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RESUMO 

 

Este estudo objetiva elucidar o conceito da hipotermia e avaliar a acurácia do diagnóstico de 

enfermagem Hipotermia em pacientes cardiopatas. Trata-se de um estudo transversal com 

abordagem quantitativa, conduzido em duas etapas: Análise de conceito da hipotermia e análise 

da acurácia dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Hipotermia em pacientes 

cardiopatas. A primeira etapa propõe clarificar o conceito de hipotermia, seus atributos, 

antecedentes, consequentes e referenciais empíricos, embasado no modelo proposto por Walker 

& Avant (2011). Para busca da literatura, foi realizada uma revisão integrativa de literatura que 

obteve uma amostra de 66 artigos, identificados a partir dos seguintes buscadores e bases de 

dados: Cochrane, Lilacs, Scielo, Web of Science, Scopus, Pubmed e Google Acadêmico, 

acessadas por meio do diretório de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior. Além do material selecionado por meio das bases de dados, foram utilizados 

artigos de leitura prévia e obtidos a partir de busca reversa. A segunda etapa propõe analisar a 

acurácia dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Hipotermia em pacientes 

cardiopatas e verificar a prevalência deste diagnóstico na presença dos seus indicadores clínicos 

fundamentada no método de Análise de Classes Latentes. A coleta de dados foi realizada por 

meio de instrumento contendo informações sociodemográficas, clínicas, avaliação dos 

indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Hipotermia através de exame físico e de 

coleta de informações nos prontuários dos pacientes internados na unidade de internação 

cardiológica. O estudo contou com uma amostra de 120 pacientes selecionados a partir dos 

seguintes critérios de elegibilidade: ter idade igual ou superior a 18 anos e estar internado em 

tratamento clínico ou pré-cirúrgico. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em obediência à Resolução nº. 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde e obteve parecer favorável do CEP sob 

número 2.574.889 e CAAE 85607418.3.0000.5537. A partir da revisão o continente com maior 

produção de artigos foi o americano (54,5%), grande parte das pesquisas foram produzidas nos 

últimos cinco anos (43,7%), e no idioma inglês (97%). Em relação a análise de conceito, 

identificou-se como principal atributo a redução da temperatura corporal central à menos de 

36°C. Como antecedentes estão todos os fatores que influenciam na redução da temperatura 

corporal como os metabólicos e a exposição ao frio. Dentre os consequentes estão: eventos 

cardíacos, eventos respiratórios, maior susceptibilidade a infecções, tremores, hipoglicemia, 

aumento na taxa metabólica, vasoconstrição periférica, piloereção e pele fria ao toque. No que 

concerne a caracterização sociodemográfica dos pacientes que participaram da segunda etapa 

deste estudo, identificou-se: maioria do sexo masculino (62,5%), com companheiro (74,2%), 

nascido e residente no interior do estado do Rio Grande do Norte (65% e 59,2%), aposentado 

(59,2%), de religião praticante (87,5%) e idade média foi de 59,7 anos. Dentre os motivos de 

internação identificados, a insuficiência cardíaca congestiva ocorreu com maior prevalência 

(30%). Quanto a análise de classe latente, a prevalência para o diagnóstico de enfermagem 

Hipotermia em pacientes cardiopatas foi de 98,33%. Os indicadores clínicos considerados 

sensíveis, cuja presença indica a presença do diagnóstico foram: redução no nível de glicose, 

hipertensão hipoglicemia, piloereção, taquicardia e pele fria ao toque; e os indicadores 

específicos, cuja presença indica a presença do diagnóstico, foram: redução do nível de glicose, 

hipoglicemia e hipertensão. Estes últimos, são portanto, bons indicadores para confirmação da 

presença do diagnóstico. Concomitante, redução no nível de glicose e hipoglicemia apresentam 

valores altos de especificidade e sensibilidade e são desta forma, úteis na inferência e 

confirmação da presença do diagnóstico de enfermagem hipotermia em paciente cardiopatas. 

Descritores: Hipotermia; Regulação da Temperatura Corporal; Cardiopatias.  



 

ABSTRACT 

 

This study aims to elucidate the concept of hypothermia and to evaluate the accuracy of the 

nursing diagnosis Hypothermia in patients with heart disease. This is a cross-sectional study 

with a quantitative approach, conducted in two stages: Concept analysis of hypothermia and 

analysis of the accuracy of the clinical indicators of nursing diagnosis Hypothermia in patients 

with heart disease. The first step proposes to clarify the concept of hypothermia, its attributes, 

antecedents, consequent and empirical referentials, based on the model proposed by Walker & 

Avant (2011). In order to search the literature, an integrative literature review was carried out 

to obtain a sample of 66 articles, identified from the following search engines and databases: 

Cochrane, Lilacs, Scielo, Web of Science, Scopus, Pubmed and Google Scholar, accessed by 

middle of the periodical directory of the Coordination of Improvement of Higher Level 

Personnel. In addition to the material selected through the databases, previous reading articles 

obtained from reverse search were used. The second step proposes to analyze the accuracy of 

the clinical indicators of the nursing diagnosis Hypothermia in patients with heart disease and 

to verify the prevalence of this diagnosis in the presence of its clinical indicators based on the 

Latent Class Analysis method. The data collection was performed by means of an instrument 

containing sociodemographic, clinical information, and evaluation of the clinical indicators of 

the nursing diagnosis. Hypothermia through physical examination and collection of information 

in the medical records of the patients admitted to the cardiology unit. The study had a sample 

of 120 patients selected from the following eligibility criteria: be 18 years of age or older and 

hospitalized in clinical or pre-surgical treatment. The study was approved by the Research 

Ethics Committee of the Federal University of Rio Grande do Norte, in compliance with 

Resolution no. 466/2012 of the National Health Council of the Ministry of Health and obtained 

a favorable opinion from the CEP under number 2,574,889 and CAAE 85607418.3.0000.5537. 

From the review the continent with the highest production of articles was the American 

(54.5%), most of the researches were produced in the last five years (43.7%), and English 

(97%). Regarding the concept analysis, the main attribute was the reduction of the central body 

temperature to less than 36 ° C. As antecedent are all the factors that influence in the reduction 

of the corporal temperature like the metabolic ones and the exposure to the cold. Among the 

consequent are: cardiac events, respiratory events, increased susceptibility to infections, 

tremors, hypoglycemia, increase in metabolic rate, peripheral vasoconstriction, piloerection and 

cold skin to the touch. The sociodemographic characterization of the patients who participated 

in the second stage of this study identified: a majority male (62.5%), companion (74.2%), born 

and resident in the state of Rio Grande of the North (65% and 59.2%), retired (59.2%), 

practicing religion (87.5%) and mean age was 59.7 years. Among the hospitalization reasons 

identified, congestive heart failure occurred with a higher prevalence (30%). Regarding latent 

class analysis, the prevalence for the diagnosis of nursing hypothermia in patients with heart 

disease was 98.33%. The clinical indicators considered sensitive, whose presence indicates the 

presence of the diagnosis were: reduction in glucose level, hypertension hypoglycemia, 

piloerection, tachycardia and cold skin to the touch; and the specific indicators, whose presence 

indicates the presence of the diagnosis, were: reduction of glucose level, hypoglycemia and 

hypertension. The latter, therefore, are good indicators to confirm the presence of the diagnosis. 

Concomitant reduction in the level of glucose and hypoglycemia present high values of 

specificity and sensitivity and are thus useful in inferring and confirming the presence of the 

diagnosis of hypothermia nursing in patients with heart disease. 

 

Keywords: Hypothermia; Body Temperature Regulation; Cardiac disorders. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

O presente estudo tem como objeto o diagnóstico de enfermagem Hipotermia em 

pacientes cardiopatas, contextualizado à Sistematização da Assistência de Enfermagem e 

vinculado ao Sistema de Classificação NANDA-Internacional (HERDMAN; KAMITSURU, 

2018). O interesse em desenvolver tal estudo partiu da observação da proponente desta 

pesquisa, durante a prática hospitalar e em revisões na literatura, sobre a presença constante 

desta manifestação clínica na população em foco.  

Sabe-se que os humanos são naturalmente seres homeotérmicos, ou seja, capazes de 

manter a temperatura corporal central constante, geralmente entre 36,1º-37,8º Celsius (C), para 

que as reações enzimáticas ocorram de maneira adequada. Mudanças bruscas podem 

comprometer o funcionamento do organismo, causar danos às proteínas e alterações no ritmo 

das reações e, portanto, nas funções celulares (KUHT, 2014).  

A temperatura corporal é determinada pelo equilíbrio entre a produção e a perda de 

calor. Sua diminuição é denominada hipotermia e pode ser classificada em não-intencional (ou 

acidental) e induzida (ou terapêutica). A primeira pode ter causas isoladas ou associadas, como 

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

fisiológica, trauma, exposição a condições climáticas extremas, ausência de diagnóstico e/ou 

falta de intervenções adequadas para prevenção (SOUZA, 2006).  

O centro regulador da temperatura é o hipotálamo, cuja porção anterior é responsável 

pelos mecanismos de perda de calor, formado por centros nervosos de função parassimpática. 

Já o hipotálamo posterior, de função simpática, promove a produção do calor (KUHT, 2014; 

GUYTON, 2006).  Sabe-se que a maioria das terminações nervosas simpáticas secretam 

norepinefrina, enquanto as terminações nervosas parassimpáticas secretam acetilcolina 

(GUYTON, 2006). 

O corpo produz calor por todos os tecidos do corpo, entretanto, aqueles com reações 

químicas mais rápidas produzem maiores quantidades de calor: fígado, coração e cérebro. Por 

esse motivo, a temperatura destes órgãos é, em média, cerca de um grau Celsius mais elevada 

em relação aos demais tecidos. Já as formas de perda de calor envolvem três mecanismos: 

radiação, condução e evaporação. Este último é responsável por cerca de 22% da perda do calor 

(GUYTON, 2006). 
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Figura 1 - A regulação da temperatura corporal depende do equilíbrio entre os mecanismos de 

produção e perda de calor. Natal, RN, 2019. 

        

 

A queda da temperatura faz com que as células termossensíveis da região hipotalâmica 

posterior responsáveis pela produção do calor sejam ativadas e desencadeia mecanismos para 

aumento da produção de calor, como: tremores, vasoconstrição da pele, liberação de epinefrina 

e norepinefrina, piloereção, aumento da secreção de hormônio tireoidiano e diminuição da 

sudorese (GUYTON, 2006). 

Neste sentido, a American Society of PeriAnesthesia Nurses (ASPAN) define a 

hipotermia como uma condição clínica caracterizada pela temperatura corporal central inferior 

a 36°C, ou, independentemente da temperatura, a presença dos sinais clínicos: sensação de frio 

e/ou tremores, vasoconstrição periférica e piloereção e pode ser classificada em cinco estágios, 

conforme o Quadro 1 (HOOPER, 2010). 
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Quadro 1 - Classificação da hipotermia de acordo com os sinais clínicos apresentados às 

temperaturas atingidas segundo a American College of Surgeons. Natal, RN, 2019. 

 

Estágio Temperatura central 

correspondente 

Sinais clínicos 

I  35°C-32°C Tremores; 

Taquicardia; 

Taquipnéia; 

Disartria;  

Confusão de idéias. 

II 32°C-28°C Ausência de tremores; 

Inconsciência; 

Hipotensão; 

Hipoventilação; 

Arritimias. 

III 28°C-24°C Coma;  

Apnéia; 

Acidose;  

Coagulopatia. 

IV 24°C-15°C Assistolia; 

Parada respiratória. 

V <15°C Morte. 
      Fonte: American College of Surgeons (2014). 

 

A temperatura mensurada na pele é denominada de temperatura corporal periférica e 

aquela mensurada próximo ao hipotálamo é a temperatura central (STEVENS; JOHNSON; 

LANGDON, 2000). A termometria pode ser realizada em diversos locais do corpo, entretanto, 

a medição de temperatura de maior exatidão é a central que pode ser realizada no tímpano, 

esôfago, nasofaringe e artéria pulmonar (BRAZ, 2005). Além disso pode-se optar pela medição 

da temperatura em órgãos específicos como bexiga e esôfago. 

Dentre os métodos de medição da temperatura, a termometria central via artéria 

pulmonar é considerada padrão ouro para indicar o estado térmico do paciente, entretanto, trata-

se de um método invasivo. Quando este método não está disponível, opta-se pelos métodos não 

invasivos de medição de temperatura, são eles: oral, axilar, timpânico ou artéria temporal. A 

termometria timpânica é considerada uma das mais fidedignas à temperatura, dentre os métodos 

não invasivos, do centro termorregulador no hipotálamo (GASIM, 2013; BARRINGER, 2011; 

BRAZ, 2005). 

Estudos revelam que a medição da temperatura timpânica é acurada por se caracterizar 

como um método seguro para ser utilizado na prática clínica devido a facilidade do uso, rapidez 
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da leitura da temperatura, estável, com menor variação em torno da temperatura média e não 

ser invasivo (DANCZUK, 2016; GASIM, 2013; BARRINGER, 2011; BRAZ, 2005). 

A hipotermia terapêutica, por sua vez, é realizada de maneira deliberada quando há 

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

cardiorrespiratória (PCR), de forma a diminuir a lesão miocárdica secundária a isquemia e o 

acometimento neurológico. A American Heart Association sugere uma temperatura alvo entre 

32°C e 36°C durante pelo menos 24 horas pós PCR (POWERS et al., 2015; SOUZA, 2006; 

FEITOSA-FILHO, 2009). 

 A hipotermia não-intencional é o foco da pesquisa e será observada em pacientes com 

cardiopatias internados em unidades clínicas, no período de internação, que não foram 

submetidos a procedimentos cirúrgicos. Sabe-se que os procedimentos cirúrgicos são fatores de 

risco para falha na termorregulação, devido à: exposição ao ambiente cirúrgico, maior 

exposiçxão da pele, fluidos frios administrados por via endovenosa, tempo de duração da 

cirurgia, tipo de procedimento e utilização de anestésicos (HOOPER, 2010; SOUZA;  COSTA, 

2006; SNYDER, 2005).  

Destarte, o reconhecimento da hipotermia como resposta humana indesejável em 

pacientes cardiopatas ressalta o importante papel do profissional de enfermagem na 

identificação precoce, prescrição, prevenção e controle, mediante a execução de cuidados 

sistemáticos com autonomia e conhecimento técnico-científico.  

Com a prevenção e o controle da hipotermia, reduz-se complicações como reações 

cardíacas adversas, metabolismo alterado e aumento da suscetibilidade à infecções. Além disso, 

evita-se situações desagradáveis ao paciente como a sensação de frio e os tremores, e reduz-se 

custos hospitalares relacionados a maior tempo de internação e necessidade de procedimentos 

hospitalares de alto custo (ZONNENBERG; KOSINSKIL; KOKKOL 2017; KLAUKE; 

RISCHALL; VARDON, 2016; HOOPER, 2010).  

Assim, a sistematização da assistência em enfermagem (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 profissão e pode ser compreendida como uma forma planejada de realizar 

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

 Deste modo, a 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 à formação do 

pensamento crítico profissional à medida que incentiva a tomada de decisão, o julgamento e o 
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raciocínio clínico na inferência direta do diagnóstico de enfermagem, resultado e intervenções 

a serem prescritas (CABORGIM, 2016). 

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

específicas de promoção, recuperação e reabilitação da saúde do indivíduo, família e 

comunidade e a prevenção de agravos. Além disso, envolve um conjunto de ações 

sistematizadas e inter-relacionadas para possibilitar aplicar o método científico na prática 

assistencial, relacionar o problema de saúde manifestado, a intervenção da enfermagem e os 

resultados a partir da assistência de enfermagem na mudança do estado de saúde do paciente 

(PEREIRA; STUCHI; ARREGUY-SENA, 2010). 

O PE, atualmente, está didaticamente apresentado em cinco etapas: 1) a coleta de dados 

baseada no raciocínio clínico profissional; 2) o diagnóstico de enfermagem a partir do 

julgamento diagnóstico e raciocínio clínico; 3) o planejamento de enfermagem onde o 

profissional vai traçar os resultados aos quais pretende chegar; 4) a implementação que coloca 

em prática as intervenções determinadas e; 5) a avaliação de enfermagem para determinar a 

eficácia de suas ações. Todas essas etapas devem ser embasadas em uma taxonomia de 

enfermagem e/ou em um referencial teórico (HERDAMN; KAMITSURU, 2015; BRASIL, 

2009). 

Os diagnósticos de enfermagem são respostas humanas determinadas a partir de um 

julgamento clínico dos dados relevantes do paciente, cujos indicadores clínicos se constituem 

como componentes essenciais para determinar a inferência de determinado diagnóstico, desta 

forma, indicadores clínicos acurados permitem a real e segura inferência diagnóstica pelo 

enfermeiro (HERDMAN, 2018; LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012). 

Além disso, constituem-se como importantes aliados na consolidação científica que 

garante autenticidade nas ações do enfermeiro. Para isso, utiliza-se de taxonomias com o intuito 

de proporcionar uma linguagem padronizada e periodicamente atualizada, fornecer subsídios 

para tomada de decisão na prática clínica e amparar juridicamente decisões pertinentes. Dentre 

elas, tem-se a NANDA Internacional (NANDA-I) e a Classificação Internacional para a Prática 

de Enfermagem (CIPE) (HERDMAN; KAMITSURU, 2018). 

O diagnóstico de enfermagem (DE) Hipotermia faz parte da NANDA-I, pertence ao 

Domínio Segurança/Proteção, à Classe Termorregulação e apresenta a seguinte definição: 

temperatura corporal central abaixo dos parâmetros diurnos normais devido à falha na 

termorregulação (HERDMAN; KAMITSURU, 2018). 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; KAMITSURU, 2018).  



18 
 

Estão demonstradas no quadro dois 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).  

 

Quadro 2 - Elementos que compõe o diagnóstico de enfermagem Hipotermia da NANDA-I 

(2018). Natal, RN, 2019. 

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  

 

Economicamente desfavorecido, 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. 

Fonte: (HERDMAN; KAMITSURU, 2018). 

  

Pela necessidade de valorização de aquisição de conhecimentos com relação teórico-

prática, é exigido dos profissionais uma visão crítica e com a finalidade de atentar aos 

problemas reais referentes a cada serviço. De forma a promover profissionais enfermeiros 

ativos, reflexivos, criativos e com as práticas educativas incorporadas ao dia a dia do trabalho 

(MESQUITA, 2016). 

O diagnóstico de enfermagem deve a promover linguagem padronizada, facilitar a 

comunicação entre os profissionais da equipe multidisciplinar e melhorar o conhecimento sobre 

a população do estudo. O enfermeiro precisa ter a capacidade de investigar, diagnosticar, 
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estabelecer metas e intervir com base nas melhores evidências científicas disponíveis para 

determinada condição de saúde, de forma a fazer do pensamento crítico holístico uma prática 

profissional cotidiana (FACIONE, 2017). 

Especificamente quanto aos pacientes cardiopatas, esta população pode apresentar 

diversas comorbidades, os eventos adversos ocasionados pela hipotermia são variados e podem 

complicar a situação clínica, com destaque para: episódios cardíacos isquêmicos, alterações 

eletrocardiográficas, depressão progressiva do sistema nervoso central, trombocitopenia, 

fibrinólise, hemorragia, comprometimento da coagulação. Portanto, trata de papel fundamental 

no trabalho do enfermeiro a detecção da hipotermia e a prevenção de complicações referentes 

a essa condição clínica (ZONNENBERG; KOSINSKIL; KOKKOL, 2017; KLAUKE; 

RISCHALL; VARDON, 2016; DOSHI, 2015; KUHT; COSTANZO, 2014). O que pode 

agravar seu estado de saúde e promover maior período de internação hospitalar. 

