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IMPORTACIA DO TRATAMENTO COM HIPOTERMIA LOGO APÓS O 

NASCIMENTO 

 

RESUMO- A hipotermia terapêutica é usada nos recém-nascido dentro das 6 horas de vida e com 

idade gestacional igual ou maior que 35 semanas, podendo durar o tratamento até 72 horas para quem 
tem encefalopatia hipóxica-isquêmica ao nascimento. Diante do exposto, foi desenvolvido a seguinte 
questão norteadora: Qual a importância do tratamento com hipotermia terapêutica e os prováveis danos 
causado no neonato com diagnostico de encefalopatia hipóxico-isquêmica ao nascimento nas unidades 
de terapia intensiva e maternidade? O principal objetivo deste artigo na neonatologia é demostrar a 
gravidade da encefalopatia hipóxico-isquêmica e o tratamento dado pelos profissionais da saúde 
utilizando a hipotermia induzida e se é importante ou não para o recém-nascido usar essa técnica 
neuroprotetora oferecida ao neonato. Para alcançar o objetivo proposto realizou-se uma revisão 
integrativa de literatura, constituídos de livros, artigos científicos nacionais e internacionais, manuais 
do Ministério da Saúde, utilizou-se como fonte de busca as bases de dados da LILACS, Pubmed, 
Medline, moreirajr, Scielo e Bireme, dando prioridade para estudos do período de 2006 a 2018. Os 
resultados encontrados indicam que todos os neonatos que têm encefalopatia hipóxico-isquêmica 
precisão iniciar o tratamento o mais rápido possível para a diminuição ou tratar as lesões causada pela 
asfixia, iniciando nas primeiras horas de vida. Conclui-se que é essa técnica deva ser prioridade na 
unidade de terapia intensiva e maternidade por que quando utilizado corretamente e dentro do tempo 
adequado por profissionais capacitados é capaz de melhorar o prognostico do neonato submetido há 
essa técnica. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Hipotermia terapêutica. Hipotermia. Hipotermia induzida. 

Encefalopatia hipóxico-isquemia. Asfixia neonatal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A hipotermia terapêutica é usada nos recém-nascido dentro das 6 horas de vida 

e com idade gestacional igual ou maior que 35 semanas apresentando encefalopatia 

hipóxico-isquêmica ao nascimento. A hipotermia ocorre devido as alterações feitas 

pelo profissional de saúde em meios esternos que iram afetar na fisiologia da 

termorregulação, ao modificar o ambiente e deixa-la mais frio, impedindo que o recém-

nascido tenha alguma fonte de aquecimento, onde acontecer a diminuição do 

metabolismo do recém-nascido, assim diminui a possibilidade de lesão. (WANDRA, 

2017; GRAÇA et al., 2012; RAMALHOSO, 2014). 

Em novembro de 2009 no hospital de Santa Maria, 29 recém-nascidos em um 

período de 18 meses foram tratados com hipotermia induzida nos neonatos com 

encefalopatia hipóxico-isquemica, sendo o primeiro local a oferecer o tratamento com 

hipotermia a todos que apresentaram acidose metabólica e necessitaram de 

reanimação avançada na unidade de cuidado intensivo neonatal. (GRAÇA; SAMPAIO; 

MONIZ, 2011) 

A diminuição do metabolismo, tem o intuído fazer um neuroprotetor com 

endógenos circulante no corpo como a concentração de oxigênio, aminoácidos 

excitatórios, como no aspartato e glutamato, redução e despolarização do influxo de 

cálcio intracelular, redução na produção de gás carbônico. Tendo como principal 

causa para encefalopatia hipóxico-isquêmica, placenta prévia/descolamento 

prematuro de placenta, prolapso do cordão, infecção congênita, prematuridade ou 

pós-maturidade, imaturidade pulmonar, pneumotórax no neonato, hipotensão ou 

hipertensão materna, cardiopatia materna, ruptura prematura de membranas, 

malformações congênitas entre outras. (RAMALHOSO, 2014) 

A encefalopatia hipóxico-isquêmica normalmente se caracteriza no recém-

nascido por conjuntos de sinais e sintomas, podendo afetar além do sistema nervoso 

central, órgão como pulmões, coração, rins, intestino e fígado, estando diretamente 

relacionado à asfixia perinatal. ( RODRIGUES, 1999). 

