=47) 12,96% (n=7) 100,00% 

0,180 (1) 
0,91 [081 ; 

1,03] Anormal 95,45% (n=42) 4,55% (n=2) 100,00% 

Creatinina* 
Normal 89,83% (n=53) 10,17% (n=6) 100,00% 

1,000 (2) 
0,98 [0,86 ; 

1,11] Anormal 91,89% (n=34) 8,11% (n=3) 100,00% 

Legenda: *Dados ausentes; 1- Qui-quadrado; 2- Teste exato de Fisher. 

 

 
Relacionado aos dados de exames laboratoriais, não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas entre os resultados dos exames e a 

ocorrência da hipotermia. 

Em suma, os dados obtidos no desenvolvimento do estudo foram 

considerados sugestivos. A dificuldade em obter informações nos registros de 

prontuários e o grande número de pacientes que apresentaram a hipotermia no 

período de acompanhamento justificam as associações sem significância estatística 

entre a maioria dos dados. 
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5 DISCUSSÃO 

 
 

A busca por resoluções dos problemas encontrados na prática do profissional 

enfermeiro baseadas nas melhores e mais atuais evidências científicas é um desafio 

para os pesquisadores. Minimizar e/ou extinguir respostas humanas indesejáveis em 

pacientes internados é papel da Enfermagem e, portanto, esta procura deve ser 

contínua e progressiva. 

O processo de hospitalização de pacientes com doenças cardíacas por si, 

gera grande impacto de natureza física, social e econômica, além de graves riscos à 

sua saúde e qualidade de vida (STEVENS et al., 2018). Portanto, toda e qualquer 

ação que possa resultar em prejuízo na sua recuperação deve ser evitada. 

Neste estudo, a hipotermia não-intencional foi observada em 87,16% da 

amostra, com média para seu aparecimento de 2,39 dias. Além disso, foi observada 

associação estatística significativa entre a ocorrência da hipotermia e a não 

realização de procedimentos cirúrgicos anteriores. 

Não foram encontrados estudos na literatura que justifiquem a hipotermia não- 

intencional em pacientes internados em enfermarias sem terem sido expostos a 

condições de temperaturas extremas e/ou uso de anestésicos em procedimentos 

cirúrgicos. 

Uma revisão sistemática, que objetivou avaliar a relação da hipotermia com o 

aumento da mortalidade em pacientes adultos internados em unidades de terapia 

intensiva, revelou que muitos indivíduos já chegam às UTIs com a temperatura 

corporal inferior a 36,5ºC. O autor ressalta a importância no monitoramento deste 

parâmetro para além dos cuidados intensivos, estendendo-se para leitos de 

enfermaria, pronto-socorros e salas de cirurgia (KIEKKAS et al., 2018). 

Uma coorte desenvolvida em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) também 

avaliou a presença desta manifestação clínica em pacientes não expostos a fatores 

já reconhecidos como causadores de hipotermia. Identificaram o aparecimento da 

baixa temperatura nas primeiras vinte e quatro horas da admissão no setor e sua 

associação com o aumento da mortalidade (NIVEN et al., 2016). 

Diretriz elaborada para detecção e prevenção da hipotermia não-intencional 

no perioperatório, revelou que pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos 

aumentam em 4,49 vezes o risco de ter complicações, como retardos no processo 

de cicatrização e sangramentos, quando associado ao aparecimento da hipotermia 
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(TOROSSIAN et al., 2015). 

Somado a isto, os autores afirmam que o aparecimento da hipotermia no pré- 

operatório é um fator de risco para o desenvolvimento dos casos mais graves de 

hipotermia (TOROSSIAN et al., 2015). 

Outros autores reconheceram a manutenção da normotermia no pré- 

operatório para garantir a segurança do paciente, aumentar sua satisfação e evitar 

complicações associadas a dificuldade em manter a temperatura dentro dos 

parâmetros (DANCZUK, 2015; OLIVEIRA et al., 2017). Este fato reitera a 

necessidade dos profissionais em monitorar e prevenir a diminuição da temperatura 

durante a internação e anteriormente à cirurgia. 

