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ABSTRACT

Introduction: Hypothermia is defined as a core 
body temperature less than 35ºC. Depending of 
its severity, it could be followed by various types of 
organic disfunctions. Among them, we highlight the 
electrocardiographic changes, especially the presence 
of Osborn waves. In this case report, we aim to perform 
a review on this peculiar electrocardiographic tracing, 
giving emphasis to their meaning, their arrhythmogenic 
potential and differential diagnosis, as well as the 
approach and treatment of this condition.

Clinical Case: We present a case of a 82 years-old 
female, admitted in the emergency department, with 
consciousness changes. On admission she had a 
Glasgow Coma Scale of 3, extreme hypothermia, 
hypotension, bradycardia and a respiratory acidemia. 
Electrocardiogram documented bradycardia, 
prolonged PR, QRS and QT intervals and Osborn 
waves. The patient was treated with physical rewarming, 
fluids and vasopressor therapy, with a gradual 
clinical improvement, hemodynamic stabilization and 
normalization of the ECG findings.

Discussion: Among the several electrocardiographic 
changes described with hypothermia, the most 
characteristic is the presence of Osborn waves. 
Although these waves are not pathognomonic of this 
condition, when present in hypothermia, their size and 
duration are inversely related to the body temperature. 
Early recognition of Osborn waves is crucial because 
of their arrhythmogenic potential and as they are 
precursor of life-threatening disorders, so that these 
could be avoided or promptly treated. As hypothermia 
is a medical emergency, a correct monitoring of these 
patients in high vigilance units, with a quick and correct 
approach can improve their prognosis.
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RESUMO
Introdução: A hipotermia é definida como uma 
temperatura corporal central inferior a 35ºC. 
Dependendo do gravidade, pode acompanhar-se de 
inúmeras disfunções de órgão e, a nível cardíaco, 
com tradução nomeadamente por alterações 
electrocardiográficas, em especial a presença das 
ondas de Osborn. Com o presente caso clínico 
pretende-se fazer uma revisão acerca deste traçado 
electrocardiográfico peculiar, dando enfase ao 
seu significado, potencialidade arritmogénica e 
diagnóstico diferencial, bem como a forma de 
abordagem e tratamento dos doentes com esta 
condição.
Caso clínico: Apresenta-se um caso de uma mulher 
de 82 anos, trazida ao serviço de urgência por 
alteração do estado de consciência. À admissão, em 
escala de coma de Glasgow de 3, hipotermia extrema, 
hipotensa, bradicárdica e com acidemia respiratória. 
No electrocardiograma objectivada bradicardia, 
prolongamento dos intervalos PR, QRS, QT e ondas 
de Osborn. Efectuou-se aquecimento físico, reposição 
volémica e suporte vasopressor, com melhoria 
progressiva do quadro, estabilização hemodinâmica e 
normalização dos achados ao ECG.
Discussão: De entre as várias alterações 
electrocardiográficas descritas com a hipotermia, a 
mais distintiva é a presença das ondas de Osborn. 
Estas ondas, embora não sejam patognomónicas 
desta condição, quando a ela associadas surgem 
em função inversa da temperatura. A identificação 
precoce das ondas de Osborn torna-se fulcral, devido 
ao seu potencial arritmogénico e como percursor 
de distúrbios potencialmente fatais, para que estes 
possam ser antecipados e/ou tratados rapidamente. 
Sendo a hipotermia uma emergência médica, a 
monitorização apropriadas destes doentes em 
unidades diferenciadas, associada a uma pronta e 
correcta abordagem, pode melhorar o seu prognóstico. 
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INTRODUÇÃO

O corpo humano possui a capacidade de manter 
uma temperatura corporal dentro de certos valores 
pré definidos, sendo esta homeostasia térmica 
fundamental para a manutenção das diversas funções 
orgânicas. Ainda assim, estes mecanismos de 
termorregulação podem ser ultrapassados levando a 
valores extremos de temperatura. [1]

A hipotermia é definida como uma temperatura 
corporal (Tc) inferior a 35ºC. [2] Ainda que por vezes 
seja utilizada de forma terapêutica, na maioria dos 
casos surge de forma acidental ou patológica. 
Dependendo da gravidade, esta pode acompanhar-
se de inúmeras disfunções como acidose, distúrbios 
electrolíticos, diátese hemorrágica, disfunção 
miocárdica, alterações neurológicas, hepatorenais, 
entre outras. [3]

Com o presente caso clínico pretende-se destacar 
as alterações electrocardiográficas que surgem 
com a hipotermia, em especial a presença das 
ondas de Osborn, dando enfase ao seu significado, 
potencialidade arritmogénica e diagnóstico diferencial. 
Perante as alterações multiorgânicas e o prognóstico 
reservado que acompanham a hipotermia, esta 
deve ser encarada como uma emergência médica, 
sendo imperativo o seu reconhecimento precoce e 
compreender a forma de abordagem e tratamento 
destes doentes.

