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RESUMO 
 

INTRODUÇÃO: A hipotermia é um fator de risco independente no 
aumento da mortalidade em recém-nascidos pré-termos muito baixo 
peso (RNPTs MBP). A prática de envolver o corpo do RNPT MBP em 
película de polietileno ou saco plástico durante a reanimação neonatal 
após o nascimento é uma medida recomendada visando prevenir a 
hipotermia neonatal. É necessário avaliar o impacto da introdução 
dessa prática sobre a estabilidade térmica do RNPT MBP nas 
primeiras 24 horas de vida. OBJETIVO: Comparar a variação da 

temperatura corporal nas primeiras 24 horas de vida de RNPTs MBP 
envoltos e não em saco plástico durante a reanimação neonatal ao 
nascimento. MÉTODO: Estudo longitudinal com coleta retrospectiva 
de dados de prontuários. Foram analisados prontuários de 282 RNs 
com idade gestacional menor que 33 semanas ou peso inferior a 1500 
gramas, nascidos no período de 2004 a 2007 e 2009 a 2012, 
respectivamente antes e após a introdução da prática de envolver o 
RNPT MBP em saco plástico no Hospital Universitário da 
Universidade de São Paulo. A análise estatística das variáveis 
maternas, perinatais, neonatais e a variável dependente, temperatura 
corpórea do RN nas primeiras 24 horas de vida e ocorrência de 
hipotermia foram relacionadas às variáveis de exposição e ao grupo 
de RNPT MBP envolto em saco plástico (ESP) ou não envolto em 
saco plástico (NESP). A existência de associação entre as variáveis 
independentes e dependente foi determinada para as variáveis 
nominais com o teste Qui-quadrado e Exato de Fisher e teste t de 
Student para as variáveis discretas. As variáveis contínuas foram 
analisadas com o teste ANOVA. Para analisar a existência de relação 
entre variável de exposição e ocorrência de hipotermia neonatal em 
diferentes períodos de aferição da temperatura nas primeiras 24 horas 
de vida, foi utilizado o teste de Breslow-Day-Tarone. O teste de 
Cochran-Mantel-Haenszel foi empregado para analisar a existência 
de associação entre hipotermia e uso do saco plástico controlado pelo 
intervalo de aferição da temperatura corpórea. A estimativa da razão 
de chance de ocorrer hipotermia entre os recém-nascidos que foram 
envoltos em saco plástico foi obtida mediante o uso de teste de 
Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate. Foi adotado nível de 
significância estatística de p < 0,05 e  intervalo de confiança de 95%. 
O projeto de pesquisa recebeu aprovação do Comitê de Ética e 
Pesquisa da instituição campo do estudo. RESULTADOS: Houve 



 

 

distribuição homogênea entre os grupos NESP e ESP quanto às 
variáveis maternas, perinatais e neonatais com exceção da idade 
gestacional e do peso do RN ao nascimento, com média de idade do 
grupo NESP de 29,29 semanas e do ESP de 27,79 semanas, 
p=0,000; médias de peso ao nascimento dos grupos NESP e ESP, 
respectivamente, de 1287,47 gramas e 1115,29 gramas, p=0,000. As 
médias das temperaturas dos RNPTs MBP apresentaram diferenças 
significativas ao longo das primeiras 24 horas de vida para ambos os 
grupos, sendo p=0,000, e na comparação dos grupos NESP e ESP, 
de p=0,002. A evolução da temperatura ao longo das primeiras 24 
horas não foi igual nos dois grupos (p = 0,032). Não se encontrou 
associação entre o uso do saco plástico e a idade gestacional com 
relação à hipotermia, p=0,772, mas no grupo de RN com idade 
gestacional até 28 semanas envoltos em saco plástico a prevalência 
de hipotermia ao longo das primeiras 24 horas de vida foi menor em 
comparação ao grupo não envolto em saco plástico (p = 0,009). A 
evolução da temperatura também não foi igual quando da análise dos 
grupos NESP e ESP com até 28 semanas, sendo as médias das 
temperaturas do ESP maiores, p=0,028. A variável peso ao 
nascimento apresentou relação estatística significante com a 
ocorrência de hipotermia, p = 0,000, OR = 0,999 [IC 95%, 0,999 – 
0,999]. CONCLUSÕES: O uso do saco plástico não mostrou mais 
efetividade na prevenção de hipotermia em RNPT com idade 
gestacional entre 29 e 32 semanas, porém nos com idade menor que 
28 semanas houve menor prevalência de hipotermia nas primeiras 24 
horas de vida, indicando efeito benéfico do uso de saco plástico. Os 
resultados indicam que apesar da implementação da prática de 
envolver os RNPTs MBP em saco plástico, medidas complementares 
necessitam ser adotadas na prevenção da hipotermia nas primeiras 
24 horas de vida do RN. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Recém-nascido, Hipotermia, Temperatura 
Corporal, Enfermagem Neonatal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Alves TB. The very low birthweight infants body temperature 

underwent wrapped and non wrapped in plastic bag termal protection 

during neonatal resuscitation [master thesis]: São Paulo: School of 

Nursing University of São Paulo; 2015. 
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ABSTRACT 
 

BACKGROUND: Hypothermia is an independent risk factor for 

increased mortality in very low birth weight preterm infants (VLBWPI). 
The practice of involving the body of VLBWPI in polyethylene film or 
plastic bag during neonatal resuscitation after birth is a recommended 
measure to prevent neonatal hypothermia. It is necessary to evaluate 
the impact of the implementation of this practice on the thermal stability 
of VLBWPI within the first 24 hours of life. OBJECTIVE: To compare 

the variation of VLBWPI body temperature in the first 24 hours of life 
of wrapped (WPG) and non-wrapped in plastic bag (NWPG) during 
neonatal resuscitation at delivery room. METHODS: A longitudinal 
study with retrospective collection data. It was analyzed 282 medical 
records of preterm infants with gestational age less than 33 weeks or 
birth weight less than 1500 grams, born from 2004 to 2007 and from 
2009 to 2012, respectively before and after the implementation of the 
practice of wrapping the VLBWPI in plastic bag at the University of Sao 
Paulo University Hospital. Statistical analysis of maternal, perinatal 
and neonatal variables and the dependent variable, VLBWPI body 
temperature within the first 24 hours of life and occurrence of 
hypothermia were related to the exposure variables - group of VLBWPI 
(WPG) or group of not wrapped in plastic bag (NWPG). The existence 
of an association between the independent and dependent variables 
were analyzed, and for nominal variables, the chi-square test was 
used and Fisher's exact and Student's t test were used to analyze 
discrete variables. Continuous variables were analyzed with ANOVA. 
To analyze the relationship between the independent variable and the 
occurrence of neonatal hypothermia in different periods of body 
temperature measures in the first 24 hours of life, was used the test of 
Breslow-Day-Tarone. To analyze the association between 
hypothermia and use of plastic bag controlled by body temperature 
measurement range, it was used the Cochran-Mantel-Haenszel test. 
The estimated ratio of hypothermia occurrence among infants were 
wrapped in plastic bags was obtained by the test of Mantel-Haenszel 
Common Odds Ratio Estimate. The statistical significance level 
adopted was < 0.05 and confidence interval 95%. The University of 
Sao Paulo School of Nursing and University Hospital Research Ethics 
Committee approved the research project. RESULTS: There were 
homogeneous distributions between the WPG and NWPG regarding 
maternal, perinatal and neonatal variables except for gestational age 



 

 

and birth weight, mean gestational  age for NWPG 29.29 weeks and 
for WPG, 27.79 weeks, p=0.000; mean birth weight for NWPG and 
WPG, respectively 1287.47 grams and 1115.29 grams, p=0.000. The 
mean body temperature showed significant differences over the first 
24 hours of life for both groups, p=0.000 and when compare NWPG 
with WPG, p=0.002. The evolution of the body temperature throughout 
the first 24 hours was not similar for both groups, p=0.032. There was 
no association between the use of plastic bag and gestational age with 
occurrence of hypothermia, p= 0.772, but in the group of VLBWPI with 
gestational age up to 28 weeks wrapped in plastic bag (WPG) the 
prevalence of hypothermia over the first 24 hours of life was lower 
compared to the NWPG with same gestational age, p = 0.009. The 
evolution of the body temperature also was not equal when it 
examined the NWPG and WPG of up to 28 gestational weeks, the 
mean temperature of WPG  was higher, p=0.028. The variable birth 
weight showed a statistically significant relationship with the 
occurrence of hypothermia , p = 0.000 , OR = 0.999 [95% CI , 0.999 
to 0.999 ] .  CONCLUSIONS: The use of plastic bag not shown to be 
more effective for preventing hypothermia in VLBWPI,  with gestational 
age between 29 to 32 weeks, but for those up 28 weeks the 
hypothermia prevalence was in the first 24 hours of life, indicating a 
beneficial effect of wrapping them in the plastic bag during the 
neonatal resuscitation at birth. The results indicate that although the 
practical implementation of involving VLBWPI in a plastic bag, 
additional measures need to be adopted in the prevention of 
hypothermia in the first 24 hours of life of the newborn.   
                                
 
KEYWORDS: Newborn, Hypothermia, Body Temperature, Neonatal 

Nursing. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 MOTIVAÇÃO DO ESTUDO 

Os recém-nascidos pré-termos (RNPTs) com idade gestacional 

inferior a 32 semanas e com peso menor que 1.500 gramas, muito 

baixo peso (MBP), e ainda os com menos de 1.000 gramas, 

muitíssimo baixo peso (MMBP), são susceptíveis a desenvolverem 

hipotermia no parto e estresse ao frio durante o período de transição 

pós-natal (Acolet et al., 2005; Watkinson, 2006; Laptook, Salhab, 

Bhaskar, 2007; Miller, Lee, Gould, 2011). 

 A incidência de hipotermia entre os RNPTs MBP varia entre 

31% a 78% (Bhatt et al., 2007).  

A hipotermia é uma condição clínica potencialmente prevenível 

nos RNPTs. A admissão desses RNs com temperatura corpórea 

inferior a 36 ̊C na unidade de terapia intensiva neonatal está 

associada ao aumento de mortalidade e à ocorrência de sepse. 

Estudo aponta que para cada 1°C de redução na temperatura 

corpórea há um aumento de 28% na incidência de mortalidade 

(Laptook, Salhab, Bhaskar, 2007; Manami et al., 2013).  

 Revisão sistemática publicada em 2005 analisou a efetividade 

das intervenções que visam prevenir a hipotermia de RNPT MBP 

durante o parto e concluiu que envolvê-lo (tronco e membros) em 

película de polietileno ou mantê-lo em saco plástico mostra 

efetividade na redução da perda de calor (McCall et al., 2005). Os 

resultados dessa revisão foram incluídos como recomendação em 

protocolos elaborados, consensuados por peritos e aceitos 

internacionalmente por sociedades e associações de pediatria e 

neonatologia, sendo incorporados na prática clínica dos serviços de 

saúde que prestam atendimento ao parto e ao nascimento. O uso da 

película tem sido adotado na reanimação neonatal na sala de parto, 

entre outras práticas, para prevenir a hipotermia em RNPT com 
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menos de 28 semanas de idade gestacional ou MBP (Perlman et al., 

2010; Manami et al., 2013).   

 A proteção do RNPT MBP em película de polietileno mostrou 

efetividade na estabilidade térmica durante a reanimação neonatal na 

sala de parto e no momento da internação na Unidade Neonatal. 

Entretanto é necessário explorar de maneira mais efetiva se o efeito 

da estabilidade térmica se prolonga após a admissão e se houve 

impacto na redução da prevalência de hipotermia transitória nas 

primeiras horas de vida com a introdução dessa medida na prática 

assistencial.  

 

1.2 REVISÃO DE LITERATURA  

1.2.1 Regulação térmica do recém-nascido 

 A primeira hora de vida é crítica aos RNPTs e a assistência 

prestada nesse período deve priorizar intervenções que reduzam as 

possíveis complicações (Reynolds et al., 2009). 

Estudo relata que a hipotermia na admissão à unidade neonatal 

é um fator de risco independente para o aumento da mortalidade em 

RNPT e chama a atenção para a necessidade de um cuidado térmico 

mais meticuloso imediatamente após o parto e durante a 

ressuscitação (Costeloe et al., 2000).  

 Estudo realizado pela Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais 

com amostra de 1.726 RNPTs com idade gestacional entre 23 e 33 

semanas verificou prevalência de hipotermia à admissão na Unidade 

de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) de 51% e de 80% entre os 

RNPTs com idade gestacional entre a 23ª e a 26ª semanas; de 52% 

entre os com idade gestacional entre 27 e 31 semanas; e de 41% 

entre os RNPTs com idade gestacional entre a 32ª e a 33ª semanas, 

aumentando a chance de óbito neonatal precoce em 67% (Almeida, 

Guinsburg, 2013). 
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 A “Golden Hour” é considerada um período crítico que pode 

ocasionar efeitos diretos sobre os desfechos do paciente. Aos RNs, 

esse período se estende do nascimento à admissão na unidade de 

internação, sendo a atenção ao estresse térmico essencial (Bissinger, 

Annibale, 2010; Doyle, Bradshaw, 2012). 

 A termorregulação no RN é severamente alterada durante o 

processo do nascimento. Imediatamente após o nascimento, a troca 

de calor com a placenta cessa e a estabilidade térmica do ambiente 

intrauterino é perdida (Sherman et al., 2006). O RN é retirado do 

ambiente aquecido e úmido do útero para um ambiente frio e seco do 

cenário do parto, quando começa a perder calor corporal (Waldron, 

MacKinnon, 2007). Para os RNPTs, mesmo pequenas mudanças na 

temperatura podem exercer um papel significante na mortalidade 

neonatal (Sherman et al., 2006). 

 A hipotermia é definida como o estado no qual um indivíduo 

tem a temperatura corporal abaixo do valor considerado normal 

(Wilkinson, 2000). Os limites de normalidade da temperatura no RN 

não estão claramente estabelecidos. Segundo a Organização Mundial 

da Saúde (OMS/WHO), a temperatura corporal do RN deve ser 

mantida entre 36,5ºC e 37,5ºC ou 97,7ºF e 99,5ºF (WHO, 1997). A 

Academia Americana de Pediatria, o Colégio Americano de Obstetras 

e Ginecologistas e a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) definem 

normotermia com limites aceitáveis de temperatura corporal do 

recém-nascido entre 36,5°C e 37°C e recomendam que sua aferição 

deva ser realizada com o termômetro colocado na região axilar do RN 

(Freeman, Poland, 1992; Almeida, Guinsburg, 2013).  

Os RNBPs (peso inferior a 2.500 gramas) apresentam risco 

potencial de desenvolverem hipotermia devido à incapacidade de 

produzir calor por: insuficiência de gordura marrom e glicogênio, 

epiderme sem estrato córneo, derme delgada, pouco 

desenvolvimento do tecido subcutâneo, maior relação superfície-peso 

corporal, controle vasomotor ineficaz nos primeiros dias de vida, além 
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de mecanismos termorreguladores ausentes ou muito imaturos 

(Tapia-Rombo et al., 2012). 

 Os principais fatores de risco para o desenvolvimento de 

hipotermia no RN incluem idade gestacional menor que 26 semanas, 

nascimento por cesareana, baixo peso e asfixia ou baixo índice de 

Apgar (Johanson et al.,1992; Li, Sun, Neubauer, 2004; Ogunlesi, 

Ogunfowora, Ogundeyi, 2009; Fairchild et al., 2011; Miller, Lee, Gould, 

2011). O RN também pode se tornar hipotérmico por uma série de 

razões iatrogênicas, dentre elas, a temperatura ambiental extrema ou 

perda de calor durante o banho (Takayama et al., 2000; Li, Sun, 

Neubauer, 2004; Jia et al., 2013). Por outro lado, a hipotermia também 

pode ser um sinal de quadro infeccioso, anormalidades do sistema 

nervoso central ou endócrinas (Hackman, 2001).  