Neste estudo, não foram incluídos pacientes em pós-operatório, mas 31,2% 

da amostra estava com cirurgia marcada e poderiam ser acompanhados até a data 

da cirurgia. Nestes pacientes, os cuidados no pré-operatório para manter a 

temperatura no valor esperado são imprescindíveis para prevenção da hipotermia 

pós-cirurgia (TOROSSIAN et al., 2015). 

Relativo ao sexo, 61,47% da amostra deste estudo foi composta por homens. 

O resultado converge com pesquisas epidemiológicas sobre doenças 

cardiovasculares, em que os homens aparecem em maior frequência (BRANT et al., 

2017; CORDEIRO et al., 2017). 

Ainda sobre a variável sexo, sua relação com a ocorrência da hipotermia é 

apresentado em um estudo pela disposição de gordura, que, pelos indivíduos do 

sexo feminino apresentarem maior disposição para armazenamento de gordura, 

perdem menos calor, e portanto, são menos susceptíveis a ocorrência da hipotermia 

(KUHT, 2014). Entretanto, neste estudo, não foram encontradas associações 

estatisticamente significativas nesta variável. 

Em relação a idade, uma revisão sobre a hipotermia no perioperatório, revelou 

que a idade mais avançada não é um fator significativo para a ocorrência da 

hipotermia (COLLINS et al., 2018). O fato corrobora com o presente estudo, visto 

que a presença da hipotermia não-intencional foi observada em pacientes adultos 

com variadas faixas etárias, desde jovens adultos a idosos. 

Apesar disto, deve-se reconhecer que os idosos e crianças possuem uma 

tolerância menor, comparado aos adultos, à diminuição da temperatura corporal e 

respondem de maneira mais lenta aos mecanismos compensatórios (KUHT, 2014; 

MITCHELL; D’ANGELO, 2008; TOROSSIAN et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2017). 



46 
 

 

Portanto, são mais vulneráveis as complicações decorrentes da hipotermia não 

tratada. 

Relacionado as condições socioeconômicas, grande parte da amostra desse 

estudo apresentou renda mensal inferior a dois salários mínimos. Uma pesquisa de 

revisão sobre a resposta cardiovascular às alterações na termorregulação, mostrou 

que indivíduos de baixa renda são mais vulneráveis a complicações, devido a fatores 

como padrões de comportamentos que predispõem a riscos, falta de acesso aos 

serviços de saúde e menor capacidade de adaptação em situações de baixa 

temperatura (LIU, 2015). Porém, é importante ressaltar que o estudo enfatiza a 

hipotermia em países que apresentam extremos de temperatura. 

No que concerne aos motivos de internação, estudos brasileiros 

demonstraram que a insuficiência cardíaca (IC) está entre as principais causas de 

hospitalização de pacientes adultos no país, considerada hoje como problema de 

saúde pública em ascensão, com elevada taxa de mortalidade, inclusive em países 

desenvolvidos, como os Estados Unidos (ALBUQUERQUE et al., 2015; POFFO et 

al., 2017). 

Um estudo transversal acerca da hospitalização por doenças 

cardiovasculares, obteve resultado semelhante ao encontrado neste estudo, em que 

mais da metade da população (53,4%) apresentou complicações decorrentes da IC  

e precisou de internação (PEREIRA et al., 2011). 

Além disso, a insuficiência cardíaca foi considerada como fator de risco 

importante no aparecimento da hipotermia não-intencional associada a sepse. 

Acredita-se que disfunções cardiovasculares podem afetar o desempenho  e 

resposta dos mecanismos de termorregulação nos casos em que a hipotermia surge 

em decorrência da sepse (WIEWEL et al., 2016). 