Para Rodrigo (1999) a janela terapêutica fisiopatológica da lesão celular com 

tratamento hipotérmico tenta se evitar a morte celular no sentido de diminuir a 

mortalidade e as sequelas no recém-nascido. A lesão celular pode ocorrer em duas 



 
 

fazes. Na primeira faze se tem a morte celular por falência energética e na segunda 

faze vem a degradação do ATP provocado pela hipóxia. 

Com diagnostico de encefalopatia hipóxico-isquemia, o neonato deve começar 

o mais rapidamente o tratamento com hipotermia induzida, maior será probabilidade 

de êxito terapêutico. Após iniciado, por 72 horas deve ser manter a hipotermia sem 

que haja variação da temperatura central do recém-nascido, por meio de 

monitorização continua desde do início da hipotermia até o final do reaquecimento, 

com o objetivo de prever possível convulsões e prevenir complicações. (GRAÇA et al., 

2012; RAMALHOSO, 2014). 

Sendo assim, o interesse pelo tema emergiu da vivência das pesquisadoras no 

dia a dia profissional na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, devido ao contato 

com um grande número de casos de paciente que necessitam de tratamento com 

hipotermia induzida, despertando o interesse ao tema proposto. Frente à 

complexidade magnitude da encefalopatia hipóxico-isquêmica delimitou-se como 

objetivo deste estudo: conhecer e descrever a importância do tratamento com 

hipotermia terapêutica nos neonatos diagnosticados com asfixia ao nascimento nas 

unidades de terapia intensiva e maternidades de acordo com a literatura.  

Diante do exposto, foi desenvolvido a seguinte questão norteadora: Qual a 

importância do tratamento com hipotermia terapêutica e os prováveis danos causados 

no neonato com diagnostico de encefalopatia hipóxico-isquêmica ao nascimento nas 

unidades de terapia intensiva e maternidades? 

Nesse sentido, tem se como objetivo deste estudo na neonatologia demostrar 

a gravidade da encefalopatia hipóxico-isquêmica e o tratamento dado pelos 

profissionais da saúde utilizando a hipotermia induzida e se é importante ou não para 

o recém-nascido usar essa técnica neuroprotetora oferecida ao neonato. 

 

 

 

 

 



 
 

2- MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para atingir o objetivo proposto foi realizada uma pesquisa revisão integrativa 

de literatura em artigos nacionais sobre a temática. Foi realizada uma incursão 

detalhada através de livros, manuais do ministério da saúde, conselhos de pediatria e 

neonatologia e às bases de dados LILACS, Pubmed, Medline, moreirajr, Scielo e 

Bireme, dando prioridade para estudos do período de 2006 a 2018. Para a busca do 

material selecionamos para análise todos os artigos que mencionaram, em seus 

títulos e resumos, as palavras-chaves “Hipotermia terapêutica”, “hipotermia”, 

“Hipotermia induzida”, “encefalopatia hipóxico-isquemia”, “Asfixia neonatal”. 

Inicialmente, foram selecionados 70 artigos, dos quais foram excluídos aqueles 

que, apesar de possuírem os descritores citados acima, não se enquadravam 

diretamente no assunto desejado e se apresentavam repetidos durante a busca. Em 

seguida, foi realizada leitura superficial, sendo incluídos para estudo e 

aprofundamento de todo o trabalho 14 periódicos, a fim de expor as ideias e os 

resultados satisfatórios. 