O RN pode perder calor no nascimento por quatro 

mecanismos: 1. Por condução, que se dá pela contato corporal com 

superfícies frias do ambiente; 2.  Por convecção, quando o RN é 

exposto à corrente de ar fria no ambiente; 3. Por evaporação, quando 

o RN é exposto à superfície úmida, à baixa umidade do ambiente ou 

do ar inspirado; e 4. Por radiação que ocorre com a exposição corporal 

à ambientes frios mesmo sem contato direto (Bhatt et al., 2007; 

Zamorano-Jiménez et al., 2012). 

 O estresse por frio (temperatura corpórea < 36,5ºC) 

desencadeia resposta hipotalâmica que produz uma aceleração do 

metabolismo celular, com aumento de glicose e depleção das 

reservas de glicogênio e hipoglicemia secundária que, por sua vez, 

diminui a produção de surfactante pulmonar que favorece a síndrome 

do desconforto respiratório. Por outro lado, o aumento do 

metabolismo celular aumenta o consumo de oxigênio que resulta em 

aumento da frequência respiratória. A falta de oxigênio favorece o 

metabolismo anaeróbio e a produção de ácido lático, que diminui o pH 

provocando uma acidose metabólica que pode levar à vasoconstrição 

pulmonar e a maiores hipóxia e depleção de surfactante pulmonar. 
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Todas essas alterações levam também à bradicardia, à cianose 

central, à distensão abdominal, à apneia, à alteração do estado 

neurológico, etc. (Tapia-Rombo et al., 2012). Além disso, a hipotermia 

pode aumentar o risco de infecções, alterações de coagulação, 

acidose, síndrome do desconforto respiratório e ajuste tardio da 

circulação fetal para a neonatal (Johanson et al., 1992). 

 

1.2.2 Medidas de proteção da termorregulação na sala de parto 

 O objetivo primário no cuidado ao RNBP é manter a 

estabilidade térmica (Reynolds et al., 2009). Várias são as 

recomendações para prevenir a perda de calor no nascimento do 

RNPT incluindo adequada temperatura ambiental, secagem e 

enrolamento do bebê, manutenção do RN em berço aquecido, contato 

pele a pele, proteção da cabeça com touca de malha, envolvimento 

do tronco e dos membros em película de polietileno e colchões pré-

aquecidos (Bergman, Linley, Fawcus, 2004; Vohra et al., 2004; 

Knobel, Wimmer, Holbert, 2005; Watkinson, 2006; McCall et al., 2010). 

 O ambiente termoneutro é aquele em que o RNPT consegue 

manter a temperatura corporal estável com o mínimo gasto energético 

e consumo de oxigênio (Vohra et al., 2004), dentro da faixa de 

temperatura ambiental entre 22ºC e 27ºC, já que uma diferença na 

temperatura de 2ºC é suficiente para induzir o estresse térmico no 

RNPT (Bissinger, Annibale 2010). 

 A OMS recomenda que a temperatura na sala de parto seja 

mantida em 26,7ºC (WHO, 1993, 1997). Os RNPTs BP são mais 

vulneráveis a apresentarem hipotermia, devido ao seu peso e à sua 

imaturidade orgânica o que os colocam em risco.  Por isso, a 

adequada manutenção da temperatura ambiental, bem como o 

cuidado com a termorregulação, deve ser priorizado (Bissinger, 

Annibale, 2010). 
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 Especialmente durante as manobras de reanimação neonatal, 

o RN fica exposto ao frio, o que é um desafio aos profissionais que o 

assistem, que necessitam manter a termorregulação de forma efetiva 

e segura enquanto realizam procedimentos de reanimação, como 

intubação endotraqueal ou massagem cardíaca (Watkinson, 2006). 

 

1.2.3 O uso da película de polietileno na prevenção da hipotermia 

durante a reanimação neonatal 

O uso da película de polietileno teve início na década de 70 

como uma forma efetiva de prevenir a perda de calor na sala de parto 

(Besch et al., 1971). Posteriormente, estudo demonstrou a efetividade 

da película de polietileno na prevenção da queda de temperatura em 

RNBP quando comparada ao uso somente do berço aquecido. Além 

disso, o resultado demonstrou uma redução significativa na 

mortalidade para os RNs do grupo experimental (Vohra et al., 1999). 

A evaporação é a maior causa da perda de calor nos RNs nos 

primeiros 30 minutos de vida. O envolvimento do corpo do RN em 

película de polietileno na sala de parto logo após o nascimento reduz 

a hipotermia entre os RNPTs MBP e nos MMBP, pois o plástico diminui 

a perda de calor por evaporação/convecção e as perdas insensíveis, 

assim como a necessidade de produção de calor pelo metabolismo 

(Leadford et al., 2013). 

A SBP e a American Heart Association (AHA) recomendam 

envolver o RNPT MBP (menos de 1.500 gramas) em saco plástico 

transparente de polietileno (película de polietileno), com dimensão de 

30cm x 50 cm, imediatamente após o nascimento para prevenir a 

perda de calor (Kattwinkel et al., 2010; Almeida, Guinsburg, 2013). De 

acordo com a OMS, o RN precisa ser secado antes de ser envolto na 

película. Entretanto, estudos relatam que este procedimento pode não 

ser necessário (Vohra et al., 1999; Vohra et al., 2004; Cramer et al., 

2005; Knobel, Wimmer, Holbert, 2005; Carroll et al., 2010; Cardona-
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Torres et al., 2012). A remoção da epiderme ao secar com toalha o 

recém-nascido na sala de parto pode escoriar a delicada pele do 

RNPT MBP, o que pode aumentar o risco de infecção hospitalar. Um 

estudo que avaliou o uso da película de polietileno sem a secagem da 

pele verificou aumento da temperatura corporal na admissão na 

Unidade Neonatal (Bissinger, Annibale, 2010). 

É necessário, uma vez envolto, manter o corpo do RNPT MBP 

em película de polietileno até a estabilização térmica, visto que nas 

primeiras horas de vida os RNs sofrem frequentes manipulações por 

parte dos profissionais. A película transparente permite à equipe 

observar e avaliar o RN, além de proporcionar fácil acesso aos 

procedimentos de reanimação, quando necessário. 

 O RNPT MBP deve ser mantido envolto em película de 

polietileno também durante o seu transporte para a unidade de 

internação neonatal, sendo recomendado transportá-lo em 

incubadora, previamente aquecida e ajustada à necessidade 

termorregulatória do RN (Bissinger, Annibale, 2010). 

 Medidas adicionais como o uso de touca de proteção da 

cabeça do RNPT tem demonstrado redução da perda de calor para o 

meio ambiente, complementando o uso da película de polietileno, 

visto que o segmento cefálico é a maior superfície de perda de calor 

do RNPT e, portanto,  foco de preocupação dos profissionais na 

prevenção de hipotermia no RNPT (Laptook, Salhab, Bhaskar, 2007). 

 Revisão publicada pela biblioteca Cochrane avaliou a 

efetividade de intervenções para prevenir a hipotermia em RNPTs BP 

no contexto da sala de parto. Os resultados mostraram que o uso da 

película de polietileno, o contato pele a pele e o colchão térmico 

proporcionam aumento na temperatura corpórea na admissão dos 

RNPTs na unidade de internação neonatal (McCall et al., 2010).  

Revisão sistemática avaliou a efetividade do uso da película 

durante a reanimação neonatal e concluiu que a adoção dessa prática 
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aumentou a média da temperatura corporal do RN na admissão na 

unidade de internação neonatal (Cramer et al., 2005). 

 Diversos estudos demonstraram que o uso da película de 

polietileno reduz a hipotermia na sala de parto em RNPT com idade 

gestacional menor que 29 semanas, melhorando significativamente a 

temperatura na admissão na UTIN (Vohra et al., 1999; Bjorklund, 

Hellstrom-Westas, 2000; Lenclen et al., 2002; Vohra et al., 2004; 

Cramer et al., 2005; Knobel, Wimmer, Holbert, 2005; Bredemeyer, 

Reid, Wallace, 2005; Carroll et al., 2010). 

Estudo realizado em 2005 com UTIN norte-americanas 

verificou que somente 20% dos serviços utilizava o saco de polietileno 

durante a reanimação neonatal na sala de parto (Knobel, Wimmer, 

Holbert, 2005). 

A orientação de envolver os RNPTs MBP durante o 

atendimento na sala de parto foi incorporada no protocolo de 

reanimação neonatal em 2005, sendo recomendada em países 

desenvolvidos e configurando como uma opção acessível nos países 

em desenvolvimento e com recursos tecnológicos limitados em razão 

de seu baixo custo e das evidências de sua efetividade (Leadford et 

al., 2013).   

1.3  JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 A SBP recomenda a prática de envolver os RNPTs MBP em 

película de polietileno (saco plástico de polietileno) para prevenir a 

hipotermia durante a reanimação neonatal ao nascimento (Almeida, 

Guinsburg, 2013). O Hospital Universitário da Universidade de São 

Paulo segue essa recomendação desde meados do ano de 2008 para 

RNPT com idade gestacional até 32 semanas e para os com MBP 

(peso inferior a 1500 gramas). Até então, a medida adotada para a 

prevenção da hipotermia ao nascimento era o uso de touca dupla de 

malha para proteger a cabeça, procedimento rotineiro recomendado 

a todos os RN, independentemente do peso e da idade gestacional. 



27 

 

 

 A despeito dos avanços tecnológicos ocorridos nas últimas 

décadas na assistência neonatal, a hipotermia nos RNPTs e MBP 

continua a ocorrer do nascimento até 12 horas de vida (Knobel, 

Holditch-Davis, 2007). Existem dados limitados de estudos com alto 

nível de evidência na termorregulação em RNPT ou de baixo peso em 

países em desenvolvimento (Leadford et al., 2013). 

 É necessário adotar medidas que diminuam a ocorrência de 

hipotermia neonatal e, além disso, verificar se as medidas adotadas 

estão sendo realmente efetivas em promover a regulação térmica do 

RN, principalmente nas primeiras horas de vida. 

Os RNPTs com idade gestacional até 32 semanas completas e 

peso aproximado pelo ultrassom de 1.500 gramas ou menos ao 

nascimento são imediatamente levados ao berço aquecido para 

estabilização inicial e reanimação neonatal, quando necessário. 

Nesse momento, o RN é colocado dentro do saco plástico de 

polietileno de aproximadamente 30cm x 50 cm, com a cabeça fora do 

saco plástico e com touca de malha dupla, enquanto são realizados 

os procedimentos de rotina em conformidade com as recomendações 

da SBP na reanimação neonatal. A película é mantida até a admissão 

do RN na UTIN ou até que ocorra a estabilização térmica. 

Não há estudos no Brasil que mostrem a efetividade do uso da 

película de polietileno na reanimação neonatal para a prevenção da 

hipotermia. Assim, é necessário verificar se a implementação da 

prática do uso do saco plástico nos serviços durante a reanimação 

neonatal ao nascimento mostra impacto na redução da hipotermia à 

admissão na UTIN e na manutenção da estabilidade térmica nas 

primeiras 24 horas de vida do RNPT MBP.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

Comparar a variação da temperatura corporal nas primeiras 24 

horas de vida dos recém-nascidos pré-termos muito baixo peso 

envoltos (ESP) e não envoltos em saco plástico (NESP) durante a 

reanimação neonatal ao nascimento.   

 

2.2 ESPECÍFICOS  

 Caracterizar as variáveis maternas e perinatais de recém-

nascidos pré-termo muito baixo peso envoltos e não em saco 

plástico durante a reanimação neonatal ao nascimento.   

 Caracterizar os recém-nascidos pré-termo muito baixo peso 

admitidos na unidade neonatal quanto aos aspectos clínicos 

e terapêuticos nas primeiras 24 horas de vida.  

 Comparar as médias da temperatura corpórea nas primeiras 

24 horas de vida dos recém-nascidos pré-termos muito baixo 

peso envoltos e não em saco plástico durante reanimação 

neonatal ao nascimento.  
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3 CASUÍSTICA E MÉTODO 
 

3.1 DESENHO DO ESTUDO  

Estudo longitudinal com coleta retrospectiva de dados do 

prontuário de recém-nascidos. 

Os estudos longitudinais são utilizados para estudar mudanças 

ao longo do tempo e demonstrar a sequência temporal dos eventos, 

permitindo o estabelecimento de causalidade (Polit, Beck, Hungler, 

2004). 

3.2 LOCAL 

O estudo foi realizado no Hospital Universitário da 

Universidade de São Paulo (HU/USP), situado na zona oeste do 

município de São Paulo e que tem como objetivos o ensino, a 

pesquisa e a assistência. É também campo de ensino prático para 

estudantes de graduação e pós-graduação dos cursos de Medicina, 

Enfermagem, Nutrição, Psicologia, Farmácia, Obstetrícia e 

Fonoaudiologia da Universidade de São Paulo. 

O Hospital Universitário atende à população residente na área 

de abrangência do distrito de Saúde do Butantã e de outras regiões 

da Grande São Paulo, além de docentes, discentes, funcionários da 

USP e seus dependentes. 

A área materno-infantil do HU/USP conta com as unidades de 

Centro Obstétrico, Alojamento Conjunto, Unidade Neonatal, Pediatria, 

Pronto-Socorro Infantil, Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e 

Neonatal (UTI Neonatal). 

A média mensal de partos atendidos no Centro Obstétrico é de 

300, dos quais 30 prematuros. O Centro Obstétrico dispõe de quatro 

quartos pré-parto, com dois leitos cada, e quatro salas de parto, onde 

são assistidos os partos e procedimentos obstétricos. As salas de 

parto, em que são também atendidos os RNs, dispõem de berço 

aquecido para atendimento imediato e manobras de reanimação 
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neonatal. A temperatura ambiente é controlada por sistema central de 

ar-condicionado que mantém a temperatura em torno de 24°C. Após 

o nascimento, dependendo das condições clínicas, o RNPT ou com 

baixo peso é internado na Unidade Neonatal ou na UTI Neonatal. O 

transporte do Centro Obstétrico à unidade de internação é realizado 

em incubadora de transporte. 

A Unidade Neonatal localiza-se no 4º andar da referida 

instituição e conta com 24 leitos distribuídos em nove salas, dos quais 

quatro leitos são destinados aos que necessitam de cuidados semi-

intensivos. Os demais 20 leitos são distribuídos em salas de cuidados 

intermediários e o berçário externo. Os RNPTs admitidos na Unidade 

Neonatal são alocados na sala de cuidados semi-intensivos, devido 

ao risco de agravamento súbito de sua condição clínica, e recebem 

cuidado especializado permanentemente. 

A UTI Neonatal localiza-se no 3º andar e conta com seis leitos 

para assistência especializada e intensiva para esses pacientes com 

risco de instabilidade das funções vitais. 

Na admissão dos RNs com idade gestacional menor que 33 

semanas ou com peso inferior a 1.500 gramas na unidade de 

internação de destino, há a acomodação em incubadora previamente 

aquecida e a aferição da temperatura axilar com termômetro digital 

em intervalos de duas horas, durante as seis primeiras horas de vida. 

Após, a aferição da temperatura é realizada a cada quatro horas, 

conforme protocolo da unidade ou condições clínicas do recém-

nascido. O saco plástico é removido após a estabilização da 

temperatura corporal ou, por vezes, à critério da equipe que recebe o 

RN na UTI Neonatal. 

3.3 POPULAÇÃO 

A população do estudo foi composta por pré-termos nascidos 

no período de 2004 a 2007 (período anterior à adoção da prática de 

envolver os pré-termos com idade gestacional menor e/ou igual a 32 
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semanas ou com peso ao nascimento menor que 1.500 gramas em 

película de polietileno na forma de saco plástico) e entre 2009 e 2012 

(período pós-implantação do uso do saco plástico durante a 

reanimação neonatal). 

A partir de levantamento realizado no livro de parto dos anos 

2012 e 2011 verificou-se média mensal de nascimentos pré-termos 

com menos de 1.500 gramas e/ou com idade gestacional até 32 

semanas completas de quatro neonatos, estimando uma amostra de 

384 nascimentos para o período de coleta. Entretanto, após a 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da instituição campo do 

estudo, verificou-se uma população menor que a estimada 

previamente, de 296 nascimentos de pré-termos com as 

características estabelecidas no período de 2004 a 2007 e de 2009 a 

2012. 