Sobre as comorbidades associadas, o estudo mostrou que grande parte da 

amostra tem hipertensão arterial sistêmica (72,48%), resultado semelhante 

encontrado em um estudo transversal a respeito de pacientes com doenças 

cardiovasculares, em que 86,7% da população era portadora de HAS. Sabe-se que 

HAS não tratada está associada a ocorrência de outros problemas de saúde, entre 

eles, as doenças cardíacas. 

Ainda sobre as comorbidades, 33,28% da amostra apresentou diabetes 

mellitus. A diabetes é compreendida como um distúrbio metabólico que prejudica a 

capacidade de regular a glicemia. Pesquisas mostraram que indivíduos que 
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apresentam hiperglicemia são mais susceptíveis as alterações na temperatura 

corporal por disfunções na coagulação e na resposta vascular da pele, importantes 

na regulação da temperatura corpórea (KENNY et al., 2016; LIU, 2015). Os dados 

obtidos neste estudo mostraram uma média de glicemia de aproximadamente 

142mg/dL. 

No que concerce a terapia medicamentosa, 103 dos 109 prontuários 

registraram o uso de analgésicos e antiinflamatórios. Justifica-se que o idêntico valor 

nestas categorias está relacionado ao predominante uso do ácido acetilsalicílico 

(AAS) e da dipirona, considerados fármacos com efeito analgésico e antiinflamatório 

e, portanto, incluso nas duas classes. Neste estudo, não foram identificadas  

relações estatisticamente significativas, pelo elevado número de prontuários que 

registraram o uso destes fármacos. 

A hipoglicemia está agrupada na categoria de característica definidora do DE 

Hipotermia. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), é definida pela 

redução do nível de glicose no sangue, considerada inferior a 70mg/dL. 

A diminuição da frequência cardíaca está entre os efeitos fisiológicos da 

hipotermia não-intencional como forma de reduzir o gasto de energia e, portanto, de 

calor (BURNS et al., 2009). A bradicardia também está presente na NANDA-I, como 

característica definidora do DE Hipotermia. Apesar disso, no presente estudo, ela foi 

observada em apenas 6,42% da amostra. 

A cianose nos leitos ungueais compõe o grupo de características definidoras 

do DE Hipotermia e relaciona-se com a hipotermia em razão da vasoconstrição 

periférica e consequente redução do fluxo sanguíneo na região das falanges distais  

e leitos ungueais (ADEYINKA; KONDAMUDI, 2018; WOLLINA et al., 2018). 

Entretanto, neste estudo, foi obtido apenas registro no prontuário de um paciente 

com esta manifestação. 

A hipertensão, caracteristica definidora do DE Hipotermia, foi registrada em 

53,21% dos prontuários deste estudo. O aumento da pressão arterial na hipotermia 

deve-se a liberação de neurotransmissores como noradrenalina e a vasoconstricção 

periférica, como forma do organismo diminuir a perda do calor e retornar a 

normotermia (BILGIN, 2017). 

A taquicardia foi observada em 15,6% da amostra deste estudo e não obteve 

relação estatísticamente significativa com a ocorrência da hipotermia. Não obstante, 

os estudos encontrados relacionam principalmente a hipotermia com diminuição da 
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frequência cardíaca. 

Referente a presença de calafrios/tremores, está presente no diagnóstico de 

Enfermagem como uma característica definidora da hipotermia. Foi obtido apenas 1 

registro (0,95%) sobre a presença dessa alteração neste estudo. Entretanto, é uma 

manifestação incomum, que pode não ser assistido pelo profissional ou ainda, o 

registro deve ser claro para compreender seu aparecimento. 

Os tremores ocorrem na hipotermia pela estimulação do sistema nervoso 

simpático (SNS), que provoca elevação do tônus muscular para aumentar a 

quantidade de calor produzido nos músculos. Essa reação muscular é capaz de 

aumentar a intensidade do calor produzido em até 400% (GUYTON, 2006; 

OLIVEIRA et al., 2017). 