CASO CLÍNICO

Mulher de 82 anos, com antecedentes de nefrectomia 
direita aos 20 anos de idade por tuberculose renal 
e síndrome parkinsónico. Trazida ao serviço de 
urgência por alteração do estado de consciência. 
À admissão, na sala de emergência, em escala 
de coma de Glasgow de 3 (O1V1M1), hipotermia 
extrema (temperatura não medível por termómetro 
auricular), confirmada ulteriormente na Unidade 
Intermédia com medição de temperatura central por 
termómetro esofágico de 24ºC, hipotensa (72/34 
mmHg), bradicárdica (FC 40 bpm), com sinais de 
má perfusão periférica e acidemia respiratória com 
insuficiência respiratória tipo 2. Restante exame físico 
sem alterações de relevo. No electrocardiograma 
(ECG) objectivada bradicardia, prolongamento do 
intervalo PR, QRS, QT e ondas de Osborn visualizadas 
em DII, V4, V5 e V6 [Figura 1]. Analiticamente com 
plaquetas de 40000/µL, citólise hepática ligeira (TGO 
77 U/L e TGP 41 U/L), hiponatrémia (Na+ 125 mmol/L) 
e hipercalémia (K+ 6,4 mmol/L), sem elevação dos 
marcadores inflamatórios, com agravamento da 
função renal de base com creatinina de 2.21mg/dl e 
TSH elevada (6,68 μUI/mL). Pesquisa de fármacos na 
urina negativos. Radiografia do tórax sem alterações 
de relevo. TAC craneoencefálico sem lesões agudas. 
Excluída síndrome coronária aguda, e disfunção 
cardíaca por ecocardiograma transtorácico.

Figura 1  |  Traçado electrocardiográfico aquando da admissão da doente, com prolongamento do intervalo PR, QRS, QT e ondas de Osborn 
visualizadas em DII, V4, V5 e V6
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Iniciou aquecimento físico, reposição volémica e 
suporte vasopressor, com melhoria progressiva do 
quadro, estabilização hemodinâmica e normalização 
dos achados ao ECG [Figura 2]. Reaquecimento 
decorreu sem intercorrências.

Segundo familiares deambularia autonomamente até 3 
meses antes da admissão, altura em que começou a 
apresentar deterioração física e cognitiva crescentes, 
tendo acamado duas semanas antes do internamento 
e deixado de comunicar progressivamente. 

Apesar de ausência de etiologia clara identificada 
para o quadro de base, a sua aparente evolução 
gradual, a forma de apresentação, bem como os 
antecedentes de nefrectomia, com possível remoção 
da glândula supra-renal, e o hipotiroidismo associado, 
após exclusão de outras causas, tornavam estas 
endocrinopatias uma causa provável, tendo iniciado 
suplementação hormonal com levotiroxina e, numa 
primeira instância, associada a corticoterapia. Estudo 
subsequente com medição de cortisol sérico inicial de 
24,8 μg/dL, que torna a hipótese de falência supra-
renal improvável, não sendo possível prosseguir com 
a investigação dado o início precoce de corticoterapia. 

Provável quadro multifactorial, com hipotiroismo 
e contributo das disfunções hidro-electrolíticas e 
orgânicas supracitadas. Evolução clínica lenta mas 
favorável, com melhoria das disfunções e recuperação 
progressiva da apatia, com discurso mantido e 
cumprindo ordens.

DISCUSSÃO

Ainda que tipicamente associada a uma exposição 
ambiental a baixas temperaturas, muitas outras 
condições clínicas podem levar a estados de 
hipotermia, como o hipotiroidismo, cetoacidose 
diabética, sepsis, trauma multisistémico ou paragem 
cardíaca prolongada. Casos raros incluem ainda, 

esclerose múltipla com lesões hipotalâmicas, 
encefalopatia de Wernicke, bem como alguns 
fármacos que podem alterar os mecanismos normais 
de termorregulação corporal. [3]

De acordo com o grau de hipotermia, várias são as 
alterações clínicas e laboratoriais encontradas, muitas 
das quais reflexo de disfunções multiorgânicas. [3] 
Aqui destacamos pela sua prevalência e gravidade, 
as modificações que ocorrem a nível cardíaco, bem 
como as suas consequências potencialmente fatais 
aquando de uma falha de reconhecimento precoce, 
bem como o seu caracter reversível após tratamento 
da causa subjacente.