 

3.4 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

 Nascidos vivos que receberam atendimento imediato na sala de 

parto, campo do estudo, com até 32 semanas completas (32 6/7 

semanas) de gestação e/ou menos de 1.500 gramas. 

 Ausência de malformação identificada na gestação e ao 

nascimento. 

 

3.5 VARIÁVEIS 

3.5.1 De caracterização da população 

3.5.1.1 Maternas 

 Idade materna em anos 

 Diagnósticos maternos 

 Ocorrências na gestação 

 Paridade 

 Tempo de trabalho de parto em minutos 
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 Tempo de bolsa rota em minutos 

 Fisometria: não ou sim 

 Uso de antibióticos antes ou durante o parto: não ou sim 

 

3.5.1.2 Neonatais 
 

 Sexo: masculino ou feminino 

 Tipo de parto: cesareana, normal ou fórceps 

 Peso ao nascimento em gramas 

 Índice de APGAR no 1º, 5º e 10º minutos de vida 

 Idade gestacional em semanas, estimada por ultrassonografia 

realizada até a 20ª semana de gestação ou calculada/obtida 

pelo Método de Capurro, nessa ordem 

 Classificação do peso ao nascimento versus idade gestacional 

(adequado para a idade gestacional – AIG, pequeno para a 

idade gestacional – PIG ou grande para a idade gestacional –

GIG) 

 Uso de película de polietileno: não ou sim 

 Unidade de internação: Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, 

Unidade Semi-Intensiva, Unidade de Cuidados Intermediários 

ou Isolamento 

 Hora de nascimento 

 Hora de admissão na Unidade de Internação Neonatal 

 Tempo em minutos entre nascimento e admissão na unidade 

neonatal 

 Gestação gemelar: não ou sim 

 Temperatura da incubadora na internação na unidade neonatal 

em °C 

 Temperatura da incubadora entre 1 e 3 horas de internação em 

°C 
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 Temperatura da incubadora entre 4 e 6 horas de internação em 

°C 

 Temperatura da incubadora entre 7 e 9 horas de internação em 

°C 

 Temperatura da incubadora entre 10 e 13 horas de internação 

em °C 

 Temperatura da incubadora entre 14 e 17 horas de internação 

em °C 

 Temperatura da incubadora entre 18 e 21 horas de internação 

em °C 

 Temperatura da incubadora entre 22 e 24 horas de internação 

em °C 

 Inserção de cateter umbilical: não ou sim 

 Punção venosa para instalação de cateter periférico: não ou 

sim 

 Instalação de Cateter Central de Inserção Periférica: não ou 

sim 

 Punção venosa para coleta de exames: não ou sim 

 Intubação:  não ou sim 

 Aspiração traqueal: não ou sim – frequência de aspirações 

 CPAP: não ou sim – tempo de exposição ao CPAP em minutos 

 Oxigênio na incubadora: não ou sim – tempo de exposição ao 

oxigênio em minutos 

 Coleta de urina: não ou sim 

 Frequência de troca de fraldas 

 Higiene corporal: não ou sim 

 Terapêutica medicamentosa infundida 

 Diagnósticos principais 

 

3.5.2 Independentes 

 



36 

 

 

 Uso do saco plástico para envolver o recém-nascido durante a 

reanimação neonatal ao nascimento: Não envolto em saco 

plástico (NESP) e envolto em saco plástico (ESP) 

 Implementação da prática de envolvimento do RN em saco 

plástico de polietileno na reanimação neonatal ao nascimento: 

antes (2004 a 2007) e após (2009 a 2012). 

 

3.5.3 Dependentes 

 

 Temperatura corpórea na admissão na unidade de internação 

em °C 

 Temperatura corpórea entre a 1ª e 3ª hora de vida em °C 

 Temperatura corpórea entre a 4ª e 6ª hora de vida em °C 

 Temperatura corpórea entre a 7ª e 9ª hora de vida em °C 

 Temperatura corpórea entre a 10ª e 13ª hora de vida em °C 

 Temperatura corpórea entre a 14ª e 17ª hora de vida em °C 

 Temperatura corpórea entre a 18ª e 21ª hora de vida em °C 

 Temperatura corpórea entre a 22ª e 24ª hora de vida em °C 

 Ocorrência de hipotermia nas primeiras 24 horas de vida: não 

ou sim 

 

3.6 COLETA DE DADOS 

3.6.1 Instrumento de coleta  

 Os dados foram registrados em formulário próprio elaborado 

pela pesquisadora (APÊNDICE A), contendo as seguintes variáveis 

descritas anteriormente: 

 Parte I: Variáveis neonatais 

 Parte II: Variáveis maternas 

 Parte III: Local de internação do RN nas primeiras 24 horas de 

vida, temperatura do RN na admissão na unidade de 
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internação e todos os valores registrados de temperatura do 

RN, e da incubadora, nas primeiras 24 horas de vida. 

 

 

3.6.2 Operacionalização 

 A coleta de dados foi realizada no período de julho a dezembro 

de 2014. Os dados foram obtidos em registros de prontuários dos RNs 

armazenados no Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) 

após obtenção da aprovação do projeto de pesquisa pelos Comitês 

de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade de 

São Paulo e do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo. 

 Inicialmente, foi realizado um levantamento nos livros de 

registro de parto, buscando os partos ocorridos nos anos de 2004 a 

2007 e de 2009 a 2012. Os partos de RNPT com idade gestacional 

igual ou menor que 32 semanas e aqueles com peso inferior a 1.500 

gramas foram selecionados e identificados os números de registro de 

internação. Posteriormente foi solicitada a liberação dos prontuários 

do recém-nascido ao SAME e, por fim, realizada a extração dos dados 

dos prontuários, registrados no formulário eletrônico de coleta dos 

dados. 

 No caso de óbito do RN nas primeiras 24 horas de vida, os 

dados foram coletados e analisados até o horário em que se deu o 

óbito. 

 

3.7 PROCESSAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS DADOS, 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

  Os dados registrados nos instrumentos de coleta foram 

armazenados em planilha Microsoft Office Excel® e, posteriormente, 

analisados com o software IBM SPSS Statistics®. Os resultados 

foram apresentados descritivamente em Tabelas e Figuras. 
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Foi realizada análise descritiva para as variáveis contínuas, 

com apresentação de medidas de tendência central e de dispersão. 

As variáveis qualitativas foram apresentadas em frequências absoluta 

e relativa. 

A existência de associação entre as variáveis independentes 

(de exposição) e a variável dependente (ocorrência de hipotermia) foi 

determinada para as variáveis nominais com o teste Qui-quadrado e 

Exato de Fisher. Para as variáveis discretas foi utilizado o teste t de 

Student e, para as variáveis contínuas, os testes ANOVA. 

 Para analisar a existência de relação entre variável de 

exposição (uso ou não do saco plástico na reanimação neonatal) e o 

desfecho (ocorrência de hipotermia neonatal) em diferentes períodos 

de aferição nas primeiras 24 horas de vida, foi utilizado o teste de 

Breslow-Day-Tarone. O teste de Cochran-Mantel-Haenszel (CMH) foi 

empregado para analisar a existência de associação entre hipotermia 

e uso de película de polietileno como medida de prevenção de perda 

de temperatura do recém-nascido, controlado pelo intervalo de 

aferição da temperatura corpórea. A estimativa da razão de chances 

de ocorrer hipotermia entre os recém-nascidos que foram envoltos em 

película de polietileno foi obtida mediante o teste de Mantel-Haenszel 

Common Odds Ratio Estimate. 

Para refinar a análise estatística com relação à associação das 

variáveis temperatura corporal nas primeiras 24 horas e uso ou não 

do saco plástico relacionados à variável idade gestacional, esta foi 

estratificada em idade gestacional ≤ 28 semanas e ≥ 29 semanas . 

 O nível de significância estatística adotado foi p < 0,05 com 

intervalo de confiança de 95%. 

 

3.8 ASPECTOS ÉTICOS 

 O projeto de pesquisa foi submetido aos Comitês de Ética em 

Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo 
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(Anexo I) e do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, 

atendendo à Resolução 466/12, que dispõe sobre as diretrizes e 

normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. 

Os dados foram coletados após a emissão da Carta de Aprovação 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição co-participante 

(Protocolo 1394/2014, Anexo II). 
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4 RESULTADOS 
 

A população do estudo foi composta por RNPT com idade 

gestacional até 32 semanas completas ou com peso menor que 1.500 

gramas. Foram analisados dados de nascimentos de 2004 a 2007 e 

de 2009 a 2012 ocorridos no Hospital Universitário da Universidade 

de São Paulo. O ano de 2008 não foi incluído na pesquisa por tratar-

se de um período de transição, no qual se iniciou formalmente o uso 

da película depois do treinamento da equipe. Após a coleta observou-

se que em algumas reanimações realizadas anteriores a esse período 

(2004 a 2007) a película, dependendo da solicitação do médico 

pediatra presente no parto, já era utilizada. Foi observado também 

que, após o período de implantação (2009 a 2012), a película não 

havia sido utilizada em alguns bebês, principalmente quando a mãe 

não havia realizado o pré-natal, desconhecendo-se, portanto, o peso 

estimado e a idade gestacional; ou no caso em que o bebê nascia fora 

da sala de parto (domiciliar, no pré-parto ou no PA obstétrico), não 

sendo possível colocar o saco plástico imediatamente ao nascimento. 

Portanto, decidiu-se agrupar os recém-nascidos não por períodos, 

mas em dois grupos: um em que foi utilizado o saco plástico na 

reanimação em sala de parto e outro em que não foi utilizado. 

Nesse período, ocorreram 296 nascimentos de pré-termos que 

atenderam aos critérios do estudo, dos quais 10 não foram incluídos 

por terem diagnóstico de malformação. Não foram localizados quatro 

prontuários e a casuística do estudo foi de 282 prontuários (sendo 134 

nascimentos no período de 2004 a 2007  e 148 no período de 2009 a 

2012) conforme se verifica no Fluxograma a seguir: 
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A amostra foi composta por 172 recém-nascidos no grupo que 

não utilizou o saco plástico (NESP) na reanimação em sala de parto 

e 110 no grupo que utilizou (ESP). 

Para as análises foram considerados apenas os dados que 

constavam no registro de prontuários, ou seja, quando da ausência 

de registro, as perdas foram excluídas. 

A tabela 1, a seguir, apresenta as características dos sujeitos 

nos dois grupos analisados. 

 

Nascimentos de pré-termos com 
idade gestacional ≤ 32 semanas 

ou peso ≤ 1500 gramas 

 (N=296) 

Elegíveis  

(n= 286) 

Prontuários analisados (n=282) 
NESP = 172 

ESP = 110 

Não elegíveis 

Malformações (n=10) 

Perdas 
Prontuários não 
localizados (n=4) 

 

Figura 1 - Fluxograma de seleção da amostra. São Paulo, 
2004 a 2007, 2009 a 2012. 
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Tabela 1 - Variáveis obstétricas e perinatais e uso ou não do saco 

plástico durante a reanimação neonatal em RNPT ou 
MBP. São Paulo, 2004 a 2007, 2009 a 2012.                     

                 (Continua) 

Variáveis 
NESP ESP 

Valor de p 
N % N % 

Gestação gemelar 

Sim 26 15,1 19 17,3 
0,630* 

Não 146 84,9 91 82,7 

Tipo de parto 

Normal 112 65,1 65 59,1 

0,324** Fórceps 2 1,2 - - 

Cesariana 58 33,7 45 40,9 

Sexo 

Masculino 94 54,7 52 47,3 
0,226* 

Feminino 78 45,3 58 52,7 

Idade gestacional ao nascimento (semanas) 

< 23  8 4,7 9 8,2 

0,003* 

≥23 < 26 26 15,1 26 23,6 

≥ 26 < 29 31 18,0 30 27,3 

≥29 < 32 70 40,7 37 33,6 

≥ 32 37 21,5 8 7,3 

Peso nascimento (gramas) 

< 1.000 50 29,1 42 38,2 

0,002* ≥ 1.000<1500 71 41,3 55 50 

≥ 1.500 51 29,6 13 11,8 

Classificação do peso x IG 

PIG 37 21,5 15 13,6 

0,069* 
AIG 114 66,3 85 77,3 

GIG - - - - 
Sem registro 21 12,2 10 9,1 
Apgar Média (DP) Média (DP) Valor de p 

1° minuto 6,05 (2,52) 5,71 (2,37) 0,255 *** 

5° minuto 8,13 (1,79) 8,04 (1,62) 0,664 *** 

10º minuto 8,70 (1,45) 8,70 (1,49)  0,984*** 
Peso ao nascimento 

Mínimo 510 450 - 

Máximo 2465 2045 - 

Mediana 1310,00 1140,00 - 

Idade gestacional ao nascimento 

Mínimo 13,00  21,71 - 

Máximo 37,85 34,57 - 

Média 29,29 27,79 0,000**** 

Mediana 30,14 28,28 - 
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  (Conclusão) 

DP  3,60 3,17 - 
   *Teste Qui-quadrado, **Teste Exato de Fisher, ***Teste t,****Teste ANOVA 

 
 

A Tabela 1 mostra não haver diferença estatística significante 

entre os grupos com relação às características: sexo, tipo de parto e 

gestação múltipla. Os grupos foram compostos predominantemente 

por RNPT de gestação única e nascidos de parto normal. Com relação 

à idade gestacional e ao peso ao nascimento, foram verificadas  

diferenças significantes, respectivamente, p = 0,003 e p = 0,002. Em 

relação à comparação das médias dessas variáveis, as diferenças 

são ainda mais significantes: a média do peso ao nascimento dos RNs 

que não foram envoltos em plástico foi de 1287,47 gramas, enquanto 

nos que foram envoltos foi de 1115,29 gramas (p = 0,000). Já em 

relação à média da idade gestacional, ela foi de 29,29 semanas nos 

que não foram envoltos em saco plástico e de 27,79 semanas                

(p = 0,000) nos envoltos. Esses dados apontam que o grupo não 

envolto em saco plástico foi composto por RNs mais maduros e com 

peso maior na comparação com o grupo envolto em saco plástico 

durante a reanimação neonatal. Chama atenção a inclusão de RNs 

classificados como termos, 37,85 semanas, embora com maturidade 

apresentaram peso inferior a 1.500 gramas.  
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Tabela 2 - Variáveis maternas obstétricas e uso ou não do saco 

plástico durante a reanimação de RNPT ou MBP, 
envoltos e não em saco plástico durante a reanimação 
neonatal. São Paulo, 2004 a 2007, 2009 a 2012. 