Destarte, 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 exige 

atenção holística ao seu estado de saúde, com prioridade aos principais eventos adversos aos 

quais podem ser acometidos, de forma que, os sinais clínicos da hipotermia sejam prontamente 

identificados com o intuito de promover o diagnóstico precoce e a adoção adequada de um 

plano de cuidados.  

Por conseguinte, o projeto remete-se 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 avaliar o diagnóstico de enfermagem 

Hipotermia em pacientes cardiopatas internados na unidade de internação cardiológica, baseado 

nos métodos e conceitos presentes na literatura atual, de modo a contribuir com a qualidade da 

assistência prestada e no avanço do PE. 

Para realizar a inferência diagnóstica o enfermeiro necessita remeter a SAE e ao PE, de 

modo a utilizar das tecnologias leve, leve-dura e dura, segundo o conceito de Merhy (2007). A 

tecnologia leve pode ser compreendida como as relações pessoais, comunicativas, a empatia, o 

vínculo e o compartilhamento dos processos de trabalho. Esta ação proporciona a criação do 

vínculo paciente-profissional, o que favorece o levantamento de informações fidedignas 

(MERHY, 2007). 

A tecnologia leve-dura concerne aos saberes estruturados. A taxonomia utilizada para 

embasar o diagnóstico de enfermagem em questão será a NANDA-I (MERHY, 2007).  

Frente ao exposto, justifica-se o desenvolvimento deste estudo por meio de:  
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 Importância de construir definições e formas de mensuração acuradas para este 

diagnóstico de enfermagem, de modo a padronizar a linguagem profissional, que 

promova a inferência confiável.  

 Necessidade de testar constantemente os diagnósticos de enfermagem, mesmo 

aprovados pela NANDA-I, em diferentes populações e contextos; 

 A utilização de indicadores clínicos com valores preditivos comprovados é considerada 

imprescindível para a promoção de uma inferência diagnóstica acurada (SOUSA, 2010); 

 Uma inferência diagnóstica acurada para o DE hipotermia é necessária para subsidiar 

um planejamento individualizado e específico às respostas humanas manifestadas pelo 

paciente (REMBOLD et al., 2017); 

 Desenvolver estudos que visem identificar a acurácia dos diagnósticos de enfermagem 

legitima a escolha destes com alta precisão e embasam a prática na adequada escolha 

dos cuidados de enfermagem, de forma a otimizar o tempo do profissional e legitimar o 

tratamento (HERDMAN; KAMITSURU, 2015); 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Analisar a acurácia dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Hipotermia 

em pacientes cardiopatas. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar o perfil clínico e sociodemográfico dos pacientes cardiopatas com a 

manifestação clínica de Hipotermia. 

 Estimar a prevalência do diagnóstico de enfermagem Hipotermia em pacientes 

cardiopatas. 

 Estimar a sensibilidade e especificidade das características definidoras do diagnóstico 

de enfermagem Hipotermia em pacientes cardiopatas. 

 Verificar a relação entre indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Hipotermia 

e a hipotermia como condição clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

3 MÉTODO   

 

Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, conduzido em duas etapas: análise de 

conceito e análise da acurácia dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem 

Hipotermia em pacientes cardiopatas. 

 

3.1 PRIMEIRA ETAPA DO ESTUDO – ANÁLISE DE CONCEITO 

 

Para desenvolver esta etapa foi utilizado o referencial teórico de Walker e Avant (2011), 

fundamentado no modelo clássico de Wilson (2005), composto por oito etapas, a saber: 1. 

Seleção do conceito; 2. Determinação das finalidades da análise conceitual; 3. Identificação do 

uso do conceito; 4. Determinação dos atributos que definem o conceito; 5. Identificação de um 

caso-modelo; 6. Desenvolvimento de outros casos; 7. Identificação de antecedentes e 

consequências do conceito; 8. Definição de referentes empíricos (WALKER; AVANT, 2011). 

A análise de conceito proposta por Walker e Avant (2011) expressa-se em uma 

cuidadosa avaliação da descrição de uma palavra e seus usos. O que permite desenvolver 

conceitos claros e sólidos, de forma a nomeá-los de forma acurada e determinar seu uso dentro 

de contextos específicos, o que possibilita precisão e fidedignidade quando utilizado na 

pesquisa e na prática profissional (WALKER; AVANT, 2011). 

Desta forma, a análise de conceito, por determinar os atributos de um conceito permite 

o desenvolvimento de uma linguagem padronizada, fornece notabilidade a profissão e facilita 

os trabalhos realizados com as taxonomias utilizados para embasamento da prática profissional 

(WALKER; AVANT, 2011). 

 

3.1.1 Seleção do conceito 

 

Os conceitos são detentores de características ou atributos definidores que indicam os 

fenômenos correspondentes. Deve-se apresentar o conjunto de atributos constantemente 

associados ao conceito e que propicie uma visão mais ampla sobre o mesmo (WALKER; 

AVANT, 2011). 

A seleção do conceito foi realizada de maneira cuidadosa, de acordo com o interesse do 

pesquisador. Identificou-se a necessidade de compreender o conceito da Hipotermia a fim de 

aprofundar o conhecimento sobre esta temática para promover as demais etapas desta pesquisa 

com um bom embasamento teórico/científico que proporcionem a redução de possíveis viesses. 
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3.1.2 Determinação dos objetivos ou fins da análise 

 

Ao determinar os objetivos da análise de conceito deve-se responder a pergunta: “Por 

que esta análise será realizada?”. Existem diversas possibilidades de objetivos na análise de 

conceito. Para este estudo os objetivos são: definir e clarificar o conceito da hipotermia, seus 

atributos, antecedentes e consequentes. 

3.1.3 Identificação dos atributos do conceito 

 

Para esta etapa é recomendada o uso de dicionários, enciclopédias e toda literatura 

disponível para averiguar as possibilidades de identificação dos diversos atributos do conceito, 

de forma a não limitar a busca a uma área específica do conhecimento. É de extrema 

importância considerar todos os aspectos do uso do termo (WALKER; AVANT, 2011). 

3.1.4 Determinação dos atributos que definem 

 

Nesta etapa, pretende-se identificar o conjunto de atributos mais rotineiramente 

associados ao conceito. De forma a delimitar as características que afirmam se o conceito está 

presente ou não (WALKER; AVANT, 2011). 

3.1.5 Identificação de um caso modelo 

 

Deve-se elaborar um exemplo da utilização do conceito de forma a demonstrar todos os 

atributos definidores. Este poderá ocorrer a partir de exemplos do cotidiano, encontrados na 

literatura ou criados pelo pesquisador (WILSON, 2005). Os casos modelos são exemplos 

autênticos da utilização do conceito a partir de seus atributos (WALKER; AVANT, 2011). 

3.1.6 Desenvolvimento de outros casos 

 

Esta etapa ajuda a definir o que é mais relevante como atributo para definir o conceito 

de interesse. Ao contrário do caso modelo, o caso limite se opõe ao conceito. Esta etapa deve 

ser realizada se o conceito não estiver claro no caso modelo (WALKER; AVANT, 2011). 

 

 

3.1.7 Identificação dos antecedentes e consequentes 

 

Antecedentes são acontecimentos ou incidentes que devem ocorrer ou estão na 

ocorrência de um conceito. Consequentes são acontecimentos ou incidentes resultantes da 

ocorrência do conceito (WALKER; AVANT, 2011). 
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3.1.8 Definição das referências empíricas 

 

Referências empíricas são aquelas que por sua existência demonstram a ocorrência do 

conceito. São úteis na construção de instrumentos por estarem ligadas a base teórica do conceito 

e na clínica pois se constituem fenômenos que podem ser observados para determinar a 

ocorrência do conceito nos pacientes (WALKER; AVANT, 2011). 

3.1.9 Revisão integrativa de literatura 

 

Realizou-se uma revisão integrativa de literatura cujo método foi proposto por 

Whittemore e Knalf (2005). Este tipo de revisão de literatura proporciona a síntese do 

conhecimento a partir de resultados previamente publicados nas bases de dados e alcançados 

por meio de diversas abordagens metodológicas (WHITTEMORE; KNALF, 2005). 

Foram seguidas cinco etapas preconizadas pelos autores Whittemore e Knalf (2005) 

para contemplar as etapas três, quatro, sete e oito da análise de conceito. São elas: definição 

da(s) questão(ões) de pesquisa; busca na literatura sobre a temática; avaliação dos dados; 

análise dos resultados e apresentação.  Esta revisão viabilizará a definição dos conceitos, seus 

atributos, antecedentes, consequentes, construção das definições constitutivas e operacionais.  

 

Figura 2 - Etapas para a revisão integrativa de literatura, propostos por Whittemore e Knalf 

(2005). Natal, RN, Brasil, 2019. 

 

 

As buscas na literatura foram norteadas por um protocolo construído com o intuito de 

organizar os dados da revisão, fundamentado nas seguintes questões norteadoras: Qual o 

conceito de Hipotermia? Quais os atributos para a hipotermia? Quais os antecedentes e 

consequentes da hipotermia? Além disso, o protocolo é composto por: título do estudo, tipo de 

arquivo, autores, país, idioma, ano de publicação, objetivo da pesquisa, metodologia 

empregada, tipo de abordagem utilizada, principais resultados do estudo, conceito de 

hipotermia utilizado pelos autores, atributos, antecedentes, consequentes, definições 

conceituais e referenciais empíricos identificados pelos autores (APÊNDICE A). 

Esta revisão teve início em novembro de 2017 e finalizou em abril de 2018, por meio 

de buscadores e bases de dados eletrônicas: Google acadêmico, LILACS, PubMed, Scielo, 
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Scopus, Web of Science e Cochrane. As bases foram acessadas no Portal da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  

 A busca ocorreu de forma controlada mediante os cruzamentos com operadores 

booleanos (AND E AND NOT) e descritores presentes no MESH e DeCs: Hipotermia (DeCS) 

/ Hypothermia (MeSH); Regulação da Temperatura Corporal (DeCS) / Body Temperature 

Regulation (MeSH); Sinais e Sintomas (DeCS) / Signs and Symptoms (MeSH); Fatores de risco 

(DeCS) / Risk factors (MeSH); Hipotermia Induzida (DeCS) / Hypothermia, Induced (MeSH) 

e não-controlada nas bases de dados Lilacs e Scielo e no Google acadêmico, artigos 

previamente selecionados e por meio da busca reversa em única rodada. 

 As estratégias ocorreram mediante cruzamento dos descritores acima descritos e 

representados no quadro três. As bases de dados Lilacs e Scielo não geraram resultados a partir 

dos cruzamentos utilizados nas demais bases de dados, portanto, no intuito de encontrar a maior 

quantidade de material disponível sobre a temática, optou-se por utilizar a busca não controlada 

com o descritor Hipotermia (DeCS)/Hypothermia(MeSH). 

 

Quadro 3 - Estratégias de busca. Natal, RN, 2019. 

Base de dados Estratégia de busca 

Scopus , Pubmed, Google 

acadêmico e Web of Science 

#1: Hypothermia AND “Body Temperature Regulation” 

AND NOT “Hypothermia, Induced”;  

#2: Hypothermia AND “Signs and Symptoms” AND NOT 

“Hypothermia, Induced;  

#3: Hypothermia AND “Risk factors” AND NOT 

“Hypothermia, Induced”. 

Lilacs, Scielo e Cochrane Hypothermia 

 

Foram determinados como critérios de inclusão: artigos completos publicados nas bases 

de dados selecionadas e escritos nos idiomas português, inglês ou espanhol. Excluíram-se 

artigos que não responderam as questões norteadoras deste estudo, artigos cuja temática era 

Hipotermia induzida e Hipotermia em recém-nascidos, e publicações do tipo editoriais, cartas 

ao editor e opinião de especialistas.  

Os estudos passaram por uma triagem por dois pesquisadores de forma independente, 

que avaliaram título, resumo e texto completo.  
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A busca iniciou-se pela Pubmed, onde localizaram-se 7.744 artigos a partir dos três 

cruzamentos; na Web of Science, 789 artigos; no Google acadêmico, 2.404 artigos; na Scopus, 

4.378 artigos; na Lilacs, 770 artigos; na Scielo, 19 artigos; e na Cochrane, 36 artigos. 

Dos 16.140 artigos encontrados na busca para esta revisão integrativa, 445 foram 

incluídos na primeira seleção por leitura de títulos. Destes, 185 foram incluídos na segunda 

seleção pela leitura dos resumos. Dos selecionados para leitura integral, 79 foram 

contabilizados apenas uma vez (na primeira base de dados em que foram localizados), que 

resultou em 106 artigos para leitura integral. Após a leitura, 40 foram excluídos por não 

atenderem aos critérios estabelecidos. Desta forma, constitui-se uma amostra final de 66 artigos. 
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Figura 3 - Representação dos resultados da busca de artigos por fase de seleção dos artigos. Natal, RN, 2019. 
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3.2 SEGUNDA ETAPA DO ESTUDO – ANÁLISE DA ACURÁCIA DOS INDICADORES 

CLÍNICOS DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM HIPOTERMIA EM PACIENTES 

CARDIOPATAS. 

 

Para realizar esta etapa do estudo o delineamento é fundamentado no uso da iniciativa 

Standards for Reporting of Diagnostic Precision (STARD). 

 

3.2.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo de acurácia, descritivo, com delineamento transversal. A acurácia 

permite diferenciar de forma fidedigna se os indivíduos apresentam ou não determinado 

diagnóstico, de forma a confirmar se os indicadores clínicos são acurados para serem aplicados 

à população. Para isso, o pesquisador precisa definir a questão de pesquisa, a população-alvo e 

a metodologia que será utilizada (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012). Portanto, este estudo 

possibilita estabelecer o comportamento de cada indicador clínico na presença ou ausência do 

DE Hipotermia. 

Os estudos de acurácia podem ser avaliados a partir de uma amostragem naturalística, 

equivalente ao desenho transversal, que apresenta três características essenciais: medições 

realizadas em um único período de tempo são ideais para investigar a prevalência de um 

fenômeno e todos os indivíduos da amostra são avaliados quanto à presença do indicador clínico 

e do diagnóstico (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012; 2013). 

Um único dado clínico não é suficiente para inferir de forma fidedigna um diagnóstico, 

sendo necessário identificar os indicadores clínicos que representem a condição do indivíduo e 

a relação desta com as hipóteses diagnósticas. Por isso, para a acurácia das características 

definidoras é necessária à coleta da informação e o raciocínio clínico feitos com precisão 

(LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2013). 

A acurácia diagnóstica dos indicadores clínicos é realizada por meio de medidas de 

especificidade e sensibilidade. A especificidade é a quantidade de indivíduos que não 

apresentam o diagnóstico de enfermagem na ausência do indicador e a sensibilidade é a 

quantidade de indivíduos que apresentam o diagnóstico de enfermagem na presença do 

indicador (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2013).   

O diagnóstico de enfermagem é utilizado para identificar os resultados esperados com 

o cuidado de planejar as intervenções específicas da equipe de enfermagem. Nesse contexto, é 

importante que se desenvolvam estudos que visem identificar a acurácia dos diagnósticos de 
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enfermagem para legitimar sua inferência, além de subsidiar a adequada intervenção de 

enfermagem (HERDMAN; KAMITSURU, 2015). 

 

3.2.2 Local de estudo 

 

A pesquisa foi realizada na unidade de internação clínica cardiológica do Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL), localizado na região Nordeste, município de Natal, Rio 

Grande do Norte, Brasil. A instituição tem caráter governamental, com acesso por meio do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Trata-se de uma unidade de referência que atende a população 

de Natal e municípios pactuados. Promove de forma integrada o ensino, a pesquisa, a extensão 

e a assistência no campo das ciências da saúde e área correlacionadas com qualidade, ética e 

sustentabilidade (HUOL, 2016).  

O hospital dispõe de serviços de diversas especialidades médicas como cardiologia, 

cirurgia, dermatologia, nefrologia, psiquiatria, gastroenterologia, psicologia e neurologia. 

Possui 242 leitos e destes, 30 leitos são destinados à unidade cardiológica. 

 

3.2.3 População e amostra 

 

A população deste estudo é constituída por pacientes cardiopatas internados na unidade 

de internação clínica cardiológica do HUOL durante o período da coleta de dados. O processo 

de amostragem ocorreu de forma consecutiva, que é de especial valor quando advém do 

arrolamento de todos os indivíduos acessíveis no período de tempo que irá desenvolver-se o 

estudo (HULLEY et al., 2015). 

Para obtenção do número amostral, foi utilizada uma estratégia proposta por Swanson 

et al. (2012), mediante a qual é realizada a determinação do tamanho amostral para estudos de 

acurácia diagnóstica com base na análise de classe latente.  

Portanto, as 16 características definidoras do diagnóstico de enfermagem Hipotermia 

referentes a pacientes adultos foram multiplicadas pelo número mínimo de pacientes 

necessários para cada uma dessas características, conforme a estratégia de cálculo amostral (10 

pacientes), de forma a constituir uma amostra de 160 pacientes. Entretanto, pela 

impossibilidade de aferição de quatro características definidoras (redução na ventilação, 

aumento na taxa metabólica, aumento no consumo de oxigênio e vasoconstrição periférica), 

adotar-se-á uma amostra final de 120 pacientes, como demonstrado na figura quatro. 
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Figura 4 - Fluxo do processo de amostragem deste estudo, conforme estratégia proposta com 

Swanson et al. (2012). Natal, RN, 2019. 

 

 

Para a seleção amostral foram adotados os seguintes critérios de elegibilidade: ter idade 

igual ou superior a 18 anos e estar internado durante o período de coleta de dados em tratamento 

clínico ou pré-cirúrgico na unidade descrita com diagnóstico de cardiopatia. Os critérios de 

exclusão: estar internado em tratamento pós-cirúrgico, em tratamento com medidas de 

hipotermia terapêutica e pacientes pós PCR. 

 

3.2.4 Coleta de dados 

 

A pesquisa foi realizada com anuência prévia da direção do hospital e somente iniciada 

após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). Os participantes foram inicialmente esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa, 

convidados a participar da pesquisa na unidade de internação cardiológica do referido hospital 

e em caso de concordância, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE C).  

O instrumento para coleta de dados foi composto por duas partes: a primeira refere-se a 

variáveis sociodemográficas e clínicas do paciente (APÊNDICE B). A segunda parte destina-

se à revisão dos sinais e sintomas baseados nos indicadores clínicos do diagnóstico de 

enfermagem Hipotermia descritas na taxonomia II da NANDA-Internacional (HERDMAN; 

KAMITISURU, 2018).   

16 
características 
definidoras do 
DE subtraídas 

de 4 com 
impossibilidade 

de aferição.
12 

características 
definidoras 

multiplicadas 
por 10 (número 

mínimo de 
pacientes)

120 pacientes.



31 
 

Os dados foram obtidos por fonte primária, diretamente com o paciente através de 

entrevista, exame físico, observação do pesquisador e por fonte secundária, através de consulta 

aos registros de prontuário. O exame físico contemplou a avaliação dos indicadores clínicos do 

diagnóstico de enfermagem Hipotermia e a medição da temperatura corporal (AORN, 2016; 

EL-RADHI, 2013).  