A análise dos artigos foi realizada de forma individualizada e sistemática, 

possibilitando um direcionamento dos resultados e da discussão deste tema. Durante 

a coleta de dados foi elaborado pelo autor um instrumento com tópicos como: 

periódicos, autores, títulos, ano das publicações encontradas que permitiu selecionar 

de forma adequada os artigos sendo apresentados a seguir:  

 

  



 
 

3-RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise dos periódicos delimitados nos permitiu a identificação de 14 artigos 

conforme apresentado no quadro a seguir: 

Periódicos Autores Titulos Ano 

Revista Brasileira 

Crescimento 

Desenvolvimento 

Humano 

Cruz, Ceccon Prevalência de asfixia e 

encefalopatia hipóxico-

isquemica em recém-

nascidos de termo 

considerado dois critérios 

diagnósticos 

2010 

Saúde (Santa Maria) Binkowski, 

Weinman 

Hipotermia terapêutica em 

recém-nascidos com 

diagnostico de encefalopatia 

isquêmica. 

2015 

Consenso nacional Graça et al. Hipotermia induzida no 

tratamento da encefalopatia 

hipoxico-isquémica neonatal. 

2018 

Nascer e Crescer - 

Revista do Hospital 

de Crianças Maria 

Pia 

Graça, 

Sampaio, 

Moniz 

Hipotermia induzida na 

encefalopatia hipóxico-

isquémica 

2011 

Rev. Eletrôn. 

Salvador 

Jesus, Santos Hipotermia terapêutica em 

recém-nascidos de unidades 

de terapia intensiva neonatal. 

2018 

Hospital Materno 

Infantil de Brasília 

Margotto, 

Zaconeta, 

Protocolo para hipotermia 

terapêutica. 

2015 

J. Pediatr. (Rio J.) Procianoy, 

Silveira,  

Síndrome hipóxico-isquêmica 2001 



 
 

HSPM - Hospital do 

Servidor Público 

Municipal  

 

Ramalhoso Quando indicar a hipotermia 

terapêutica na asfixia 

perinatal grave do recém-

nascido 

2014 

Pediatria Moderna, 

São Paulo 

Rodrigues Asfixia perinatal - aspectos 

fisiopatológicos e 

terapêuticos atuais 

1999 

J. Pediatr. (Rio J.) Silveira, 

Procianoy 

Hypothermia therapy for 

newborns with hypoxic 

ischemic encephalopathy. 

2015 

Faculdade de 

medicina da 

universidade de São 

Paulo, Dissertação 

de mestrado 

Vargas Marcadores prognósticos de 

evolução neonatal de recém-

nascidos de termo portadores 

de asfixia perinatal. 

2012 

Centro universitário 

do Ceara, centro de 

ciências da saúde 

Silva Controle térmico de recém-

nascido prematuro: uso da 

membrana semipermeável 

como recurso tecnológico 

2017 

World Health 

Organization 

World Health 

Organization 

Neonatal and perinatal 

mortality: country, regional 

and global estimates. 

2013 

 

A análise dos artigos foi realizada de forma individualizada e sistemática, esta 

análise possibilitou o agrupamento das publicações em tópicos para proporcionar um 

direcionamento no resultado e discussão deste tema e a criação de 03 categorias. 

 

3.1 ENCEFALOPATIA HIPÓXIA-ISQUÊMICA 

 

Segundo Vargas (2012) asfixia perinatal é caracterizada por uma deficiência de 

oxigênio (hipóxia) aos tecidos, acompanhada pela falta de perfusão aos diferentes 

órgãos, cujo protótipo é a síndrome neurológica, a encefalopatia hipóxia-isquêmica. A 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/hospital_do_servidor_publico_municipal/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/hospital_do_servidor_publico_municipal/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/hospital_do_servidor_publico_municipal/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/hospital_do_servidor_publico_municipal/


 
 

Organização Mundial da Saúde estima que a encefalopatia hipóxica-isquêmica 

representa a quinta causa de morte em crianças menores de cinco anos de idade, 

está ligada a cerca de um milhão de perdas fetais por ano e é séria contribuinte dos 

casos de paralisia cerebral e outras desordens neurológicas (WHO, 2013). 