(Continua) 

Variável  
NESP ESP Valor 

 de p N % N % 

Idade (anos)       
< 18 31 18,0 18 16,4 

0,282* ≥ 18  < 30  108 62,8 62 56,3 
≥ 30 33 19,2 30 27,3 
N° de gestações      
Primigesta 78 45,3 52 47,3 

0,752* 
Multigesta 94 54,7 58 52,7 

Acompanhamento 
pré-natal 

     

≥ 2 consultas 131 76,2 89 80,9 
0,348* 

< 2 consultas 41 23,8 21 19,1 

Etilismo na 
gestação 

     

Sim 12 7,0 8 7,3 
0,925* 

Não 160 93,0 102 92,7 

Drogas na 
gestação 

     

Sim 4 2,3 5 4,5 
0,319** 

Não 168 97,7 105 95,5 

Tabaco na 
gestação 

     

Sim 43 25 21 19,1 
0,248* 

Não 129 75 89 80,9 
Doenças prévias 

HAS      

Sim 4 2,3 3 2,7 
1,000** 

Não 168 97,7 107 97,3 

Asma ou 
bronquite 

     

Sim 11 6,4 4 3,6 
0,314* 

Não 161 93,6 106 96,4 

Outras doenças      

Sim 9 5,2 11 10 
0,072* 

Não 163 94,8 99 90 

Ocorrências na gestação 
ITU     

Sim 42 24,4 26 23,6 
0,881* 

Não 130 75,6 84 76,4 
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     (Conclusão) 

Leucorreia      

Sim 47 27,3 24 21,8 
0,299* 

Não 125 72,7 86 78,2 

Sangramento 
vaginal 

     

Sim 38 22,1 24 21,8 
0,957* 

Não 134 77,9 86 78,2 

Outras 
ocorrências 

     

Sim 90 52,3 70 63,6 
0,061* 

Não 82 47,7 40 36,4 

Ocorrências no parto 

Fisometria      

Sim 25 14,5 12 10,9 
0,385* 

Não 143 83,2 95 86,4 

Febre intraparto 

Sim 15 8,7 5 4,5 0,183* 

Não 157 91,3 105 95,5  

Uso de antibiótico      

Sim 52 30,2 43 39,1 
0,125* 

Não 120 69,8 67 60,9 

Tempo de trabalho de parto (horas) 

Média  9,45 
16,57 
120 
0 

5,0 

6,55 
14,51 
120 

0 
2,0 

0,192**** 

Desvio padrão - 

Máximo - 

Mínimo - 

Mediana - 

Tempo bolsa rota (horas) 

Média  48,33 
 147,41  

1440 
0 

           0 

35,48  
81,01 
432 

0 
0 

0,406**** 

Desvio padrão - 

Máximo - 

Mínimo - 

Mediana - 
*Teste Qui-quadrado, **Teste Exato de Fisher, ***Teste t,****Teste ANOVA 
 

 

Os resultados apresentados na Tabela 2 apontam que as 

distribuições das características maternas nos dois grupos foram 

homogêneas, não havendo diferenças estatísticas significantes entre 

os grupos. Nos dois grupos houve predomínio de mães com idade 

entre 18 e 30 anos, multigestas e que passaram por duas ou mais 
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consultas de pré-natal. No total dos dois grupos, à época da gestação, 

20 mães fizeram uso de álcool, nove admitiram o uso de drogas e 64 

fizeram uso de tabaco. As doenças prévias maternas que surgiram 

com mais frequência foram asma ou bronquite e HAS, mas outras 

também apareceram com menos frequência, como diabetes, lúpus, 

mioma, cistos ovarianos, cálculo renal, epilepsia, hepatite C, gastrite, 

toxoplasmose ocular, hepatite B, sopro cardíaco, hipotireoidismo, 

úlcera estomacal e traços falciforme. 

As ocorrências mais comuns na gestação foram leucorreia, 

infecção do trato urinário (ITU) e sangramento vaginal. Outras 

ocorrências menos frequentes foram verificadas, como doença 

hipertensiva específica da gestação (DHEG), restrição do crescimento 

intrauterino (RCIU), descolamento prematuro de placenta (DPP), 

trabalho de parto prematuro (TPP), incompatibilidade istmo-cervical, 

placenta prévia, cultura se Streptococcus do grupo β positivo, 

tentativa de aborto provocado, oligoâmnio, amigdalite, candidíase, 

vulvovaginite, corioamnionite, Coombs indireto positivo sem Rhogan, 

pielonefrite, HPV, leucocitose, sepse de foco pulmonar, sífilis e rotura 

uterina. 

Algumas mulheres apresentaram fisometria no parto (n = 37), 

e/ou febre (n = 20), e muitas fizeram uso de antibiótico intraparto          

(n = 95). 

O tempo de bolsa rota variou de 0 (ruptura artificial no momento 

do parto) a 1.440 horas, mas a média no grupo que não foi envolto 

em saco plástico durante a reanimação neonatal foi de 48,33 horas 

(DP = 147,41) e, no outro grupo, de 35,48 horas (DP = 81,01), não 

apresentando diferença significativa (p = 0,406). 
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Tabela 3- Variáveis neonatais e envolvimento ou não em saco plástico 

durante a reanimação do RNPT ou MBP. São Paulo, 2004 
a 2007, 2009 a 2012. 

(Continua) 

Variável 
NESP ESP 

Valor de p 
N % N % 

 Internação 

UTI 163 94,7 110 100 

0,025** 
SEMI 8 4,7 - - 

Cuidado 
Intermediário 

1 0,6 - - 

Intervalo entre nascimento e admissão 

< 15 min. 12 7,0 10 9,1 

0,002* 15Ⱶ30 min. 52 30,4 55 50,0 

≥ 30 min. 107 62,6 45 40,9 

Média 37,7 30,89 0,004**** 

DP 18,14 16,04 - 
Mínimo 5 10 - 

Máximo 126 132 - 

Mediana 34 28 - 

Diagnósticos principais  

Sepse confirmada 

Sim 40 23,4 28 25,9 

0,213* 
Não 121 70,8 68 63,0 

Sepse 
presumida 

10 5,8 12 11,1 

Risco infeccioso 

Sim 58 33,9 34 31,5 
0,673* 

Não 113 66,1 74 68,5 

Afecções respiratórias  

Sim 144 83,7 98 89,1 
0,278* 

Não 28 16,3 12 10,9 

Outros 
diagnósticos 

     

Sim 103 59,9 77 70,0 
0,110* 

Não 69 40,1 33 30,0 

Terapêutica medicamentosa 

Antibiótico 109 63,4 61 55,4 0,230* 

Soro glicosado 163 94,7 107 97,3 0,475* 

NPP 24 13,9 31 28,2 0,005* 

Surfactante 86 50,0 75 68,2 0,004* 

Óbito antes da 
24ª hora 
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  (Conclusão) 

Sim 17 9,9 8 7,3 
0,434* 

Não 155 90,1 102 92,7 

  *Teste Qui-quadrado, **Teste Exato de Fisher, ***Teste t,****Teste ANOVA 
 

 

A Tabela 3 mostra que 163 (94,7%) RNs do grupo não envolto 

em saco plástico foram admitidos na UTI neonatal, o que aconteceu 

em 100% dos que foram reanimados envoltos no plástico. A admissão 

na unidade de internação ocorreu, em média, 37,7 minutos (DP = 

18,14) após o nascimento nos não envoltos em plástico, enquanto que 

no grupo que foi envolto, a média do tempo entre nascimento e 

admissão na unidade de internação foi de 30,89 minutos (DP = 16,04), 

ou seja, a admissão ocorreu com mais rapidez, e a diferença entre os 

grupos foi estatisticamente significante, p = 0,004. 

Os principais diagnósticos médicos documentados além da 

prematuridade foram as afecções respiratórias observadas em mais 

de 80,0% dos recém-nascidos que incluíram diagnósticos de 

desconforto respiratório precoce, síndrome do pulmão úmido ou ainda 

doença da membrana hialina. Além desses, foram registrados outros 

diagnósticos menos frequentes em 180 recém-nascidos entre outros 

diagnosticados com distúrbios metabólicos, artéria umbilical única, 

icterícia neonatal precoce, asfixia perinatal, hemorragia pulmonar, 

distúrbios hidroeletrolíticos, tocotraumatismos, pneumotórax, 

síndrome de abstinência, alterações hematológicas e outras. 

Com relação à terapêutica medicamentosa, houve diferença 

entre os dois grupos para os pré-termos que receberam surfactante 

(p = 0,004), que correspondeu a 86 (50%) recém-nascidos do grupo 

dos não envoltos em plástico e 75 (68,2%) recém-nascidos que foram 

envoltos em saco plástico na reanimação neonatal ao nascimento. 

Ocorreram 25 óbitos de recém-nascidos nas primeiras 24 horas 

do total de 282 sujeitos que foram incluídos no estudo, o que 

corresponde a 8,7% da população pesquisada.  



50 

 

 

 A Tabela 4, a seguir, apresenta os procedimentos terapêuticos 

que foram realizados na unidade de internação neonatal nas primeiras 

24 horas de vida do RN. Os recém-nascidos são considerados de 

risco em função da imaturidade orgânica, das frequentes 

manipulações e da exposição a mudanças de temperatura ambiental, 

pois muitos dos procedimentos realizados demandam a abertura das 

portas de incubadoras ou mesmo a retirada do recém-nascido da 

incubadora ou do berço aquecido em que é mantido, o que interfere 

na manutenção da estabilidade térmica corporal já sujeita à 

hipotermia devido à própria imaturidade neurológica e à pobreza de 

tecido gorduroso e muscular.     

 

Tabela 4 - Procedimentos terapêuticos realizados nas primeiras 24 

horas de vida e envolvimento ou não em saco plástico 
durante reanimação do RNPT ou MBP. São Paulo, 2004 
a 2007, 2009 a 2012. 

(Continua) 

Procedimentos 
NESP ESP Valor 

de p N % N % 

Inserção de cateter umbilical 

Sim 76 44,2 56 50,9 
0,270* 

Não 96 55,8 54 49,1 

Inserção de Cateter Central de Inserção Periférica 

Sim 7 4,1 8 7,3 
0,242* 

Não 165 95,9 102 92,7 

Intubação 

Sim 101 58,7 77 70,0 
0,056* 

Não 71 41,3 33 30,0 

Catéter oro-gástrico 

Sim 165 95,9 108 98,2 
0,490** 

Não 7 4,1 2 1,8 

Catéter vesical 

Sim 17 9,9 4 3,6 0,051* 

Não 155 90,1 106 96,4  

Banho (higiene corporal) 

Sim 64 37,2 22 20,0 
0,002* 

Não 108 62,8 88 80,0 

Uso de CPAP 

Sim 65 37,8 54 49,1 0,061* 
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        (Conclusão) 

Não 107 62,2 56 50,9  

Oxigenação em incubadora 

Sim 42 24,4 16 14,5 
0,049* 

Não 130 75,6 94 85,5 
*Teste Qui-quadrado, **Teste Exato de Fisher, ***Teste t,****Teste ANOVA 
 

 

Os procedimentos mais frequentes a que os RNs foram 

submetidos nas primeiras 24 horas de vida foram cateterização oro-

gástrica e intubação com distribuição sem diferença estatística 

significante entre os dois grupos. No entanto, os procedimentos de 

banho e oferta de oxigênio na incubadora foram mais frequentes nos 

recém-nascidos que não foram envoltos em saco plástico na 

reanimação neonatal, sendo de 64 (37,2%) e 42 (24,4%), 

respectivamente. Já no grupo que foi envolto em saco plástico durante 

a reanimação neonatal foi de, respectivamente, 22 (20,0%) e 16 

(14,5%). Essa diferença foi considerada estatisticamente significante, 

p = 0,002 e p = 0,049, respectivamente. 

As médias das frequências de manipulações nos neonatos pré-

termos nas primeiras 24 horas, apresentados na Tabela 5, a seguir, 

foram significativamente diferentes entre os grupos para o 

procedimento diagnóstico glicemia capilar, p = 0,030. 

 

 

Tabela 5 - Médias de procedimentos diagnósticos, terapêuticos e 
higiênicos nas primeiras 24 horas de vida e envolvimento 
ou não em saco plástico durante reanimação de RNPT 
ou MBP. São Paulo, 2004 a 2007, 2009 a 2012. 

(Continua) 

Procedimentos 
NESP ESP Valor de 

p Média DP Média DP 

Punção venosa 
com cateter 
periférico 

0,78 0,65 0,66 0,595 0,114*** 
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    (Conclusão) 

Tempo de 
Intubação (horas) 

11,58 11,42 12,29 10,63 0,601*** 

Glicemia capilar  3,35 1,52 3,78 1,79 0,030*** 

Coleta de 
exames  

2,44 1,41 2,38 1,36 0,724*** 

Aspiração 
traqueal 

1,55 1,52 1,40 1,29 0,403*** 

Troca de fraldas 4,55 1,70 4,30 1,58 0,212*** 

Exames de 
imagens 

1,69 1,01 1,81 1,09 0,356*** 

Tempo em CPAP 
(horas) 

6,34 9,46 7,71 9,68 0,242*** 

  *Teste Qui-quadrado, **Teste Exato de Fisher, ***Teste t,****Teste ANOVA 
 

Os dados da Tabela 5 mostram que as frequências dos 

procedimentos realizados nas primeiras 24 horas aos quais os recém-

nascidos foram submetidos apresentam distribuição homogênea 

entre os grupos que foram envoltos e não em saco plástico na 

reanimação neonatal, exceto na frequência de coleta de glicemia 

capilar, que foi maior no grupo que foi envolto em plástico, de 3,78, e 

nos que não foram envoltos, de 3,35, p = 0,030. Chama atenção os 

procedimentos terapêuticos voltados à oxigenoterapia e que 

apresentaram as médias de tempo de duração prolongadas, 

apontando instabilidade clínica própria da prematuridade.  

A Tabela 6, a seguir, refere-se aos dados de ocorrência de 

hipotermia nos dois grupos. 
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Tabela 6 - Ocorrência de hipotermia nos RNPT ou MBP envoltos e     

não em saco plástico, nas primeiras 24 horas de vida. São 
Paulo, 2004 a 2007, 2009 a 2012. 

(Continua) 

Ocorrência de 
hipotermia 

NESP ESP Valor 
de p N % N % 

Admissão                   

Sim 140 88,1 92 89,3 
0,752* 

Não 19 11,9 11 10,7 

Total 159 100 103 100  

1ª a 3ª hora                   

Sim 66 66,7 51 82,3 
0,031* 

Não 33 33,3 11 17,7 

Total 99 100 62 100  

4ª a 6ª hora             

Sim 88 59,5 65 73,0 
0,034* 

Não 60 40,5 24 27,0 

Total 148 100 89 100  

7ª a 9ª hora             

Sim 70 55,1 49 50,0 
0,446* 

Não 57 44,9 49 50,0 

Total 127 100 98 100  

10ª a 13ª hora  

Sim 78 47,9 53 50,5 
0,675* 

Não 85 52,1 52 49,5 

Total 163 100 105 100  

14ª a 17ª hora de vida                  

Sim 79 49,7 57 54,8 
0,416* 

Não  80 50,3 47 45,2 

Total 159 100 104 100  

18ª a 21ª hora de vida             

Sim 77 48,7 55 55,0 
0,327* 

Não 81 51,3 45 45,0 
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    (Conclusão) 

Total 158 100 100 100  

22ª a 24ª hora de vida   

Sim 62 50,4 39 52,7 
0,755* 

Não 61 49,6 35 47,3 

Total 123 100 74 100  

*Teste Qui-quadrado 

  

   

A Tabela 6 mostra que à admissão na unidade de internação 

neonatal até a 6ª hora de vida, nos dois grupos, ocorreram as mais 

altas prevalências de hipotermia se observadas as primeiras 24 horas 

de vida do recém-nascido. Nesse período, no grupo que foi envolto 

em saco plástico durante a reanimação neonatal a prevalência de 

hipotermia foi maior na comparação com o grupo que não foi envolto 

em saco plástico. Essa diferença, entretanto, foi estatisticamente 

significante apenas para o período entre a primeira e terceira hora de 

vida, p = 0,031. 

A Tabela 7, a seguir, apresenta as médias e os desvios padrão 

das temperaturas dos recém-nascidos nas primeiras 24 horas de vida 

a partir da sua admissão na unidade neonatal, antes e após a 

implementação do uso de saco plástico em recém-nascidos de muito 

baixo peso no serviço estudado.   
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Tabela 7- Médias e desvios-padrão das temperaturas corpóreas dos 

RNPT ou MBP nas primeiras 24 horas de vida, antes e 
após a adoção do procedimento de envolver em saco 
plástico.  São Paulo, 2004 a 2007, 2009 a 2012. 