Para fins deste estudo utilizar-se-á a temperatura medida na membrana timpânica, 

através de um termômetro digital timpânico infravermelho da marca Incoterm®, por retratar 

com maior precisão a temperatura central e consistir em um método confiável e não invasivo 

de competência profissional do enfermeiro, recomendado pela American Society of 

PeriAnesthesia Nurses (ASPAN) (GASIM, 2013; HOOPER, 2010). 

Além disso, utilizou-se de um termo-higrômetro Incoterm® para mensuração da 

umidade do ar e temperatura do leito em que o paciente estava internado, termômetro de 

mercúrio e digital G-tech® para verificação da temperatura axilar, estetoscópio Littman® e 

esfignomanômetro Premium® para mensuração da pressão arterial. 

Com o objetivo de padronizar a coleta entre os pesquisadores e minimizar possíveis 

vieses de percurso foi desenvolvido um Protocolo Operacional Padrão (POP), de modo a servir 

como padrão para identificação das variáveis do estudo (APÊNDICE D). Este instrumento foi 

construído a partir das definições constitutivas e operacionais identificadas na literatura e 

entregue uma cópia a cada um dos pesquisadores para que pudessem consultá-lo a qualquer 

momento da coleta. 

Os participantes da coleta de dados foram um estudante do último ano do curso de 

graduação em enfermagem da UFRN e a própria pesquisadora. Este, foi treinado para o uso do 

POP com o objetivo de capacita-lo quanto a avaliação dos indicadores clínicos do diagnóstico 

de enfermagem Hipotermia e minimizar possíveis vieses de aferição.  

Foi realizado uma revisão do instrumento de coleta de dados junto ao pesquisador, de 

forma a esclarecer possíveis dúvidas; uma aula expositiva dialogada sobre os indicadores 

clínicos, sua forma de observação e mensuração; e uma simulação de coleta onde o pesquisador 

foi avaliado quanto a sua forma de coletar os dados do paciente e o correto registro destes dados. 

Para aquelas variáveis em que era possível realizar a mensuração como por exemplo a 

aferição de sinais e vitais, foi realizado um treinamento prático para assegurar tanto a forma 

correta de mensuração dessas variáveis como para a utilização do termômetro timpânico. 

Para que o participante fosse considerado apto a participar, ao chegar na unidade de 

internação cardiológica, foi realizada uma simulação realística onde o participante foi 
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observado pela pesquisadora em sua primeira coleta para avaliação. Desta forma foi possível 

retirar eventuais dúvidas e garantir a aptidão à coleta dos dados. 

 

3.2.5 Organização e análise dos dados 

 

Após a coleta dos dados, foi construída uma tabela no Microsoft Office Excel 2017 com 

os dados de cada variável do instrumento de coleta. As respostas obtidas em cada instrumento 

foram analisadas e julgadas quanto a presença ou ausência dos indicadores clínicos do 

diagnóstico de enfermagem Hipotermia em conformidade com os referenciais empíricos e 

teóricos utilizados. 

Para a análise dos dados sociodemográficos e clínicos, utilizou-se a estatística descritiva 

por meio do pacote estatístico SPSS Statistic versão 25.0 for Windows. Nas variáveis 

qualitativas, realizou-se análise descritiva por meio de distribuições de frequências absolutas e 

relativas (%). Nas variáveis quantitativas analisaram-se estatísticas descritivas de medidas de 

tendência central e de dispersão dos dados, como por exemplo: mínimo, máximo, média e 

desvio padrão. Com objetivo de verificar a normalidade dos dados (valor - p > 0,05) aplicou-se 

teste de Shapiro Wilk.  

Para verificar a prevalência do diagnóstico de enfermagem Hipotermia na presença dos 

seus indicadores clínicos foi utilizado o método de Análise de Classes Latentes (ACL) 

(COLLINS; LANZA, 2010). Tal modelo foi proposto com vistas à redução de viesses devido 

a inexistência na enfermagem de um padrão ouro que possibilite a identificação precisa de um 

diagnóstico de enfermagem. Fundamenta-se na suposição de que uma variável latente 

(diagnóstico de enfermagem) define as relações entre as variáveis observadas ou os indicadores 

clínicos (características definidoras) (COLLINS; LANZA, 2010; MANGUEIRA, 2014). 

Assim, a variável latente simboliza uma variável que não é observável diretamente pelo 

pesquisador, o que equivale a uma concepção abstrata em que a pesquisa está interessada. É 

determinada a partir do conjunto de variáveis observáveis, manifestadas no paciente 

(CURADO; TELES; MARÔCO, 1996). Este método possibilita a distinção de um conjunto de 

indicadores que constituem o diagnóstico de enfermagem analisado (LOPES; SILVA; 

ARAÚJO, 2013).  

Para esta pesquisa foi utilizado um modelo de duas classes latentes de efeitos 

randômicos para aferição da prevalência do diagnóstico de enfermagem e também para os 

cálculos de valores de sensibilidade e especificidade, de forma a demonstrar os indicadores 
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mais fidedignos a inferência do diagnóstico de enfermagem proposto, ambos com intervalos de 

confiança de 95%.  

A sensibilidade refere-se a probabilidade de haver presença de uma característica 

definidora no indivíduo que possui o diagnóstico. A especificidade, define-se pela ausência da 

característica definidora no indivíduo que não apresenta o diagnóstico (FLETCHER; 

FLETCHER, 2006). 

Com o intuito de conferir se o que o modelo sugerido presume acontecer realmente 

ocorre na amostra, foi aplicado o teste da razão de verossimilhança (G2). Desta forma, os 

indicadores clínicos são considerados estatisticamente significantes se, no mínimo, um dos seus 

intervalos de confiança for superior e não passe pelo valor de 0,5.  

Foi ajustado um modelo de classe latente primário (modelo nulo) com a presença de 

todos os indicadores clínicos para o diagnóstico de enfermagem Hipotermia. A partir dele foi 

possível identificar indicadores que apresentem o pior desempenho, avaliados primeiramente 

pela não significância estatística dos seus intervalos de confiança e pelo menor valor da área 

sob a curva Operador-Receptor (ROC), evidenciado pelo p≤0,05, que representa a relação entre 

os valores de sensibilidade e especificidade.  

Para aquele indicador que não apresentou significância estatística foi necessária a 

exclusão sequencial do conjunto de dados o que possibilitou a adequação de um novo modelo 

de classe latente, com o intuito de verificar a uniformidade entre as frequências observadas na 

amostra e as frequências esperadas com base no modelo inicial. Portanto, o modelo ajustado 

abrange a frequência do diagnóstico de enfermagem Hipotermia e também permite 

aproximação dos valores de sensibilidade e especificidade dos indicadores clínicos cujo 

desempenho foi compatível ao esperado pela análise estatística. Por fim, os dados foram 

organizados e apresentados em tabelas e quadros, e discutidos a partir da atual literatura 

disponível pertinente sobre o tema. 

 

3.2.6 Variáveis  

 

Para este estudo foram utilizadas variáveis de categorização sociodemográficas, clínicas 

e relacionadas ao desfecho. Desta forma, abrange variáveis categóricas nominais, ou seja, com 

dados distribuídos em categorias exclusivas; e categóricas ordinais, de forma a seguir uma 

ordem natural (LAKATOS, 2010). 
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Quadro 4 - Distribuição das variáveis sociodemográficas. Natal, RN, 2019. 

 

As variáveis preditoras, consideradas aquelas capazes de predizer o desfecho, são os 

indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Hipotermia descritos na NANDA-I. 

 

Quadro 5 - Distribuição das variáveis preditoras relacionadas às características definidoras. 

Natal, RN, 2019. 

Variáveis preditoras Escalas/Critérios 

Dados relacionados às características definidoras descritos na NANDA-

Internacional 

Acrocianose Sim/Não 

Bradicardia  Sim/Não 

Cianose nos leitos ungueais  Sim/Não 

Redução no nível de glicose do sangue Sim/Não 

Redução na ventilação* - 

Calafrios Sim/Não 

Hipertensão Sim/Não 

Hipoglicemia Sim/Não 

Hipóxia Sim/Não 

Aumento na taxa metabólica* - 

Variáveis de caracterização 

sociodemográfica 

Escalas/Critérios 

Idade Em anos 

Sexo Masculino/Feminino  

Procedência Cidade/Estado 

Grau de escolaridade Superior completo/ superior incompleto/ ensino médio 

completo/ ensino médio incompleto/ ensino 

fundamental completo/ ensino fundamental 

incompleto/analfabeto 

Ocupação Em atividade remunerada/Sem atividade/ Licença 

saúde/ Em atividade sem remuneração/ Aposentado 

Estado civil Com companheiro/Sem companheiro 

Renda Familiar 1 salário mínimo/ 2 salários mínimos/ 3 salários 

mínimos/ 4 salários mínimos ou mais 

Dependentes da renda familiar  Número de dependentes 

Religião Praticante/Não praticante  

Variáveis clínicas Escalas/Critérios 

Tipo de tratamento Clínico/Pré-cirurgico 

Comorbidades associadas Hipertensão Arterial Sistêmica/ Diabetes Mellitus/ 

Obesidade/ Demência/ Insuficiência Renal Crônica/  
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Aumento no consumo de oxigênio* - 

Vasoconstrição periférica* - 

Piloereção Sim/Não 

Pele fria ao toque Sim/Não 

Preenchimento capilar lento Sim/Não 

Taquicardia Sim/Não 

*Não serão avaliados por impossibilidade de aferição. 

 

 

Quadro 6 - Distribuição das variáveis preditoras dos fatores relacionados descritos na 

NANDA-I. Natal, RN, 2019. 

*Não serão avaliados por impossibilidade de aferição. 

 

 

Quadro 7 - Distribuição das variáveis preditoras da população de risco descritos na NANDA-

I. Natal, RN, 2019. 

*Não serão avaliados por impossibilidade de aferição. 

 

Variáveis preditoras Escalas / critérios 

Fatores relacionados descritos na NANDA-Internacional (2018) 

Consumo de álcool Sim/Não 

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 Sim/Não 

Conhecimento insuficiente dos cuidados 

sobre prevenção da hipotermia 

Sim/Não 

Roupas insuficientes Sim/Não 

Desnutrição - 

Baixa temperatura ambiental Sim/Não 

Variáveis preditoras Escalas / critérios 

População de risco descrita na NANDA-Internacional (2018) 

Economicamente desfavorecido Sim/Não 

Extremos de idade Sim/Não 

Extremos de peso Sim/Não 

Maior área de superfície corporal para 

proporção de peso 

Sim/Não 

Oferta insuficiente de gordura subcutânea* - 
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Quadro 8 - Distribuição das variáveis preditoras das condições associadas descritas na 

NANDA-I. Natal, RN, 2019. 

 

3.2.7 Aspectos éticos 

 

O estudo foi submetido à análise pelo Comitê de Ética em Pesquisa 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) após ser encaminhado um oficio de pedido de anuência da instituição 

pesquisada para confirmar a realização do estudo, onde foram informados os dados, objetivos 

e benefícios do estudo (ANEXO A).  

Após esse consentimento, o projeto obteve parecer favorável do CEP (ANEXO B) sob 

número 2.574.889 e CAAE 85607418.3.0000.5537.  

Aqueles que se enquadraram nos critérios de inclusão, foram convidados a participar da 

pesquisa e receberam o TCLE para a leitura e assinatura em duas vias, uma do paciente e outra 

do pesquisador, no caso de aceite. Aos que não souberam ou não puderam lê-lo, foi feita leitura 

em voz alta e a assinatura por meio da impressão digital. Os pacientes e familiares foram 

informados sobre os objetivos estabelecidos e obtiveram livre autonomia para decidir ou não 

participar voluntariamente da pesquisa. 

Foi respeitada a privacidade e sigilo das informações coletadas pelo pesquisador. 

Ressalta-se também que o paciente teve pleno direito de negar-se a participar ou afastar-se da 

pesquisa em qualquer momento. 

 

 

 

 

Variáveis preditoras Escalas / critérios 

Condições associadas descritas na NANDA-Internacional (2018) 

Dano ao hipotálamo Sim/Não 

Aumento da resistência vascular* - 

Controle vascular ineficaz* - 

Termogênese ineficiente* - 

Agente farmacológico Sim/Não 

Terapia por radiação Sim/Não 

Trauma Sim/Não 
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4 RESULTADOS 

  

Os resultados obtidos neste estudo serão apresentados em tópicos por etapa.  

 

4.1 PRIMEIRA ETAPA DO ESTUDO – ANÁLISE DE CONCEITO DA HIPOTERMIA 

 

 A partir da revisão de literatura foram encontrados 66 artigos que subsidiaram esta 

análise de conceito. Os resultados estão apresentados em tabelas, quadros e de forma descritiva, 

da seguinte maneira: 1. Caracterização dos estudos; 2. Determinação do conceito; 3. 

Identificação dos atributos; 4. Identificação de um caso modelo; 5. Identificação de um caso 

contrário; 6. Identificação dos antecedentes e consequentes; e 7. Definição dos referenciais 

empíricos. 

 

4.1.1 Caracterização dos estudos 

 

Os artigos selecionados foram distribuídos entre os pesquisadores para preenchimento 

do formulário de extração dos dados com informações sobre ano, país do estudo, método e 

busca por atributos definidores da hipotermia, antecedentes e consequentes.  

 

Tabela 1 - Distribuição dos estudos conforme continente, ano de publicação, idioma e tipo de 

revista científica. Natal, RN, Brasil, 2019. 

Variáveis Frequência % 

País do estudo   

América 36 54,5% 

Europa 25 38,0% 

Ásia 3 4,5% 

África 1 1,5% 

Ocêania 1 1,5% 

Total 66 100% 

Ano de publicação   

2017 5 7,5% 

2016 9 13,6% 

2015 6 9,0% 

2014 7 10,6% 

2013 2 3,0% 

2012 3 4,5% 

2011 2 3,0% 

2010 3 4,5% 

2009 1 1,5% 

2008 2 3,0% 

2006 2 3,0% 

2005 3 4,5% 
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2004 2 3,0% 

2003 3 4,5% 

2002 2 3,0% 

2001 4 6,0% 

2000 1 1,5% 

1999 1 1,5% 

1998 1 1,5% 

1995 1 1,5% 

1992 1 1,5% 

1990 1 1,5% 

1984 1 1,5% 

1981 1 1,5% 

1977 1 1,5% 

Não identificado 1 1,5% 

Total 66 100% 

Idioma   

Inglês 64 97,0% 

Espanhol 2 3,0% 

Português 0 0,0% 

Total 66 100% 

Tipo de revista científica   

Outras áreas 64 97,0% 

Específica de enfermagem 1 1,5% 

Repositório digital 1 1,5% 

Total 66 100% 

 

Conforme demonstrado na tabela um dos cinco continentes identificados, destaca-se os 

continente americano com 36 (54,5%) artigos produzidos. Quanto ao ano de publicação, grande 

parte das pesquisas foram produzidas em 2016, com nove (13,6%) artigos sobre a temática. No 

que se refere ao idioma, constatou-se que 64 (97%) dos artigos foram escritos na língua inglesa. 

Sobre o tipo de revista científica, 64 (97%) foram provenientes de artigos de áreas como 

medicina de urgência, trauma e anestesiologia. 

 

4.1.2 Determinação do conceito 

 

O conceito da Hipotermia foi definido a partir da leitura criteriosa dos artigos 

selecionados e conforme o referencial metodológico adotado, de modo a considerar todos os 

usos do termo (WALKER; AVANT, 2011). Para este estudo, dentre as definições da hipotermia 

encontradas, optou-se por utilizar a seguinte: Como reconhecido nas diretrizes internacionais, 

a temperatura corporal central inferior a 36°C deve ser considerada limiar para a hipotermia. 

Hipotermia pode estar presente independente da temperatura se o paciente referir sensação de 
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frio e/ou apresentar tremores, vasoconstrição periférica e piloereção (AMERICAN SOCIETY 

OF PERIANESTHESIA NURSES, 2002; TOROSSIAN, 2015). 

 

4.1.3 Identificação dos atributos 

 

A identificação dos atributos refere-se a etapa quatro desta análise de conceito. Os 

atributos são particularidades expressas por meio de palavras ou termos para caracterizar um 

conceito. O principal atributo identificado nesta análise de conceito foi a redução da 

temperatura corporal a menos de 36 graus célsius.  

A diminuição da temperatura leva a uma tentativa metabólica inicial de manter a 

homeostase térmica o que provoca um surto simpático, mediado pelo sistema nervoso simpático 

e aumento do nível de catecolamina circulante, isso gera os sinais clínicos apresentados como 

uma tentativa de aumentar a temperatura corporal e conservar o calor no núcleo do corpo de 

forma a proteger órgãos vitais (MULCAHY; WATTS, 2009; GREANEY; ALEXANDE; 

KENNEY 2015; MORRISON, 2016).  

 

4.1.4 Identificação de um caso modelo 

 

O caso modelo caracteriza-se pela construção de um exemplo do uso do conceito que 

contenha todos os seus atributos (WALKER; AVANT, 2011). Para esta etapa foi construído o 

seguinte caso fictício, que consiste na etapa cinco desta análise:  

Senhor JMN, 72 anos, no quarto dia de internação hospitalar por Insuficência Cardíaca 

Congestiva (ICC), apresenta como comorbidades associadas: hipertensão arterial sistêmica 

(HAS), dislipidemia e diabetes mellitus (DM). Em O2 ambiente. Verificou-se quadro de 

hipotermia moderada (temperatura timpânica de 32,6º Celsius), piloereção, tremores, 

extremidades frias, hiperreflexia, disartria, taquicardia e hipotensão.  

 

 

4.1.5 Identificação de um caso contrário 

 

O caso contrário consiste na etapa seis desta análise e é um exemplo que demonstra a 

não ocorrência do conceito. A partir dos atributos encontrados na literatura, construiu-se de 

forma fictícia o seguinte caso contrário da Hipotermia:  
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Paciente APC, 28 anos, no terceiro dia de internação hospitalar na Unidade de Terapia 

Intensiva por Diabetes Mellitus (DM) descompensada. Consciente, orientado, em máscara de 

Venturi com fração inspirada de oxigênio (FiO2) de 35%. Em uso de antibióticos e 

hipoglicemiantes orais. Sinais Vitais: Normotenso (PA: 123X81mmHg), eupnéico (FR: 

16mrpm), normocárdio (FC: 87bpm) e normotérmico (temperatura de 36,8 Celsius). Não refere 

queixas. 

 

4.1.6 Identificação dos antecedentes e consequentes 

 

A identificação de antecedentes e consequentes do conceito refere-se a etapa sete do 

modelo de análise utilizado neste estudo. Os antecedentes são eventos que precedem a 

ocorrência do conceito e que influenciaram na sua consolidação. Os consequentes, por sua vez, 

são eventos ou incidentes que resultam desse conceito.  

 

Quadro 9 - Síntese dos principais antecedentes e consequentes da Hipotermia. Natal, RN, 2019. 

Antecedentes Consequentes 

Exposição ao frio; 

Aumento da perda de calor para o ambiente 

externo; 

Diminuição da produção de calor; 

Aquecimento deficiente; 

Roupas inadequadas; 

Má nutrição; 

Função cardiovascular comprometida; 

Diabetes mellitus; 

Acidente vascular encefálico; 

Sepse; 

Hipotireoidismo; 

Hipoglicemia; 

Insuficiência renal e hepática; 

Extremos de idade (neonatos e idosos); 

Intoxicação alcoólica; 

Infusão de medicamentos e/ou eletrólitos frios 

por via endovenosa; 

Uso de anestésicos; 

Uso de antipiléticos; 

Hipoperfusão; 

Trauma; 

Falhas na termorregulação; 

Intubação orotraqueal; 

Trauma craniano; 

Pressão arterial sistólica inferior a 100 mmHg. 

