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RESUMO 

Introdução: A temperatura corporal é o resultado do balanço entre os mecanismos 

de produção e de eliminação do calor. Os recém-nascidos pré-termos possuem menor 

taxa de gordura subcutânea e epiderme subdesenvolvida que diminui a capacidade 

de produção e retenção de calor. Objetivo: Analisar um protocolo de 

acompanhamento, monitoramento e manutenção da temperatura dos recém-nascidos 

da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Metodologia: Trata-se de um estudo 

observacional, com amostra por conveniência, de abordagem transversal e 

quantitativa cuja a coleta de dados foi realizada em um hospital filantrópico da cidade 

de Maceió, com recém-nascidos admitidos na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. 

Foram incluídos recém-nascidos de ambos os sexos, com até 72h de vida admitidos 

na UTI Neonatal tendo suas temperaturas avaliadas no primeiro minuto e na terceira 

hora de admissão. Resultados: O estudo contou com 16 recém- nascidos, com média 

de idade gestacional de 37 semanas e 5 dias e média de peso de 2.796kg. A média 

da temperatura axilar no momento da admissão foi de 36,1ºC e de 36,1ºC após a 
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terceira hora. 13 dos 16 recém-nascidos apresentaram hipotermia com uma média de 

36 °C. A média da temperatura da incubadora foi de 35,5ºC na pré-admissão e 

mantendo-se 35,5ºC na pós admissão. Conclusão: Conclui-se que o protocolo foi 

eficaz para a verificação da temperatura corporal do recém-nascido em Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal, tendo em vista a identificação do quadro de hipotermia 

leve e moderada, sendo necessária a implementação para auxílio da equipe.  

PALAVRAS-CHAVE: Recém-nascidos; Protocolo; Temperatura Corporal. 

ABSTRACT 

Introduction: Body temperature is the result of the balance between the mechanisms 

of production and the elimination of heat. Pre-term newborns have a lower rate of 

subcutaneous fat and an underdeveloped epidermis that decreases the capacity for 

heat production and retention. Objective: To implement and analyze a protocol for 

monitoring, monitoring and maintaining the temperature of newborns in the Neonatal 

Intensive Care Unit. Methodology: This is an observational study, with a convenience 

sample, with a transversal and quantitative approach, whose data collection was 

carried out in a philanthropic hospital in the city of Maceió, with newborns admitted to 

the Neonatal Intensive Care Unit. Newborns of both sexes were included, with up to 

72 hours of life admitted to the Neonatal ICU, with their temperatures assessed in the 

first minute and in the third hour of admission. Results: The study involved 16 and 

newborns, with a mean gestational age of 37 weeks and 5 days and a mean weight of 

2,796 kg. The mean axillary temperature at admission was 36.1ºC and 36.1ºC after 

the third hour. 13 of the 16 newborns presented hypothermia with an average of 36 ° 

C. The average temperature of the incubator was 35.5ºC at pre-admission and 

maintained at 35.5ºC at post-admission. Conclusion: It was concluded that the 

protocol was effective for checking the newborn's body temperature in the Neonatal 

Intensive Care Unit, with a view to identifying mild and moderate hypothermia, requiring 

implementation to help the team. 

KEYWORDS: Newborns; Protocol; Body Temperature. 
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INTRODUÇÃO 

           A temperatura corporal é o resultado do balanço entre os mecanismos de 

produção e de eliminação do calor. No recém-nascido (RN), sobretudo no pré-termo, 

pode ocorrer desequilíbrio desses mecanismos, em especial ao nascimento quando o 

RN é exposto ao meio extrauterino. Nessa adaptação ocorre vasoconstrição cutânea, 

e estruturalmente os neonatos possuem menor estoque de gordura marrom, epiderme 

não queratinizada, entre outras alterações, que limitam a produção do calor. 

(PUGLIESI et al., 2009; ROLIM et al., 2010). 