Intervalo 

Período de implementação do uso do saco 
plástico 

Antes Após  Total 

Média  
°C  

DP Média 
°C 

DP Média 
°C 

DP 

Admissão  (n=125) 
35,50 

 

0,753 

(n=137) 

35,32 

 

1,136 

(n=262) 

35,40 

 

0,975 

1ª - 3ª h (n=73) 

35,99 

 

0,939 

(n=88) 

35,81 

 

1,115 

(n=161) 

35,89 

 

1,062 

4ª - 6ª h (n=112) 

36,15 

 

0,8457 

(n=125) 

35,99 

 

1,106 

(n=237) 

36,07 

 

0,992 

7ª - 9ª h (n=101) 

36,32 

 

0,699 

(n=124) 

36,43 

 

0,846 

(n=225) 

36,38 

 

0,784 

10ª -13ª h (n=126) 

36,44 

 

0,660 

(n=142) 

36,38 

 

0,768 

(n=268) 

36,41 

 

0,719 

14ª -17ª h (n=126) 

36,49 

 

0,5771 

(n=137) 

36,36 

 

0,593 

(n=263) 

36,42 

 

0,588 

18ª - 21ª h (n=122) 

36,53 

 

0,476 

(n=136) 

36,36 

 

0,557 

(n=258) 

36,44 

 

0,526 

22ª - 24ª h (n=94) 

36,48 

 

0,534 

(n=103) 

36,38 

 

0,806 

(n=197) 

36,43 

 

0,690 

 
 

Com os dados das médias, elaborou-se o Gráfico 1, a seguir, 

no qual se permite visualizar a curva térmica corporal dos recém-

nascidos nas primeiras 24 horas de vida, antes e após a 

implementação do procedimento de envolvimento dos recém-

nascidos de muito baixo peso em saco plástico no serviço em que os 
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dados foram coletados. Mesmo antes da implementação do protocolo, 

alguns recém-nascidos foram envoltos em saco plástico em função da 

indicação dessa prática durante a reanimação neonatal por entidades 

internacionais de reanimação. Contudo, mesmo após a 

implementação ocorreram casos de recém-nascidos pré-termos com 

idade gestacional ao nascimento inferior a 32 semanas ou com peso 

inferior a 1.500 gramas que não foram envoltos em plástico, apesar 

de atenderem aos critérios de uso por diversas razões, entre elas 

nascimento por admissão em período expulsivo.  

 

 

Gráfico 1 - Médias das temperaturas corpóreas dos recém-nascidos 

admitidos na unidade neonatal até completarem 24 horas 
de vida. São Paulo 2004 a 2007, 2009 a 2012. 
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 Na comparação longitudinal da temperatura entre os dois 

períodos, pré e pós implementação do procedimento de envolver o 

recém-nascido pré-termo muito baixo peso em saco plástico, 

mostrada no Gráfico 1, foi realizado teste dos efeitos fixos para 

analisar se a evolução da temperatura foi igual nos dois períodos de 

tempo nas primeiras 24 horas de vida. O teste apontou diferença 

significativa na média da temperatura ao longo do primeiro dia de vida, 

p = 0,000, diferença perceptível no Gráfico 1 e que mostra 

temperaturas médias corpóreas maiores antes da implementação de 

envolver em saco plástico. Entretanto, o mesmo teste estatístico 

apontou não haver diferenças significativas na evolução da 

temperatura entre os dois períodos, p = 0,013. Pela análise do teste 

de efeitos fixos, conclui-se que após a implementação do uso do saco 

plástico não houve maior aumento da temperatura corpórea com a 

adoção dessa prática, p = 0,587.  

 Na Tabela 8, a seguir, são apresentadas as frequências 

percentuais de ocorrência de hipotermia nas primeiras 24 horas de 

vida dos recém-nascidos envoltos e não em saco plástico durante as 

manobras de reanimação neonatal ao nascimento.  

 

 
Tabela 8 - Frequência de hipotermia nas primeiras 24 horas de vida 

nos recém-nascidos envoltos e não em saco plástico 
durante a reanimação neonatal ao nascimento. São Paulo, 
2004 a 2007, 2009 a 2012. 

(Continua) 

Período 
NESP 

(%) 
ESP 
(%) 

Admissão 88,1 89,3 

1ª a 3ª h 66,7 82,3 

4ª - 6ª h  59,5 73,0 

7ª - 9ª h 55,1 50,0 

10ª -13ª h 47,9 50,5 
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  (Conclusão) 

14ª - 17ª h 49,7 54,8 

18ª - 21ª h 48,7 55,0 

22ª - 24ª h 50,4 52,7 

 
 

O Gráfico 2, a seguir, apresenta a porcentagem de ocorrência 

de hipotermia nos grupos de recém-nascidos envoltos e não em saco 

plástico durante a reanimação neonatal ao nascimento, por intervalos, 

nas primeiras 24 horas de vida. 

 

Gráfico 2 - Porcentagem de ocorrência de hipotermia nas primeiras 

24 horas nos recém-nascidos envoltos e não em saco 
plástico durante a reanimação neonatal ao nascimento. 
São Paulo, 2004 a 2007, 2009 a 2012. 
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Para essa análise, de comparação longitudinal da porcentagem 

de hipotermia entre os dois grupos, foi utilizado um Modelo de 

Equações de Estimação Generalizadas (Generalized Estimating 

Equations). 

 O teste do modelo de efeitos realizados com os dados sobre 

frequências de hipotermia entre os recém-nascidos envoltos e não em 

saco plástico durante a reanimação ao nascimento mostrou que a 

prevalência de hipotermia diminuiu significativamente ao longo das 

primeiras 24 horas de vida, p = 0,000. A ocorrência de hipotermia foi 

significativamente maior entre os recém-nascidos que foram envoltos 

em saco plástico quando comparada aos que não foram envoltos,         

p = 0,044. O uso do saco plástico na reanimação neonatal não foi 

associado com a ocorrência de hipotermia ao longo das primeiras 24 

horas de vida, p = 0,348.  

Com o teste de independência condicional de Cochran-Mantel-

Haenszel (CMH), verificou-se associação entre hipotermia e uso de 

película de polietileno, controlado pelo tempo de aferição da 

temperatura corporal. O resultado do teste mostrou que envolver o RN 

em saco plástico durante a reanimação neonatal está associado à 

maior chance de hipotermia (p = 0,037), o que pode ser observado 

principalmente entre a primeira e terceira horas de vida e entre a 

quarta e sexta horas de vida. 

Também foi realizada a estimativa de chances pelo teste de 

Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate, com o qual se 

concluiu que com o uso do saco plástico há 24,1% mais chances de 

hipotermia nas primeiras 24 horas. 

Na Tabela 9, a seguir, são apresentadas as frequências 

percentuais de ocorrência de hipotermia nas primeiras 24 horas de 

vida dos recém-nascidos com idade gestacional menor ou igual a 28 

semanas e maior ou igual a 29 semanas que foram envoltos e não em 

saco plástico durante as manobras de reanimação neonatal ao 

nascimento. 
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Tabela 9 - Frequência de recém-nascidos pré-termos com idade 

gestacional ≤ 28 semanas e ≥ 29 semanas envoltos e 
não em saco plástico durante reanimação neonatal que 
apresentaram hipotermia nas primeiras 24 horas de vida. 
São Paulo, 2004 a 2007, 2009 a 2012. 

Intervalo 
NESP 
 (%) 

ESP 
(%) 

Admissão   
IG ≤ 28 semanas 95,7 95,8 

IG ≥ 29 semanas 85,0 83,3 

1ª - 3ª hora   

IG ≤ 28 semanas 77,8 82,8 

IG ≥ 29 semanas 62,5 81,8 

4ª - 6ª hora   

IG ≤ 28 semanas 67,4 85,1 

IG ≥ 29 semanas 56,2 61,0 

7ª - 9ª hora    

IG ≤ 28 semanas 59,5 52,1 

IG ≥ 29 semanas 52,9 49,0 

10ª - 13ª hora   

IG ≤ 28 semanas 52,1 47,9 

IG ≥ 29 semanas 46,1 53,6 

14ª - 17ª hora   

IG ≤ 28 semanas 51,0 52,0 

IG ≥ 29 semanas 49,1 56,6 

18ª - 21ª hora   

IG ≤ 28 semanas 46,7 53,5 

IG ≥ 29 semanas 49,6 57,1 

22ª - 24 hora   

IG ≤ 28 semanas 52,8 54,8 

IG ≥ 29 semanas 49,4 52,4 

 

O Gráfico 3, a seguir, apresenta a prevalência de hipotermia 

nas primeiras 24 horas de vida dos recém-nascidos envoltos e não 
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em saco plástico durante as manobras de reanimação neonatal ao 

nascimento segundo estratificação por idade gestacional menor ou 

igual a 28 semanas ou maior ou igual a 29 semanas. 

 
 
Gráfico 3 - Porcentagem de ocorrência de hipotermia nas primeiras 

24 horas nos recém-nascidos pré-termos com idade 
gestacional ≤ 28 semanas e ≥29 semanas envoltos e não 
em saco plástico durante a reanimação neonatal ao 
nascimento. São Paulo, 2004 a 2007, 2009 a 2012. 

 

  

 

O teste do modelo de efeitos realizado com os dados sobre 

frequências de hipotermia entre os recém-nascidos envoltos e não em 

saco plástico durante a reanimação ao nascimento agrupados em         

≤ 28 semanas e ≥ 29 semanas não mostrou associação entre o uso 

do saco plástico e a idade gestacional com relação à ocorrência de 

hipotermia (p = 0,772). Porém, observou-se que os recém-nascidos 

com idade gestacional menor ou igual a 28 semanas envoltos no saco 
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plástico tiveram menor prevalência de hipotermia do que os demais 

ao longo das primeiras 24 horas de vida (p = 0,009).  

A Tabela 10, a seguir, apresenta as temperaturas médias dos 

recém-nascidos nas primeiras 24 horas de vida a partir da admissão 

na unidade neonatal.  

 
Tabela 10 - Temperaturas corpóreas médias dos RNPTs ou MBP nas 

primeiras 24 horas de vida, envoltos e não em saco 
plástico na reanimação ao nascimento. São Paulo, 2004 
a 2007, 2009 a 2012. 

         

Período 

NESP ESP Total 

Média  
°C  

DP Média 
°C 

DP Média 
°C 

DP 

Admissão  (n=159)  

35,49  

 

0,777 

(n=103) 

35,26 

 

1,210 

(N=262) 

35,40 

 

0,975 

1ª - 3ª h (n=99) 

35,99 

 

1,064 

(n=62) 

35,72 

 

1,046 

(N=161) 

35,89 

 

1,062 

4ª - 6ª h (n=148) 

36,21 

 

0,835 

(n=89) 

35,82 

 

1,175 

(N=237) 

36,07 

 

0,992 

7ª- 9ª h (n=127) 

36,30 

 

0,758 

(n=98) 

36,49 

 

0,808 

(N=225) 

36,38 

 

0,784 

10ª -13ª h (n=163) 

36,44 

 

0,630 

(n=105) 

36,36 

 

0,839 

(N=268) 

36,41 

 

0,719 

14ª -17ª h (n=159) 

36,47 

 

0,561 

(n=104) 

36,34 

 

0,620 

(N=263) 

36,42 

 

0,588 

18ª - 21ª h (n=158) 

36,49 

 

0,539 

(n=100) 

36,35 

 

0,497 

(N=258) 

36,44 

 

0,526 

22ª - 24ª h (n=123) 
36,46 

 
0,609 

(n=74) 
36,36 

 
0,808 

(N=197) 
36,43 

 
0,690 
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O Gráfico 4, a seguir, mostra a curva térmica das temperaturas 

corpóreas médias obtidas nas primeiras 24 horas de vida dos dois 

grupos estudados. 

 

 
Gráfico 4 - Curva térmica com as médias da temperatura dos RNPTs 

ou MBP nas primeiras 24 horas de vida envoltos e não em 
saco plástico durante a reanimação neonatal. São Paulo, 
2004 a 2007, 2009 a 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelos testes do modelo fixo verificou-se que as temperaturas 

apresentaram diferenças significativas na média ao longo das 

primeiras 24 horas de vida, p = 0,000. Também houve diferença 

significativa na média da temperatura nos dois grupos, p = 0,002. A 

interação do período com uso ou não do saco plástico foi significante 

e indica que a evolução da temperatura ao longo das primeiras 24 

horas não foi igual nos dois grupos, p = 0,032, sendo mais perceptível 

no Gráfico 4, que mostra que envolver em saco plástico durante a 

reanimação ao nascimento é mais eficaz no período entre 4 e 9 horas 
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de vida. Depois desse período, a temperatura mostrou-se quase igual 

a obtida no grupo que não recebeu proteção térmica ao nascimento.  

O Gráfico 4 mostra temperaturas médias mais altas ao longo 

das primeiras 24 horas no grupo que não foi envolto em saco plástico, 

com exceção do período entre a 7ªe 9ª horas, pico de maior média da 

temperatura entre os RNs envoltos e não no saco plástico.  

A Tabela 11, a seguir, mostra as temperaturas médias dos 

recém-nascidos por idade gestacional estratificadas em dois grupos, 

menor ou igual a 28 semanas e maior ou igual a 29 semanas. 

 

 

Tabela 11 - Temperaturas corpóreas médias dos recém-nascidos pré-
termos ≤ 28 semanas de idade gestacional e ≥ 29 
semanas nas primeiras 24 horas de vida, envoltos e não 
em saco plástico na reanimação ao nascimento. São 
Paulo, 2004 a 2007, 2009 a 2012. 

(Continua) 

Período 

NESP ESP 

Média  
°C  

DP Média  
°C 

DP 

Admissão     
IG ≤ 28 semanas (n=46)  

35,08  
 

0,753 
(n=48) 
34,64 

 
1,285 

IG ≥ 29 semanas (n=113)  
35,66 0,724 

(n=54)  
35,80 0,832 

1ª - 3ª hora     
IG ≤ 28 semanas (n=27) 

35,37 
 

1,16 
(n=29) 
35,27 

 
1,263 

IG ≥ 29 semanas (n=72) 
36,22 0,931 

(n=33) 
36,11 0,592 

4ª - 6ª hora    
IG ≤ 28 semanas (n=43) 

35,91 
 

0,970 

(n=47) 
35,39 1,208 

IG ≥ 29 semanas (n=105) 
36,34 0,743 

(n=41) 
36,28 0,917 

7ª - 9ª hora     
IG ≤ 28 semanas (n=42) 

36,25 
 

0,726 

(n=48) 
36,50 

 
0,882 
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O Gráfico 5, a seguir, mostra a curva térmica das médias das 

temperaturas corpóreas obtidas nas primeiras 24 horas de vida dos 

recém-nascidos com idade gestacional ≤ 28 semanas e ≥ 29 

semanas. 

 

 

 

 

 

 

   (Conclusão) 
IG ≥ 29 semanas (n=85) 

36,33 0,776 
(n=49) 
36,47 0,741 

10ª - 13ª hora     

IG ≤ 28 semanas (n=48) 
36,23 

 
0,892 

(n=48) 
36,43 

 
0,953 

IG ≥ 29 semanas (n=115) 
36,52 0,461 

(n=56) 
36,29 0,729 

14ª - 17ª hora     

IG ≤ 28 semanas (n=49) 
36,48 

 
0,443 

(n=50) 
36,34 

 
0,598 

IG ≥ 29 semanas (n=110) 
36,47 0,608 

(n=53) 
36,34 0,651 

18ª - 21ª horas     

IG ≤ 28 semanas (n=45) 
36,50 

 
0,818 

(n=43) 
36,33 

 
0,558 

IG ≥ 29 semanas (n=113) 
36,48 0,380 

(n=56) 
36,36 0,440 

22ª - 24ª hora     

IG ≤ 28 semanas (n=36) 
36,45 

 
0,578 

(n=31) 
36,21 

 
0,979 

IG ≥ 29 semanas (n=87) 
36,47 0,625 

(n=42) 
36,45 0,636 
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Gráfico 5 - Curva térmica com as médias da temperatura dos recém-

nascidos pré-termos com idade gestacional ≤ 28 semanas 
e ≥ 29 semanas envoltos e não em saco plástico durante 
a reanimação neonatal ao nascimento nas primeiras 24 
horas de vida. São Paulo, 2004 a 2007, 2009 a 2012. 

 

 

 

Os testes de modelo fixo verificaram a interação entre o 

período de aferição da temperatura nas primeiras 24 horas de vida, 

envolvimento em saco plástico e a idade gestacional com resultado 

significante, indicando que a evolução da temperatura também não foi 

igual entre os dois grupos quando se analisa a idade gestacional dos 

RN com até 28 semanas e com mais de 28 semanas, p = 0,028. O 

Gráfico 5 mostra que os recém-nascidos com até 28 semanas de 

idade gestacional que foram envoltos em saco plástico tiveram 

aumento da temperatura corpórea maior nas primeiras 3 horas de vida 
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e entre a 4ª e a 9ª horas de vida, embora tenham apresentado média 

da temperatura corpórea substancialmente menor na admissão na 

unidade neonatal na comparação com os grupos com maior idade 

gestacional e com a mesma idade gestacional que não receberam 

proteção térmica com saco plástico durante a reanimação neonatal. 