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; 

Taquicardia; 

Diminuição da taxa metabólica; 

Coagulação comprometida; 

Queda da função plaquetária; 

Hemorragia; 

Trombocitopenia; 

Eventos cardíacos isquêmicos; 

Alterações eletrocardiográficas como presença 

de onda J e prolongamento dos intervalos PR e 

QT; 

Arritmias cardíacas; 
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(KNUDSEN, 2008; MUCAHY, 2009; 

HOOPER, 2010; KARLSEN; KASANGRA, 

2013; KUHT; COSTANZO, 2014; KOSIŃSKI; 

GREANEY, 2015; WIEWEL; KLAUKE; 

KENNYA; RISCHALL; VARDON, 2016; 

KOKKOL; ZONNENBERG, 2017). 

Diminuição ou aumento do débito cardíaco de 

acordo com o grau da hipotermia; 

Aumento dos níveis séricos de catecolaminas; 

Depressão progressiva do sistema nervoso 

central; 

Defesas imunes baixas contra infecções de 

feridas cirúrgicas. 

 (MARTIN, 1981; CONNOR, 2000; 

SNYDER, 2005; YOUNG, 2006; KUHT; 

COSTANZO, 2014; DOSHI, 2015; KLAUKE; 

RISCHALL; VARDON, 2016; 

ZONNENBERG; KOSINSKIL; KOKKOL, 

2017; HERDMAN; KAMITSURU, 2018). 

 

4.1.7 Definição dos referenciais empíricos 

 

Existem duas formas de determinar a hipotermia: a temperatura corporal central inferior 

a 36°C ou a presença dos seguintes sinais clínicos: tremores, vasoconstrição periférica e 

piloereção (HOOPER, 2010). Além disso, a NANDA-I traz as seguintes características 

definidoras para este Diagnóstico de Enfermagem: acrocianose, bradicardia, cianose nos leitos 

ungueais, 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 (HERDMAN; KAMITSURU, 2018). 

A medição da temperatura deve ser precisa e consistente. Pode ser feita as seguintes 

aferições: axilar, oral, retal, timpânica, esofágica, nasofaringe, artéria pulmonar e órgãos 

específicos (HOOPER, 2010; SALOTA, 2016). A escolha do local para medição da 

temperatura corporal depende da sua finalidade e pode estar relacionada a medição da 

temperatura de órgãos específicos ou a medição da temperatura central. Desta forma, as 

medições da temperatura da membrana timpânica ou nasofaringe estimam a temperatura 

cerebral. Já a esofagiana e artéria pulmonar aproximam-se da temperatura coronariana (BRAZ, 

2005). 

No geral os locais de medida da temperatura central requerem procedimentos invasivos 

e por isso se associam a infecções e complicações ocasionadas pelo cateter ou procedimento 

cirúrgico. Além disso, só podem ser inseridas pelo profissional médico cirurgião, o que 

restringe a sua utilização prática ou emergencial. 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). 
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A medida da temperatura timpânica é considerada um bom indicador não invasivo da 

medição da temperatura central e é comumente utilizada na prática de enfermagem em outros 

países. Ele mede a frequência da luz infravermelha emitida pela vibração da membrana 

timpânica (SALOTA, 2016) e estima de forma fidedigna uma temperatura próxima a central 

porque a membrana timpânica é irrigada pelo ramo da artéria carótida externa, enquanto o 

hipotálamo, centro termorregulador, é irrigado pelo ramo da carótida interna (BRAZ, 2005).  

Quanto a presença dos sinais clínicos sugestivos de hipotermia e das características 

definidoras do Diagnóstico de Enfermagem da NANDA-I, pode-se definir: 

 

Bradicardia e taquicardia 

 

A bradicardia corresponde a frequência cardíaca inferior a 50 batimentos por minuto. A 

taquicardia é a frequência cardíaca superior a 100 batimentos por minuto (PASTORE, 2016). 

A frequência cardíaca pode ser observada por meio da ausculta do pulso apical ou da 

visualização por monitorização. Deve-se observar a quantidade de batimentos cardíacos durante 

um minuto. O pulso apical encontra-se no quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular 

esquerda (PORTO, 2011). 

 

Hipertensão 

 

Trata-se de uma condição clínica de origem multifatorial que se caracteriza 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. A pressão 

arterial deve ser medida no braço, com o manguito adequado a sua circunferência, em ambiente 

calmo e confortável, utilizando-se de aparelhos esfigmomanômetros manuais, semi-

automáticos ou automáticos (PASTORE, 2016). 

Deve-se seguir os seguintes passos para a medição da pressão arterial (PASTORE, 

2016):  

Explicar o procedimento ao paciente e deixá-lo em repouso de três a cinco minutos em 

ambiente calmo; Certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia, não praticou 

exercícios físicos a no mínimo 60 minutos, não fumou ou ingeriu bebidas alcoólicas; Posicionar 

o paciente sentado, com pernas descruzadas, pés apoiados ao chão, dorso recostado na cadeira, 

com o braço na altura do coração, apoiado, palma da mão voltada para cima e roupas que não 

garroteiem o membro; Selecionar o manguito de tamanho adequado; Posicionar o manguito 
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sem folgas, dois a três centímetros da fossa cubital; Centralizar o meio da parte compressiva do 

manguito sobre a artéria braquial; Estimar o nível da PAS pela palpação do pulso radial; Palpar 

a artéria braquial na fossa cubital e colocar a campânula ou o diafragma do estetoscópio sem 

compressão excessiva; Inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 mmHg o nível estimado da 

PAS obtido pela palpação; Proceder à deflação lentamente (velocidade de 2 mmHg por 

segundo); Determinar a PAS pela ausculta do primeiro som (fase I de Korotkoff) e, após, 

aumentar ligeiramente a velocidade de deflação; Determinar a PAD no desaparecimento dos 

sons (fase V de Korotkoff). 

 

Vasoconstrição periférica 

 

Trata-se da diminuição do diâmetro do vaso sanguíneo. Nesse processo ocorre a 

contração da musculatura lisa da parede dos vasos sanguíneos (GUYTON, 2006).  

 

Aumento da taxa metabólica 

 

A liberação de epinefrina e norepinefrina na hipotermia aumenta a intensidade do 

metabolismo celular. Isso porque, esses hormônios exercem efeito direto sobre todas as células 

do corpo, pois aumentam a degradação do glicogênio em glicose e também a intensidade de 

algumas das reações enzimáticas que promovem a oxidação dos alimentos, de forma a aumentar 

o metabolismo (GUYTON, 2006). 

 

Piloereção  

 

Trata-se da situação em que os pelos corporais ficam arrepiados, portanto, deve-se 

inspecionar a pele a procura deste sinal clínico (GUYTON, 2006). 

 

Calafrios/Tremores 

 

Trata-se do aumento do tônus de todos os músculos gerado pela estimulação do SNS. 

Ocorre uma repetição do ciclo relaxamento/contração muscular de forma involuntária. Este 

sinal clínico pode ser avaliado a partir da inspeção da atividade muscular do paciente 

(GUYTON, 2006). 
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Acrocianose  

 

Caracterizada pela frieza e coloração azulada das mãos, pés e orelhas. Deve ser avaliada 

a partir da inspeção da pele do paciente. Pode estar relacionada a hipotermia devido a 

vasoconstrição periférica ocasionada pela estimulação do SNS (WOLLINA, 2009; WOLLINA, 

2018). 

 

Cianose nos leitos ungueais 

 

A cianose é caracterizada pela coloração azulada ou acinzentada da pele, da membrana 

mucosa e dos leitos ungueais. Deve ser avaliada a partir da inspeção da pele do paciente. Na 

hipotermia, pode ter relação com a vasoconstrição periférica, o que ocasiona uma baixa 

oxigenação tecidual (PORTO, 2011; KONDAMUDI, 2017).  

 

Hipoglicemia e redução no nível de glicose 

 

Trata-se da diminuição da glicemia capilar a menos que 70mg/dL. É medido através da 

utilização do glicosímetro. Isso pode acontecer na hipotermia devido ao aumento da degradação 

de glicogênio em glicose ocasionada pela liberação de norepinefrina e epinefrina (GUYTON, 

2006; OLIVEIRA, 2017).  

 

Preenchimento capilar lento 

 

O tempo de enchimento capilar é o tempo necessário para que o leito capilar distal 

recupere a sua perfusão após compressão. Sua avaliação é realizada a partir da dígito-pressão 

do segundo quirodáctilo do paciente por 20 segundos, o que ocasiona um esvaziamento da 

microvasculatura da região. Com a liberação da compressão, o leito ungueal se torna 

esbranquiçado e vai, gradativamente, readquirindo a coloração normal da pele circunvizinha, à 

medida que o leito microvascular é novamente preenchido com sangue.  

Em adultos o tempo é considerado normal quando o tempo de coloração ocorre entre 

dois a três segundos (PAZIN-FILHO, 2016). Um enchimento capilar lento está relacionado a 

hipoperfusão tecidual e no caso da hipotermia pode estar relacionada a vasoconstrição periférica 

(AZEVEDO; TANIGUCHI; LADEIRA, 2015). 
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Redução na ventilação 

 

É caracterizada pela PaCO2 elevada e a PaO2 normal. Pode ser causada pela obstrução 

das vias respiratórias, depressão do comando respiratório, distúrbios neuromusculares, doenças 

da parede torácica e uso dos ventiladores mecânicos com ventilação insuficiente (AZEVEDO; 

TANIGUCHI; LADEIRA, 2015). 

 

Hipóxia 

 

É a disponibilidade diminuída de oxigênio para as células do corpo. Que pode ocorrer 

pela incapacidade do oxigênio atingir o sangue dos pulmões, pela insuficiência no transporte 

de oxigênio para os tecidos, pela quantidade insuficiente de hemoglobina no sangue e pela 

incapacidade dos tecidos em utilizar o oxigênio, mesmo quando é transportado para eles em 

quantidade adequada (GUYTON, 2006). 
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4.2 SEGUNDA ETAPA DO ESTUDO – ACURÁCIA DOS INDICADORES CLÍNICOS DO 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM HIPOTERMIA EM PACIENTES CARDIOAPATAS 

 

Os resultados referentes a segunda etapa deste estudo serão apresentados em 14 tabelas 

que expressam: caracterização sociodemográfica e clínica; frequência dos indicadores clínicos 

do DE hipotermia em pacientes cardiopatas; modelo de classe latente ajustado que indica a 

frequência do DE e a acurácia dos seus indicadores clínicos; e probabilidades posteriores para 

o diagnóstico de enfermagem Hipotermia em pacientes cardiopatas.  

 

4.2.1 Caracterização sociodemográfica 

  

A tabela dois apresenta a caracterização sociodemográfica dos pacientes cardiopatas 

participantes deste estudo por meio de estatística descritiva. 

 

Tabela 2 - Caracterização sociodemográfica dos pacientes internados em unidade cardiológica. 

Natal, RN, 2019. 

Caracterização sociodemográfica 
Variáveis Frequência % 

Sexo   
Masculino 75 62,50 
Feminino 45 37,50 

Total 120 100,00 
Faixa etária   
Até 60 anos 63 52,50 

Acima de 60 anos 57 47,50 
Total 120 100,00 

Estado civil   
Com companheiro 89 74,17 
Sem companheiro 31 25,83 

Total 120 100,00 
Local de nascimento   

Interior do RN 78 65,00 
Capital do RN 23 19,17 

Outros 19 15,83 
Total 120 100,00 

Local que reside   
Interior do RN 71 59,17 
Capital do RN 44 36,67 

Outros 5 4,16 
Total 120 100,00 

Grau de escolaridade   
Analfabeto 29 24,17 

Ensino fundamental incompleto 45 37,50 
Ensino fundamental completo 9 7,50 

Ensino médio incompleto 5 4,16 
Ensino médio completo 26 21,67 
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Superior completo 6 5,00 
Total 120 100,00 

Ocupação   
Aposentado 71 59,17 

Atividade remunerada 33 27,50 
Sem atividade 16 13,33 

Total 120 100,00 
Religião   
Praticante 105 87,50 

Não praticante 15 12,50 
Total 120 100,00 

Renda familiar   
Até 1 salário mínimo 59 49,17 

Acima de 1 salário mínimo 61 50,83 
Total 120 100,00 

Variável Mín Máx 25% Mediana 75% IQ Média DP CV Valor-p 

Idade 19,00 97,00 49,00 59,00 72,50 23,50 59,73 17,25 28,88 0,344 

Nºdependentes 0,00 8,00 2,00 3,00 4,00 2,00 2,91 1,34 46,11 <0,001 
IQ: Intervalo Interquartílico; DP: Desvio Padrão; CV: Coeficiente de Variação; (1) Teste de Shapiro Wilks para 

verificar a normalidade dos dados 

 

 Os dados Sociodemográficos demonstram predominância do sexo masculino (62,50%), 

idade média de 59,73 anos, com companheiro (74,17%), procedentes e residentes no interior 

do estado (65,00% e 59,17% respectivamente), com ensino fundamental completo (67,50%), 

aposentados (59,17%), renda familiar acima de um salário mínimo (50,83%) e de religião 

praticante (87,50%). Referente ao número de dependentes, obteve-se uma media de 2,91. 

 

4.2.2 Dados clínicos gerais 

 

A tabela três apresenta a caracterização clínica dos pacientes cardiopatas participantes 

deste estudo por meio de estatística descritiva. 

 

Tabela 3 - Caracterização clínica dos pacientes internados em unidade cardiológica. Natal, RN, 

2019. 

Motivo de internação 
Variáveis Frequência  % 

Insuficiência cardíaca congestiva 36 30,00 
Infarto com supra de ST 21 17,50 
Infarto sem supra de ST 15 12,50 

Endocardite 11 9,18 
Insuficiência valvar 8 6,67 

Estenose valvar 5 4,17 
Angina instável 4 3,33 
Angina estável 4 3,33 

Aneurisma de aorta 3 2,50 
Valvulopatia reumática 2 1,67 
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Miocardiopatia hipertrófica 2 1,67 
Fístula arterial 2 1,67 

Cardiopatia chagásica 1 0,83 
Taquicardia supraventricular 1 0,83 

Fibrilação atrial 1 0,83 
Cardiopatia isquêmica 1 0,83 

Choque por disparos de CDI 1 0,83 
Síndrome do coração partido 1 0,83 

Taquiarritmia 1 0,83 
Total 120 100,00 

Variável Mín Máx 25% Mediana 75% IQ Média DP CV 
Valor-

p 

Dias de 

Internação 
1,00 75,00 1,00 3,00 6,00 5,00 5,90 9,07 153,68 <0,001 

Tempo de 

diagnóstico 

de 

cardiopatia* 

1,00 13.140,00 4,00 60,00 1.095,00 1.091,00 920,62 1.692,52 183,85 <0,001 

IQ: Intervalo Interquartílico; DP: Desvio Padrão; CV: Coeficiente de Variação; (1) Teste de Shapiro Wilks para 

verificar a normalidade dos dados; * Em dias. 

 

No que concerne aos dados clínicos, o infarto agudo do miocárdio e a insuficiência 

cardíaca congestiva se configuraram como os motivos de internação mais frequentes (ambos 

com 30,00% de prevalência), seguidos pela endocardite (9,18%), insuficiência valvar (6,67%) 

e angina (6,66%). O número médio de dias internação foi de 5,90 dias e oscila entre um e 75 

dias. O tempo médio de diagnóstico de cardiopatia é de 920,62 dias. 

A tabela quatro apresenta a caracterização das variáveis relacionadas à realização de 

cirurgia coronariana feita anteriormente pelos pacientes cardiopatas participantes deste estudo 

por meio de estatística descritiva. 

Tabela 4 - Realização de cirurgia coronaria anteriormente dos pacientes internados em unidade 

cardiológica. Natal, RN, 2019. 

Cirurgia coronariana anterior 

Variáveis Frequência % 

Realização de cirurgia coronariana anterior   

Não realizou cirurgia coronariana anteriormente 95 79,17 

Realizou cirurgia coronariana anteriormente 25 20,83 

Total 120 100,00 

Tipo de cirurgia coronariana realizada anteriormente   

Valvuloplastia 15 60,00 

Angioplastia 7 28,00 

Implante de Cardio Desfibrilador Interno 2 8,00 

Revascularização do miocárdio 1 4,00 

Total 25 100,00 

Tempo da cirurgia coronariana anteriormente 
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Variável Mín Máx 25% Mediana 75% IQ 
Médi

a 
DP CV 

Valor

-p 

Tempo da 

cirurgia 

coronariana 

(em dias) 

1,00 288,00 24,00 48,00 108,00 84,00 75,44 70,85 93,91 0,004 

IQ: Intervalo Interquartílico; DP: Desvio Padrão; CV: Coeficiente de Variação; (1) Teste de Shapiro Wilks para 

verificar a normalidade dos dados 

Observa-se na tabela quatro que apenas 25 (20,83%) dos pacientes informaram já ter 

realizado cirurgia coronariana anteriormente. Destes, a maioria realizou valvuloplastia 

(60,00%). O tempo médio de realização da última cirurgia foi de 75,44 dias. 

A tabela cinco apresenta a caracterização das comorbidades associadas dos pacientes 

cardiopatas participantes deste estudo por meio de estatística descritiva. 

 

Tabela 5 - Comorbidades associadas apresentadas pelos pacientes internados em unidade 

cardiológica. Natal, RN, 2019. 

Comorbidades associadas  
Variáveis Frequência  % 

Hipertensão arterial sistêmica 99 82,50 
Diabetes Mellitus 51 42,50 

Sobrepeso 46 38,33 
IRC 18 15,00 

Doença respiratória 8 6,67 
Doenças osteo-articulares 7 5,83 

IRA 6 5,00 
Neoplasia 3 2,50 

AVE com sequela 3 2,50 
AVE sem sequela 3 2,50 

Insuficiência hepática 1 0,83 
Total 120 100,00 

 

Observa-se na tabela cinco que a hipertensão arterial sistêmica é a comorbidade de 

maior predominância apresentada pelos pacientes (82,50%), seguido de diabetes mellitus 

(42,50%), sobrepeso (38,33%) e insuficiência renal crônica (15,00%). 

A tabela seis apresenta a caracterização dos dados de suporte respiratório e 

hemodinâmico dos pacientes cardiopatas participantes deste estudo por meio de estatística 

descritiva. 

 

Tabela 6 - Dados de suporte neurológico, respiratório e hemodinâmico dos pacientes internados 

em unidade cardiológica. Natal, RN, 2019. 

