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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
reaquecimento lento e gradual, ao longo
de quatro horas, 0,5°C por hora até
A encefalopatia hipóxico-isquêmica
atingir 36,5°C. Os benefícios da
acomete entre 2 a 4 em cada 1000
hipotermia na mortalidade e na redução
nascidos a termo. A mortalidade varia
de danos, como paralisia cerebral,
entre 15 e 25%, até 30% dos
retardo mental, déficit de aprendizado e
sobreviventes
apresentará
alguma
epilepsia, superam os efeitos adversos
morbidade. A hipotermia induzida é o
de curto prazo, como hipotensão,
tratamento adjuvante recomendado
trombocitopenia, queimaduras da pele,
para recém-nascidos com asfixia
distúrbios
metabólicos
e
perinatal. O objetivo do estudo foi
hidroeletrolíticos,
mas
exigem
condições
avaliar a eficácia da hipotermia
adequadas de monitoramento e suporte
terapêutica controlada na redução de
da equipe.
futuras morbidades neurológicas em
neonatos com asfixia perinatal.
METODOLOGIA

Pesquisa bibliográfica nas bases de
dados PubMed, Scielo e Lilacs utilizando
os descritores “hypothermia induced”,
“hypoxia-ischemia brain” e “infant
newborn”. Foram selecionados artigos
publicados nos últimos 10 anos em
inglês e português.
DISCUSSÃO

A hipotermia induzida é indicada em
recém-nascidos com asfixia perinatal
moderada e grave de idade gestacional
maior que 35 semanas, peso de
nascimento superior a 1800 gramas e
que tenham menos de seis horas de
vida. Sua ação neuroprotetora ocorre
por modulação de mecanismos lesivos
irreversíveis como inibição da cascata
inflamatória, redução da produção de
espécies reativas de oxigênio e redução
da taxa metabólica, limitando consumo
de oxigênio e glicose e produção de gás
carbônico. Existem duas técnicas de
aplicação de hipotermia terapêutica: a
hipotermia seletiva da cabeça com
temperatura a 34,5°C, e hipotermia
corpórea total a 33,5°C, ambas
preconizam
a
manutenção
da
hipotermia por 72 horas e

CONCLUSÃO

A
hipotermia
induzida
reduz
significativamente a mortalidade e
melhora o prognóstico neurológico dos
recém-nascidos
asfixiados
com
encefalopatia hipóxico-isquêmica. A
resposta neuroprotetora é dependente
do início terapêutico nas primeiras seis
horas de vida e prescinde de
monitoramento adequado e suporte
avançado.
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