Como consequência fisiopatologia da asfixia perinatal poderá acometer alguns 

órgãos da seguinte forma; O pulmão geralmente como consequência pode apresentar 

hipertensão devido a asfixia perinatal no recém-nascido. No coração frequentemente 

se tem choque cardiogênico, isquemia ou infarto do miocárdio apresentando sintomas 

de hipovolemia e a hipotensão.  Na parte renal a asfixia leva a baixa perfusão que 

pode evoluir para insuficiência renal podendo chegar à necrose tubular aguda e seus 

sintomas é oligúria, hiponatremia, hipercalemia e hematúria. Com o estresse da asfixia 

pode desencadear hemorragia digestiva gastrointestinal e também é comum a 

isquemia da circulação mesentérica podendo a vim a ter uma temida complicação, 

que é a enterocolite necrosante. (CRUZ, CECCON, 2010; BINKOWSKI, 2013) 

Para Ramalhoso, (2014) na parte Hematológica pode apresentar anemia 

secundária às hemorragias, tanto digestiva como intracraniana, e casos mais graves 

como coagulopatia que pode se instalar, sendo fatal. No metabólico existe um grande 

consumo de glicose, levando frequentemente a hipoglicemia e outras alterações 

metabólica podendo ser encontradas hiponatremia, hipomagnesemia e hiperglicemia.  

No sistema endócrino o recém-nascido que sofreu disfunção cerebral pode 

evoluir com síndrome da secreção inapropriada de retenção de agua, nas 72 horas 

de vida, apresentando-se por oligúria, edema e hiponatremia. Também se tem as 

infecções que podem ocorrer devido ao aumento do manuseio do recém-nascido 

asfixiado e pela maior permanência hospitalar, os recém-nascido se tornam mais 

suscetível a infecções. (GRAÇA et al., 2012) 

 

3.2 CRITERIOS PARA TRATAMENTO COM HIPOTERMIA 

 

Os recém-nascidos com mais de 35 semanas que apresentar um  critérios de 

inclusão para início do tratamento, que pode ser; asfixia perinatal: gasometria arterial 

de sangue de cordão ou na primeira hora de vida com pH < 7,0 ou excesso de base 

< -16 ou história de evento agudo perinatal como descolamento abrupto de placenta, 



 
 

prolapso de cordão ou escore de Apgar 5 ou menos nos 10 minuto de vida ou ainda 

necessidade de ventilação mecânica além do 10 minuto de vida, qualquer uma dessas 

associado a evidência de encefalopatia moderada a severa antes de seis horas de 

vida: convulsão, nível de consciência, atividade espontânea, postura, tônus, reflexos 

e sistema autonômico, na confirmação de qualquer um desses casos o único 

tratamento e a hipotermia terapêutica (SILVEIRA, PROCIANOY, 2015) 

Da hora do nascimento até a decisão de inicia a hipotermia, não pode passar 

mais de 6 horas para início do tratamento.  Quando o tempo de hipotermia atingir 72 

horas de tratamento, é necessário o reaquecimento do berço realizando 

gradativamente de forma lenta, elevando a temperatura de 0,1 a 0,5ºC a cada hora, 

até alcançar uma temperatura de 36,5 a 37ºC. O procedimento deverá durar algumas 

horas para o RN alcançar a temperatura adequada, porém o monitoramento precisa 

ser mantido por, pelo menos, 24 horas, para assegurar que o reaquecimento foi 

realizado de forma correta e segura (GRAÇA et al., 2012; MARGOTTO; ZACONETA, 

2015). 