Segundo Pugliesi et al., (2009), em uma sala de parto com condições habituais 

de temperatura entre 20-25°C, já promove diminuição de temperatura no recém-

nascido cerca de 0,3°C/min e a temperatura central diminui cerca de 0,1°C/min no 

período pós-parto, o que resulta em uma queda de 2 a 3°C na temperatura corporal 

durante o processo de adaptação à vida extrauterina, e recomenda-se que todos os 

recém-nascidos sejam mantidos em temperatura ambiental de no mínimo 25° C após 

suas admissões (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

A Organização Mundial de Saúde, afirma que a taxa de normalidade de 

temperatura do recém-nascido é em torno de 36,5 a 37°C, e pode sofrer variação, 

sendo classificada conforme a gravidade em hipotermia leve (entre 36,0°C e 36,4°C), 

moderada (entre 32,0°C e 35,9°C) e grave (menor que 32,0°C). A hipotermia neonatal 

é comum em pré-termos com prevalência entre 32% e 85% nos partos hospitalares, 

e se agrava associada à hipoglicemia, hipóxia, infecções neonatais graves, asfixia e 

diminuição do débito cardíaco, além de ser fator de risco para pior prognóstico, 

aumentando a morbidade e a mortalidade neonatais (LUNZE et al., 2012; BARROS et 

al., 2005). 

Os recém-nascidos pré-termos possuem menor taxa de gordura subcutânea e 

epiderme subdesenvolvida que diminui a capacidade de produção e retenção de calor. 

Portanto, os cuidados relacionados à temperatura corporal devem iniciar desde o 

nascimento, da sala de parto até os ambientes que irão admitir o recém-nascido, 

avaliando-se com frequência e preferencialmente de forma contínua a temperatura 

por via axilar através de termômetro digital, ou do sensor abdominal (MCCALL et al., 

2006; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 
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 Prematuros que são admitidos em unidades neonatais necessitam de cuidados 

intensivos, por sua vez lidam com manuseio excessivo, o que pode dificultar ainda 

mais a estabilidade da temperatura corporal. Sendo um desafio para equipe 

multidisciplinar a organização e diminuição dos manuseios para evitar hipotermia, e 

manter a temperatura de recém-nascido pré-termo dentro da normalidade (36,5ºC) ao 

final de cada assistência (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

Portanto, a necessidade da implementação de um protocolo de 

acompanhamento, monitoramento e manutenção da temperatura dos recém-nascidos 

da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal é uma ferramenta que auxiliará a equipe 

multidisciplinar na manutenção da normotermia dos neonatos.  

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo observacional, com amostra por conveniência, de 

abordagem transversal e quantitativa cuja coleta de dados foi realizada em um hospital 

filantrópico da cidade de Maceió, com recém-nascidos admitidos na Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal, após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro Universitário Tiradentes sob parecer do protocolo de número 

14364919.0.0000.5641.  

Durante a avaliação, o recém-nascido esteve em local adequado e foi avaliado 

por um avaliador capacitado. Todos os responsáveis e voluntários dos recém-

nascidos incluídos, validaram sua participação por meio da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

No presente estudo foram incluídos recém-nascidos de ambos os sexos, com 

até 72h de vida admitidos na UTI Neonatal. Os recém-nascidos que apresentaram 

distúrbios neurológicos, crises convulsivas e cardiopatias congênitas foram excluídos.  

Antes da coleta foi apresentado o protocolo para a equipe multidisciplinar da 

UTIN do Hospital Veredas, e realizada uma apresentação sobre a importância da 

monitorização da temperatura do recém-nascido, dos benefícios do controle e das 

consequências da hipotermia no prognóstico do paciente. Os dados foram obtidos no 

período de setembro de 2019 à março de 2020.  
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O protocolo foi iniciado a partir da comunicação da existência de recém-

nascidos provenientes das maternidades e centros obstétricos. Antes da chegada do 

RN à Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, houve o ajuste da temperatura da 

incubadora pela equipe da Unidade de Terapia Intensiva e a verificação do 

funcionamento do ar condicionado. No primeiro minuto de admissão do RN foi 

realizada a primeira coleta da temperatura axilar, a segunda coleta foi realizada após 

a terceira hora de admissão com uso do termômetro digital.  

