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Objetivo — Avaliar em pacientes internados
em Centro de Terapia Intensiva as alterações eletro-
cardiográficas na hipotermia acidental.

Métodos — Foram analisados os eletrocar-
diogramas de 12 derivações de 32 pacientes com hi-
potermia acidental e verificadas as alterações no rit-
mo, no complexo QRS e onda T, procurando-se
correlações com a temperatura central e os eventu-
ais distúrbios nas concentrações de Na+, K+ e Cl -.

Resultados — Em 3 pacientes o eletrocardi-
ograma foi normal. Em 28 houve aparecimento da
onda de Osborn,  cuja amplitude apresentou corre-
lação estatisticamente signifcante com a diminuição
da temperatura central.  As arritmias mais frequen-
tes foram a bradicardia e o ritmo idioventricular. As
outras alterações expressaram-se na repolarização
ventricular e em aumento no intervalo QT.

Conclusão — A hipotermia acidental produz
alterações eletrocardiográficas caracterizadas princi-
palmente pela onda de Osborn e alterações do rit-
mo cardíaco e na repolarização ventricular.

Palavras Chave - hipotermia acidental, onda de
Osborn, arritmias.

ELECTROCARDIOGRAPHIC CHANGES
IN ACCIDENTAL HYPOTHERMIA

Purpose — Electrocardiographic alterations
were evaluated in a group of accidental hypo-
thermia patients, and correlated with valves of
core temperature, pH and plasmatic concentrations
of  Na+, K+ and Cl -.

Methods — Conventional 12-lead surface
electrocardiograms were obtained in a group of 32
patients with accidental hypothermia after involun-
tary cold exposure. Cardiac arrthmias, QRS confi-
guration, ST-T segment and T wave alterations
were analyzed. pH, Na-, K+ and Cl - serum concen-
trations were simultaneously measured. Electrocar-
diogram and electrolyte abnormalities were then
correlated with the core temperature.

Results — Twenty-eight patients had abnor-
mal electrocardiogram (90.6%). Sinus bradycardia
and idioventricular rhythm were observed in 11 and
3 patients respectively. QT interval enlargement was
found in 24 patients and Osborn wave in 28 cases.
Altered T waves expressing an abnormal repolariza-
tion were observed in 23 cases. A significant nega-
tive correlation was obtained when J wave ampli-
tude was correlated with core temperature levels.

Conclusion — Hypothermia produces elec-
trocardiographic abnormalities characterized by Os-
born waves. Other minor findings include sinus bra-
dycardia, idioventricular rhythm and long QT in-
tervals.

Key words - accidental hypothermia, Osborn
wave, arrhythmias.
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A hipotermia é definida quando a tempe-
ratura central (retal, esofágica ou timpânica) é
inferior a 35ºC.  Diversos sistemas do organis-
mo são afetados e a alteração principal é a que-
da do metabolismo basal, associado com o de-
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créscimo nas necessidades de oxigênio e na pro-
dução de gás carbônico1.

No aparelho respiratório há depressão do
reflexo da tosse e aumento da secreção brônqui-
ca induzida pelo frio. A curva de dissociação da
oxihemoglobina desvia-se para a esquerda au-
mentando a afinidade pelo oxigênio. Ocorre aci-
dose secundária à insuficiência respiratória e à
hipóxia tissular desencadeada pela falência da mi-
crocirculação2.

Há aumento da diurese devido à diminui-
ção da atividade da oxidase tubular e menor
reabsorção de sódio e água1, 2.

Os efeitos cardiovasculares da queda da
temperatura central incluem o gradual declínio
da freqüência cardíaca e do débito cardíaco. A
pressão arterial sistêmica cai progressivamen-
te ocorrendo hipotensão clinicamente signifi-
cante quando a temperatura central for inferi-
or a 25ºC.

Os efeitos mais importantes no coração são
as alterações no cronotropismo, na condução e
na excitabilidade.

Há queda na freqüência cardíaca, podendo
ocorrer fibrilação atrial secundária à distensão
atrial1. A fibrilação ventricular freqüentemente
é vista quando a temperatura está entre 28 e 30oC.
Se a fibrilação ventricular ocorrer acima de 28 °C
provavelmente é secundária a uma doença miocár-

dica pré-existente ou a um gradiente de temperatu-
ra transmiocárdico4.

As manifestações morfológicas no complexo
QRS foram primeiramente descritas por Osborn em
1953, em estudos experimentais em cães,
relacionando-as com a acidose5. Porém, diversos
autores nao encontraram esta associação com o pH
sangüíneo6, 7. Este aspecto morfológico característi-
co e considerado por muitos autores como patog-
nomônico da hipotermia é o aparecimento no ele-
trocardiograma de uma deflexão extra na junção
QRS-ST chamada de onda J, onda de Osborn, ou,
também, onda em corcunda de camelo8 (fig. 1).