Dados de suporte neurológico, respiratório e hemodinâmico 
Variáveis Frequência % 

Escala Glasgow   
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Dados de suporte neurológico, respiratório e hemodinâmico 
Variáveis Frequência % 

Abaixo de 8 0 0,00 
9 a 12 3 2,50 

13 a 15 117 97,50 
Total 120 100,00 

Tipo de dispositivo ventilatório   
Ar ambiente 113 94,17 
Cateter nasal 4 3,33 

Máscara de Venturi 2 1,67 
BIPAP 1 0,83 
Total 120 100,00 
FIO2   

21 113 94,17 
33 3 2,50 
40 4 3,33 

Total 120 100,00 
Uso de drogas vasoativas   

Não 112 93,33 
Sim 8 6,67 

Total 120 100,00 

Tipo de drogas vasoativas utilizadas   

Dobutamina 5 62,50 
Nitroglicerina 3 37,50 

Total 8 100,00 
Uso de cateteres   

Sim 86 71,67 
Não 34 28,33 

Total 120 100,00 
Tipo de cateter   

AVP 83 96,51 
Cateter Central 2 2,33 

Cateter HD 1 1,16 
Total 120 100,00 

 

O que concerne aos dados de suporte neurológico, nenhum paciente se encontrava em 

uso de sedativo, por este motivo, não houve aplicação da escala de Ramsay. Quanto a escala de 

coma de Glasgow houve predomínio do escore leve (97,50%). Já sobre o suporte respiratório, 

maioria dos pacientes encontravam-se em ar ambiente (94,17%) e o principal tipo de dispositivo 

ventilatório utilizado, para aqueles com necessidade de suporte ventilatório foi o cateter nasal 

(3,33).  

Quanto ao suporte hemodinâmico, apenas oito pacientes (6,67%) utilizaram drogas 

vasoativas. Destes, a dobutamina foi o de maior predominância (62,50%). Dentre a utilização 

de cateteres a grande maioria estava em uso (71,67%) e destes, 83 (96,51%) pacientes 

utilizavam o acesso venoso periférico. 
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A tabela sete e oito apresenta a caracterização dos dados referentes aos sinais vitais e 

medidas antropométricas dos pacientes cardiopatas participantes deste estudo por meio de 

estatística descritiva. 

 

Tabela 7 - Dados referentes aos sinais vitais e medidas antropométricas dos pacientes 

internados em unidade cardiológica. Natal, RN, 2019. 

Sinais vitais 

Variáveis Mín Máx 25% 
Median

a 
75% IQ Média DP CV 

Valor-

p 

PAD 80,00 230,00 100,00 111,50 125,50 25,50 115,43 22,46 19,45 <0,001 

PAS 40,00 119,00 60,00 66,50 80,00 20,00 69,28 14,12 20,38 <0,001 

FC 42,00 155,00 63,50 74,50 84,00 20,50 76,05 18,10 23,80 <0,001 

FR 10,00 32,00 16,00 18,00 18,00 2,00 17,63 2,97 16,87 <0,001 

HGT 68,00 431,00 84,00 102,00 133,50 49,50 119,28 54,81 45,95 <0,001 

Temperatura 

timpânica 

direita 

35,60 38,80 36,20 36,50 36,65 0,45 36,47 0,47 1,28 <0,001 

Temperatura 

timpânica 

esquerda 

35,60 38,00 36,20 36,45 36,60 0,40 36,41 0,41 1,12 <0,001 

Temperatura 

timpânica  
35,70 38,80 36,40 36,50 36,80 0,40 36,56 0,44 1,20 <0,001 

Temperatura 

axilar  
34,50 38,50 35,50 35,95 36,50 1,00 36,04 0,64 1,77 <0,001 

SpO2 78,00 100,00 96,00 98,00 99,00 3,00 96,72 3,37 3,49 <0,001 

Altura 1,45 1,93 1,58 1,63 1,68 0,10 1,63 0,09 5,28 0,019 

Peso 44,00 121,00 59,00 68,00 78,00 19,00 70,21 15,29 21,78 <0,001 

PAD: Pressão arterial diastólica; PAS: Pressão arterial sistólica; FC: Frequência cardíaca; FR: Frequência 

respiratória; SpO2: Saturação de oxigênio. 

 IQ: Intervalo Interquartílico; DP: Desvio Padrão; CV: Coeficiente de Variação; (1) Teste de Shapiro Wilks para 

verificar a normalidade dos dados. 

 

 

Tabela 8 - Dados referentes a classificação dos sinais vitais e medidas antropométricas dos 

pacientes internados em unidade cardiológica. Natal, RN, 2019. 

Classificação dos sinais vitais 
Variáveis Frequência % 

Pressão arterial   
PA baixa 21 17,50 

Normotenso 73 60,83 
PA elevada 26 21,67 

Total 120 100,00 
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FC   
Bradicardio 2 1,67 

Normocardio 108 90,00 
Taquicardio 10 8,33 

Total 120 100,00 
FR   

Bradipneico 14 11,67 
Eupneico 95 79,17 

Taquipneico 11 9,16 
Total 120 100,00 
HGT   

Hipoglicemia 4 3,33 
Normal 116 96,67 
Total 120 100,00 

Temperatura axilar ºC   
< 36 60 50,00 
≥ 36 60 50,00 
Total 120 100,00 

Temperatura timpânica ºC   
< 36 13 10,83 
≥ 36 107 89,17 
Total 120 100,00 

Saturação de oxigênio   
Anormal 14 11,67 
Normal 106 88,33 
Total 120 100,00 

Classificação do IMC*   
Baixo peso 13 11,93 
Eutrófico 51 46,79 
Sobrepeso 45 41,28 

Total 109 100,00 
FC: Frequência cardíaca; FR: Frequência respiratória; IMC: Índice de massa corporal; *Dados faltantes. 

 

 Maioria dos pacientes encontravam-se normotensos (60,83%), normocárdicos 

(90,00%), eupneicos (79,17%), com HGT normal (96,67%) e boa saturação de oxigênio 

(88,33%). 

 Quanto a temperatura, pode-se observar que metade dos pacientes (50%) obtiveram 

hipotermia na aferição axillar. Já na termometria timpânica, 13 pacientes (10,83%) 

apresentaram hipotermia. 

 Os dados referentes ao IMC apresentam-se como faltantes pela impossibilidade de 

realizar a medição de peso e altura de alguns pacientes e/ou pela inexistência destes dados no 

prontuário. Por esse motivo, observa-se a existência de apenas 109 pacientes com dados 

relativos ao IMC. Deste quantitative, observa-se grande parte da amostra com IMC eutrófico 

(46,79%). 
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4.2.3 Medicamentos em uso 

 

A tabela nove apresenta a caracterização dos medicamentos utilizados pelos pacientes 

cardiopatas participantes deste estudo por meio de estatística descritiva. 

 

Tabela 9 - Medicamentos utilizados pelos pacientes internados em unidade cardiológica. Natal, 

RN, 2019. 

Medicamentos utilizados  

Variáveis Frequência  % 

Betabloqueador 73 60,83 

Anticoagulante 67 55,83 

Antiinflamatório 57 47,50 

Diurético 55 45,83 

Antiagregante plaquetário 51 42,50 

Inibidores de angiotensina 44 36,67 

Insulina/Hipoglicemiantes 43 35,83 

Analgésico 28 23,33 

Antihipertensivo 28 23,33 

Vasodilatador 24 20,00 

Antibiótico 20 16,67 

Ansiolítico 15 12,50 

Inibidores HMG-CoA 15 12,50 

Digitálico 12 10,00 

Antiemético 9 7,50 

Antiarrítimico 8 6,67 

Antipsicótico 7 5,83 

Corticosteróide 5 4,17 

Inibidores dos canais de cálcio 5 4,17 

Antitérmicos 4 3,33 

Inibidores da ECA 2 1,67 

Total 120 100,00 

 

Observa-se predominância do uso de betabloqueadores (60,83%), seguido dos 

anticoagulantes (55,83%), antiinflamatórios (47,50%), diuréticos (45,83%), antiagregante 

plaquetário (42,50%). 

 

4.2.4 Exames laboratoriais 

 

Quanto aos exames laboratoriais dos pacientes internados em unidade cardiológica que 

apresentaram o valor-p<0,01, observou-se: leucócitos com mínimo de 2.910, máxima de 26.610 

e mediana de 7.610. Sódio com mínima de 119, máxima de 153 e mediana de 136. Potássio 
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com mínima de 3.0, máximo de 6.5 e mediana de 4,3. Ureia com mínima de 12, máximo de 247 

e mediana de 49. Creatinina com mínimo de 0.5, máximo de 15.3 e mediana de 1,10.  

A hemoglobina apresentou valor-p de 0,87, mínima de 6,5 e máxima de 17,3. As 

hemácias apresentaram valor-p de 0,90, mínima de 2,23 e máxima de 5,76. E o hematócrito 

apresentou valor-p de 0,52, mínima de 21,10 e máxima de 50,90. 

A tabela 10 apresenta a caracterização dos dados referentes aos exames laboratoriais 

dos pacientes cardiopatas participantes deste estudo por meio de estatística descritiva. 

 

Tabela 10 - Dados referentes a classificação dos exames laboratoriais dos pacientes internados 

em unidade cardiológica. Natal, RN, 2019. 

Classificação dos exames laboratoriais 
Variáveis Frequência % 

Hemoglobina*   
Normal 24 20,17 

Anormal 95 79,83 
Total 119 100,00 

Hemácias*   
Normal 68 57,63 

Anormal 50 42,37 
Total 118 100,00 

Hematócrito*   
Normal 39 32,77 

Anormal 80 67,23 
Total 119 100,00 

Leucócitos*   
Normal 95 79,83 

Anormal 24 20,17 
Total 119 100,00 

Plaquetas*   
Normal 103 86,55 

Anormal 16 13,45 
Total 117 100,00 

Sódio*   
Normal 65 55,56 

Anormal 52 44,44 
Total 117 100,00 

Potássio   
Normal 104 86,67 

Anormal 16 13,33 
Total 120 100,00 
Uréia   

Normal 63 52,50 
Anormal 57 47,50 

Total 120 100,00 
Creatinina   

Normal 78 65,00 
Anormal 42 35,00 

Total 120 100,00 
*Dados faltantes. 
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4.2.5 Fatores ambientais 

 

A tabela 11 apresenta a caracterização dos dados referentes aos fatores ambientais aos 

quais os pacientes cardiopatas participantes deste estudo estavam expostos, por meio de 

estatística descritiva. 

 

Tabela 11 - Dados referentes aos fatores ambientais dos pacientes internados em unidade 

cardiológica. Natal, RN, 2019. 

Fatores ambientais 

Variáveis Mín Máx 25% Mediana 75% IQ Média DP CV 
Valor-

p 

Umidade do 

ar 
66,00 80,00 72,00 73,00 76,00 4,00 73,36 2,74 3,73 0,009 

Temperatura 26,90 30,20 28,00 28,30 28,80 0,80 28,35 0,60 2,10 0,010 

IQ: Intervalo Interquartílico; DP: Desvio Padrão; CV: Coeficiente de Variação; (1) Teste de Shapiro-Wilk para 

verificar a normalidade dos dados. 

Observa-se que a pesquisa ocorreu em ambiente com temperatura média de 28,35 °C, 

mediana de 28,30ºC, mínima de 26,90ºC e máxima de 30,20ºC. Quanto a umidade relativa do 

ar, a média foi de 73,36%, mediana de 73, mínima de 66 e máxima de 80. 

 

4.2.6 Características definidoras do de hipotermia em pacientes cardiopatas 

 

A tabela 12 apresenta a caracterização dos dados referentes as características definidoras 

do DE Hipotermia identificados nos pacientes cardiopatas participantes deste estudo. 

 

Tabela 12 - Características definidoras do diagnóstico de enfermagem Hipotermia identificadas 

nos pacientes cardiopatas participantes deste estudo. Natal, 2019. 

Características definidoras N % IC 95% 

Hipertensão 99 82,5 0,10-0,24 

Preenchimento capilar lento > 3 segundos 34 28,3 0,62-0,79 

Pele fria ao toque 30 25,0 0,66-0,82 

Taquicardia 10 8,3 0,85-0,96 

Piloereção 6 5,0 0,90-0,98 

Calafrios 3 2,5 0,93-0,99 

Redução do nível de glicose no sangue 3 2,5 0,93-0,99 

Hipoglicemia 2 1,7 0,94-1,00 

Bradicardia 2 1,7 0,94-1,00 
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Na tabela acima estão listadas apenas nove características definidoras das 12 

identificadas na NANDA-I. Isso porque as características acrocianose, cianose nos leitos 

ungueais e hipóxia não foram identificadas na amostra. A característica definidora mais 

frequente foi a hipertensão (82,5%), seguida de preenchimento capilar lento > 3 segundos 

(28,3%) e pele fria ao toque (25,0%). 

Pela presença dos indicadores clínicos identificados nos pacientes deste estudo, foi 

possível a realização do modelo de classe latente com efeitos randômicos para identificação da 

prevalência do diagnóstico, assim como para as medidas de sensibilidade e especificidade de 

cada um dos indicadores como demonstrado na tabela 13. Observa-se que após o ajuste do 

modelo de classe latente foram excluídas seis características definidoras. 

 

4.2.7 Modelo de classe latente ajustado e prevalência do diagnóstico de enfermagem 

hipotermia em pacientes cardiopatas 

 

A tabela 13 apresenta a caracterização dos dados referentes as medidas de acurácia 

diagnóstica para as características definidoras do DE Hipotermia identificados nos pacientes 

cardiopatas participantes deste estudo, a partir do modelo de classe latente com efeitos 

randômicos. 

 

Tabela 13 - Medidas de acurácia diagnóstica para características definidoras de Hipotermia 

entre pacientes cardiopatas obtidas a partir de modelo de classe latente com efeitos randômicos. 

Natal, 2019. 

Características definidoras Sens IC95% Esp IC95% 

Redução no nível de glicose 0,9915 0,0175 0,9997 0,9988 0,9479 1,0000 

Hipoglicemia 1,0000 1,0000 1,0000 0,9988 0,9510 1,0000 

Taquicardia 0,9237 0,8499 0,9582 0,5000 0,0001 0,9997 

Piloereção 0,9491 0,8657 0,9777 0,0012 0,0000 0,0604 

Pele fria ao toque 0,7457 0,6404 0,8208 0,0012 0,0000 0,0547 

Hipertensão 0,1780 0,1227 0,2610 0,9988 0,9415 1,0000 

Prevalência: 98,33% G2: 19,16 GL: 50 p = 0,999 Entropia: 1,00 

 

A tabela 13 apresentou o conjunto de indicadores clínicos capazes de predizer a presença 

do diagnóstico de enfermagem Hipotermia em pacientes cardiopatas por apresentar ajuste 

adequado (p=0,999).  Neste modelo, observaram-se como indicadores sensíveis, ou seja, 
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aqueles cuja presença indica a presença do diagnóstico: redução do nível de glicose no sangue, 

hipertensão, hipoglicemia, piloereção, taquicardia e pele fria ao toque. Dentre os indicadores 

específicos, cuja ausência indica ausência do diagnóstico, destacaram-se os indicadores: 

redução do nível de glicose, hipoglicemia e hipertensão.  

Neste sentido, observa-se que três das seis características definidoras apresentaram 

valores altos de especificidade o que denota ser um bom indicador para confirmação da 

presença da hipotermia. Duas características definidoras apresentaram valores altos para 

sensibilidade e especificidade (redução no nível de glicose e hipoglicemia), portanto, são úteis 

na inferência e confirmação da presença deste diagnóstico. 

Tais dados permitiram portanto, identificar os indicadores clínicos que melhor prediz o 

diagnóstico de enfermagem Hipotermia em pacientes cardiopatas, a partir do modelo de classe 

latente e a identificação da prevalência deste diagnóstico nos participantes do estudo. Por meio 

da interação entre as variáveis observáveis, a prevalência para o diagnóstico de enfermagem 

Hipotermia em pacientes cardiopatas foi de 98,33%. 

 

 

4.2.8 Propabilidades posteriores para o diagnóstico de enfermagem hipotermia em 

pacientes cardiopatas 

 

A tabela 14 apresenta a caracterização dos dados referentes a propabilidades posteriores 

para o DE Hipotermia identificados nos pacientes cardiopatas participantes deste estudo. 

 

Tabela 14 - Probabilidades posteriores para o diagnóstico de enfermagem Hipotermia em 

pacientes cardiopatas com base no modelo de classe latente ajustado. Natal, RN, 2019. 

Conj. 
Características definidoras 

n 
Hipotermia 

CD4 CD7 CD12 CD9 CD10 CD6 Aus Pres 

1 0 0 0 1 1 0 1 1,00 0,00 

2 0 0 1 1 1 0 1 1,00 0,00 

3 0 1 1 1 0 1 1 0,00 1,00 

4 1 1 0 0 1 0 1 0,00 1,00 

5 1 1 0 1 0 0 1 0,00 1,00 

6 1 1 0 1 0 1 2 0,00 1,00 

7 1 1 0 1 1 0 5 0,00 1,00 

8 1 1 1 0 0 0 3 0,00 1,00 
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9 1 1 1 0 1 0 2 0,00 1,00 

10 1 1 1 1 0 0 19 0,00 1,00 

11 1 1 1 1 0 1 4 0,00 1,00 

12 1 1 1 1 1 0 66 0,00 1,00 

13 1 1 1 1 1 1 14 0,00 1,00 

CD4: Redução no nível de glicose; CD7: Hipoglicemia; CD12: Taquicardia; CD9: Piloereção; CD10: Pele fria 

ao toque; CD6: Hipertensão. 

 

A tabela 14 apresenta a probabilidade de se identificar ou não o diagnóstico de 

enfermagem Hipotermia a partir da presença ou ausência das seis características definidoras 

que compuseram o modelo de classe latente ajustado, em pacientes cardiopatas. De acordo com 

os dados, 11 dos 13 conjuntos de diferentes combinações de características definidoras 

apresentaram probabilidade de identificar o diagnóstico de enfermagem Hipotermia. 
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5 DISCUSSÃO 

 

As doenças cardiovasculares se configuram como a principal causa de morte no mundo 

e, no Brasil, representam cerca de 30% das causas de óbitos. A Organização Mundial da Saúde 

estabeleceu como meta a redução de 25% das doenças crônicas cardiovasculares até o ano de 

2025 e em concordância, a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) lançou em 2013 uma 

publicação com o objetivo de aumentar a prevenção dessas doenças no Brasil (SIMÃO; WHO, 

2013).  

Para isso, torna-se de fundamental importância conhecer o perfil dessa população e as 

complicações que podem agravar ou aumentar o período de internação (SIMÃO; WHO, 2013). 

Pois se sabe que a maioria das doenças cardiovasculares podem ser prevenidas por meio da 

abordagem e controle de fatores de risco (ROCHA, 2017). 

Um estudo que avalia o perfil do estilo de vida de pessoas idosas identificou que 74,3% 

dos participantes referiam diagnóstico de doença cardiovascular, de acordo com a SBC 

(SOUZA, 2016). Estudo que indica o impacto econômico causado pelas doenças 

cardiovasculares de 2010 a 2015 no Brasil revela um aumento significativo dos custos ao longo 

dos anos e um gasto total com internações e consultas no ano de 2015 superior a 5 bilhões de 

reais. Esse dado é um indicativo do aumento do número de pessoas portadoras de doenças 

cardiovasculares e do aumento dos gastos públicos com esse público (SIQUEIRA, 2017). 

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

impacto de natureza física, social e econômica, além de 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. É reconhecido que a hipotermia pode causar importantes 

alterações cardíacas: 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 (LIU, 2015; HUDZIK; 

GAZIOR, 2017; COLLINS et al., 2018; KIEKKAS et al., 2018). 

Neste sentido, compreende-se a importância de prevenir a hipotermia e suas 

complicações cardíacas, tendo em vista a complexidade dos agravos ocasionados e o aumento 

da mortalidade destes pacientes destacado em estudos anteriores (KIEKKAS et al., 2018). 