Os danos ao hipotálamo, inserido na NANDA-I como condições associadas a 

hipotermia, são responsáveis por comprometer os mecanismos de termorregulação, 

por ser o centro regulador da temperatura (KUHT, 2014). Lesões nesta  região 

podem provocar tanto a hipotermia quanto hipertermia, dependendo do local 

atingido. 

O trauma é colocado como condições associadas à ocorrência da hipotermia, 

descrito no DE da NANDA-I e sustentada na literatura. Pacientes que sofrem trauma, 

principalmente aqueles que atingem regiões do encéfalo, perdem calor de forma 

mais acelerada (cerca de 400kcal/h) e mesmo a hipotermia em grau mais leve pode 

resultar em aumento da morbidade (OLIVEIRA et al., 2017; PERLMAN et al., 2016). 

Neste estudo, o trauma esteve presente em apenas 2,78% e são referentes 

aos traumas leves, por quedas da própria altura. A ausência dessa variável também 

pode ser justificada pelo perfil das enfermarias clínico-cirúrgicas de cardiologia, que 

internam pacientes hemodinamicamente estáveis e sem traumas cerebrais graves. 

As medidas antropométricas são de grande relevância no contexto da 

hipotermia não-intencional e das doenças cardíacas. Neste estudo, houve 

dificuldade em obter registros relacionados ao peso e altura, o que impossibilitou 

obter valores de índice de massa corporal (IMC) em muitos prontuários. A média de 

peso nos prontuários que havia este registro foi de 70,27kg e altura de 1,81 metros. 

Por esta razão, a variável “extremos de peso” apresentou resultado em 19,67%, 

considerado sugestivo. 

Conforme exposto nos resultados, a maioria das variáveis não apresentaram 

associações estatisticamente significativas com a ocorrência da hipotermia. O 



49 
 

 

resultado por ser justificado pela frequência do desfecho hipotermia nesta população 

que subestimam as medidas de associação e não permite a classificação de grupos 

e principalmente pela dificuldade em determinar variáveis, pela ausência de dados 

importantes para o estudo. 

Outro fator de importante discussão neste estudo é o método de aferição da 

temperatura corporal na rotina da instituição e implentada na maioria dos hospitais 

brasileiros. Em geral, são utilizados termômetros digitais na região axilar. Porém, há 

controvérsias relacionadas a acurácia deste método na identificação da temperatura 

corporal central, que pode subestimar o valor deste parâmetro (KOSHIMOTO et al., 

2014; KUTH, 2014). 

A literatura demonstra que a obtenção da medida que melhor reflete a 

temperatura corporal central deve ser obtida mediante procedimentos invasivos e, 

por esta razão, estão associados ao aumento de infecções e complicações pelo uso 

de cateteres. Além disso, é um procedimento médico, que deve ser realizado pelo 

cirurgião especialista, o que restringe a sua utilização na rotina de enfermarias e nos 

casos de emergência. Por esse motivo e pela existência de estudos que confirmam a 

acurácia da aferição da temperatura timpânica, a American Society  of 

PeriAnesthesia Nurses (ASPAN) recomenda a aferição da temperatura timpânica 

como método não invasivo de controle da temperatura (HOOPER, 2010). 

Os registros de Enfermagem são imprescindíveis e devem ser redigidos de 

modo a retratar a realidade detalhada da situação do paciente e as condutas 

realizadas pelos profissionais. É considerado o mais importante instrumento de 

avaliação da qualidade do atendimento prestado pelo enfermeiro (COFEN, 2016). 

Neste estudo, foi vivenciada as dificuldades na obtenção de dados 

importantes como peso e altura, por exemplo, consideradas variáveis relevantes ao 

observar o aparecimento da hipotermia não intencional (BASHAW, 2016). 

