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RESUMO 

 

Estudo de caráter descritivo transversal, com objetivo de descrever os 

cuidados de enfermagem para a manutenção da temperatura corporal adequada 

e prevenção de hipotermia no período intra-operatório. Foram incluídos a equipe 

de enfermagem que atua no centro cirúrgico do Hospital Walter Ferrari e que 

estavam trabalhando no momento de coleta de dados. No dia da cirurgia eletiva, 

os funcionários escalados foram convidados a participar do estudo. Após 

esclarecimento sobre o estudo, os participantes, que concordaram em participar 

após a assinatura do termo de consentimento, preencheram um formulário, 

elaborada para este estudo, contendo os seguintes dados: dados 

sociodemográficos do profissional (categoria profissional, data de nascimento, e 

tempo de formação); procedimento cirúrgico: início e término da cirurgia (horas), 

nome da cirurgia proposta, e, caracterização dos cuidados de enfermagem para 

prevenção da hipotermia durante todo o procedimento. Os dados obtidos foram 

organizados, digitados e analisados no programa Excel, versão 2010. Análises 

descritivas foram realizadas para todas as variáveis. Três técnicas de 

enfermagem participaram do estudo, com idade entre 28 e 35 anos. Foram 

analisados os cuidados de enfermagem de 19 cirurgias, sendo a principal 

colestectomia por vídeo (53%). O tempo médio do início da anestesia até o final 

do procedimento cirúrgico foi de 111,40 minutos (DP= 93,1; mínimo:30/ máximo: 

465), sendo que a cirurgia geral foi a mais realizada.  Em relação aos cuidados 

de enfermagem, o principal método utilizado no período transoperatório foi o 

cutâneo ativo, com infusão de solução aquecida por via endovenosa, seguido do 

método cutâneo passivo com uso de lençol de algodão e campo cirúrgico. A 

prevenção da hipotermia está relacionada com a segurança do paciente e a 

diminuição de complicações após o procedimento cirúrgico.  
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INTRODUÇÃO 

 

A hipotermia é evento comum e acomete acima de 70% dos pacientes 

submetidos ao procedimento anestésico-cirúrgico. Consiste em um estado 

clínico de temperatura corporal abaixo do normal, no qual o corpo é incapaz de 

gerar calor suficiente para a realização de suas funções. A hipotermia é 

determinada pela temperatura corporal menor que 36°C, podendo ser 

considerada leve entre 35,9°C e 34°C, moderada entre 33,9°C e 30°C e grave, 

com temperatura inferior a 29,9°C (SANTOS; GALVÂO; POVEDA, 2009).  

A principal causa da hipotermia no processo cirúrgico é a baixa temperatura 

mantida na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

sala de operação (SO), entre 19°C e 24°C, preconizada pelo ministério da saúde 

(MS) e também pode ser desencadeado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

por outros fatores tais como agentes anestésicos, temperatura ambiental, uso de 

soluções antissepsia fria, tempo de exposição ao ambiente com baixas 

temperaturas, infusões intravenosas de líquidos e hemoderivados frios, uso de 

soluções para irrigação e preparações frias para a pele. Também pode ser 

desencadeado por fatores de risco que predispõem o paciente a desenvolver a 

hipotermia, como extremos de idade, morfologia corporal, estado pré-operatório 

e condições pré-existentes, como distúrbios neurológicos, doenças crônicas, 

doenças metabólicas e traumas (MATTIA; ROCHA; PEREIRA, 2014). 

A hipotermia acarreta complicações como o aumento da morbidade 

cardíaca, alteração no metabolismo de proteínas comprometendo a cicatrização, 

da incidência de infecção no sítio cirúrgico, eleva os níveis de incidência de 

úlceras por pressão, dos efeitos das drogas anestésicas, da permanência do 

paciente na sala de recuperação pós anestésica, alterações da função 

plaquetária aumentado consequentemente a perda de sangue, alterações 



hormonais e a presença de tremores musculares (SANTOS; GALVÂO; 

POVEDA, 2009). A hipotermia grave também interfere no ritmo e na condução 

do coração com o aparecimento de disritmias. Redução da perfusão periférica, 

e decréscimo da biotransformação das drogas, que pode aumentar a duração da 

ação dos bloqueadores neuromusculares, dos sedativos, dos hipnóticos e dos 

anestésicos halogenados, com o aumento de tempo de recuperação anestésica 

e prolongamento da inconsciência, e diminuição dos fatores ligados a imunidade, 

que aumentam as infecções e o tempo de hospitalização (SANTOS; GALVÂO; 

POVEDA, 2009). 