Para se verificar se alguma variável obstétrica e neonatal 

alteraria a prevalência de hipotermia, realizou-se a análise de Modelo 

Linear Generalizado (Generalize Linear Models) e os Testes de 

Modelos de Efeito, cujos resultados são apresentados na Tabela 12, 

a seguir. 

 

  
Tabela 12 - Resultados da análise da associação das variáveis 

obstétricas e neonatais com a prevalência de 
hipotermia neonatal nas primeiras 24 horas de vida do 
recém-nascido. São Paulo, 2004 a 2007, 2009 a 2012. 

(Continua) 

Variáveis obstétricas 

e neonatais 

Valor 

de p 

Tempo de vida nos não envoltos em saco plástico 0,046 

Tempo de vida nos envoltos em saco plástico 0,505 

Tipo de parto 0,231 

Tabagismo materno 0,090 

Hipertensão arterial materna 0,320 

Etilismo materno 0,974 

Droga dicção materna 0,596 

Asma/bronquite materna 0,721 

Outros diagnósticos maternos 0,036 

Tempo de rotura das membranas amnióticas 0,182 

  



68 

 

 

 (Conclusão) 

RN NESP  0,648 

RN ESP 0,420 

Classificação do peso ao nascimento versus idade 
gestacional 

0,059 

Intubação 0,057 

Oxigenação em incubadora 0,067 

Peso ao nascimento 0,000 

Apgar no 1° minuto 0,648 

Apgar no 5° minuto 0,833 

Apgar no 10° minuto 0,609 

Frequência de manipulação 0,453 

CPAP 0,073 

Intervalo entre o nascimento e admissão na 
unidade neonatal 

0,503 

 
 

 A Tabela 12 mostra que a variável materna, outros diagnósticos 

e a variável neonatal peso foram as que apresentaram relação 

estatística significativa com a ocorrência de hipotermia neonatal. 

Outros diagnósticos mostrou significância estatística com a ocorrência 

de hipotermia nas primeiras 24 horas de vida, p = 0,036, OR = 1,641 

[IC 95%, 1,045 – 2,577]. Isso significa que ter outros diagnósticos 

maternos aumentou a chance de hipotermia neonatal em 64,1%. A 

variável peso ao nascimento apresentou relação estatística 

significante com a ocorrência de hipotermia, p = 0,000, OR = 0,999 

[IC 95%, 0,999 – 0,999], indicando que cada grama a mais diminui a 

chance de hipotermia em 0,1% ou que cada 100 gramas a mais no 
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peso diminui em 9,8% a chance de desenvolver hipotermia ou, ainda, 

que a cada quilograma a chance de hipotermia é reduzida em 64,4%. 

Também a frequência das médias de ocorrência de hipotermia 

apresentou associação significante com o tempo de vida nos não 

envoltos em saco plástico, p=0,046, melhor visualizado na curva dos 

não envoltos em saco plástico mostrada no Gráfico 2 que evidencia 

queda nas frequências médias de ocorrência de hipotermia nas 

primeiras 13 horas de vida, com estabilização na 14ª horas de vida. 

Embora as médias das frequências de RNPT MBP envoltos em saco 

plástico com hipotermia também tenha apresentado queda a partir da 

7ª hora de vida, esta diferença não foi estatisticamente significante, 

p=0,505. Essa diferença pode ser atribuída ao fato de que no grupo 

de RNPT MBP envoltos em saco plástico a média do peso ao 

nascimento foi estatisticamente menor que no grupo comparativo que 

não recebeu proteção térmica com saco plástico, respectivamente  

1115,29 gramas e 1287,47 gramas, p=0,000 (Tabela 1). 
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5 DISCUSSÃO 
 

Esse estudo objetivou comparar a variação da temperatura 

corporal nas primeiras 24 horas de vida dos RNPTs com idade 

gestacional menor que 32 semanas ou com MBP (peso ao nascer 

menor ou igual a 1.500 gramas) que foram envoltos ou não em saco 

plástico durante a reanimação neonatal ao nascimento. 

As temperaturas dos RNPTs com idade gestacional menor que 33 

semanas ou com peso menor ou igual a 1.500 gramas apresentaram 

diferenças significativas nas médias ao longo das primeiras 24 horas 

de vida, p = 0,000, e diferenças nas médias da temperatura ao 

comparar os dois grupos, p = 0,002. Verificou-se interação significante 

do período com uso ou não do saco plástico indicando que a evolução 

da temperatura ao longo das primeiras 24 horas não foi igual nos dois 

grupos, p = 0,032. 

As médias das temperaturas nas primeiras 24 horas não foi igual 

entre os grupos envolto e não em saco plástico quando se estratificou 

a idade gestacional dos RNs em menor ou igual a 28 semanas e maior 

ou igual a 29 semanas, p = 0,028. Os RNs com idade gestacional 

menor ou igual a 28 semanas apresentaram médias da temperatura 

corporal menores que os com maior idade gestacional e os envoltos 

em saco plástico, que apresentaram as menores médias da 

temperatura. Porém os RNPTs com menos de 28 semanas tiveram 

maior aumento da temperatura nas primeiras 3 horas de vida e entre 

as 4ª e 9ª horas. 

Os resultados obtidos ao analisar a associação entre as 

variáveis maternas e neonatais com a ocorrência de hipotermia nas 

primeiras 24 horas de vida mostraram que outros diagnósticos 

maternos foi o único que apresentou associação significativa com a 

hipotermia (p=0,036) e das variáveis neonatais que apresentaram 

associação com ocorrência de hipotermia foi o peso ao nascimento 
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(p=0,000) e o tempo de vida nos não envoltos em saco plástico 

(p=0,046).  

  Os dois grupos analisados relacionados à exposição do uso 

de proteção térmica com saco plástico durante a reanimação neonatal 

foram compostos predominantemente por RNPTs de gestação única 

e nascidos de parto normal. O grupo que não foi envolto em saco 

plástico foi predominantemente composto por RNs do sexo masculino 

e, nos envoltos, predominou RNs do sexo feminino, mas essa 

diferença não foi significativa, p = 0,026. Quanto à idade gestacional 

e ao peso, as diferenças entre os grupos foram significativas, p= 0,003 

e p=0,002, respectivamente, bem como suas médias, p=0,000, 

destacando os RNPTs com idade gestacional entre 29 e 31 semanas 

e com 32 semanas que predominaram no grupo que não foi exposto 

à proteção térmica com saco plástico. Estudos realizados sobre o uso 

da proteção térmica em RNPTs também apresentaram resultados 

similares entre os grupos analisados. (Vohra et al., 2004; Bredemeyer, 

Reid, Wallace, 2005; Duman et al., 2006; Kent, Williams, 2008; 

Ibrahim, Yoxall, 2009; Rohana et al., 2011; Billimoria et al., 2013; 

Leadford et al., 2013; Reilly et al., 2015). 

Fizeram parte da amostra alguns RNs classificados como 

termo, 37,85 semanas, que, embora com maturidade, apresentaram 

peso inferior a 1.500 gramas e também um sujeito com IG de 13 

semanas. Essas discrepâncias podem ser consequência da falta de 

acurácia na idade gestacional relatada pela mãe, por 

desconhecimento da gestação ou ainda erro no registro da idade 

gestacional. 

As distribuições das características maternas nos dois grupos 

foram homogêneas e os resultados corroboram os dados publicados 

na literatura (Vohra et al., 2004; Reilly et al.,2015). 

A literatura registra taxas diferentes de corioamnionite materna, 

que varia entre 2,4% a 21% (Bredemeyer, Reid, Wallace, 2005; Reilly 

et al., 2015). Já a febre materna varia entre 2,4 a 3,5% (Bredemeyer, 
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Reid, Wallace, 2005). Nesse estudo, o diagnóstico materno de 

fisometria no parto foi de 10,9% e 14,5%, de febre materna, de 4,5% 

e 8,7%, e o tratamento com antibiótico intraparto foi instituído em 

30,2% e 39,1%, respectivamente, nos grupos não envolto e envolto 

em saco plástico. 

Os principais diagnósticos neonatais, além da própria 

prematuridade, foram as afecções respiratórias observadas em 80,0% 

dos RNs, o que pode ser também um efeito da alta prevalência de 

hipotermia observada nesses RNs, já que há um aumento no 

consumo de oxigênio em resposta à hipotermia podendo ainda 

desencadear acidose e  hipoglicemia (Knobel, Holditch-Davis, 2007). 

A admissão na unidade de internação ocorreu após 37,7 

minutos (DP = 18,14) no grupo não exposto à proteção térmica com 

saco plástico, enquanto que no grupo exposto, a média de tempo 

entre o nascimento e a admissão na UTIN foi de 30,89 minutos 

(DP=16,04). 

Estudo conduzido em um hospital universitário da Malásia 

encontrou média do intervalo de tempo entre hora do nascimento e 

admissão na UTIN de 45 minutos (36 – 59 minutos) (Rohana et al., 

2011). 

Estudo multicêntrico realizado no Canadá, com amostra de 801 

RNPTs com idade gestacional entre 24 a 27 6/7 semanas, mostrou 

média do tempo de permanência na sala de parto (nos grupos que 

receberam e não proteção térmica com película de polietileno) de 16 

minutos (Reilly et al., 2015). Outros estudos também registram tempo 

médio de 16 minutos (Knobel, Wimmer, Holbert, 2005). Quanto maior 

o tempo de exposição do RNPT MBP à temperatura ambiental da sala 

de parto, maior será a taxa de hipotermia.  

Com relação à terapêutica medicamentosa instituída ao RN, 

houve diferença entre os dois grupos. O tratamento com surfactante 

foi maior entre os RNs que receberam proteção com saco plástico, 
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68,2%, enquanto que nos que não receberam proteção foi 50,0%, 

diferença estatística significante, p = 0,004.  

Diferentemente do encontrado no presente estudo, na 

implementação do programa de multintervenção, designado como 

Quality Improvement Program, se verificou menor necessidade de 

doses de surfactante no grupo que fez parte do 3º ciclo de 

intervenções, que incluiu o uso do saco plástico, controle da 

temperatura da sala de parto, berço aquecido e uso de toucas 

(Billimoria et al., 2013). 

No presente estudo ocorreram 25 óbitos nas primeiras 24 

horas, o que corresponde a 8,7% da população estudada. Revisão 

sistemática que evidenciou efetividade na prevenção de hipotermia 

com o procedimento de proteção térmica com saco plástico em 

conjunto com o uso do berço aquecido mostrou redução de 64% no 

risco relativo na mortalidade entre os RNs envoltos em saco plástico 

(Cramer et al., 2005). 

Estudo realizado no Canadá verificou a diferença na taxa de 

mortalidade entre os grupos de RNs envoltos e não em saco plástico 

e constatou taxa de mortalidade de 20,5% no grupo intervenção e de 

20% no grupo controle (OR 1,0, 95% IC 0,7-1,5). Porém, ao comparar 

as taxas de mortalidade com a temperatura, o estudo observou que 

quanto menor a temperatura (tanto na admissão como após a 

estabilização), maiores foram as taxas de mortalidade (Reilly et al., 

2015). 

Devido à instabilidade orgânica própria do RNPT –  e maior 

ainda entre os pré-termos extremos e com MBP – esses são 

frequentemente submetidos a diversos procedimentos diagnósticos e 

terapêuticos, redundando em constantes manipulações. Desde a sala 

de parto onde o RN recebe atendimento posicionado em berço 

aquecido, mesmo nos países desenvolvidos, durante o estresse 

decorrente das manobras de ressuscitação a equipe se concentra 

principalmente na adequada manutenção da oxigenação e do débito 
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cardíaco, sendo o controle da temperatura costumeiramente 

negligenciado (Watkinson, 2006). 

A maioria dos RNPTs admitidos na UTIN são mantidos em 

berço aquecido para serem submetidos aos procedimentos 

terapêuticos e diagnósticos na admissão a exemplo de instalação de 

cateter umbilical, sendo, posteriormente, colocados em incubadora 

aquecida após o término dos procedimentos de estabilização. Recém-

nascidos que recebem cuidados e são mantidos em berços aquecidos 

ficam mais expostos à temperatura ambiental e apresentam maior 

perda de calor por evaporação e convecção e, portanto, possuem 

temperatura corporal abaixo do ideal (Kaushal et al., 2005).   

Os procedimentos mais frequentes realizados nos RNPTs MBP 

nos dois grupos do presente estudo foram instalação de catéter oro-

gástrico e intubação, com distribuição homogênea entre os grupos,  

respectivamente, p = 0,490 e p = 0,056. 

Os procedimentos de banho (higiene corporal) e oferta de 

oxigênio na incubadora foram mais frequentes no grupo de RNPTs 

MBP que não foram envoltos no saco plástico, o que pode ser 

explicado pela maior maturidade. Também a menor frequência de 

intubação e maior frequência de oxigênio na incubadora pode ser 

auferido devido à maior estabilidade dos parâmetros vitais, 

colocando-os em condições clínicas de serem higienizados. 

 O procedimento de coleta de glicemia capilar também foi mais 

frequente no grupo com saco plástico, provavelmente devido à 

instabilidade desses RNs. 

A frequência de hipotermia na admissão foi de 89,3% nos RNs 

do grupo que recebeu proteção térmica com saco plástico e de 88,1% 

no grupo que não recebeu proteção com saco plástico.  

Estudo com 104 RNPTs com idade gestacional entre 26 e 36 

6/7 semanas internados em um hospital de ensino de Zâmbia, África, 

encontrou mais de 80% dos RNPTs com hipotermia aos 10 minutos 

após o nascimento (Leadford et al.,2013). 
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A incidência de hipotermia na admissão em estudo que avaliou 

o uso do saco plástico em RNPTs encontrou taxa mais baixa 

comparada ao grupo controle, de 26,0% versus 89,0%, p < 0,001, com 

redução do risco de 0,63, IC95% [0,39 - 0,87] e número necessário 

para tratar de 1,58 (Chantaroj, Techasatid, 2011). 

No presente estudo, a prevalência de hipotermia foi maior no 

grupo que utilizou o saco, principalmente até a 3ª hora de vida, na 

comparação com o grupo que não utilizou, p = 0,031.  

Estudo que encontrou resultado divergente a esse não verificou 

diferença entre os dois grupos nas temperaturas após a 1ª hora da 

admissão (Vohra et al., 2004). 

O presente estudo mostrou que nas primeiras 6 horas de vida 

ocorreram as mais altas taxas de hipotermia nos dois grupos.  

Estudo que comparou dois grupos que utilizou e não o saco 

plástico com amostra de 110 RNPTs com idade gestacional entre 24 

e 34 semanas também mostrou que, embora envolver o RN em saco 

plástico melhore as temperaturas (p< 0,001), 78% do grupo que foi 

envolto no plástico apresentou hipotermia, apesar da incidência ter 

sido levemente reduzida (98% de hipotermia no grupo não envolto em 

saco plástico) (Rohana et al., 2011). 

A prevalência de hipotermia diminuiu significativamente ao 

longo das primeiras 24 horas de vida, p = 0,000, e a ocorrência de 

hipotermia foi significativamente maior no grupo que utilizou o saco na 

comparação com o que não utilizou, p = 0,044. Outros testes 

realizados também mostraram que envolver o RN em saco plástico 

durante a reanimação esteve associado à maior chance de 

hipotermia, p = 0,0037, principalmente nas primeiras 6 horas de vida. 

Além disso, o estudo conclui que o uso da película aumentou em 

24,1% as chances de causar hipotermia nas primeiras 24 horas.  

Contrastando com os resultados encontrados no presente 

estudo, Leadford et al. verificaram que o risco de hipotermia foi 
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reduzido no risco absoluto em 26% quando o plástico foi utilizado 

(NNT = 4) (Leadford et al., 2013).  

Não foram encontrados estudos que analisassem a evolução 

da temperatura corporal nas primeiras 24 horas de vida. 