Os autores reconhecem a urgente necessidade de desenvolver estudos que 

esclareçam essa anormalidade na temperatura de pacientes internados e 

recomendam novas pesquisas sobre melhores métodos não invasivos para aferição 

desse parâmetro para, desse modo, poder executar ações que minimizem os efeitos 

nocivos decorrentes desta manifestação (NIVEN et al., 2016). 

Um estudo desenvolvido na Polônia demonstrou as dificuldades em estimar a 

hipotermia não-intencional, em decorrência da falta de diretrizes para medição e 

classificação da temperatura, bem como de algoritmos que norteem as condutas em 
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situações de baixa temperatura corporal (KOSINSKI et al., 2015). De fato, ao buscar 

pesquisas na literatura sobre a hipotermia não-intencional, é evidenciado estudos 

inconclusivos, divergências nos métodos de aferição e nos parâmetros considerados 

aceitáveis para a temperatura corporal, que não causem dano ou complicações aos 

indivíduos. 

Os enfermeiros são profissionais que estão na linha de frente na assistência e 

executam o cuidado direto aos pacientes. Portanto, possuem a capacidade de 

decidir sobre os melhores métodos e equipamentos, baseados em evidência, que 

melhor retratem a situação de saúde dos pacientes. Foi visto em muitos estudos,  

que os casos de hipotermia não-intencional são responsáveis por importantes 

alterações clínicas, principalmente em pacientes cirúrgicos, e que os métodos de 

medição desse parâmetro, quando acurados, permitem diagnosticar para prevenir 

sua ocorrência (DANCZUK, 2015). 

Com o desenvolvimento deste estudo, novos questionamentos acerca da 

temática foram levantados: Quais as complicações que podem resultar da hipotermia 

não-intencional em pacientes cardiopatas? A obtenção da temperatura por 

termômetro digital em região axilar é o melhor método atual? A hipotermia não- 

intencional está presente em pacientes cardiopatas de outras regiões? Como a 

Enfermagem pode prevenir a ocorrência dessa manifestação na população 

estudada? Existem associações entre as variáveis excluídas neste estudo, como 

“piloereção” e “pele fria ao toque”, com a ocorrência da hipotermia? 
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6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 
 

As principais limitações no desenvolvimento deste estudo foram decorrentes 

do próprio desenho retrospectivo e, portanto, dependente dos dados registrados em 

prontuários pelos profissionais da equipe multidisciplinar. A insuficiência de dados 

e/ou registros equivocados acerca da situação do paciente podem comprometer a 

qualidade do estudo. 

Somado a isto, por seu caratér retrospectivo, não há controle de variáveis que 

podem estar presentes na população em questão. 

A demanda de pacientes para o mesmo profissional e a rotina atarefada, 

muitas vezes, são fatores responsáveis pelo comprometimento na redação dos 

registros, pelo tempo reduzido destinado a gravar suas condutas. 

Muitas variáveis importantes como medidas antropométricas (peso, altura e 

IMC), exames laboratoriais, e dados sociodemográficos estavam insuficientes em 

muitos prontuários. 

Variáveis relacionadas as DE Hipotermia, como “piloereção”, “pele fria ao 

toque” e “vasoconstricção periférica”, consideradas subjetivas e/ou necessitar de um 

exame físico direcionado, foram impossibilitadas de analisar neste estudo. 

Além disso, o procedimento de verificação da temperatura axilar, ainda que 

realizado com uso de termômetros digitais em região axilar, pode não ser 

padronizado entre profissionais do serviço. O tempo e a frequência das verificações 

ao longo do dia podem ser divergentes. 
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7 CONCLUSÕES 

 
 

Com destaque para a importância da manutenção da normotermia em 

pacientes pré-cirúrgicos, de modo a prevenir potenciais complicações decorrentes da 

diminuição da temperatura no intraoperatório e pós-operatório, este estudo 

apresenta suas conclusões. 