                Segundo Leitão e outros (2014) a prevenção da hipotermia é muito 

importante, pois visa impedir que seus efeitos negativos prejudiquem a 

recuperação de pacientes. Para evitar o desenvolvimento de hipotermia 

inadvertida no intra e no pós-operatório, podem ser utilizados métodos que 

limitem a perda de calor cutâneo para o ambiente.  

Os métodos utilizados para prevenir o desenvolvimento da hipotermia 

podem ser divididos em aquecimento cutâneo ativo e passivo. Os métodos 

considerados sistema ativo de aquecimento cutâneo incluem: colchões térmicos 

com circulação de água, infusão de soluções aquecidas aquecimento e a 

umidificação dos gases administrados. O aquecimento passivo consiste em 

cobrir e aquecer, durante o intra operatório, toda superfície cutânea possível com 

emprego de lençóis, cobertores ou mantas, o que reduz a perda de calor. 

(LEITÃO et al, 2014). 

Como a hipotermia é algo recorrente na prática clínica, os profissionais não 

dão a devida importância para esta complicação e suas repercussões. Portanto, 

é necessário investigar os fatores desencadeantes da hipotermia em SO, bem 

como suas formas utilizadas de prevenção, no período intra operatório, para 

minimizar as complicações nos períodos de recuperação anestésica e pós 

operatória e consequentemente, a melhoria da qualidade da assistência de 

enfermagem. Segundo Mattia e outros (2014), a prevenção de complicações 

inerentes ao procedimento anestésico-cirúrgico consiste em papel crucial do 

enfermeiro, o qual é responsável pelo planejamento e pela implementação de 

intervenções que minimizem os riscos e assegurem privacidade e segurança 

para o paciente cirúrgico. Os profissionais têm o dever de saber qual a sua 



importância, atuando de forma preventiva, melhorando a assistência de 

enfermagem e consecutivamente, o bem estar do paciente como um todo. 

 

OBJETIVO 

 

              Descrever os cuidados de enfermagem para a manutenção da temperatura 

corporal adequada e prevenção de hipotermia no período intra operatório.  

                  

    

    METODOLOGIA 

 

        Tipo de estudo 

Delineamento da pesquisa: estudo quantitativo, do tipo descritivo e 

transversal. A pesquisa descritiva transversal que tem como finalidade observar, 

descrever e documentar de maneira organizada os aspectos de uma situação de 

pessoas, particularmente quando se sabe pouco sobre os fenômenos, em um 

determinado instante de tempo (POLIT; BECK; HUGLER et al, 2004).      

        

Local da pesquisa: 

Realizada no Hospital Municipal “Walter Ferrari” na cidade de Jaguariúna- 

SP, no Bloco do Centro Cirúrgico, localizado no 2° andar. 

 

Amostra do estudo: 

Uma amostra de conveniência e consecutiva foi formada pela equipe de 

enfermagem escalada no período da pesquisa (maio a junho de 2015) para 

cirurgias eletivas na unidade de Centro Cirúrgico do Hospital Walter Ferrari.  

 

Critérios de seleção 

Foram incluídos profissionais da equipe de enfermagem (enfermeiros, 

técnicos e auxiliares de enfermagem), maiores de 18 anos e que estavam 

escalados no centro cirúrgico do Hospital Walter Ferrari, no período de maio a 

julho de 2015, e que concordaram em participar da pesquisa.  



Foram excluídos participantes que estavam de férias, licença gestante ou 

saúde (recebendo auxílio acidente ou doença) e que atenderem cirurgias de                                                    

emergência/urgência e obstetrícia. 

 

 

Instrumentos de coleta dos dados 

  Formulário para coleta de dados:  

  - identificação do participante (número da entrevista, data da coleta de 

dados, abreviação do nome do participante, profissão, data de nascimento, 

idade, e tempo de formação). 

         - dados do paciente: no período Pré Operatório imediato: horário de início 

da cirurgia, nome da cirurgia proposta, sua especialização, e quais métodos que 

o funcionário aplica na prevenção de hipotermia; no período Intra Operatório: 

Tipo da anestesia aplicada, e quais os métodos que o funcionário aplica na 

prevenção da hipotermia e,  após imediatamente ao término da cirurgia, ainda 

em sala operatória: horário de término da cirurgia, e quais métodos que o 

funcionário aplicou na prevenção de hipotermia. 

