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Objetivo 
Analisar a produção científica de 

enfermagem que aborda a hipotermia do 
paciente em período perioperatório.  
 

Metodologia 
O método foi à revisão integrativa da 

literatura, o qual compreende as seguintes 
etapas: identificação do tema e formulação da 
questão de pesquisa, elaboração dos critérios 
de inclusão e exclusão de artigos, construção 
de instrumento para coleta de dados 
relevantes dos artigos encontrados, avaliação 
e análise dos artigos selecionados na 
pesquisa, interpretação e discussão dos 
resultados obtidos e apresentação da 
revisão

1
. 
 A pergunta elaborada foi: como se 

compõe a produção científica de enfermagem 
com o tema hipotermia do paciente no 
período perioperatório?  
A busca foi realizada nas bases de dados: 
PUBMED, EMBASE, BIREME, com as 
palavras-chaves: “perioperative nursing” and 
“hypothermia”, em inglês e português. Os 
critérios de inclusão foram: artigos publicados 
em inglês e português, resumos disponíveis 
nas bases de dados escolhidas, 
disponibilidade dos mesmos na íntegra, 
publicados entre o período de 2005 a 2009, 
não fazer restrição da metodologia utilizada e 
que retratasse a hipotermia no âmbito do 
conhecimento da enfermagem. Como critério 
de exclusão definiu-se os artigos que se 
baseavam em experiência com animais, os 
que não estão relacionados com a área de 
enfermagem, os que não tenham sido 
elaborados por enfermeiros e os que 
abordassem estudos pediátricos.  

Foi formulado um instrumento para 
análise de cada artigo selecionado. Estes 
foram analisados e, após, discutidos. 

 

Resultados 
Foram encontrados 126 artigos no 

PUBMED, 84 artigos na BIREME e 28 artigos 

no EMBASE. Destes, 213 artigos foram 
excluídos por não encaixarem nos critérios 
definidos. Para análise foram selecionados 25 
artigos, os quais foram analisados com auxílio 
do instrumento elaborado. 

 

Conclusão 
Apesar da relevância do tema para a 

enfermagem perioperatória, verifica-se 
poucos estudos com ênfase nas medidas de 
prevenção e intervenção da hipotermia em 
pacientes cirúrgicos.  

Estes são, em sua maioria, 
provenientes da literatura estrangeira, o que 
ressalta a importância da enfermagem 
brasileira conhecer e desenvolver pesquisas 
tendo a hipotermia como temática principal. 

As pesquisas, também apontam para 
a necessidade de implantação efetiva das 
práticas de cuidado, pois, apesar da 
existência de diferentes métodos de 
prevenção, a hipotermia ainda é uma 
complicação presente entre os pacientes 
cirúrgicos.    
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