As informações sobre perfil da parturiente (idade, idade gestacional, tipo de 

parto) e informações do RN (condições de nascimento interpretado pelo índice de 

Apgar no 1° e 5° minuto, peso ao nascer) foram obtidos através do prontuário médico 

do paciente e anotadas em ficha de avaliação deixada na UTI Neonatal do Hospital 

Veredas. Os dados foram armazenados em planilhas no programa Microsoft Office 

Excel 2013. As variáveis foram analisadas com estatística descritiva, por meio de 

média e porcentagem. 

RESULTADOS 

Foram incluídos na pesquisa 16 recém-nascidos, sendo 11 (68,75%) do sexo 

masculino e 5 (31,25%) do sexo feminino, nascidos com média de idade gestacional 

de 37 semanas e 5 dias e média de peso de 2.796kg. A população materna 

apresentou faixa etária de 16 a 37 anos. 66,6% dos partos foram provenientes do 

centro obstétrico e 33,4% vindo da maternidade do Hospital Veredas. Em relação ao 

funcionamento do ar condicionado na UTI Neonatal durante as admissões, em duas 

delas, apresentou-se ligado com temperatura de 24°C e nas demais apresentou-se 

desligado. 

Tabela 1: Dados dos recém-nascidos de acordo com a média das 

varáveis da pesquisa (n=16) 

Dados Média 

Idade gestacional 

 

37 semanas e 5 dias 

Peso ao nascer 

 

2.796kg 

Idade da mãe 26 anos 

Fonte: dados da pesquisa (2020)  
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A temperatura de cada recém-nascido se deu através da coleta desse dado 

durante a admissão e após três horas da primeira coleta. Os dados mostraram uma 

média de 36,1ºC na temperatura axilar no momento da admissão e uma média de 

36,1ºC após a terceira hora. A partir das temperaturas coletadas, foi observado, 

também, que 13 dos 16 recém-nascidos apresentaram hipotermia com uma média de 

36 °C. 

Segundo a tabela da OMS que classifica as hipotermias, 8 (66,7%) recém-

nascidos apresentaram hipotermia leve e 4 (33,3%) hipotermia moderada, assim 

como mostra no gráfico 1.  

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 

Após três horas, foi observado que 10 recém-nascidos ainda apresentavam 

hipotermia, sendo 6 (60%) com hipotermia leve e 4 (40%) com hipotermia moderada 

(gráfico 2). Dos 12 RNs que apresentavam hipotermia no primeiro minuto de 

admissão, 3 conseguiram atingir a temperatura normal e 1 que estava normotérmico, 

passou a ficar hipotérmico após a terceira hora (Gráfico 2). 
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Gráfico 1: Classificação da temperatura axilar dos recém-nascidos no primeiro 

minuto de admissão 
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Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

Em seguida, foi realizada uma média da temperatura das incubadoras dos dois 

momentos, constatando 35,5ºC na pré-admissão e mantendo-se 35,5ºC na pós 

admissão. Através da análise do gráfico comparativo da temperatura de cada 

incubadora (gráfico 3), foi constatado que 4 incubadoras apresentaram aumento em 

sua temperatura na pós admissão, incluindo as três incubadoras que permaneceram 

desligadas na pré admissão e foram ajustadas apenas na pós admissão, 3 

apresentaram redução do ajuste e 6 mantiveram a temperatura da pré admissão na 

pós admissão. 
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Gráfico 2: Classificação da temperatura axilar dos recém-nascidos na terceira 

hora após admissão 
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Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

Ao analisar a influência da temperatura da incubadora na temperatura axilar 

dos recém-nascidos, constatamos que após 3 horas 6 RNs apresentaram elevação 

da temperatura axilar de admissão, 6 reduziram e apenas 1 conseguiu manter a 

temperatura semelhante à temperatura de admissão (Gráfico 4). 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 
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Gráfico 3: Dados da temperatura da incubadora dos recém-nascidos no primeiro 

minuto e na terceira hora de admissão. 

Gráfico 4: Dados da temperatura axilar dos recém-nascidos no primeiro 

minuto e na terceira hora de admissão. 
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Ao relacionar a temperatura da incubadora de cada recém-nascido hipotérmico 

com a tabela do Ministério da Saúde, que menciona idade gestacional e peso ao 

nascer para obter a temperatura ideal, foi possível observar que duas incubadoras 

estavam com suas temperaturas corretas, três estavam incorretas e oito tiveram acima 

do correto, influenciando na temperatura axilar dos recém-nascidos na terceira hora 

de admissão. 