Apresenta relevância, principalmente, pela sua originalidade em identificar a 

ocorrência dessa manifestação clínica em pacientes com doenças cardíacas 

internados em enfermarias cardiológicas, sem terem sido expostos a fatores como 

exposição a ambientes com extremos de temperatura, indução por anestésicos em 

procedimentos cirúrgicos ou vítimas de traumas. 

Com relação ao objetivo de estimar a incidência da hipotermia em pacientes 

cardiopatas internados em uma enfermaria cardiológica, verificou-se que a 

hipotermia não-intencional apresentou alta incidência, com 87,16% da amostra 

estutada e tempo médio aproximado de 2 dias para a sua ocorrência. 

Acerca do estabelecimento de associações entre as variáveis clínicas e 

sociodemográficas com a ocorrência da hipotermia, os resultados deste estudo 

foram sugestivos. Foi identificado associação entre o desfecho hipotermia com a não 

realização de cirurgias anteriores. Entretanto, não foram encontradas associações 

estatisticamente significativas entre as demais variavéis clínicas, como as 

comorbidades gerais, terapia medicamentosa e exames laboratoriais. 

Além disso, os indicadores clínicos do DE Hipotermia da NANDA-I 

selecionados para este estudo, também não obtiveram significância estatistica. 

A falta de registro de informações importantes nos prontuários e a 

incapacidade de controlar as variáveis selecionadas, são consequências previstas 

ao empregar um desenho de estudo restrospectivo e podem justificar os resultados. 

O desenvolvimento de pesquisas sobre a hipotermia não-intencional devem 

ser encorajadas com vistas a fornecer evidências acuradas, preferencialmente com 

outros delineamentos, que permitam a avaliação das variáveis que foram excluídas 

ou subestimadas pela impossibilidade de obtenção nos registros dos prontuários. 

Além disso, desenvolver estudos experimentais que comparem a utilização de 

diferentes dispositivos para obtenção da temperatura será um grande ganho para a 

prática, pois irá fornecer subsídios para elaboração de instrumentos de gestão do 

cuidado e prevenção da hipotermia não-intencional. 
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As evidências acerca da hipotermia não-intencional, encontradas na literatura 

atual, ainda não oferecem suporte para afirmar sobre danos, benefícios e/ou 

implicações importantes na saúde de pacientes cardiopatas que desenvolvem esse 

desfecho no período de internação em enfermarias médico-cirúrgicas. 

Não obstante, o desenvolvimento de instrumentos para aperfeiçoamento da 

gestão do cuidado em Enfermagem, torna-se essencial em todos os âmbitos em que 

a categoria atua. O conhecimento técnico aliado a cientificidade, permitem um agir 

mais seguro, com olhar crítico acerca de manifestações clínicas e suas implicações 

na qualidade de vida dos pacientes. 
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APÊNDICE A - NSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS DA PESQUISA 
 
 

DADOS DE CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA 

1. Iniciais do paciente  

1.1. Código do paciente  

1.2. Período de Internação de  /  /  a  /  /    

2. Idade (em anos)  ( )  < 60 anos ( ) < 60 anos 

3. Sexo 3.1 ( ) Masculino 3.2 ( )Feminino 

4. Estado civil 4.1 ( ) Com 
companheiro 

4.2 ( ) Sem companheiro 

5. Local de nascimento (cidade/estado) 5.1 ( ) Interior 5.2 ( ) Capital RN 5.3 ( ) 

Outros 
6. Local que reside (cidade/estado) 6.1 ( ) Interior 6.2 ( ) Capital RN 6.3 ( ) 