Cramer et al. concordam que ao aferir somente as 

temperaturas na admissão na UTIN estaria sendo subestimada a 

incidência de hipotermia em estudos em que não há uma ordem de 

quais procedimentos são realizados na reanimação neonatal até a 

admissão na unidade de internação, não se conhecendo com 

exatidão quando a temperatura foi realmente mensurada. Acreditam 

que incluir mais aferições da temperatura possibilitaria detectar a 

temperatura corporal mais baixa e a duração da hipotermia (Cramer 

et al., 2005).   

 Estudo realizado em Sydney com 84 RNPTs com menos de 29 

semanas analisou a temperatura dos que foram envoltos em saco 

plástico (grupo intervenção) e não envoltos (grupo controle) por 12 

horas. O estudo não comparou as médias das temperaturas dos dois 

grupos nas 12 horas, mas observou que o grupo intervenção precisou 

de menos tempo para estabilização da temperatura corporal (3 horas 

no grupo intervenção contra 5 horas do grupo controle) e que houve 

diferenças estatisticamente significativas, p < 0,01, com relação à 

menor temperatura registrada nas 12 horas, sendo 35,1 ºC (31,5 ºC - 

37,5ºC) no grupo controle e 36,3 ºC (34,6 ºC - 37,1 ºC) no grupo 

intervenção (Bredemeyer, Reid, Wallace, 2005). 

 Estudo que coletou os dados retrospectivamente, conduzido 

em um hospital de ensino da Turquia, comparou dois grupos 

semelhantes com 30 RNPTs que foram colocados em saco plástico 

com outros 30 RNPTs que não receberam a intervenção. O estudo 

analisou três aferições da temperatura axilar: à admissão, na primeira 

e na segunda horas de vida. Os achados do estudo mostraram não 

haver diferença estatística entre os grupos na primeira aferição da 

temperatura à admissão (p = 0,425). Já na primeira hora de vida, o 
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grupo intervenção obteve média de temperatura corporal mais alta (p 

= 0,000) e, nas 2 horas após o nascimento, o grupo intervenção se 

manteve com temperaturas maiores (p = 0,000). Também houve 

diferença na média da temperatura da incubadora que, no grupo 

controle, foi mais alta,    p = 0,000 (Duman et al., 2006). 

No presente estudo foi encontrada diferença significativa na 

média da temperatura ao longo do primeiro dia de vida ao comparar-

se o período pré (2004 a 2007) e pós-implementação (2009 a 2012) 

do uso do saco plástico, que mostra médias maiores no período pré-

implementação (p = 0,000). Estudo multicêntrico norte-americano 

realizado com RNs com peso menor que 1.000g não encontrou 

diferença estatística significante entre as médias de temperatura 

axilar do período pós-implementação do saco plástico (abril de 2007 

a junho de 2008) e pré-implementação (janeiro de 2005 a março de 

2007 (Billimoria et al., 2013). 

Outro estudo, realizado no Reino Unido, comparou as médias 

de temperatura axilar dois anos antes e dois anos após o uso do saco 

plástico e encontrou diferença significativa entre os períodos                  

(p < 0,001), com uma diferença de 0,3 ºC a mais no período pós-

implementação do saco plástico (Ibrahim, Yoxall, 2009). 

Estudo com coleta retrospectiva dos dados realizado na 

Austrália em três épocas diferentes com RNPTs com idade 

gestacional menor que 28 semanas, nascidos de cesariana, 

apresentou temperaturas médias axilares de 35,3 ºC à admissão na 

UTIN no período pré-implementação da prática de envolver o RN em 

película de polietileno (julho de 2000 a julho de 2002), temperatura 

axilar média de 35,9 ºC na segunda época quando se aumentou a 

temperatura da sala de parto para 26-28 ºC para recém-nascidos ≤27 

semanas e 25 ºC para bebês ≥ 28-35 semanas (novembro de 2002 a 

outubro de 2003) e de 37 ºC na terceira época quando associou-se o 

uso do saco plástico (de setembro de 2004 a dezembro de 2005)          

p < 0,0001 (Kent, Williams, 2008). 
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 Foi observado que no período pré-implementação alguns 

RNPTs já tinham sido reanimados envoltos no saco plástico, 

provavelmente por decisão do pediatra de plantão, que adotou a 

conduta baseada nas publicações que demostraram os benefícios do 

uso, e por recomendação da American Heart Association de 2005. 

Após o período de implementação, também foi observado que nem 

todos os RNPTs que atendiam aos critérios (idade gestacional menor 

que 33 semanas ou com peso menor que 1.500 gramas) foram 

reanimados envoltos em saco plástico, pois houve casos em que o 

parto se deu fora do centro obstétrico ou ocorreu no pré-parto, não 

dispondo de saco plástico no momento do nascimento. Além disso, 

houve casos em que as mães desconheciam estarem grávidas, ou 

desconheciam a idade gestacional e o peso estimado.  

As temperaturas médias na admissão deste estudo foram de 

35,49 ºC no grupo que não foi colocado em saco plástico (DP=0,777) 

e de 35,40 ºC no grupo que foi colocado em saco plástico (DP= 0,975).  

Estudo realizado por Billimoria et al. verificou que o grupo que 

recebeu o cuidado tradicional (sem proteção térmica com plástico) 

apresentou média da temperatura na admissão na UTIN de 35,2 ºC 

(±1,1ºC), e o grupo que foi envolto em saco plástico apresentou média 

da temperatura de 34,9 ºC (±1,6 ºC), diferença sem significância 

estatística (Bilimoria et al., 2013).  

No estudo realizado em Zâmbia, a média de temperatura axilar 

foi de 36,5 ºC (±0,5 ºC) no grupo envolto em saco plástico e de 36,1 

ºC (±0,6 ºC) no grupo que não o utilizou, p = 0,001 (Leadford et al., 

2013). 

Estudo com amostra de RNPTs com idade gestacional entre 24 

e 34 semanas encontrou diferenças significantes nas médias de 

temperatura na admissão entre os grupos, sendo maior no grupo que 

utilizou o saco plástico p < 0,01. A temperatura após a estabilização 

do RN também foi maior no grupo que utilizou o saco plástico, mas 

sem diferenças significantes, p = 0,08 (Rohana et al., 2011). 
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Estudo realizado na Tailândia com RNPTs com idade 

gestacional menor que 32 semanas verificou que a temperatura retal 

dos que receberam proteção térmica com saco plástico foi 

significativamente mais alta do que no grupo controle (cuidado 

tradicional), com médias de 36,5 ºC (35,5 ºC - 37,2 ºC) no grupo 

intervenção e de 35,9 ºC (34,9 ºC - 36,5 ºC) no grupo controle,                

p < 0,001 (Chantaroj, Techasatid, 2011). 

 As análises realizadas verificaram que as temperaturas 

médias apresentaram diferenças estatísticas significativas ao longo 

das primeiras 24 horas de vida entre os grupos, p = 0,000, e também 

apresentaram diferença com relação ao uso da película,  p = 0,002. A 

análise também verificou que a interação entre os grupos foi 

significativa, indicando que a evolução da temperatura ao longo do 

período não foi igual nos dois grupos, p = 0,032. Ao analisar o Gráfico 

4 é possível observar também que o uso do saco plástico mostrou-se 

mais eficaz no período de 4 a 9 horas e, após esse período, as curvas 

se tornam semelhantes.  

Todos esses achados são contraditórios aos estudos 

publicados e que corroboram o efeito benéfico de envolver o RNPT 

MBP em saco plástico visando à prevenção da hipotermia e à redução 

da frequência de hipotermia nas primeiras horas pós-nascimento. A 

maioria dos estudos citados apontou que o saco plástico não 

apresentava efeito maior em RNPTs com idade gestacional maior que 

28 semanas e, por isso, analisaram os grupos separadamente, o que 

mostrou efeitos positivos nos RNPTs com idade gestacional menor 

que 28 semanas (Vohra et al., 1999; Bredemeyer, Reid, Wallace, 

2005; Rohana et al., 2011). 

Observadas diferenças estatísticas significantes entre os 

grupos analisados com relação ao peso do RNPT, foi necessário 

agrupar os sujeitos de acordo com a idade gestacional para novas 

análises.  
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Ao analisar a idade gestacional estratificada em ≤ 28 semanas 

e ≥ 29 semanas foi verificado que a frequência de hipotermia na 

admissão foi de 95,7% no grupo que não utilizou o saco plástico e de 

95,8% no grupo que foi envolto no plástico. Testes realizados não 

mostraram associação entre o uso do saco plástico e a idade 

gestacional com relação à hipotermia, p = 0,772, mas foi observado 

que os com menos de 28 semanas que utilizaram o saco plástico 

tiveram uma prevalência menor de hipotermia ao longo das primeiras 

24 horas de vida (p = 0,009).  

Estudo realizado no Reino Unido encontrou decréscimo nas 

taxas de hipotermia (considerou hipotermia, temperaturas inferiores a 

36,0ºC) nos RNPTs com idade gestacional menor que 28 semanas 

após o uso do saco. Nesse  grupo, a taxa de hipotermia caiu de 19,4% 

para 3,9%, p = 0,017 (Ibrahim, Yoxall, 2009). 

Outro estudo encontrou 59% dos RNs envoltos em saco 

plástico com temperatura na faixa da normalidade uma hora após o 

nascimento e 33% do grupo controle (RR 1,81, IC 95% [1.16-2,81],     

p = 0,007), ou seja, 41% do grupo intervenção teve hipotermia e 67% 

do grupo controle (Leadford et al., 2013). 

Com relação às médias de temperatura na admissão no grupo 

com menos de 28 semanas, o resultado foi de 35,08 ºC (DP = 0,753) 

no grupo que não utilizou o saco plástico e de 34,64 ºC (DP =1,285) 

no grupo que recebeu proteção térmica com saco plástico. A análise 

estatística verificou que a evolução da temperatura também não foi 

igual quando se analisou os dois grupos por idade gestacional                 

p = 0,028. O Gráfico 5 mostrou que os com idade gestacional menor 

ou igual a 28 semanas e que utilizaram o saco plástico tiveram 

aumento maior da temperatura nas primeiras seis horas de vida em 

relação aos que tinham idade gestacional maior ou igual a 29 

semanas. Estudos anteriores encontraram resultados semelhantes e 

concluíram que o uso do saco plástico resultou no aumento das 

temperaturas corpóreas no momento da admissão na unidade de 
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internação nos RNPTs com idade gestacional menor ou igual a 28 

semanas (Vohra et al., 1999; Vohra et al., 2004; Bredemeyer, Reid, 

Wallace, 2005; Duman et al., 2006; Rohana et al., 2011; Reilly et al., 

2015). 

Estudo que analisou somente RNPTs com menos de 28 

semanas de idade gestacional encontrou média da temperatura 

corpórea no grupo que recebeu a intervenção (envolvidos em saco 

plástico) de 36,3 ºC e média da temperatura de 35,7 ºC no grupo 

controle (p < 0,0001). Após a estabilização, as médias da temperatura 

subiram para 36,6 ºC no grupo intervenção e para 36,2 ºC no grupo 

controle, p = 0,0001 (Reilly et al., 2015). 

Estudo realizado com RNPTs que analisou as temperaturas 

axilares em RNPTs com menos de 28 semanas de idade gestacional 

também observou aumento das temperaturas após estabilização 

maiores no grupo que utilizou o saco plástico (Rohana et al., 2011). 

Outro estudo desenvolvido na Turquia verificou que a 

temperatura do RNPT com mais de 28 semanas de idade gestacional 

na admissão na unidade de internação foi de menos 0,2 ºC no grupo 

que utilizou o saco plástico na comparação ao grupo que não utilizou. 

Na primeira e segunda hora a temperatura foi ainda maior, de 0,7 ºC 

a mais no grupo intervenção. Os RNPTs que utilizaram o saco plástico 

atingiram a temperatura de 36 ºC na primeira hora, enquanto o outro 

demorou 2 horas para atingir essa temperatura. Nos RNPTs com 

idade gestacional menor que 28 semanas houve diferença de 0,1 ºC 

na média de temperatura axilar entre os grupos (34,7 ºC no grupo que 

utilizou o saco plástico e 34,6 ºC no grupo que não utilizou), 

aumentando a diferença em 1,3 ºC na primeira hora e 0,9 ºC na 

segunda hora de vida (Duman et al., 2006). 

 No hospital campo de estudo, os recém-nascidos são mantidos 

em saco plástico até a admissão na UTIN, quando são removidos para 

instalação de eletrodos de monitor multiparamétrico e realização de 

procedimentos. Essa prática de remover o saco plástico na admissão 
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na UTIN foi também adotada em estudo conduzido por Vohra et al.  

(Vohra et al., 2004). O RN foi retirado do saco plástico e não houve 

diferenças na temperatura corporal após 1 hora da admissão.  

Em outro estudo, os RNs foram mantidos dentro do saco 

plástico por pelo menos uma hora após o nascimento e a temperatura 

corpórea foi aferida e, ao atingir a faixa entre 36,5 ºC e 37,5 ºC, ou 

mais, os RNs eram retirado do saco plástico. Os que não atingissem 

essa temperatura eram mantidos no saco plástico. O intervalo de 

tempo em que o RN hipotérmico foi mantido envolto em saco plástico 

neste estudo foi de 80 a 120 minutos (Leadford et al., 2013).  

Outro estudo encontrou média do tempo em que o RN foi 

mantido no saco plástico até 84 minutos (Reilly et al., 2015). 

Rohana et al. relatam em seu estudo que o saco foi removido 

apenas após a estabilização térmica com diferença significativa da 

média de temperatura entre os grupos (p < 0,01), o que sugere que o 

saco deve ser removido só após a estabilização, já que o RN sofre 

inúmeras manipulações. A manutenção da porta da incubadora 

aberta, por exemplo, interfere na manutenção da temperatura 

ambiente da incubadora e, consequentemente, na estabilidade 

térmica do RN (Rohana et al., 2011). 

A variável materna “outros diagnósticos” analisada no presente 

estudo mostrou relação estatística significante com a ocorrência de 

hipotermia neonatal, p = 0,036, OR = 1,641, aumentando as chances 

de hipotermia neonatal em 64,1%.  

Coorte composta por 500 RNs recrutados consecutivamente 

em um hospital do Reino Unido aferiu a temperatura corpórea do 

nascimento até eles completarem 24 horas de vida e relacionou a 

hipotermia com possíveis fatores de risco. Os resultados não 

mostraram relação das variáveis maternas (tabagismo, tipo de parto, 

complicações na gestação ou local de internação) com o quadro de 

hipotermia neonatal (Johanson et al.,1992).   
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Estudo que analisou a existência de associação entre 

hipotermia neonatal na admissão na UTIN com presença de resposta 

inflamatória intrauterina constatou que a presença de coriamnionite 

está associada ao baixo risco de hipotermia (Fairchild et al., 2011). 

De acordo com Vohra et al., os principais fatores de risco para 

hipotermia incluem idade gestacional, peso ao nascimento, baixa 

temperatura da sala de parto, asfixia e controle inadequado do 

ambiente térmico (Vohra et al., 1999). 

O baixo peso ao nascer, nascimento por cesareana e baixo 

índice de Apgar estão associados à hipotermia e, parto normal, 

ruptura prolongada de membranas e administração de esteroides 

antenatais estão associados ao decréscimo no risco de hipotermia 

(Miller, Lee, Gould, 2011).  

Outros fatores estão associados à hipotermia, como o baixo 

peso ao nascer, p = 0,0000, a prematuridade, p = 0,0003, e a asfixia, 

p = 0,001 (Ogunlesi, Ogunfowora, Ogundeyi, 2009). 

A variável peso ao nascimento apresentou relação estatística 

significativa com a ocorrência de hipotermia, p = 0,000, OR 0,999, 

indicando que a cada 100 gramas a mais no peso do recém-nascido 

diminuiu a chance de desenvolver hipotermia em 9,8%, achados 

esses que corroboram os divulgados na literatura que analisou a 

correlação entre idade gestacional e temperatura de admissão, e 

entre peso e temperatura, e concluiu que quanto maior a idade 

gestacional, maior a temperatura na admissão na UTIN, e, quanto 

maior o peso, maior a temperatura corpórea (Rohana et al., 2011). 