A hipotermia terapêutica quando aplicada de forma correta possibilita a melhor 

condição de vida do RN, reduzindo os custos hospitalares e período de internação ao 

longo de sua vida e minimizando possíveis danos causados pela encefalopatia 

hipóxico-isquêmica neonatal, esse tipo de tratamento também proporcionando 

contentamento da equipe multiprofissional pode ser uma técnica neuroprotetora  

(JESUS; SANTOS, 2018)  

 

3.3 HIPOTERMIA TERAPÊUTICA QUANDO NÃO APLICAR. 

 

Os critérios que impedem o tratamento com hipotermia terapêutica em recém-

nascido segundo Margotto, Zaconeta (2015) é os casos de prematuridade < 35 

semanas, ou apresentar anomalias do cromossômicas e físicas, recém-nascido com 

mais de 6 horas de vida, necessidade de cirurgia nos primeiros 3 dias de vida e parada 

cardiorrespiratória pós-natal.  

Não se recomenta o tratamento em recém-nascido com menos de 2 Kg e nos 

casos em que o recém-nascido pode apresente hipertensão pulmonar grave e venha 

a utilizar oxido nítrico ou qualquer outro vasodilatador pulmonar que tenha grande 



 
 

variação da pressão parcial de oxigênio arterial. Também mostra que a hipotermia não 

causa sangramentos, mas se nas 6 horas de vida o recém-nascido apresentar 

sangramento não é recomentado o tratamento com hipotermia terapêutica. 

(RAMALHOSO, 2014)  

Para Ramalhoso (2014) caso o recém-nascido traga um problema de saúde no 

nascimento que é perceptível apenas ao que seja julgado como morte inevitável do 

neonato não se inicia o tratamento com hipotermia. 

 

4- CONCLUSÃO 

 

Durante a confecção do trabalho até a conclusão dos resultados, se tem a 

oportunidade de aprimorar o conhecimento sobre a hipotermia terapêutica, a 

gravidade da encefalopatia hipóxia-isquêmico como uma das causas de morte e os 

problemas neurológicos que vem acontecer quando não tem o tratamento adequado 

nos neonatos. Permitiu a explanação e coleta de dados de vários autores diferentes 

sobres a indicação da hipotermia e a gravidade da asfixia, sendo todos os órgãos 

afetados se não houver o tratamento adequado que é simples de ser feito e de baixo 

custo. 

De modo geral, a hipotermia terapêutica é a melhor técnica para aplicar ao 

recém-nascido logos após ao nascimento, fazendo com que diminua o metabolismo e 

a possibilidade de lesão. É importante que a equipe saiba que o recém-nascido 

precisa de uma técnica adequando, com isso, todo a equipe precisa ter conhecimento 

de como utilizar a hipotermia e quais os equipamentos básicos para realizá-la como 

berço, incubadora deligada, termômetro e um monitor para manter a temperatura 

corporal constante sem variação nos parâmetros para a terapêutica. 

A importância do tratamento a todos os recém-nascido com encefalopatia 

hipóxia-isquêmica moderada ou grave é a hipotermia induzia que aumentara a 

sobrevida sem mortalidade e sem deixar sequelas graves nos neonatos. Isso 

demostra a importante de ter mais estudos nessa técnica, até para conseguir adotar 

outras estratégias neuroprotetoras junto com a hipotermia que posso auxiliar ou 

melhorar a efetividade desse tratamento. 



 
 

Para os profissionais que lidam diretamente com o recém-nascido precisam ter 

conhecimento o bastante para identificação precoce dos critérios para inicia a 

terapêutica e quais as atitudes tomar de imediato, que deva ser prioridade nas 

unidades de terapia intensiva e maternidade dos hospitais. E também sabe identificar 

quando se torna impossível o tratamento devido à idade gestacional, cirurgia ou 

utilização de oxido nítrico entre outros meios que não possibilitar o tratamento. 

A hipotermia induzida além de ter um baixo custo para hospitais, maternidades 

e as unidades de terapia intensiva, impede outros gastos futuros com o recém-nascido 

ao longo do tratamento, impede gastos familiares no desenvolvimento, como 

internação e uso de medicamento continua ao longo da vida do recém-nascido por 

causa êxito na terapêutica que ágil como neuroprotetor, possibilitando uma vida 

saudável. 
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