Outros 

7. Escolaridade 7.1 (  ) Não alfabetizado 7.2 ( ) Ensino fundamental 
completo 

7.3 ( ) Ensino fundamental incompleto 7.4 ( ) Ensino médio 
completo 

7.5 ( ) Ensino médio 
incompleto 

7.6 ( ) Ensino superior completo 7.7 ( ) Ensino superior incompleto 

8. Ocupação: 

9. Renda família: 10. Nº de dependentes da renda: 

11. Religião 11.1 ( ) Católico 11.2 ( ) Evangélico 11.3 ( ) Testemunha de 
Jeová 
11.4 ( ) Outros 11.5 ( ) Não religioso 

DADOS CLÍNICOS GERAIS 

12. Motivo da internação: 

13. Dias de internação: 

14. Data da cirurgia: 

15. Tempo de diagnóstico de cardiopatia: 

16. Já realizou cirurgia cardíaca antes? 16.1 ( ) Sim ( ) Não ( ) Não informado 

17. Há quanto tempo? (em meses) 

COMORBIDADES ASSOCIADAS 

18. ( ) Hipertensão arterial sistêmica 25. ( ) AVE com sequela 

19. ( ) DiabetesMellitus 26. ( ) AVE sem sequela 

20. ( )Obesidade 27. ( ) Insuficiências renal crônica 

21. ( ) Doenças respiratórias 28. ( ) Insuficiência renal aguda 

22. ( )Neoplasia 29. ( ) Insuficiência hepática 

23. ( ) Doenças cérebrovasculares 30. ( ) Doenças osteoarticulares 

24. ( ) Doenças da tireoide 31. ( ) Outras. Qual? 

DADOS CLÍNICOS (SUPORTE NEUROLÓGICO) 

31. Em uso de sedativo? 31.1 Não ( ) Sim 32. Qual? (    ) Midazolam      Período de uso: 
(    ) Propofol Período de uso: 
(    ) Fentanil Período de uso: 
( ) Outros Período de uso: 

32. Escala de Ramsay: Escores ( ) 1  ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( )5 

33. Glasgow: Escores ( ) Leve 13-15  (   ) Moderado 12-9  ( ) Grave 8-3 
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DADOS CLÍNICOS (SUPORTE RESPIRATÓRIO) 

35. Dispositivo ventilatório 
35.1(  ) Tubo endotraqueal Período: 
35.2 (  ) Macronebulizador/O2 a litros Período: 
35.3(  ) Cateter nasal/o2 a  litros Período: 
35.4(  ) Máscara de venturi a  %  Período: 
35.5(  ) Ar ambiente     Período: 

DADOS CLÍNICOS (SUPORTE HEMODINÂMICO) 

36. Uso de drogas vasoativas? 36.1 ( ) Não ( 
) Sim 

36.2 Quais? 
36.2.1( ) Noradrenalina Período de uso: 
36.2.2( ) Nitroglicerina Período de uso: 
36.2.3( ) Dobutamina Período de uso: 
36.2.4( ) Vasopressina Período de uso: 
36.2.5( ) Nitroprussiato Período de uso: 
36.2.6 ( ) Outros Período de uso: 

37. Uso de acesso vascular? 37.1 ( ) Não ( 
) Sim 

37.2 Quais? 
37.2.1( ) Central Período: 
37.2.2 ( ) Periférico Período: 
37.2.3 ( ) Intraósseo Período: 
37.2.4 ( ) Hemodialítico Período: 
37.2.5 ( ) Outro Período: 

SINAIS VITAIS (MÉDIA DAS 24 HORAS) 

38. TEMPERATURA AXILAR 

Data Valores 
  

  

  

  

  

  

  

  

39. FREQUÊNCIA CARDÍACA 

Data Valores 
  

  

  

  

  

  

40. FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA 

Data Valores 
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41. PRESSÃO ARTERIAL 

Data Valores 
  

  

  

  

  

  

  

42. HEMOGLICOTESTE (HGT) 

Data Valores 
  

  

  

  

  

  

  

43. SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO 

Data Valores 
  

  

  

  

  

  

  