 Outros estudos também correlacionam o peso do RN com a 

temperatura corpórea, concluindo também que quanto maior o peso, 

maior a temperatura corpórea. No estudo de Vohra et al. a 

temperatura retal média subiu 0,21 ºC para cada 100 gramas do peso 

ao nascimento (Vohra et al., 2004; Leadford et al., 2013).  
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6 CONCLUSÕES 
 

Foram analisados dados de prontuários de 282 recém-

nascidos que atenderam aos critérios de elegibilidade do presente 

estudo e apresentaram as seguintes características, estratificadas em 

dois grupos, envoltos em saco plástico (ESP) e não envolto em saco 

plástico (NESP), com distribuição homogênea entre os grupos:   

 Nascidos de parto normal: NESP - 112 (65,1%); ESP- 65 

(59,1%) 

 Feto único: NESP – 146 (84,9%); ESP – 91 (82,7%) 

 Sexo: NESP – masculino 94 (54,7%); ESP – feminino 58 

(52,7%) 

 Classificados como adequados para a idade gestacional; 

NESP -114 (66,3%); ESP - 85 (77,3%) 

 Filhos de mães com idade entre 18 e 30 anos: NESP - 108 

(62,8%) e ESP - 62 (56,3%) que realizaram mais de duas 

consultas pré-natal NESP - 131 (76,2%) e ESP – 89 

(80,9%), predominaram mães não tabagistas, não 

etilistas, sem intercorrências no trabalho de parto e parto. 

A distribuição da idade gestacional e peso do recém-nascido 

ao nascimento apresentaram diferenças significantes entre os grupos,  

p = 0,003 e p = 0,002, respectivamente, aos grupos NESP e ESP. A 

média do peso ao nascimento dos NESP foi 1287,47 gramas e dos 

ESP, 1115,29 gramas (p = 0,000).  A média da idade gestacional dos 

NESP foi 29,29 semanas e dos ESP, 27,79 semanas (P = 0,000). O 

grupo NESP foi composto por RNs mais maduros, com peso maior 

comparado ao grupo ESP. 

Quanto às variáveis neonatais, a maioria foi internada na UTIN. 

NESP 163 (94,7%) e ESP 110 (100%), comparado a outras unidades 

de internação como Semi-intensiva e Cuidado Intermediário,                  

p = 0,025. O tempo médio entre o nascimento e a internação na 
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unidade neonatal foi: para os NESP – 37,7 minutos e para os ESP – 

16,04 minutos, diferença estatística significante (p = 0,004). A maioria 

foi internada por afecções respiratórias, NESP – 144 (83,7%) e ESP 

– 98 (89,1%), e os NESP receberam mais tratamento com surfactante 

em relação aos ESP,  p = 0,004. A maioria foi intubada, NESP – 101 

(58,7   %) e ESP – 77 (70,0%), e submetida à cateterização 

orogástrica, NESP – 165 (95,9%) e ESP – 108 (98,2%). Os 

procedimentos mais frequentes que os recém-nascidos foram 

submetidos incluíram troca de fralda e lancetagem de calcâneo para 

glicemia capilar.  

As temperaturas médias dos RNPTs MBP apresentaram 

diferenças significativas ao longo das primeiras 24 horas de vida,         

p = 0,000, e diferenças nas médias das temperaturas ao comparar o 

grupo que recebeu e não proteção com saco plástico, p = 0,002.  

Verificou-se interação significante entre o período de aferição 

da temperatura e a adoção da prática de proteção térmica com saco 

plástico, indicando que a evolução da temperatura ao longo das 

primeiras 24 horas não foi igual nos dois grupos, p = 0,032. 

O período de aferição da temperatura nas primeiras 24 horas 

de vida com o uso ou não da proteção com saco plástico indicou que 

a temperatura não foi igual entre os dois grupos quando se estratificou 

a análise por idade gestacional, até 28 semanas ou mais, p = 0,028. 

A frequência de hipotermia entre os envoltos e não em saco 

plástico durante a reanimação ao nascimento agrupados em até 28 

semanas de idade gestacional ou mais não mostrou associação 

significativa (p = 0,772), porém, observou-se que os com até 28 

semanas envoltos no saco plástico tiveram menor prevalência de 

hipotermia ao longo das primeiras 24 horas de vida (p = 0,009). 

A temperatura corpórea média na admissão na UTIN dos RNs 

com até 28 semanas de idade gestacional não envoltos em saco foi 

de 35,08ºC (DP = 0,753) e, nos que foram envoltos em saco plástico, 

de 34,64ºC (DP =1,285). 



88 

 

 

A evolução da temperatura também não foi igual entre os 

grupos estratificados por idade gestacional (até 28 semanas ou mais) 

e uso ou não da proteção com saco plástico, p = 0,028. O grupo com 

até 28 semanas, envoltos em saco plástico, teve maior aumento da 

temperatura corpórea nas primeiras 3 horas de vida e entre a 4ª e a 

9ª horas de vida, embora tenham apresentado média da temperatura 

corpórea substancialmente menor na admissão na unidade neonatal 

na comparação com  os grupos com maior idade gestacional e com a 

mesma idade gestacional que não receberam proteção térmica com 

saco plástico durante a reanimação neonatal. 

O envolvimento do RNPTs MBP em saco plástico não mostrou 

ser mais efetivo na prevenção de hipotermia nos com menos de 33 

semanas de idade gestacional. Entretanto nos com idade gestacional 

até 28 semanas, a prevalência de hipotermia foi menor ao longo das 

primeiras 24 horas de vida, indicando um efeito benéfico dessa 

prática. 

Os resultados desse estudo indicam que mesmo sendo 

adotadas medidas de prevenção da hipotermia na sala de parto, os 

RNs apresentaram-se hipotérmicos à admissão na unidade neonatal 

e nas primeiras 24 horas de vida. É necessário repensar as práticas 

adotadas a fim de reduzir a prevalência de hipotermia nas primeiras 

horas de vida, uma vez que estudos anteriores indicam que a 

hipotermia eleva o risco da mortalidade neonatal e, certamente, 

impacta negativamente na recuperação e melhoria do estado clínico 

do RNPT MBP. 

Além disso, é necessário estabelecer um conjunto de medidas 

para a prevenção da hipotermia em RNPTs na sala de parto e na 

admissão deles à UTIN por meio de protocolo que considere a 

temperatura ambiental da sala de parto, da incubadora de transporte 

e da UTIN, além de estabelecer os critérios para retirada do RN do 

saco plástico e medidas de aumento da temperatura ambiental ao 

submeter os RN a procedimentos diagnósticos e terapêuticos. A 
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inexistência de protocolos dificulta a padronização das condutas dos 

profissionais que passam a atuar com critérios próprios no que diz 

respeito à prevenção da hipotermia neonatal. Por este motivo o 

treinamento de toda a equipe que atende este RN é essencial para a 

eficácia das medidas adotadas. 

Procedimentos como higienização corporal, banho e troca de 

fraldas devem ser realizados com critério e cautela, pois expõem os 

RNs à hipotermia.  

Como limitação do presente estudo estão a ausência de 

registros nos prontuários com relação principalmente aos valores das 

temperaturas axilares iniciais e também da temperatura da 

incubadora no momento da aferição da temperatura axilar. Observou-

se que nos RNs nascidos em condições críticas ou que evoluíram com 

instabilidade clínica, a ausência de registros das temperaturas foi 

maior. 

Outra limitação encontrada no desenvolvimento do estudo foi a 

falta de acurácia da idade gestacional materna, o desconhecimento 

da gestação ou o início tardio do pré-natal, portanto sem o diagnóstico 

ultrassonográfico da idade gestacional ou com o desconhecimento da 

data do último período menstrual, o que levou os profissionais que 

atenderam o nascimento a estimar a idade gestacional pelos achados 

do exame obstétrico. A incerteza quanto à idade gestacional antes do 

parto limitou o uso do saco plástico em alguns RNs.  

São necessários novos estudos com RNs com idade 

gestacional até 28 semanas, visto que os achados do presente estudo 

apontaram mais benefícios do uso do saco plástico para esse grupo.  

Sugere-se ainda que estudos posteriores incluam a variável 

temperatura ambiental na sala de parto, temperatura do RN 

imediatamente ao nascimento e associação de outras medidas de 

baixo custo para a prevenção da hipotermia como o uso de touca de 

plástico, a fim de estabelecer evidências para as melhores práticas na 

prevenção de hipotermia nas primeiras 24 horas de vida em RNPTs. 
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Por fim, esse tipo de intervenção representa um investimento 

de baixo custo e de fácil aplicação quando se considera o benefício 

da redução da prevalência de hipotermia em recém-nascidos de baixo 

peso com menos de 28 semanas, melhorando prognósticos e 

reduzindo o tempo e os custos com internação em UTIN. 
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APÊNDICE A- FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS 

 

 

Parte I - Variáveis Neonatais 

Numero do 
formulário:_____ 
 

Nome do RN: 
 
 

Data de coleta: 
___/___/______ 

Numero do prontuário: 
 

Tipo de parto: Normal 1 (  ) Cesareana 2 (  ) Fórcipe 3 (   ) 
 

Data de 
Nascimento:___/___/______ 
 
 

Gemelaridade: Não 0 (  ) Sim 1 (  ) 
 

Sexo: Fem 1 (  )          Masc 2 (   ) 

Apgar: 1º minuto____   5 º minuto____   10ºminuto____ 
 
 

Peso ao nascer:__________gramas 

IG: (USG, DUM ou Capurro 
Somático):____________semanas 
 
 

  Classificação do peso com IG: PIG 1 (  )  AIG 2 (  )  GIG 3 (  
) 

Hora de nascimento:____:____ 
 

Hora de admissão na unidade de internação: ___:___ 
 
 

Uso de saco plástico na reanimação neonatal: Não 0 (  )  
Sim 1 (  ) 
 
 

Intervalo entre nascimento e admissão:________minutos 

Diagnósticos clínicos 
principais:_______________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________ 
 

Terapêutica medicamentosa 
infundida:_______________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________ 

Punção venosa para instalação de catéter periférico:  Não 
0 (  )  Sim 1 (  )  
nº____ 
 

Passagem de catéter umbilical: Não 0 (  )  Sim 1 (  ) 

Punção venosa para instalação de CCIP: Não 0 (  )  Sim 1 
(  ) nº___ 
 
 

Entubação:  Não 0 (  )  Sim 1 (  )  

Punção venosa para coleta de exames: Não 0 (  )  Sim 1 (  
) nº___ 
 
 

Coleta de urina:  Não 0 (  )  Sim 1 (  )  

Aspiração traqueal: Não 0 (  ) Sim 1 (  ) nº___ 
 
 

Coleta de líquor:  Não 0 (  )  Sim 1 (  )  
 

Troca de fraldas:  Não 0 (  )  Sim 1 (  ) nº____ 
 
 

Higiene corporal:  Não 0 (  )  Sim 1 (  ) 

CPAP: Não 0 (   ) Sim 1 (   ) _______minutos 
 
 

O2 na incubadora: Não 0 (   )  Sim 1 (   )______minutos 

Parte II – Variáveis Maternas 

Idade materna___anos Diagnósticos 
maternos:___________________________________________________________________
_______  
___________________________________________________________________________
Ocorrências na 
gestação:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 



99 

 

 

 

Parte III 

Local de internação:  Unidade de Terapia Intensiva 1 (  ) Unidade Semi-Intensiva 2 (  ) Cuidados 
intermediários 3 (  ) Isolamento 4 (  ) 

Temperatura da incubadora na unidade de 
internação:____ºC 

Temperatura do recém-nascido na admissão à 
unidade de internação:____ºC 

Temperatura  do recém-nascido na:  ____ª hora 
de vida:____ºC   

Incubadora____ºC 

Temperatura  do recém-nascido na:  ____ª hora 
de vida:____ºC   

Incubadora____ºC 

Temperatura  do recém-nascido na:  ____ª hora 
de vida:____ºC   

Incubadora____ºC 

Temperatura  do recém-nascido na:  ____ª hora 
de vida:____ºC   

Incubadora____ºC 

Temperatura  do recém-nascido na:  ____ª hora 
de vida:____ºC   

Incubadora____ºC 

Temperatura  do recém-nascido na:  ____ª hora 
de vida:____ºC   

Incubadora____ºC 

Temperatura  do recém-nascido na:  ____ª hora 
de vida:____ºC   

Incubadora____ºC 

Temperatura  do recém-nascido na:  ____ª hora 
de vida:____ºC   

Incubadora____ºC 

Temperatura  do recém-nascido na:  ____ª hora 
de vida:____ºC   

Incubadora____ºC 

 

 

 



100 

 

 

APÊNDICE B- TERMO DE COMPROMISSO PARA 
REALIZAÇÃO DE PESQUISA 

 

I. Identificação da instituição campo de pesquisa 

Hospital Universitário da Universidade de São Paulo. 
 
II. Dados sobre a pesquisa 
Título da pesquisa: Temperatura corporal de recém-nascidos pré-

termos muito baixo peso submetidos e não à proteção térmica com 
saco plástico durante a reanimação neonatal.  
Pesquisadora executante: Taisy Bezerra Alves. COREN 184309-SP. 
Cargo/função: Aluna do curso de pós-graduação (mestrado) da 
Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. 
Orientadora Responsável: Prof.ª Dra. Amelia Fumiko Kimura. 
COREN 22595-SP. 
Cargo/função: Professora Doutora do Departamento de Enfermagem 
Materno-Infantil e Psiquiátrica da Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo. 
 
III. Esclarecimento sobre a pesquisa 
 O estudo tem como objetivo comparar a curva térmica nas 
primeiras 24 horas de vida antes e após a implantação do uso do saco 
plástico na reanimação neonatal e analisar as variáveis maternas e 
neonatais com a ocorrência de hipotermia.  

A finalidade do estudo é avaliar a efetividade da adoção desta 
prática na prevenção de hipotermia dos recém-nascidos pré-termos 
neste serviço. Os dados serão obtidos dos prontuários destes 
neonatos nascidos no serviço no período de 2004 a 2012, exceto o 
ano de 2008. 

 
 
IV Termo de Compromisso 
 Eu, Taisy Bezerra Alves, pesquisadora responsável pelo 
Projeto de Pesquisa “Temperatura corporal de recém-nascidos pré-
termos muito baixo peso submetidos e não à proteção térmica com 
saco plástico durante a reanimação neonatal” a ser conduzido no 
Hospital Universitário da Universidade de São Paulo comprometo a 
cumprir todos os Termos das Diretrizes e Normas Regulamentadoras 
de Pesquisas envolvendo Seres Humanos - Resoluções do Conselho 
Nacional de Saúde nº 466/12 e complementares. 

Declaro ainda, o compromisso de anexar os resultados da 
referida pesquisa na Plataforma Brasil, sejam eles favoráveis ou não, 
garantindo o sigilo relativo às propriedades intelectuais e também às 
patentes industriais, quando for o caso. Não será utilizado o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido pelo fato dos dados serem obtidos 
de prontuários de pacientes. 
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São Paulo, 24 de março de 2014. 
 
 
 
    
    Taisy Bezerra Alves         Prof.ª Dra. Amélia F. Kimura 

Pesquisadora executante          Pesquisadora responsável 
 
 
Responsáveis e contato: 
Amélia Fumiko Kimura (Orientadora) Tel. 3061-7602 
Taisy Bezerra Alves (Aluna de Mestrado) email: taisy@usp.br 
Comitê de Ética da Escola de Enfermagem da USP-Av. Dr. Enéas de 
Carvalho Aguiar, nº 419, Tel: (11) 3061-7548. E-mail: edipesq@usp.br 
Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário da USP. Av. Prof. 
Lineu Prestes, 2565- Cidade Universitária. Tel: (11) 3091-9457, e-mail: 
cep@hu.usp.br 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cep@hu.usp.br


102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________ANEXOS 



103 

 

 

 

ANEXO I - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM 
PESQUISA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA USP 
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ANEXO II- PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM 
PESQUISA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA USP 

 

 
 
 
 
 
 

 