 

 

Tratamento dos dados e análises estatísticas 

 

  Os dados foram digitados, organizados e analisados em uma planilha do 

Excel versão 2010. Para todas as variáveis foram realizadas análises descritivas 

(frequência simples e porcentagem).  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Os dados foram coletados em três momentos: antes da cirurgia, durante e 

imediatamente após a cirurgia.  

1 ª Etapa: Antes da cirurgia: ao admitir paciente no Centro Cirúrgico de maca, 

o mesmo aguarda a liberação do anestesista e do cirurgião para o procedimento. 

Neste momento, o profissional de enfermagem, que aceitou a participar da 

pesquisa, preencheu o formulário de identificação do profissional e sobre os 

dados do paciente.   



2 ª Etapa: Durante a cirurgia: o profissional preenche sobre o tipo de 

anestesia e método utilizado na prevenção da hipotermia (Ativo ou Passivo). 

3 ª Etapa: Imediatamente após a cirurgia: da mesma forma que nas etapas 

anteriores, o profissional preenche a contendo os dados sobre o método utilizado 

na prevenção da hipotermia (Ativo ou Passivo) e término da cirurgia. 

 

RESULTADOS 

 

No período de maio a junho de 2015, participaram do estudo três técnicas 

de enfermagem, com idade entre 28 e 35 anos, com tempo de formação entre 7 

e 12 anos. Uma das funcionárias trabalhava no setor há cinco anos e as outras 

duas, tinha entre um e dois anos de serviço.  

As participantes do estudo trabalharam em 19 cirurgias diferentes (Tabela 

1), sendo que a de maior frequência foi a Colecistectomia por vídeo. A maioria 

dos pacientes (10; 53,0%) foram submetidos a anestesia geral, seguido da 

raquimedular (7; 37,0%), anestesia geral associada (1; 5,3%) e combinada 

(peridural + geral) (1; 5,3%). O tempo médio do início da anestesia até o final do 

procedimento cirúrgico foi de 111,40 minutos (DP= 93,1; mínimo:30/ máximo: 

465).  

 

Tabela 1. Distribuição dos procedimentos cirúrgicos realizados no período de 

maio a junho no Hospital Walter Ferrari. Jaguariúna, Brasil. 2015. 

Procedimento cirúrgico N (%) 

Colecistectomia por vídeo 5 (26,3) 

Tratamento cirúrgico de varizes bilateral 2 (10,5) 

Herniorrafia umbilical+ postectomia 1 (5,3) 

Herniorrafia umbilical 1 (5,3) 

Hernioplastia umbilical 1 (5,3) 

Histerectomia total 1 (5,3) 

Herniorrafia inguinal esquerda 1 (5,3) 

Tratamento cirúrgico de varizes bilateral+ safenectomia direita 1 (5,3) 



Laparotomia exploradora 1 (5,3) 

Postectomia 1 (5,3) 

Septoplastia+cauterização de cornetos 1 (5,3) 

Colecistectomia convencional 1 (5,3) 

Adenoidectomia+cauterização de cornetos 1 (5,3) 

Hemorreidectomia 1 (5,3) 

Total 19 (100) 

 

 

Em relação aos procedimentos utilizados para prevenir a hipotermia e 

manter a temperatura corporal adequada dos pacientes, o método cutâneo ativo 

de infusão de solução aquecida por via endovenosa foi utilizado em todos as 

cirurgias durante o período transoperatório. Concomitantemente a este método, 

imediatamente antes da cirurgia, foram utilizados os métodos passivos: lençol 

de algodão (14), campo cirúrgico (2) e enfaixamento dos membros inferiores 

(MMII) com algodão ortopédico (1).  

Durante a cirurgia, o método passivo mais utilizado foi o campo cirúrgico 

(18), seguido de lençol de algodão (2) e enfaixamento com algodão ortopédico 

(3).  Imediatamente após finalizar a cirurgia, utilizou-se o lençol de algodão (19) 

e enfaixamento dos MMII (1).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados deste estudo evidenciaram que todos os pacientes foram 

submetidos a um procedimento para manter a temperatura corporal. A partir dos 

procedimentos analisados, observa-se que a enfermagem se utiliza 

principalmente de dois métodos: infusão por líquido aquecido intravenoso e 

lençol de algodão ou campo cirúrgico durante o período transoperatório.  

Intervenções de enfermagem neste período podem garantir a diminuição de 

complicações e a segurança do paciente. 
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