44. TERAPIA MEDICAMENTOSA 

44.1 ( ) Antibiótico 44.12 ( ) Betabloqueadores 

44. 2 ( ) Anticoagulante 44.13 ( ) Corticosteróides 

44.3 ( ) Antiagregante plaquetário 44.14 ( ) Diuréticos 

44.4 ( ) Analgésico 44.15 ( ) Digitálicos 

44.5 ( ) Antiinflamatório 44.16 ( ) Eletrólitos 

44.6 ( ) Anti-emético 44.17 ( ) Hemoderivados 

44.7 ( ) Antiarrítmico 44.19 ( ) Insulina 

44. 8 ( ) Ansiolítico 44.20 ( ) Outros hipoglicemiantes 

44.9 ( ) Antipsicótico 44.21 ( ) Vasoconstritores 

44.10 ( ) Anticolinérgicos 44. 22 ( ) Vasodilatadores 

44.11 ( ) Anti-hipertensivos 44.23 ( ) Outros Qual?   

MEDICAMENTOS EM USO (LISTAR) 

Medicamento Período 
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Diagnóstico de enfermagem Hipotermia 

Características definidoras da NANDA-I 

4 
5. 

Presença de acrocianose* (cianose em 
extremidades) 

45.1 ( ) Não ( ) 
Sim 

Período: 

4 
6. 

Bradicardia (FC < 50bpm) 46.1 ( ) Não ( ) 
Sim 

Período: 

4 
7. 

Cianose nos leitos ungueias 47.1( ) Não ( ) Sim Período: 

4 
8. 

Redução no nível de glicose do sangue 48.1 ( ) Não ( ) 
Sim 

Período: 

4 
9. 

Hipertensão (PAD > 140 PAS > 90) 49.1 ( ) Não ( ) 
Sim 

Período: 

5 
0. 

Hipoglicemia (HGT < 70mg/dL) 50.1 ( ) Não ( ) 
Sim 

Período: 

5 
1. 

Hipóxia 51.1 ( ) Não ( ) 
Sim 

Período: 

5 
2. 

Preenchimento capilar lento > 3 segundos 52.1 ( ) Não ( ) 
Sim 

Período: 

5 
3. 

Taquicardia (FC > 100bpm) 53.1 ( ) Não ( ) 
Sim 

Período: 

Fatores relacionados da NANDA-I 

5 
4. 

Consumo de álcool 54.1 ( ) Não ( ) 
Sim 

Período: 

5 
5. 

Baixa temperatura ambiental* 55.2 ( ) Não ( ) 
Sim 

Período: 

População de risco da NANDA-I 

5 
6. 

Extremos de idade 56.1 ( ) Não ( ) Sim 

5 
7. 

Extremos de peso 57.1 ( ) Não ( ) Sim 

Condições associadas da NANDA-I 

5 
8. 

Dano ao hipotálamo* 58.1 ( ) Não ( ) Sim 

5 
9. 

Agente farmacológico 59.1 ( ) Não ( ) Sim 

6 
0. 

Terapia por radiação 60.1 ( ) Não ( ) Sim 

6 
1. 

Trauma 61.1 ( ) Não ( ) Sim 

6 
2. 

Peso (em kg): 

6 
3. 

Altura (em metros): 
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6 
4. 

Exames laboratoriais 

64.1 Hemoglobina 64.2 Hematócrito 64.3 Plaquetas 

Dat 
a 

Valor   Dat 
a 

Valor   Data Valo 
r 

      

      

      

      

64.4 Leucócitos 64.5 Sódio 64.6 Potássio 

 Data Valor  Data Valor  Data Valor 

       

       

       

       

64.7 Magnésio 64.8 Cálcio 64.9 Uréia 

Dat 
a 

Valor   Dat 
a 

Valor   Dat 

a 

Valo 
r 

      

      

      

      

64.10.Creatinina 

Data Valor 
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ANEXO A – CARTA DE ANUÊNCIA DO HUOL 
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ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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