A partir deste estudo foi possível definir com clareza o conceito da hipotermia como a 

temperatura corporal central inferior a 36ºC. Também foi possível reconhecê-la uma condição 

clínica de origem multifatorial que pode estar relacionada a: disfunções agudas ou crônicas, 

intoxicações, disfunções do centro termoregulador, uso de substâncias que agem no SNC, 
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envelhecimento, nutrição e exposição ambiental (GREANEY, 2015; ZONNENBERG, 2017).  

Uma coorte desenvolvida em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) avaliou a presença 

desta manifestação clínica em pacientes não expostos a fatores já reconhecidos como 

causadores de hipotermia e identificou o aparecimento da baixa temperatura nas primeiras vinte 

e quarto horas da admissão no setor e sua associação com o aumento da mortalidade (NIVEN 

et al., 2016).  

As condições que precedem a ocorrência da hipotermia podem ser consideradas como 

antecedentes ao fenômeno e afetar a capacidade homeotérmica do ser humano, que mantém a 

temperatura corporal estável dentro dos limites para que as reações enzimáticas do organismo 

ocorram de maneira adequada.  

A baixa temperatura ambiental, por exemplo, é considerada um importante fator de risco 

para a ocorrência da hipotermia porque o corpo pode perder calor para o meio por convecção, 

de forma que a queda da temperatura ambiental acelera a perda de calor como uma tentativa de 

manter a homeostase da temperatura corporal pelo SNS (COSTANZO, 2014; KLAUKE, 2016; 

ZONNENBERG, 2017). 

Além da convecção, transferência direta de calor da pele para o ambiente, o corpo perde 

calor por três mecanismos: condução é a transferência direta de calor por contato com objeto 

mais frio, a evaporação é a vaporização da água do corpo decorrente da transpiração ou outros 

mecanismos como as trocas pulmonares e radiação (GUYTON, 2006; MULCAHY, 2009; 

RISCHALL, 2016). 

No que se refere ao envelhecimento, compreende-se que a capacidade homeostática 

diminui progressivamente com a idade. Além disso, a percepção térmica no idoso é alterada, o 

que compromete a capacidade de conservação do calor por essa população. Junto a isso, há 

associação à comorbidades que diminuem ou impossibilitam essa conservação do calor, como 

a imobilidade e doenças sistêmicas (BRASIL, 2011; HARMER, 2012). 

O uso de drogas e algumas medicações podem interferir diretamente na capacidade de 

manutenção da temperatura e podem inibir a geração de calafrios. Os agentes anestésicos, por 

exemplo, podem inibir a termorregulação por agir no sistema nervoso central (SNC) e, desta 

forma, causar hipotermia (AMANTE, 2012). 

Ao detectar a diminuição da temperatura corporal, as células termossensíveis são 

inibidas e o centro hipotalâmico de produção de calor é ativado, o que gera a ativação do sistema 

nervoso simpático (SNS) (GUYTON, 2006).  

Dentre os mecanismos desencadeados por este sistema está a vasoconstrição periférica, 

piloereção e tremores. Na vasoconstrição periférica os vasos sanguíneos da pele ficam 
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contraídos com diminuição da circunferência dos vasos sanguíneos periféricos, de forma a 

reduzir o fluxo de sangue e a transferência de calor para a superfície da pele. Isso faz com que 

a perda de calor se reduza e permite a conservação e aumento da temperatura dos órgãos 

centrais. Essa reação também pode ser explicada pela liberação de epinefrina e norepinefrina 

devido a estimulação do SNS na hipotermia (GUYTON, 2006). 

Esse mecanismo compensatório de manutenção da temperatura corporal central é 

responsável pelo surgimento da cianose, sinal clínico em que a pele, membrana mucosa e/ou 

leitos ungueais adquirem coloração azulada ou acinzentada. Concomitante, a pele fria também 

pode ser um sinal consequente a vasoconstrição periférica, justificada pela redução do fluxo 

sanguíneo (ROMERO, 2017; WOLLINA, 2018). 

Os tremores/calafrios, que também são sinais clínicos importantes da hipotermia, 

ocorrem devido ao aumento do tônus muscular, mediado pelo SNS, que gera aumento da 

quantidade de calor produzida. Ocorre com a distensão muscular que provoca reflexo de 

estiramento e contração do músculo. Essa contração distende o musculo antagonista, que 

apresenta seu próprio reflexo de estiramento e forma um ciclo repertitivo de forma a aparecer 

um tremor contínuo. Toda essa atividade muscular pode aumentar a intensidade de produção 

de calor por até 300 a 400% (GUYTON, 2006). A baixa glicose no sangue ou a fadiga podem, 

entretanto, limitar a capacidade do corpo de produzir calor por meio da termogênese dos 

tremores. 

É importante destacar a importância da não inibição dos tremores apresentados pelos 

pacientes hipotérmicos pela sua função de manutenção do metabolismo basal através da geração 

de calor. Mas também é importante compreender que a permanência destes por muito tempo 

levará a exaustão do glicogênio armazenado de forma a evoluir para a acidose lática e fadiga 

muscular completa. 

Os eventos ou incidentes que resultam da hipotermia são considerados consequentes. 

Dentre eles estão: diminuição da taxa metabólica e função plaquetária, atraso na cicatrização, 

complicações cardíacas, aumento da vulnerabilidade a infecções e, inclusive, danos ao SNC, de 

forma a ocasionar rebaixamento do nível de consciência e outras complicações (BESTERN, 

2018). 

O declínio da atividade metabólica leva a um atraso na resposta fisiológica durante a 

hipotermia, o que compromete o mecanismo de termoregulação (SNYDER, 2005). Como 

resultado há uma perda rápida de calor e um reaquecimento lentificado (CONNOR, 2000). A 

baixa temperatura corporal provoca lentidão das reações químicas celulares e consequente 

diminuição da intensidade do metabolismo celular (GUYTON, 2006). 
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O aumento da vulnerabilidade a infecções ocorre em detrimento da vasoconstrição, que 

ocasiona a queda da oxigenação tecidual e ao comprometimento da imunidade ocasionada pela 

hipotermia (SILVA, 2014). A vasoconstrição reduz o fluxo de nutrientes para o corpo, o que 

altera o processo de cicatrização de feridas e diminui a entrega de oxigênio ao tecido. Quando 

o oxigênio é limitado, os neutrófilos não são capazes de executar sua ação de maneira adequada, 

o que aumenta o risco de infecção (LYNCH, 2010). 

Uma das complicações mais súbitas da hipotermia acidental é a parada cardíaca. Uma 

temperatura corporal inferior a 30ºC está associada a arritmias e a assistolia ocorre a 

temperaturas inferiores a 25ºC (TURTIAINEN, 2014). A hipotermia exerce um efeito 

inotrópico negativo no miocárdio, de tal forma que a depressão da contratilidade ventricular 

esquerda ocorre com graus moderados de hipotermia (SMITH, 2001). Além disso, os tremores 

podem ser gerados em excesso, como mecanismo compensatório, e provocar isquemia do 

músculo cardíaco (CAMPBELL, 2011). 

Nos pacientes com traumatismo craniano, a hipotermia leve aumenta o tempo de ejeção 

do ventrículo esquerdo, reduz o enchimento diastólico precoce e o tempo de influxo diastólico 

total e prejudica a velocidade de movimentação da parede posterior do ventrículo esquerdo 

durante a sístole e diástole. À medida que a temperatura central diminui ocorre bradicardia 

progressiva. As manifestações eletrocardiográficas da hipotermia incluem diminuição da 

velocidade de condução miocárdica, prolongamento do PR, QT e QRS, inversão da onda T e 

ondas de Osborn ou 'J' após o QRS (SMITH, 2001).  

A explicação para essas alterações ainda não é totalmente clara. Acredita-se que advém 

de mudanças nos mecanismos por atraso do potencial de ação cardíaco decorrentes da 

diminuição metabólica provocada pela baixa temperatura corporal (KUTH; FARMERY, 2014; 

HARDIK et al., 2015).  

Os departamentos de emergência, UTI, trauma e pacientes cardíacos estão 

especialmente em risco de desenvolver complicações provenientes da hipotermia. Pesquisa 

demonstra que a hipotermia acidental é frequentemente observada em pacientes gravemente 

enfermos e está associada a deficiências fisiológicas e desfechos de mortalidade (RUBIANO, 

2013; BALVERS, 2016). 

Quanto a caracterização sociodemográfica deste estudo, o sexo masculino foi 

identificado com maior prevalência (62,50% da amostra). O que corrobora com achados de 

estudos anteriores que classificam o perfil da população cardiopata nos mais diversos ambientes 

com maior prevalência do sexo masculino (SILVA, 2018; MEDEIROS, 2017; SOUSA, 2017).  
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Estudos relativos a hipotermia classificam o sexo feminino com menor susceptibilidade 

a hipotermia porque apresentam maior disposição para armazenamento de gordura de forma a 

perder menos calor (KUHT, 2014). O que corrobora com o resultado de estudos que trazem o 

sexo feminino com menor prevalência da hipotermia não intencional (SEMAN, 2009; MUNIZ, 

2014). A predominância do gênero masculino pode então ter relação tanto ao perfil de paciente 

estudado quanto a maior susceptibilidade do sexo masculino em perder calor. 

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

avançada como um fator não significativo para a ocorrência da hipotermia (COLLINS et al., 

2018). O presente estudo também demonstra este dado pois trás uma idade média de 59,73 anos 

e a presença da hipotermia em variadas faixas etárias, desde jovens adultos até idosos. 

Neste sentido, 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 e por isso são mais vulneráveis ao desenvolvimento 

da hipotermia e suas complicações quando não tratada (MITCHELL; D’ANGELO, 2008; 

KUHT, 2014; TOROSSIAN et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2015). 

Sabe-se que hipotermia nos idosos decorre, geralmente, de comorbidades associadas à 

limitação de movimentos e falência dos mecanismos termorregulatórios, com influência 

importante também de fatores comportamentais, isolamento social e insuficiência de recursos. 

Quanto as condições socioeconômicas, grande parte da amostra deste estudo apresentou 

renda mensal inferior a dois salários mínimos. Uma pesquisa de revisão sobre a resposta 

cardiovascular às alterações na termorregulação classificou indivíduos de baixa renda como de 

maior vulnerabilidade a complicações, por 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).  

 No que concerne aos motivos de internação, estudos demonstram que a insuficiência 

cardíaca (IC) está entre as principais causas de hospitalização de pacientes adultos no país, 

considerada hoje como problema de saúde pública, com elevada taxa de mortalidade, inclusive 

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

al., 2017).  Trata-se de uma patologia em que as re-hospitalizações são causadas principalmente 

pela não aderência ao regime terapêutico e que posiciona o Brasil como o país com uma das 

mais elevadas taxas de mortalidade intrahospitalar do mundo (RHODE, 2018). 

Estudo transversal acerca da hospitalização por doenças cardiovasculares obteve 

resultado semelhante ao encontrado neste estudo, em que grande parte da população (30,00%) 

apresentou complicações decorrentes da IC como motivo de internação (PEREIRA et al., 2011).  
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O infarto agudo do miocardio é uma das doenças mais frequentes nos países ocidentais 

e se configurou neste estudo com grande prevalência junto a IC (ambos 30,00%). Este se 

configura também, conforme estudos, como a principal causa de óbitos por doenças 

cardiovasculares (ROCHA; RIBEIRO, 2017).  

Acredita-se que disfunções cardiovasculares podem afetar os mecanismos de 

termorregulação nos casos em que a hipotermia surge em decorrência da sepse e por esse 

motivo são considerados fatores de risco ao desenvolvimento da hipotermia (WEAVEL et al., 

2016). 

Observa-se ainda que apenas 25 (20,83%) dos pacientes informaram já ter realizado 

cirurgia coronariana anteriormente. Este é um dado importante porque no que se refere a 

hipotermia compreende-se 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 (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). E ainda que a manutenção da normotermia no pré-operatório garante a segurança 

do paciente, aumenta sua satisfação e evita complicações associadas a dificuldade em manter a 

temperatura dentro dos parâmetros (DANCZUK, 2015; OLIVEIRA et al., 2015). 

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

apresenta hipertensão arterial sistêmica (82,50%), resultado semelhante encontrado em um 

estudo transversal sobre pacientes com doenças cardiovasculares, em que 84,8% da população 

era portadora de HAS. Sabe-se que a não aderência ao tratamento e estilo de vida requerido 

pela HAS gera problemas de saúde de maior gravidade, como as doenças cardíacas (KOERICH, 

2017).  

A diabetes mellitus também demonstrou destaque em sua prevalência neste estudo, em 

que 42,50% da amostra apresentou esta comorbidade. A diabetes é compreendida como um 

distúrbio metabólico que prejudica a capacidade de regular a glicemia. Pesquisas mostraram 

que indivíduos que 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 (LIU, 2015; KENNY et al., 2016). Desta forma, 

indivíduos com diabetes apresentam maior susceptibilidade a redução de temperatura associada 

à exposição ao frio (KENNYA, 2016). 

O sobrepeso é fator de risco ao desenvolvimento das doenças cardiovasculares e esteve 

presente em 38,33% da amostra deste estudo, entretanto não se configura como fator de risco 
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ao desenvolvimento da hipotermia, isso porque, o peso aumenta sem o aumento da altura, o que 

gera uma menor proporção de área corporal. A perda de calor cutâneo é proporcional a área de 

superfície da pele, portanto, indivíduos com sobrepeso podem perder seu calor metabólico mais 

lentamente. Além disso, a produção de calor metabólico é maior nos obesos do que em 

indivíduos com IMC adequado porque o tecido adiposo apresenta condutividade reduzida e 

maior capacidade de isolamento ao fluxo de calor condutivo (SAVASTANO, 2009). 

Quanto aos medicamentos utilizados observa-se predominância do uso de 

betabloqueadores (60,83%), seguido dos anticoagulantes (55,83%), antiinflamatórios 

(47,50%), diuréticos (45,83%), antiagregante plaquetário (42,50%). Este resultado corrobora 

com estudo retrospectivo que descreve as características clínicas de pacientes com síndrome 

coronariana aguda que revela 95,3% dos pacientes com uso de betabloqueadores e 60% com 

uso de anticoagulantes (SOARES, 2009). Tais dados vão de encontro a estudo em que 87,1% 

da amostra encontra-se em uso de betabloqueadores e diuréticos, 43,9% com antiagregantes 

(BRANDÃO, 2015). 

A elevada prevalência de antiinflamatórios pode ser explicada porque grande parte 

destas medicações apresentarem ação analgésica, anti-inflamatória, antitérmica e 

antitrombótica, que podem ser necessárias a pacientes com patologias muito frequentes neste 

estudo como o infarto agudo do miocárdio e a endocardite (WANMACHER, 2004). 

No que concerne a hipotermia, sabe-se que as interações medicamentosas e o 

abuso de certos psicotrópicos podem aumentar o risco de hipotermia. Além disso, diversas 

classes de medicamentos prescritos para idosos podem induzir a hipotermia por perda de calor, 

como é o caso dos antipsicóticos e dos antihipertensivos betabloqueadores (BLASS, 2004; 

KASANGRA, 2013). 

Quanto aos fatores ambientais observa-se que a pesquisa ocorreu em ambiente com 

temperatura média de 28,35 °C e com umidade relativa média de 73,36%. É importante destacar 

que o ambiente em que os participantes deste estudo estavam internados não possuía ar 

condicionado.  

Estudo destaca a temperatura do ambiente como determinante na avaliação de 

parâmetros vitais, especialmente em unidades de cuidados críticos. Neste sentido, ambientes 

refrigerados, mesmo com temperatura dentro dos parâmetros legais, podem prejudicar o quadro 

clínico e retardar o processo de recuperação dos pacientes. Por isso, é importante avaliar 

situações em que ocorra exposição às baixas temperaturas características do ambiente, já que 

as perdas de calor ocorrem por convecção (OLIVEIRA, 2009). 
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Quanto a temperatura, pode-se observar que metade dos pacientes (50%) obtiveram 

hipotermia na aferição axillar. Já na termometria timpânica, 13 pacientes (10,83%) 

apresentaram hipotermia. 

A prevalência do diagnóstico de enfermagem hipotermia neste estudo foi de 98,33%. 

Estudo anterior que analisa a prevalência da hipotermia em idosos institucionalizados 

identificou a prevalência de 7,2% (SEMAN, 2009). Outro estudo que avalia a hipotermia em 

pacientes adultos no periodo transoperatório identificou uma prevalência de 40,25% e estudo 

que avalia a prevalência da hipotermia pós-operatória encontrou um resultado de 34,7% 

(DANCKSUK, 2014; PIPA, 2016). Vale ressaltar que não foram encontrados estudos de 

prevalência do diagnóstico de enfermagem hipotermia em pacientes clínicos. 

A American Society of PeriAnesthesia Nurses (ASPAN) recomenda a termometria 

timpânica por considera-lo um método confiável, não invasivo, de competência profissional do 

enfermeiro e que retrata com maior confiabilidade a temperatura central. Estudo observacional, 

prospectivo, realizado em centro cirúrgico corrobora com esse protocolo já que utilizou as 

termometrias timpânica e temporal, e concluiu que a primeira tem maior estabilidade com 

menor variação em torno da temperatura média (DANCKSUK, 2016). 

Com essa justificativa, optou-se por utilizar neste estudo as aferições timpânica e 

periférica axilar no intuito de proporcionar uma melhor observação e avaliação dos dados 

coletados. Neste sentido, observa-se que a diferença de prevalência de hipotermia pela 

termometria axilar e timpânica foi considerável (50% e 10,83%, respectivamente). Pode-se 

observar também que a temperatura axilar mínima foi de 34,5°C enquanto a timpânica foi de 

35,7°C.  

Este achado pode sugerir uma avaliação dos serviços de saúde quanto ao instrumental 

utilizado para que se garanta condutas acuradas e fidedignas a tomada de decisão clínica. 

Quanto aos exames laboratoriais a maioria dos pacientes apresentaram alterações nos 

valores de hemoglobina e hematócrito (79,83% e 67,23%). Sabe-se que a diminuição dos 

valores destas variáveis pode ocorrer como consequência da insuficiência cardíaca ou dos 

medicamentos utilizados para o tratamento dessa condição como inibidores da enzima 

conversora de angiotensina pois provocam inibição da produção de eritropoietina 

(MAGGINONI, 2005; TANG, 2006). No entanto, a partir da análise estatística desse estudo, 

não é possível afirmar a real causa da redução desses valores. 

Cabe ressaltar que neste estudo não foram incluídos pacientes em hipotermia 

terapêutica. A American Heart Association recomenda a indução da hipotermia terapêutica em 

todos os pacientes adultos comatosos após parada cardiorrespiratória com temperatura alvo 
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entre 32 e 36 °C por pelo menos 24 horas. Isso acontece com a intenção de reduzir a mortalidade 

e proporcionar melhora do desfecho neurológico (AHA, 2015).  

Por se caracterizar como uma conduta intencional não foi incluída e/ou discutida neste 

estudo. Embora tenha-se conhecimento de que a hipotermia terapêutica é benéfica em certas 

situações clínicas, a evidência é clara que a hipotermia acidental / espontânea é associada ao 

aumento da mortalidade (HIGGINSON, 2018). 

Por meio da investigação dos indicadores clínicos propostos pela NANDA-I foi possível 

realizar a análise de classe latente do diagnóstico de enfermagem hipotermia em pacientes 

cardiopatas. No que se refere a esta análise, apenas nove características definidoras das 12 

identificadas na NANDA-I foram analisadas. Isso porque as características acrocianose, 

cianose nos leitos ungueais e hipóxia não foram identificadas na amostra. 