MÉTODOS

Foram estudados 32 pacientes portadores
de hipotermia acidental e internados na Unida-
de de Terapia Intensiva do Hospital Municipal
Arthor Ribeiro de Saboya no período compreen-
dido entre 1985 e 1990.

No momento da admissão foi realizado o
eletrocardiograma clássico, monitorização da
temperatura central através de um termômetro retal
da marca Hewlett-Packard realizado gasimetria ar-
terial e dosagens de sódio, potássio e cloro plasmá-
ticos.

Na análise do eletrocardiograma
verificou-se o ritmo, a freqüência, o intervalo
PR, a duração do complexo QRS, o intervalo QT
corrigido para a freqüência utilizando-se a fórmu-
la de Bazzet, a presença da onda J, além de outras
alterações no complexo QRS e possíveis arritmias.

Para avaliarmos a amplitude da onda J, nas
diversas derivações eletrocardiográficas, multiplica-
mos a intensidade pela duraço da onda, obtendo-se
o valor em mV.s8. Para fins de correlação com as
outras variáveis (temperatura central, pH e eletróli-
tos) considerou-se a derivação eletrocardiográfica
onde a onda J era mais ampla.

Utilizou-se o teste de correlação de Spearman,
considerando-se significamente p < 0,01.

Dos 32 pacientes com hipotermia acidental
onde a principal causa etiológica foi exposição
ambiental prolongada ao frio, associado com pa-
tologias como o alcoolismo, intoxicação barbitú-
rica e epilepsia, o eletrocardiograma foi anor-
mal em 29 pacientes, os quais foram incluídos
para esta análise. Em apenas 3 não se encon-
traram alterações, e eram portadores de hipo-
termia leve (temperatura central entre 32 e 35 °C).

Estas alterações se expressaram no ritmo cardí-
aco, na morfologia do complexo QRS, no intervalo

Fig. 1—Exemplo de um eletrocardiograma típico de hipotermia.
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QT e na repolarização ventricular (Tab. I).
O ritmo sinusal esteve presente em 19 pacien-

tes, com bradicardia em 11. O ritmo idioventricu-
lar e o BAV total apareceram em 3 pacientes, e a fi-
brilação atrial em 2.

A deflexão extra entre o complexo QRS e
o início do segmento ST (onda de Osborn) foi
encontrada em 28 dos 29 pacientes incluídos no es-
tudo.

As alterações eletrocardiográficas se expressa-
ram no ritmo cardíaco, na morfologia do comple-
xo QRS com o aparecimento evidente da onda J
ou onda de Osborn, alterações no intervalo QT e
na repolarização ventricular.

O ritmo sinusal foi o mais freqüente, e com
bradicardia em 11 pacientes, não havendo cor-
reação estatísticamente significante entre a fre-
qüência cardíaca e os níveis de temperatura
central.

Com a queda da temperatura, se observa
redução daa freqüência cardíaca, que se deve
possivelmente ao reflexo vagal exacerbado ape-
sar das quantidades crescentes de catecolami-
nas circulantes. Há diminuição da despolariza-
ção diastólica do marcapasso atrial com redução
da inclinação da fase 4 do potencial de ação9.

A fibrilação atrial apareceu em 2 pacien-
tes, e em geral é observada, segundo relatos da
literatura, após uma fase inicial de bradicardia sinu-
sal10. Porém estes pacientes com fibrilação atrial, a
freqüência ventricular média era relativamente alta,
não se observando bradicardia. Houve 3 casos com
bloqueio atrioventricular total, e aparecimento espo-
rádico de extra-sístoles ventriculares.

Em dois pacientes a avaliação do ritmo cardí-
aco foi prejudicada devido a intensidade dos tremo-

