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RESUMO 

Este estudo tem por objetivo Identificar na literatura científica as principais 

condutas de enfermagem na hipotermia terapêutica pós-parada 

cardiorrespiratória. Esta pesquisa é uma revisão de literatura narrativa que utilizou 

as bases de dados LILACS e MEDLINE com critérios rigorosos de inclusão e 

exclusão dos últimos 5 anos, utilizou-se descritores baseados no DeCS e 

buscadores boleanos agregando também palavras-chaves específicas para este 

estudo. Foram selecionados 6 artigos de alta evidência. A pesquisa está na fase 

de análise de resultados que até o momento demonstram efeitos adversos, 

descrevem diretamente diagnósticos e intervenções de enfermagem, porém 

somente 1 artigo utilizava as taxonomias do NANDA para guiar os diagnósticos. 

 

INTRODUÇÃO 

A isquemia cerebral causada pela parada cardiorrespiratória (PCR) produz 

danos neurológicos e dependendo do grau de hipoxemia ao qual o tecido cerebral 

é submetido. A hipóxia é responsável por alterações nas membranas celulares e 

quebra da barreira hematoencefálica, cuja função é proteger o sistema nervoso 

central de substâncias neurotóxicas, essas alterações determinam a formação de 

edema cerebral, causando o desenvolvimento da hipertensão intracraniana. [1,2] 

Sendo assim o objetivo da hipotermia terapêutica é preservar as funções 

neurológicas e diminuir as sequelas neurológicas e motoras.[3] 

O gerenciamento da temperatura se dá em três fases: A indução aonde o 

paciente é submetido a técnicas que irão causar a hipotermia, a manutenção da 

temperatura e o reaquecimento.[4]  A indução a hipotermia não é uma técnica 

simples e pode levar a complicações, portanto deve ser realizada de forma que 

possa ser controlada rigorosamente. [2,3,4] 

 

MÉTODO 

Esta pesquisa foi realizada sob forma de revisão bibliográfica narrativa 

abrangendo uma questão ampla e pesquisa de forma qualitativa. Não é 

necessária a utilização de métodos de pesquisa de campo e nem protocolos 

rígidos para sua confecção. 



 
 

Utilizamos as bases de dados LILACS e MEDLINE e foram utilizados 6 

artigos.  

Para coleta de dados foram utilizados os descritores pertencentes aos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Para filtrar os resultados utilizamos as 

palavras-chave: Parada Cardíaca, Reanimação Cardiopulmonar, temperatura 

corporal, Hipóxia-isquemia Encefálica, Regulação da Temperatura corporal, 

Isquemia, Infarto do Miocárdio, Hipotermia, Reaquecimento, Hipóxia, Hipóxia 

Encefálica, Edema Encefálico, Hipotermia Induzida e Cuidados de Enfermagem. 

Diante dessas informações, para essa revisão foram estabelecidos como 

critério de inclusão: Artigos publicados de 2014 até 2018, nos idiomas português, 

espanhol e inglês; artigos sobre tratamento com hipotermia terapêutica ou 

induzida intra-hospitalar, que contenham tratamentos ou cuidados de enfermagem 

durante a terapia com hipotermia; abordando a hipotermia terapêutica como 

conduta pós-parada cardiorrespiratória. E, foram estabelecidos como critério de 

exclusão: Artigos que falam sobre hipotermia terapêutica na hipoxemia encefálica 

neonatal e pediátricos; que contenham estudos em animais. Artigos sobre a 

hipotermia induzida extra-hospitalar ou hipotermia no pré, pós e intra operatório.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Com base nos dados apresentados nos artigos utilizados para a revisão literária, 

foi realizado o levantamento dos efeitos adversos causados pela indução a 

hipotermia e está sendo realizada a correlação dos diagnósticos de enfermagem 

apresentados pela NANDA e intervenções apresentadas pela NIC. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 Com os artigos utilizados conseguimos levantar as seguintes complicações 

derivadas do tratamento com hipotermia: diminuição do débito cardíaco, arritmias, 

distúrbios hidroeletrolíticos, resistência à insulina que ocasiona a hiperglicemia, 

queimaduras e lesões cutaneas, hipotermia excessiva, sepse, pneumonia 

nosocomial, hipomagnesemia, hipofosfatemia e hipocalemia.[1-5] Estes efeitos 

adversos estão sendo relacionados com os diagnósticos da NANDA e até o 

presente momento foram relacionados 14 diagnósticos que serão apresentados 

juntamente com as intervenções apresentadas pela NIC isoladamente em quadros 



 
 

(cada diagnóstico terá seu quadro juntamente com as intervenções de 

enfermagem), sendo eles: Risco de glicemia instável, risco de síndrome de 

desequilíbrio metabólico, risco de desequilíbrio metabólico, risco de volume de 

líquidos desequilibrado, troca de gases prejudicada, debito cardíaco diminuído, 

perfusão tissular ineficaz, risco de infecção, risco de pressão arterial instável, risco 

de integridade da pele prejudicada, termorregulação ineficaz, risco de 

desequilíbrio eletrolítico, risco de perfusão tissular cardíaca diminuída, risco de 

perfusão tissular cerebral ineficaz e risco de choque. 
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