DISCUSSÃO 

A média de idade gestacional obtida no estudo foi de 37 semanas e 5 dias com 

média de peso de 2,796kg o que corrobora com o estudo de Ogunlesi et al., (2008), 

que teve como média de idade gestacional 37 semanas e 3 dias e média de peso de 

2,6kg. No presente estudo, percebeu-se uma predominância do sexo masculino (68, 

75%) reforçando os estudos de Ogunlesi et al., (2008) e Balbino et al., (2013). 

Quanto ao funcionamento do ar condicionado no momento da admissão, nosso 

estudo demonstra que o mesmo permaneceu ligado em apenas duas admissões, 

apresentando temperatura ambiente de 24°C, confirmando o estudo de Freitas et al., 

(2018) que afirma que a temperatura ambiente recomendada nas Unidades de 

Terapia Intensiva Neonatais deve estar entre 22°C e 26°C.  

Segundo os dados relacionados à média da temperatura axilar, nosso estudo 

apresentou uma média de 36,1 °C no primeiro minuto de admissão e na terceira hora 

após admissão. Em um estudo realizado por Ogunlesi et al., 2008 que teve como 

objetivo analisar a incidência de hipotermia no momento da admissão, a média axilar 

dos recém-nascidos incluídos foi de 36,2°C. 

Sodemann et al., (2008), afirmam que o RN pode sofrer com quadro de 

hipotermia no período de 24 horas e, portanto, não existe momento exato para a 

verificação da temperatura axilar. Em contrassenso, Rolim et al., (2010), ressalta que 

se tratando da temperatura axilar em paciente crítico, deve ser monitorada a cada 3 

horas utilizando termômetro de vidro ou digital em contato com a pele do bebê, que 

avalia com precisão a temperatura do recém-nascido e pode ser utilizado como um 

procedimento de rotina na UTIN. 
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Os resultados demonstram que a maioria dos RN do estudo apresentaram 

quadros de hipotermia leve a moderada, sendo a hipotermia leve dado de maior 

prevalência, que condiz com o estudo de Ogunlesi et al., (2008), que em sua amostra 

de 93 recém-nascidos hipotérmicos, 44 (47,3%) apresentaram hipotermia leve e 49 

(52,7%) hipotermia moderada, e com o estudo de Balbino et al., (2013), onde houve 

uma maior prevalência de hipotermia moderada em sua amostra. 

Já um estudo que analisou os efeitos da hipotermia a longo prazo e a sobrevida 

dos recém-nascidos revelou que a hipotermia grave tem um maior risco de 

mortalidade. E que recém-nascidos com temperatura de 34,6 a 36,5 °C (Hipotermia 

leve a moderada), possui um menor risco de mortalidade (SODEMANN et al., 2008). 

Um estudo realizado no ano de 2013 aponta que a verificação da temperatura axilar 

foi uma das medidas mais utilizadas na UTIN, salientando a importância da 

manutenção de um ambiente com temperatura neutra e estável, visto que a hipotermia 

leva a variações na pressão arterial, frequência cardíaca e frequência respiratória e 

está associado diretamente com a mortalidade desses RN (BALBINO et al., 2013). 

O Ministério da Saúde (2011), expõe que é necessário o aumento gradativo do 

aquecimento da incubadora do recém-nascido com um ajuste de 1°C a 2°C acima da 

temperatura do RN e aumentando 1°C por hora até que a temperatura do RN seja 

normalizada. No entanto, não foi encontrado nenhum estudo que demonstra a 

temperatura exata utilizada nas incubadoras nas Unidades de Terapia Intensiva 

Neonatal. Porém, no estudo de Balbino et al., (2013), a prevalência da temperatura 

da incubadora foi superior aos outros métodos de aquecimento, como bota e luva nos 

RN, salientando a importância da incubadora como fonte de calor para os recém-

nascidos. 