TABELA I - Alterações eletrocardiográficas no hipotermia acidental

Pac. Rítmo FC QRS QTc Onda J TC ºC

1 sinusal 31 0.08 0.96 2.24 24.5
2 sinusal 28 0.10 0.72 2.40 28.0
3 BAV total 18 0.08 1.00 0.64 30.5
4 ? 31 0.10 0.76 0.48 28.8
5 fib. Atrial 82 0.08 0.48 0.04 30.0
6 sinusal 45 0.06 0.36 0.12 32.6
7 sinusal 62 0.08 0.64 0.04 32.1
8 sinusal 78 0.08 0.48 0.72 29.2
9 sinusal 48 0.10 0.60 0.12 29.8
10 idioventr. 12 0.18 0.84 - 22.7
11 BAV Total 42 0.06 0.60 0.40 28.0
12 idioventr. 40 0.06 0.68 0.72 27.0
13 fib. atrial 57 0.08 0.32 0.24 31.5
14 sinusal 36 0.08 0.68 0.04 33.4
15 idioventr. 37 0.08 0.64 0.16 32.6
16 sinusal 53 0.06 0.68 0.08 31.8
17 sinusal 68 0.08 0.44 0.08 29.8
18 sinusal 37 0.08 0.52 0.08 34.0
19 sinusal 48 0.06 0.56 0.16 26.8
20 ? 42 0.08 0.60 0.24 28.9
21 sinusal 52 0.04 0.60 0.32 29.2
22 sinusal 41 0.10 0.84 0.04 32.1
23 sinusal 50 0.08 0.64 0.40 28.6
24 sinusal 50 0.10 0.52 0.18 30.2
25 BAV total 57 0.04 0.52 0.12 33.0
26 sinusal 60 0.06 0.44 0.08 33.2
27 sinusal 35 0.06 0.76 1.10 30.0
28 sinusal 44 0.04 0.68 0.06 32.0
29 sinusal 51 0.10 0.64 0.50 27.0

Fig. 2—Onda J e a temperatura central.

Veja comentário editorial na página 75.
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res musculares desencadeados pelo frio. Há usual-
mente uma irregularidade fina na linha de base, e
é descrito que a amplitude da onda P diminui com
a queda da temperatura11.

O mecanismo das arritmias é duvidoso, po-
rém para alguns autores se deve ao gradiente
de temperatura entre o átrio e as zonas adja-
centes, ao retardo no período de repolarização
ventricular, e principalrnente à excessiva des-
carga adrenérgica. Estes aspectos são responsá-
veis tanto pela gênese como pela manutenção
das arritmias12.

A alteração mais característica da hipoter-
mia, a onda J, ou onda de Osborn, encontrada
em 28 pacientes esteve presente em quase todos
os casos nas derivações V5 e V6, derivações onde a
amplitude era maior com mais freqüência. Somente
em um paciente apareceu exclusivamente na deriva-
ção V4. Fato concordante com a literatura, pois
são derivações mais relacionadas com o ventrículo
esquerdo6-13.

Feita correlação estatística entre a ampli-
tude da onda J, com a temperatura central e o
pH, encontrou-se significância estatística (p <
0,01, teste de Spearman, rs calc = -0,7) com a
temperatura central. Isto é, quanto mais baixa
a temperatura central maior a amplitude da
onda J (fig. 2). Este fato já foi evidenciado por
Okada e col.8 em 1983, porém neste mesmo ano
Bosco e col.13 não encontraram relações deste fenô-
meno com a temperatura central.

Em um paciente, apesar da hipotermia
profunda, o ritmo idioventricular, com impor-
tantes alterações morfológicas no complexo
QRS, não permitiu identificar a onda J.

A origem da onda J é obscura. Inicialmen-
te foi interpretada como uma corrente de lesão
por Osborn em 1953, e posteriormente como
uma despolarização tardia ou um fenômeno de
repolarização precoce6-16.

Nao se encontrou correlação com o pH ar-
terial, nem com as eventuais alterações eletro-
líticas.

O intervalo QT esteve aumentado em 24
dos 29 pacientes, e tem sido interpretado como
evidências indiretas da diminuição da repolari-
zação ventricular em baixas temperaturas13.

A duração do complexo QRS não apresen-
tou modificações significativas, porém há relatos na
literatura de alargamento do QRS, como do inter-
valo QT, devido a redução do potencial de mem-
brana em repouso com conseqüente redução da ve-

locidade de ascensão do potencial de ação (fase 0)
e queda da velocidade de conduçãol4-17.

As alterações da repolarização ventricular fo-
ram freqüêntes. As principais alterações foram inver-
são assimétrica e achatamento da onda T especial-
mente em parede anterior. Estas alterações são co-
muns, porém incaracterísticas. Somente 6 pacientes
apresentavam repolarização normal.

Concluindo, as alterações eletrocardiográficas
na hipotermia acidental são freqüentes; a onda J é
a alteração mais encontrada e característica, apare-
cendo na maioria dos casos nas derivaçoes V5 e V6,
e sua amplitude tem relação inversa estatisticamente
significante com a temperatura central; as arritmias
mais freqüentes foram a bradicardia sinusal, o rit-
mo idioventricular, a fibrilação atrial e o bloqueio
atrioventricular total.
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