A característica definidora mais frequente foi a hipertensão (82,5%), seguida de 

preenchimento capilar lento > 3 segundos (28,3%) e pele fria ao toque (25,0%). A hipertensão 

é uma condição clínica de origem multifatorial que se caracteriza 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 (PASTORE, 2016).  

O tempo de enchimento capilar é o tempo necessário para que o leito capilar distal 

recupere a sua perfusão após compressão. Em adultos o tempo é considerado normal quando o 

tempo de coloração ocorre entre dois a três segundos (PAZIN-FILHO, 2016). Um enchimento 

capilar lento está relacionado a hipoperfusão tecidual e no caso da hipotermia pode estar 

relacionada a vasoconstrição periférica (AZEVEDO; TANIGUCHI; LADEIRA, 2015). 

A mensuração dos indicadores clínicos permitiu a identificação da prevalência do 

diagnóstico, assim como para as medidas de sensibilidade e especificidade de cada um dos 

indicadores. A sensibilidade indica a presença do indicador clínico quando o diagnóstico estiver 

presente e a especificidade indica a ausência do indicador clínico quando o diagnóstico estiver 

ausente (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012). 

Após o ajuste do modelo de classe latente foram excluídas seis características 

definidoras (acrocianose, cianose nos leitos ungueais, hipóxia preenchimento capilar lento, 

calafrios e bradicardia).  Neste modelo, observaram-se como indicadores sensíveis: redução do 

nível de glicose no sangue, hipertensão, hipoglicemia, piloereção, taquicardia e pele fria ao 

toque. Dentre os indicadores específicos destacaram-se os indicadores: redução do nível de 

glicose, hipoglicemia e hipertensão. 

Observa-se que três das seis características definidoras apresentaram valores altos de 

especificidade, o que denota ser um bom indicador para confirmação da presença da hipotermia 
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e duas características definidoras com valores altos para sensibilidade e especificidade (redução 

no nível de glicose e hipoglicemia), portanto, são úteis na inferência e confirmação da presença 

deste diagnóstico. 

Entretanto, a diretriz da sociedade brasileira de diabetes define a hipoglicemia como a 

diminuição da glicemia capilar a menos que 70mg/dL (OLIVEIRA, 2017). Dessa forma, 

entende-se que a definição das duas variáveis (redução no nível de glicose e hipoglicemia) são 

iguais e portanto mensuradas da mesma forma. 

Além disso, compreende-se que a hipertensão arterial sistêmica é um indicador de alta 

prevalência em pacientes cardiopatas, como identificado em estudos anteriores. Isso porque, 

pode ser causa ou consequência das cardiopatias. Desta forma, sua alta prevalência pode ter 

relação a alta prevalência do diagnóstico de enfermagem hipotermia em pacientes cardiopatas. 

Os dados encontrados neste estudo permitiram identificar os indicadores clínicos que 

melhor prediz o diagnóstico de enfermagem Hipotermia em pacientes cardiopatas, a partir do 

modelo de classe latente e a identificação da prevalência deste diagnóstico nos participantes do 

estudo. Por meio da interação entre as variáveis observáveis, a prevalência para o diagnóstico 

de enfermagem Hipotermia em pacientes cardiopatas foi de 98,33%. 

Diante dos indicadores clínicos apresentados aos pacientes cardiopatas faz-se necessário 

o desenvolvimento de protocolos direcionados a identificação precoce da hipotermia nesses 

pacientes, tendo em vista toda a complexidade envolvida nos cuidados promovidos e nas mais 

variadas complicações cardíacas que esta condição clínica pode gerar, de forma a comprometer 

ainda mais o sistema cardiovascular destes pacientes. 

A inferência fidedigna e acurada deste diagnóstico por meio de indicadores clínicos 

acurados pode prevenir complicações e promover a implementação de intervenções de 

enfermagem direcionadas que são de competência do enfermeiro no serviço de saúde. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que a hipotermia é uma resposta humana que precisa ser investigada e 

identificada de maneira acurada pelo enfermeiro, definida como a temperatura corporal central 

inferior a 36ºC. As condições que precedem a ocorrência da hipotermia podem ser consideradas 

como antecedentes ao fenômeno e afetam a capacidade homeotérmica do ser humano de manter 

a temperatura corporal estável dentro dos limites para que as reações enzimáticas do organismo 

ocorram de maneira adequada. 

Dentre os antecedentes estão fatores ambientais, fisiológicos, medicamentosos e 

econômicos. Já dentre os consequentes, eventos ou incidentes que resultam da hipotermia, 

estão: diminuição da taxa metabólica e função plaquetária, atraso na cicatrização, complicações 

cardíacas, aumento da vulnerabilidade a infecções e danos ao SNC. 

Quanto a caracterização sociodemográfica do estudo observa-se maioria do sexo 

masculino, com idade média de 59,73 anos, com companheiro, procedentes e residentes no 

interior do estado, ensino fundamental completo, renda familiar acima de um salário mínimo e 

religião praticante. O infarto agudo do miocárdio e a insuficiência cardíaca foram os motivos 

de internação mais frequentes. 

Quanto a temperatura, pode-se observar que metade dos pacientes obtiveram redução 

da temperatura na aferição axillar e na termometria timpânica esse dado foi de 10,83%. É 

importante destacar a relevância do instrumental utilizado na prática assistencial na 

identificação acurada de indicadores clínicos relevantes a uma prática segura. Pois, neste caso, 

o tipo de termomêtro utilizado pode interfeir na conduta profissional tendo em vista a 

discrepância de valores apresentadas nas diferentes formas de medição. 

Na análise de classe latente, foi possível observar como indicadores sensíveis, cuja 

presença indica a presença do diagnóstico: redução do nível de glicose no sangue, hipertensão, 

hipoglicemia, piloereção, taquicardia e pele fria ao toque. Dentre os indicadores específicos, 

cuja ausência indica ausência do diagnóstico, destacaram-se os indicadores: redução do nível 

de glicose, hipoglicemia e hipertensão.  

Neste sentido, observa-se que redução do nível de glicose, hipoglicemia e hipertensão 

apresentaram valores altos de especificidade, o que denota ser um bom indicador para 

confirmação da presença da hipotermia. E redução no nível de glicose e hipoglicemia 

apresentaram valores altos para sensibilidade e especificidade, portanto, são úteis na inferência 

e confirmação da presença deste diagnóstico. 
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Tais dados permitiram a identificação da prevalência do diagnóstico de enfermagem 

Hipotermia em pacientes cardiopatas foi de 98,33%. 

Entretanto, sabe-se que a hipertensão é um indicador clínico com alta prevalência em 

pacientes cardioapatas por se tratar de uma condição clínica que pode ser causa ou consequência 

das doenças coronarianas. Somados aos indicadores hipotermia e redução do nível de glicose 

que apresentam o mesmo significado conforme a construção dos referenciais empíricos 

realizados nesse trabalho, pode-se justificar a alta prevalência deste diagnóstico de enfermagem 

na população estudada. 

Os resultados identificados neste estudo contribuirão com a taxonomia da NANDA-I, 

pois os indicadores clínicos testados e acurados proporcionam uma prática de enfermagem 

segura e fidedigna. Por isso, é possível sugerir a revisão destes indicadores clínicos para que a 

identificação do diagnóstico ocorra de maneira acurada. Além disso, destaca a importância de 

um diagnóstico de enfermagem que por muitas vezes se torna negligenciado frente as demandas 

de maior complexidade existentes. 

Este estudo apresenta como limitações, o próprio método, por se tratar de um estudo 

observacional, realizado em um único período de tempo, sem acompanhamento dos 

participantes. Também concerne ao fato de ter sido realizado apenas com pacientes cardiopatas, 

não abrangendo as demais comorbidades que pacientes internados podem apresentar. 

Sugere-se a realização de estudos sobre a temática, dado ao fato de ser pouco abordado 

na enfermagem e de grande relevância já que a temperatura é um sinal vital capaz de predizer 

alterações fisiológicas importantes. Bem como estudos que validem e padronizem os 

instrumentais utilizados para verificação da temperatura, já que existe uma grande variedade de 

termômetros utilizados na prática clínica e, no Brasil, a maioria dos serviços de saúde utilizam 

termômetros que não avaliam a temperatura central, como os termômetros digitais e de 

mercúrio axilares.  
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APÊNDICE A – PROTOCOLO DE REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA 

 

PROTOCOLO – REVISÃO INTEGRATIVA 

Tema: Análise do conceito de Hipotermia  

OBJETIVO: Analisar os atributos, consequentes e antecedentes do conceito de hipotermia  

QUESTÃO NORTEADORA: Quais atributos, consequentes e antecedentes estão ligados ao conceito 

de Hipotermia?  

ESTRATÉGIAS DE BUSCA: 

BANCOS DADOS: 

Descritores: 

1# Hipotermia (DeCS) / Hypothermia (MeSH)  

2# Regulação da Temperatura Corporal (DeCS) / Body Temperature Regulation (MeSH) 

3# Sinais e Sintomas (DeCS) / Signs and Symptoms (MeSH) 

4# Fatores de risco (DeCS) / Risk factors (MeSH) 

5# Hipotermia Induzida (DeCS) / Hypothermia, Induced (MeSH) 

CRUZAMENTOS: 

GOOGLE: 1# AND #2 AND NOT #5; 

1# AND #3 AND NOT #5; 

1# AND #4 AND NOT #5. 

 

Pubmed: 1# AND #2 AND NOT #5;  

1# AND #3 AND NOT #5;  

1# AND #4 AND NOT #5.  

 

Scielo: 1# AND #2 AND NOT #5;  

1# AND #3 AND NOT #5;  

1# AND #4 AND NOT #5. 

 

Web of Science: 1# AND #2 AND NOT #5; 

1# AND #3 AND NOT #5; 

1# AND #4 AND NOT #5. 

 

Scopus: 1# AND #2 AND NOT #5; 

1# AND #3 AND NOT #5;  

1# AND #4 AND NOT #5. 

 

Lilacs: 1# AND #2 AND NOT #5;  

1# AND #3 AND NOT #5;  

1# AND #4 AND NOT #5. 

 

COCHRANE: 1# AND #2 AND NOT #5;  

1# AND #3 AND NOT #5;  

1# AND #4 AND NOT #5. 
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Busca não controlada 

Scielo (Hypothermia) 

Lilacs (Hypothermia) 

Cochrane (Hypothermia) 

SELEÇÃO DOS ESTUDOS: 

Critérios de inclusão: 

● Artigos completos disponíveis nas bases de dados e literatura cinzenta; 

● Artigos em português, inglês ou espanhol. 

● Artigos que abordem o tema do estudo. 

Critérios de exclusão: 

● Artigos relacionados à hipotermia induzida 

● Artigos relacionados à hipotermia em neonatos.   

● Opinião de especialistas e editoriais 

ESTRATÉGIAS PARA AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS 

Os artigos serão lidos na íntegra e posteriormente categorizados por atributos, antecedentes e 

consequentes. 

SÍNTESE DOS ESTUDOS SELECIONADOS 

Os dados serão apresentados e descritos mediante quadros e tabelas 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

INFORMAÇÕES SOBRE A PUBLICAÇÃO 

ANO DE PUBLICAÇÃO: 

AUTORES: 

IDIOMA: 

MÉTODO: 

BASES INDEXADAS: 

 

RESPOSTA AS QUESTÕES DE PESQUISA 

CONCEITO DA HIPOTERMIA: 

ANTECEDENTE 

 

CONSEQUENTE ATRIBUTO 
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APÊNDICE B - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS DA PESQUISA 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS DA PESQUISA 

Nº Identificação: ________ 

Data de internação: ____ / ____ / ______ Data da coleta: ____ / ____ / ____  

Hora da coleta:_______ 

Dados de caracterização sociodemográfica 

1. Sigla  

2. Idade (em 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:  8. Ocupação: 

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

11. Religião 11.1 (  ) Praticante  11.2 (  ) Não praticante 

Dados clínicos gerais 

12. Motivo da internação: 

13. Dias de internação: 

14. Tempo de diagnóstico de cardiopatia: 

15. Já realizou cirurgia coronariana antes? 15.1 (  ) Sim  (  ) Não 

16. Há quanto tempo? (em meses) 

17. De que? 

Comorbidades associadas 

18. Hipertensão arterial sistêmica 25. AVE com sequela 

19. Diabetes Mellitus 26. AVE sem sequela 

20. Obesidade 27. Insuficiências renal crônica 

21. Doenças respiratórias 28. Insuficiência renal aguda 

22. Neoplasia 29. Insuficiência hepática 

23. Doenças cérebro vasculares 30. Doenças oste-oarticulares 
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24. Doenças da tireoide    

Dados clínicos (suporte neurológico) 

31. Em uso de sedativo?  31.1 (   ) Sim  (   ) Não  

32. Se SIM, marque uma das alternativas: (   ) Midazolam (   ) Propofol (   ) Fentanil (   ) Outros  

33. Escala de Ramsay: Escores (   )1  (    2  (   )3  (    )4 (    )5 (   ) 6 

34. Glasgow: Escores (   ) Leve 13-15  (   ) Moderado 12-9  (     ) Grave 8-3  

Dados clínicos (suporte respiratório) 

35. Dispositivo ventilatório 

35.1 (  ) Tubo endotraqueal (  ) Macronebulizador/O2 a ___ litros (  ) Cateter nasal/o2 a ______ 

litros 

(  ) Mascara de venturi a ________% (  ) Ar ambiente (  ) Traqueostomia 

36. FiO2: _______% 

Dados clínicos (suporte hemodinâmico) 

37. Uso de drogas vasoativas? 37.1 (  ) Sim  (  ) Não 

37.2 (  ) Noradrenalina (  ) Nitroglicerina (  ) Dobutamina (  ) Tridil (  ) Vasopressina 

38. Uso de cateteres? (  ) Sim  (  ) Não 

39.1 (  ) Cat. PAM (  ) Cat. HD (  ) Cat. central (  ) AVP 

Sinais vitais 

40. PA:                             mmHg 41. FC:               bpm 42. FR:            irpm 43. HGT: 

44. TtimpânicaD:                        ºC 

TtimpânciaE:                      ºC 

45. Taxilar:                                                 °C 46. SpO2:            

% 

Medicamentos em uso 

47. (  ) Antibiótico 59. (  ) Corticosteróides 

48. (  ) Anticoagulante 60. (  ) Diuréticos 

49. (  ) Antiagragante plaquetário 61. (  ) Digitálicos 

50. (  ) Analgésico 62. (  ) Eletrólitos 

51. (  ) Anti-inflamatório 63. (  ) Hemoderivados 

52. (  ) Anti-emético 64. (  ) Sedativos 

53. (  ) Antiarrítmico 65. (  ) Inibidores da ECA 

54. (  ) Ansiolítico 66. (  ) Inibidores dos canais de cálcio 

55. (  ) Antipsicótico 67. (  ) Inibidores dos receptores de 

angiotensina 

56. (  ) Atropina 68. (  ) Anti-hipertensivo 
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57. (  ) Betabloqueadores 69. (  ) Insulina/Hipoglicemiantes 

58. (  ) Vasoconstritores 70. (  ) Vasodilatadores 

Diagnóstico de enfermagem Hipotermia 

Características definidoras da NANDA-I 

71. Presença de acrocianose 71.1 (  ) Sim  (  ) Não 

72. Bradicardia 72.1 (  ) Sim  (  ) Não 

73. Cianose nos leitos ungueias 73.1 (  ) Sim  (  ) Não 

74. Redução no nível de glicose do sangue 74.1 (  ) Sim  (  ) Não 

75. Calafrios 76.1 (  ) Sim  (  ) Não 

76. Hipertensão 76.1 (  ) Sim  (  ) Não 

77. Hipoglicemia 77.1 (  ) Sim  (  ) Não 

78. Hipóxia 78.1 (  ) Sim  (  ) Não 

79. Piloereção 79.1 (  ) Sim  (  ) Não 

80. Pele fria ao toque 80.1 (  ) Sim  (  ) Não 

81. Preenchimento capilar lento > 3 segundos 81.1 (  ) Sim  (  ) Não 

82. Taquicardia 82.1 (  ) Sim  (  ) Não 

Fatores relacionados da NANDA-I 

83. Consumo de álcool 83.1 (  ) Sim  (  ) Não 

84. Inatividade 84.1 (  ) Sim  (  ) Não 

85. Roupas insuficientes 85.1 (  ) Sim  (  ) Não 

86. Conhecimento insuficiente dos cuidados sobre prevenção da 

hipotermia 

86.1 (  ) Sim  (  ) Não 

87. Baixa temperatura ambiental 87.2 (  ) Sim  (  ) Não 

População de risco da NANDA-I 

88. Extremos de idade 88.1 (   ) Sim  (  ) Não 

89. Extremos de peso 89.1 (   ) Sim  (  ) Não 

90. Maior área de superfície corporal para proporção de peso 90.1 (   ) Sim  (  ) Não 

Condições associadas da NANDA-I 

92. Dano ao hipotálamo 92.1 (  ) Sim  (  ) Não 

93. Agente farmacológico 93.1 (  ) Sim  (  ) Não 

94. Terapia por radiação 94.1 (  ) Sim  (  ) Não 

95. Trauma 95.1 (  ) Sim  (  ) Não 

96. Peso (em kg): Altura (em metros): 
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97. Exames laboratoriais 

Hemoglobina:  Hematócrito: Plaquetas: 

Leucócitos:  Sódio: Potássio: 

Magnésio:  Cálcio: Uréia: 

Creatinina: 

Fatores ambientais 

98. Umidade:              % 99. Temperatura:            ºC 

100.  Ar condicionado  100.1 (   ) Sim  (   ) Não 
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APÊNCIDE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário – Lagoa Nova – 59078-970 – Departamento de Enfermagem- Natal/RN 

Telefone: (84) 3215-3196 E-mail: pgenf.rn@gmail.com 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Diagnóstico de enfermagem 

Hipotermia em pacientes cardiopatas”, que tem como pesquisador responsável a Profª. 

Drª. Allyne Fortes Vitor. 

Esta pesquisa pretende avaliar a hipotermia em pacientes cardiopatas, adultos, em 

unidade de internação cardiológica. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo partiu da observação dos pesquisadores 

durante a prática hospitalar e revisões na literatura, a presença constante desta manifestação 

clínica na população em foco. 

Caso você decida participar, você deverá responder a um questionário que inclui 

informações sociodemográficas, clínicas e a avaliação dos sinais clínicos de hipotermia. Este 

procedimento tem previsão de ocorrer em 30 minutos. Durante o preenchimento do 

instrumento será realizado um breve exame físico para avaliação dos sinais clínicos de 

hipotermia, que consistirá em: oxigenação, batimentos cardíacos, glicemia, presença de 

calafrios, cianose nos leitos ungueais, coloração e temperatura da pele, e preenchimento 

capilar. Para avaliação da temperatura corporal será realizada a medição da temperatura 

timpânica. 



85 
 

Você tem o direito de se recusar a responder as perguntas que lhe causem 

constrangimento de qualquer natureza, em qualquer momento da avaliação.  

Durante a realização do preenchimento do instrumento a previsão de riscos é mínima, 

ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico 

de rotina e podem estar relacionados com desconforto a ser minimizado pelo cuidado tomado 

pelo pesquisar durante o procedimento.  