Com relação as variáveis analisadas no protocolo, observou-se que a literatura 

expõe estudos que utilizaram as mesmas variáveis para a obtenção de seus dados, 

porém, não mostram a continuidade da avaliação e nem a necessidade de protocolos 

para a mesma. (BALBINO et al., 2013; FREITAS et al., 2018; OGUNLESI et al., 2008; 

PUGLIESI et al., 2009). 
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CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados encontrados foram observados quadros de 

hipotermia leve e moderada. Não houve diferença significativa entre as médias das 

temperaturas axilares no momento da admissão e na terceira hora e nem entre as 

médias de temperaturas da incubadora na pré e pós admissão. Também foi possível 

observar a falta de monitorização da incubadora influenciando na temperatura 

corporal dos RN.  

Com relação a eficácia do protoloco, concluimos que apesar de haver falhas na 

execução pela equipe ele mostrou-se eficaz para a acompanhamento das 

temperaturas e identificação dos quadros de hipotermia.  

A partir dos dados demonstrado no estudo foi possível verificar a importância 

da temperatura corporal do recém-nascido em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, 

sendo uma ferramenta fundamental para a sobrevida dos neonatos. Observou-se, 

também, que a monitorização e manutenção do ambiente térmico neutro e estável 

devem ser prioridades da equipe multiprofissional responsável pelos recém-nascidos 

nas UTIN.  

Sendo assim ressalta-se a necessidade de um protocolo na Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal, a fim de auxiliar os profissionais no acompanhamento e 

adequação da temperatura tanto dos recém-nascidos quanto das incubadoras, como 

também a realização de novos estudos que avaliem os níveis de hipotermia e uso das 

incubadoras para manutenção da temperatura corporal em recém-nascidos admitidos 

em UTIN. 

REFERÊNCIAS 

ANAROFF, Avroy A; FANAROFF, Jonathan M. Klaus e Fanaroff: Alto Risco em 

Neonatologia. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ, 2015. 593 p. 103. 

BALBINO A. C. et al. Termorregulação do recém-nascido: cuidados na admissão em 

unidade de emergência pediátrica. Rev Rene. v. 14, n. 2, p. 320-30, 2013. 



 

12 
 

BARROS, F. C. et al. The challenge of reducing neonatal mortality in middle-income 

countries: findings from three Brazilian birth cohorts in 1982, 1993 and 2004. Lancet., 

v. 365, p. 847-854, 2005. 

BRASIL, Ministério da Saúde. Atenção à saúde do recém-nascido: cuidados com 

recém-nascido pré-termo v. 4, Brasília, DF, Ministério da Saúde, 2011. 

FREITAS, P. et al. Efeito de duas técnicas de banho de imersão na temperatura axilar 

de recém-nascidos pré-termos: estudo piloto. Texto Contexto Enferm, v. 27, n. 1, p. 

1-8,2018. 

LAPTOOK, A. R.; WATKINSON, M. Temperature management in the delivery room, 

Semin. Fetal Neonatal Med., v. 13, n. 6, p. 383–391, 2008. 

LUNZE, K. et al. The global burden of neonatal hypothermia: systematic review of a 

major challenge for newborn survival. BMC Medicine, Boston, v. 11, n. 24 p. 1-11, 

2013. 

MCCALL E. et al.  Interventions to prevent hypothermia at birth in preterm and/or low 

birth weight babies. Cochrane Database Syst Rev. 2006. 

OGUNLESI T. A. et. al. Point-of-admission hypothermia among high-risk Nigerian 

newborns. BMC Pediatrics, v. 8, n.40, p. 1-5, 2008. 

ROLIM K. M. C. et al. Cuidado quanto à termorregulação do recém-nascido prematuro: 

o olhar da enfermeira. Rev Rene. v. 11, n. 2, p. 44-52, 2010; 

PUGLIESI V. E. M. et al. Efeitos do banho logo após o nascimento sobre as 

adaptações térmica e cardiorrespiratória do recém-nascido a termo. Rev Paul 

Pediatr. v. 27, n.4, p. 410-415, 2009. 

SODEMANN M. et al. Hypothermia of newborns is associated with excess mortality in 

the first 2 months of life in Guinea-Bissau, West Africa. Tropical Medicine and 

International Health., v. 13, n. 8, p, 980–986, 2008. 

 

 



 

13 
 

 

 

APÊNDICE 

Apêndice 1 – Ficha de avaliação com dados gerais 

 

 

 


