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1. Objetivo 
Conhecer e analisar a produção científica 
acerca da ocorrência de hipotermia no 
período perioperatório e sua relação com a 
ocorrência de infecção da ferida operatória.  

 
2. Métodos 

Pautado em evidências científicas buscou – 
se, através de uma revisão bibliográfica de 
literatura científica, responder a seguinte 
questão: existe relação entre a ocorrência de 
hipotermia perioperatória e o aumento de 
infecção da ferida cirúrgica? 
 Os descritores utilizados para a busca 
bibliográfica estão indexados em Descritores 
em Ciencias da Saúde (DeCS/Bireme) e são: 
Hipotermia (Hypothermia, Hipotermia); 
Cirurgia (Surgery, Cirurgía); Deiscência da 
Ferida Operatória (Surgical Wound 
Dehiscence, Dehiscencia de la Herida 
Operatoria); Infecção da Ferida Operatória/ 
Infecção da Ferida Pós-Operatória (Surgical 
Wound Infection, Infección de Herida 
Operatoria); Infecção (Infection, Infeccíon). 
A busca bibliografica ocorreu de janeiro de 
2010 a março de 2010 e iniciou-se por  meio 
da estratégia PICO (P – população; I – 
intervenção; C – comparação; O – desfecho) 
e através das seguintes bases de dados: 
Medline/PubMed, LILACS, Cochrane, Bireme, 
CINAHL.    

  

3. Resultados 
Após a busca foram encontrados 91 artigos 
produzidos entre 2004 a 2010 e relacionados 
com o tema desse estudo. 
Tabela 1- Publicações encontradas pela busca nas 

bases de dados. 

Base de Dados Publicações 

PUBMED 43 

BIREME 29 

CINAHL 14 

LILACS 03 

COCHRANE 02 

Após a eliminação dos artigos duplicados – na 
própria base de dados ou em mais de uma 
base, sendo mantido na base de dados 
PubMed que trouxe o maior número de 
artigos – restaram 57 estudos para leitura de 
título e resumo. Destes 57 artigos, 29 foram 
incluídos para consulta ao texto completo e 
análise. 
A maioria dos artigos apresenta evidências 
quanto ao aumento do risco de infecção da 
ferida operatória e a ocorrência de hipotermia 
na perioperatório. 
   

4. Conclusões 
A hipotermia durante o período perioperatório 
continua causando grandes efeitos deletérios 
ao paciente cirúrgico, como o aumento no 
tempo de hospitalização, a ocorrência de 
infecção na ferida operatória, entre outros. 
São freqüentes os estudos que relatam os 
efeitos adversos decorrentes desse 
fenômeno. Faz – se necessário uma maior 
divulgação de dados e uma maior realização 
de estudos para que se preste uma 
assistência segura e livre de danos ao 
paciente cirúrgico, transformando informação 
em Praticas Baseadas em Evidências e assim 
utilizar – se de um guia norteador para a 
prevenção e controle da hipotermia durante o 
procedimento cirúrgico. 
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