Você terá como benefício a possível detecção da hipotermia, o qual será comunicado 

a equipe assistencial do hospital para que haja encaminhamento para tratamento clínico desta 

condição. Além disso, estará contribuindo para o aprimoramento e melhoria da qualidade da 

assistência prestada. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você 

terá direito a assistência gratuita que será prestada pela equipe do referido hospital e pelos 

pesquisadores responsáveis. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para a 

Profª. Drª. Allyne Fortes Vitor pelo telefone 55 (84) 99944-0720 ou pelo e-mail: 

allynefortes@yahoo.com.br. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, sempre de forma anônima, não havendo divulgação de 

nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos.  

Se você ou o seu acompanhante tiverem alguns gastos pela sua participação nessa 

pesquisa, eles serão assumidos pelo pesquisador e reembolsado para vocês. 

Se você sofrer qualquer dano decorrente desta pesquisa, sendo ele imediato ou tardio, 

previsto ou não, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa – instituição que avalia a ética das pesquisas antes que elas comecem e fornece 

proteção aos participantes das mesmas – da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nos 

telefones (84) 3215-3135 / (84) 9.9193.6266, através do e-mail cepufrn@reitoria.ufrn.br ou 

pelo formulário de contato do site <www.cep.propesq.ufrn.br> . Você ainda pode ir 

pessoalmente à sede do CEP, de segunda a sexta, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h, 

mailto:allynefortes@yahoo.com.br
mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
file:///C:/Users/jessi/Documents/DISSERTAÇÃO/HIPOTERMIA/PROJETO%20ACURÁCIA/www.cep.propesq.ufrn.br


86 
 

na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Campus Central. Lagoa Nova. Natal/RN. 

CEP 59078-970 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Profª. Drª. Allyne Fortes Vitor. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios 

que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa “Diagnóstico de enfermagem Hipotermia em pacientes cardiopatas” e autorizo a 

divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas 

desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Natal, ______/_______/____________. 

 

 

_______________________________________ 

   Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Diagnóstico de enfermagem Hipotermia 

em pacientes cardiopatas” declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente 

os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao 

participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do 

mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, ______/_______/____________. 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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APÊNCIDE D – PROTOCOLO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 

 

1. Objetivo 

Padronizar a coleta de dados desta pesquisa referente a presença ou ausência dos 

indicadores clínicos do Diagnóstico de enfermagem Hipotermia, para a anamnese e exame 

físico, em pacientes cardiopatas. 

2. Materiais necessários 

Para realização desta coleta de dados, serão necessários os seguintes materiais: 

 Instrumento de coleta de dados; 

 Termo de consentimento Livre e Esclarecido em duas vias (uma é entregue ao 

participante e outra fica com o pesquisador, após a assinatura de ambos); 

 Caneta; 

 Termômetro timpânico; 

 Termômetro axilar; 

 Termo Higrômetro; 

 Estetoscópio adulto; 

 Esfigmomanômetro; 

 Glicosímetro; 

 Oxímetro de pulso. 

3. Procedimentos pré coleta de dados 

Antes do início da coleta de dados, é preciso realizar os seguintes pontos: 

 Estar devidamente identificado com jaleco contendo nome e brasão da 

Universidade |Federal do Rio Grande do Norte; 

 Higienizar as mãos; 

 Apresentar-se a enfermeira responsável pelo turno da Unidade de internação 

cardiológica e informar o objetivo da pesquisa e os procedimentos que serão 

realizados com os pacientes que se enquadrarem nos critérios de inclusão e 

aceitarem participar da pesquisa; 

 Escolher o paciente para participar da pesquisa que se enquadre nos critérios de 

inclusão e não apresentem os critérios de exclusão. São eles: 
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Critérios de inclusão: idade igual ou superior a 18 anos e estar internado 

durante o período de coleta de dados em tratamento clínico ou pré-cirúrgico na 

unidade descrita.  

Critérios de exclusão: estar internado em tratamento pós-cirúrgico e em 

tratamento com medidas de hipotermia terapêutica. 

 O examinador deverá se apresentar ao paciente, explicar os objetivos da pesquisa 

e os procedimentos realizados para a coleta dos dados e convida-lo a participar 

da pesquisa. Deve também explicar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e solicitar a sua assinatura em duas vias, caso aceite 

participar da pesquisa. Uma via deve ser entregue ao paciente e a outra via deve 

ser guardada para entregar ao pesquisador responsável. 

4. Coleta de dados 

Os dados serão coletados de forma a verificar a presença ou ausência dos indicadores 

clínicos do Diagnóstico de enfermagem Hipotermia em pacientes cardiopatas. Para tanto, o 

instrumento de coleta de dados foi dividido em: 

 

4.1 Dados de caracterização sociodemográfica 

Serão preenchidos os dados do paciente como iniciais do nome, idade em anos, sexo, 

estado civil, local de nascimento, de residência e religião. 

Para escolaridade serão considerados: 

 Analfabeto: Não sabe ler e escrever. 

 Ensino fundamental incompleto: Não concluiu todos os anos 

correspondentes do 1º ao 9º ano. 

 Ensino fundamental completo: Concluiu o ciclo básico do 1º ao 9º ano. 

 Ensino médio incompleto: Não concluiu todos os anos correspondentes do 

1º ao 3º ano do ensino médio. 

 Ensino médio completo: Concluiu o ciclo do 1º ao 3º ano do ensino médio. 

 Ensino superior completo: Concluiu graduação. 

Para ocupação preenche-se com aquilo que o participante trabalha. 

A renda da família é considerada o somatório das rendas dos moradores da casa e pode 

ser preenchida com o total da renda e posteriormente convertida para salários mínimos. O 
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salário mínimo será considerado R$ 954,00. Deve ser registrado também o número de pessoas 

que dependem desta renda. 

4.2 Dados clínicos 

Serão preenchidos os dados gerais, de comorbidades associadas, de suporte neurológico, 

respiratório, hemodinâmico, sinais vitais e medicamentos em uso. 

Quanto aos dados de suporte neurológico, seguem abaixo as escalas de Ramsay e de 

Glasgow: 

Ramsay Avaliação 

1 Paciente acordado, agitado, ansioso ou inquieto. 

2 Paciente acordado e colaborativo. 

3 Paciente dormindo, desperta com estímulo verbal, responsivo a 

comandos. 

4 Paciente dormindo, desperta com estímulo verbal vigoroso ou leve toque 

na glabela. 

5 Paciente dormindo, desperta com estímulo álgico leve. 

6 Paciente dormindo sem resposta ao estímulo álgico. 

 

Glasgow 

Variáveis Escore 

Abertura ocular Espontânea 

A voz 

A dor 

Nenhuma 

4 

3 

2 

1 

Resposta verbal Orientada 

Confusa 

Palavras inapropriadas 

Palavras incompreensíveis 

Nenhuma 

5 

4 

3 

2 

1 

Resposta motora Obedece a comandos 

Localiza dor 

Movimento de retirada 

6 

5 

4 
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Flexão anormal 

Extensão anormal 

Nenhuma 

3 

2 

1 

 

Quanto aos dados de suporte respiratório, FiO2 refere-se a fração inspirada de oxigênio. 

Quanto aos dados de suporte hemodinâmico: 

 Cat. PAM significa cateter de pressão arterial média. 

 Cat. HD significa cateter de hemodiálise. 

 Cat. Central significa cateter central. 

 AVP significa acesso venoso periférico. 

Quanto aos sinais vitais, para medição da temperatura axilar deve-se posicionar o 

termômetro e aguardar 5 minutos. Deve-se seguir os seguintes passos (POTTER, 2013): 

Procedimentos para verificação da temperatura axilar 

 Higienizar as mãos; 

 Realizar a desinfecção do termômetro com álcool a 70%; 

 Explicar o procedimento ao paciente; 

 Certificar-se que o paciente não realizou alguma atividade que interfira na 

temperatura. Inspecionar axila; 

 Posicionar o termômetro na axila do paciente; 

 Posicionar o braço do paciente sobre o peito; 

 Marcar quatro minutos; 

 Retirar cuidadosamente o termômetro; 

 Anotar no instrumento a temperatura obtida e informar ao paciente; 

 Realizar a desinfecção do termômetro com álcool. 

 

 Para a medição da temperatura timpânica, deve-se seguir as recomendações do 

fabricante do termômetro utilizado da marca Incoterm, TCI100. São elas: 

Procedimentos para verificação da temperatura timpânica 

 O canal auditivo precisa estar limpo para a realização da medição; 
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 Algumas pessoas podem apresentar diferentes resultados de medição entre 

o canal auditivo esquerdo e direito. Recomenda-se realizar a medição no 

mesmo canal auditivo; 

 Pressione o botão ON/OFF para ligar o termômetro; 

 Será emitido um sinal sonoro informando que o termômetro está pronto 

para realizar medições; 

 Certifique de que a ponta do sensor e o canal auricular estão limpos; 

 Deve-se puxar a orelha um pouco para cima e depois levemente para trás, 

este procedimento é extremamente importante para que o sensor possa 

entrar em contato diretamente com o tímpano do ouvido; 

 Coloque o sensor no ouvido, pressione o botão ON/OFF por 1 segundo 

para iniciar a medição e solte para finalizar a leitura; 

 Após o termômetro emitir um sinal sonoro, retire o termômetro do canal 

auditivo para ler a temperatura medida; 

 O termômetro desliga automaticamente. 

 

 

4.3 Indicadores clínicos do Diagnóstico de enfermagem Hipotermia 

Para operacionalização desta etapa será utilizado os referenciais empíricos construídos 

na primeira fase deste estudo. 

Características definidoras do DE Hipotermia 

Bradicardia 

Definição conceitual: Corresponde a frequência cardíaca inferior a 50 batimentos por 

minuto (SBC, 2016). 

 

Definição operacional: A frequência cardíaca pode ser observada por meio da ausculta 

do pulso apical ou da visualização por monitorização. Deve-se observar a quantidade 

de batimentos cardíacos durante um minuto. O pulso apical encontra-se no quinto 

espaço intercostal, na linha hemiclavicular esquerda (PORTO, 2011). 

Taquicardia 

Definição conceitual: É a frequência cardíaca superior a 100 batimentos por minuto 

(PORTO, 2011). 
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Hipertensão 

Definição conceitual: Trata-se de uma condição clínica de origem multifatorial que se 

caracteriza 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.  

 

Definição operacional: A pressão arterial deve ser medida no braço, com o manguito 

adequado a sua circunferência, em ambiente calmo e confortável, utilizando-se de 

aparelhos esfigmomanômetros manuais, semi-automáticos ou automáticos (SBC 

2016). Deve-se seguir os seguintes passos para a medição da pressão artérial (SBC 

2016): 

1) Explicar o procedimento ao paciente e deixá-lo em repouso de três a cinco minutos 

em ambiente calmo; 

2) Certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia, não praticou exercícios 

físicos a no mínimo 60 minutos, não fumou ou ingeriu bebidas alcoólicas; 

3) Posicionar o paciente sentado, com pernas descruzadas, pés apoiados ao chão, dorso 

recostado na cadeira, com o braço na altura do coração, apoiado, palma da mão voltada 

para cima e roupas que não garroteiem o membro; 

4) Determinar a circunferência do braço; 

5) Selecionar o manguito de tamanho adequado; 

6) Posicionar o manguito sem folgas, dois a três centímetros da fossa cubital; 

7) Centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial; 

8) Estimar o nível da PAS pela palpação do pulso radial; 

9) Palpar a artéria braquial na fossa cubital e colocar a campânula ou o diafragma do 

estetoscópio sem compressão excessiva; 

10) Inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 mmHg o nível estimado da PAS obtido 

pela palpação; 

11) Proceder à deflação lentamente (velocidade de 2 mmHg por segundo); 

12) Determinar a PAS pela ausculta do primeiro som (fase I de Korotkoff) e, após, 

aumentar ligeiramente a velocidade de deflação; 

13) Determinar a PAD no desaparecimento dos sons (fase V de Korotkoff); 

14) Auscultar cerca de 20 a 30 mmHg abaixo do último som para confirmar seu 

desaparecimento e depois proceder à deflação rápida e completa; 

15) Se os batimentos persistirem até o nível zero, determinar a PAD no abafamento dos 

sons (fase IV de Korotkoff) e anotar valores da PAS/PAD/zero; 

16) Informar o valor de PA obtido para o paciente; 

17) Anotar os valores exatos sem “arredondamentos” e o braço de medição. 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

Piloereção 

Definição conceitual: Trata-se da situação em que os pelos corporais ficam eriçados. 

Isso ocorre quando os centros simpáticos são estimulados, pois os nervos simpáticos 

excitam os pequenos músculos eretores dos pelos (GUYTON, 2006). 
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Definição operacional: Será observado pelo pesquisador e questionado ao paciente a 

ocorrência de piloereção. 

Calafrios/Tremores 

Definição conceitual: Movimentos de distenção e contração muscular de forma 

repetitiva o que torna um tremor contínuo (GUYTON, 2006). 

 

Definição operacional: Pergunta-se e observa-se se o paciente apresenta 

calafrios/tremores. 

Acrocianose 

Definição conceitual: Caracterizada pela frieza e coloração azulada das mãos, pés e 

orelhas. Pode estar relacionada a Hipotermia devido a vasoconstrição periférica 

ocasionada pela estimulação do SNS (WOLLINA, 2018; WOLLINA, 2009). 

 

Definição operacional: Será observada pelo pesquisador a presença de acrocianose. 

Cianose nos leitos ungueais 

Definição conceitual: A cianose é caracterizada pela coloração azulada ou acinzentada 

da pele, da membrana mucosa e dos leitos ungueais. Na Hipotermia, pode ter relação 

com a vasoconstrição periférica, o que ocasiona uma baixa oxigenação tecidual 

(KONDAMUDI, 2017; PORTO, 2011). 

 

Definição operacional: Será observada a presença de cianose nos leitos ungueais do 

paciente. 

Hipoglicemia 

Definição conceitual: Trata-se da diminuição da glicemia a menor que 70mg/dL (SBD, 

2018; GUYTON, 2006). 

 

Definição operacional: A medida da glicose pode ser feita através de um glicosímetro. 

É colhida uma amostra de sangue da ponta dos dedos da mão com a fita reagente do 

glicosímetro que fará a leitura da medida da glicemia capilar. 

Preenchimento capilar lento 

Definição conceitual: O tempo de enchimento capilar é o tempo necessário para que o 

leito capilar distal recupere a sua perfusão após compressão. Em adultos o tempo é 



94 
 

considerado normal quando o tempo de coloração ocorre entre dois a três segundos 

(PAZIN-FILHO, 2016). 

 

Definição operacional: É realizada dígito-pressão do segundo quirodáctilo do paciente 

por 20 segundos, o que ocasiona um esvaziamento da microvasculatura da região. Com 

a liberação da compressão, o leito ungueal se torna esbranquiçado e vai, 

gradativamente, readquirindo a coloração normal da pele circunvizinha, à medida que 

o leito microvascular é novamente preenchido com sangue.  

Hipóxia 

Definição conceitual: É a disponibilidade diminuída de oxigênio para as células do 

corpo. Que pode ocorrer pela incapacidade do oxigênio atingir o sangue dos pulmões, 

pela insuficiência no transporte de oxigênio para os tecidos, pela quantidade 

insuficiente de hemoglobina no sangue e pela incapacidade dos tecidos em utilizar o 

oxigênio, mesmo quando é transportado para eles em quantidade adequada (GUYTON, 

2006). 

 

Definição operacional: Pode ser avaliado por uma saturação de oxigênio inferior a 90% 

por meio do oxímetro de pulso. 

Fatores relacionados ao DE Hipotermia 

Consumo de álcool 

Definição conceitual: Costume adaptado à maioria das culturas e o seu uso está 

inteiramente relacionado ás interações do indivíduo e ao meio em que vive. Trata-se de 

um padrão mal adaptativo do uso de substância alcoólica. 

 

Definição operacional: Deve-se questionar ao paciente sobre o uso de drogas. 

Este fator de risco será considerado presente no caso do uso recorrente de álcool. 

(SOCIEDADE AMERICANA DE PSIQUIATRIA, 2017; ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA, 2012). 

Inatividade 

Definição conceitual: Não praticar o nível de atividade física recomendado pela 

Organização Mundial da Saúde. O nível recomendado de atividade física é de pelo 

menos 150 minutos semanais (IBGE, 2014). 
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Definição operacional: Será questionado ao participante quanto a realização de 

atividades físicas. 

Será considerado a presença do fator relacionado a não realização de atividades 

físicas. 

Roupas insuficientes 

Definição conceitual: Uso de vestimentas insuficientes para manter a temperatura 

corporal. A quantidade de roupas pode variar de acordo com as condições físicas do 

indivíduo e exposição ambiental. Baixas temperaturas exigem o uso de mais roupas 

para manter o corpo aquecido (LEVANDER, 2013).  

Desnutrição 

Definição conceitual: Condição clínica decorrente de uma deficiência de um ou mais 

nutrientes essenciais. Pode estar associada a ingesta insuficiente de alimentos ou baixo 

peso (GILLISPIE, 1996).  

Baixa temperatura ambiental 

Definição operacional: Será avaliada a temperatura e umidade ambiental através de 

um termohigrômetro. 

População de risco do DE Hipotermia 

Extremos de idade 

Definição conceitual: A capacidade homeostática diminui progressivamente com a 

idade. Nos idosos a percepção térmica é alterada e além disso, possuem situações que 

diminuem e/u impossibilitam a produção e a conservação de calor, como por exemplo 

imobilidade e doenças sistêmicas. Os recém-nascidos apresentam instabilidade térmica 

com recorrência porque seu sistema autônomo é imaturo, além disso, as crianças 

resfriam mais rápido que os adultos porque a sua proporção de área de superfície e 

massa corporal é elevada (HARMER, 2012; BRASIL, 2011).  

 

Definição operacional: Deve-se perguntar a idade do paciente. 

Extremos de peso 

Definição conceitual: O ministério da saúde classifica os indivíduos conforme o Índice 

de Massa Corporal (IMC) em: baixo peso, peso adequado, sobrepeso e obesidade. Nos 

dois extremos têm-se o baixo peso que ocorre quando o indivíduo apresenta o IMC 

inferior a 18,5 e a obesidade com IMC maior ou igual a 30. O cálculo do IMC é feito 
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pela divisão entre o peso (em kg) e a altura ao quadrado (ABESO, 2009; BRASIL, 

2014). 

 

Definição operacional: Para o cálculo do IMC,  utiliza-se a fórmula abaixo. 

                                             Peso 

                                 ------------------------- 

                                     Altura X altura 

 

Para o diagnóstico nutricional em adultos até 60 anos, utiliza-se: 

< 18,5 – Baixo peso 

18,5 e < 25 – Eutrófico ou adequado 

25 e < 30 – Sobrepeso 

30 ou acima – Obesidade 

 

Para o diagnóstico nutricional em idosos (> 60 anos): 

22 – Baixo peso 

>22 e <27 – Eutrófico ou adequado 

27 ou acima – Sobrepeso (WHO, 1995). 

Maior área da superfície corporal para proporção de peso 

Definição conceitual: No baixo peso, o peso diminui, sem alteração da altura. O que 

ocasiona uma maior área de superfície corporal para a proporção de peso 

(SAVASTANO, 2009). 

 

Definição operacional: Será avaliada a presença do baixo peso através do cálculo do 

IMC. 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO A – ANUÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 
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ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA DA UFRN 
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