Numa fase inicial a hipotermia pode manifestar-se a 
nível electrocardiográfico sob a forma de taquicardia 
sinusal ou com pequenas oscilações na linha de 
base correspondentes a artefactos provocados pelo 
shivering. No entanto, a diminuição progressiva da 
temperatura leva uma diminuição subsequente na 
capacidade de despolarização espontânea das 
células automáticas cardíacas, prolonga a duração 
do potencial de acção, tanto na despolarização como 
na repolarização, e lentifica o impulso de condução 
miocárdica. Estas alterações expressam-se no ECG 
por bradicardia sinusal, prolongamento do intervalo 
PR, QRS e QT ou bloqueios de condução aurículo-
ventriculares. O achado clássico e mais comumente 
descrito são as ondas de Osborn, presentes em cerca 
de 80% dos pacientes com hipotermia moderada (Tc 
28-32ºC). (2,4) A hipotermia está também associada 
a vários tipos de arritmias quer supraventriculares 
quer ventriculares, sendo a fibrilação auricular a mais 
frequentemente descrita nos pacientes com hipotermia 
moderada a severa (Tc < 28ºC). [2] Pode acompanhar-
se de alterações das ondas T, e quando presentes 
nas derivações precordiais, as ondas J provocam 
uma aparente elevação do segmento ST, levando a 
um padrão de pseudoenfarte. [5] Com diminuições 
acentuadas da temperatura, aumenta a irritabilidade 

Figura 2  |  Normalização do traçado electrocardiográfico após aquecimento.
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miocárdica e focos ectópicos ventriculares tornam-
se mais frequentes, aumentando o risco de fibrilação 
ventricular e assistolia. [2]

As ondas de Osborn, também designadas por onda 
J, consistem numa deflecção positiva que ocorre 
na porção terminal do complexo QRS, no seu local 
de junção com o segmento ST, local designado de 
ponto J. Pela primeira vez descritas em 1938 por 
Tomaszewski, só mais tarde em 1953 se designaram 
ondas de Osborn, devido aos estudos experimentais 
na área da hipotermia efectuados pelo Dr. John J. 
Osborn. [6, 7]

Na hipotermia, estas ondas surgem em função da 
temperatura, e não em relação com os electrólitos 
ou alterações ácido-base como inicialmente 
proposto. A sua amplitude e duração é inversamente 
proporcional à temperatura corporal, desaparecendo 
completamente com o reaquecimento. Estas ondas 
são mais comumente visualizadas nas derivações 
precordiais infero-laterais, podendo estar presentes 
em apenas uma derivação ou várias. [2, 8]

O mecanismo subjacente ao aparecimento das ondas 
de Osborn, parece estar relacionado com o aumento 
do potencial de acção das células epicárdicas 
ventriculares, através de uma corrente externa 
transitória de potássio, que não ocorre a nível do 
endocárdio. Isto provoca um gradiente de voltagem 
transmural durante a fase de repolarização precoce, 
manifestando-se sob a forma de onda J no ECG de 
superfície [9, 10]

Apesar de alguns estudos mostrarem um aumento 
na incidência de taquicardia ventricular e fibrilação 
ventricular nos pacientes hipotérmicos com ondas 
de Osborn proeminentes, outros sugerem que estas 
condições não estão directamente relacionadas, 
permanecendo controverso o papel arritmogénico 
destas ondas na hipotermia. Ainda assim, o seu 
contributo como possível percursor de arritmias 
potencialmente fatais deve ser tido em consideração 
e o seu risco ponderado individualmente em cada 
doente. [11-13]

Ainda que tipicamente associadas a estados 
de hipotermia, as ondas de Osborn não são 
patognomónicas desta condição, podendo 
ser encontradas em casos de traumatismo 
craneoencefálico, hemorragia subaracnoideia, 
hipercalcémia, paragem cardíaca, doença de Chagas, 
isquemia miocárdica, síndrome de Burgada, uso de 
cocaína e sobredosagem de haloperidol. [3, 6, 10] 

Evidências recentes sugerem que as arritmias 
associadas a um padrão de repolarização precoce 
nas derivações precordiais inferiores ou médio-
laterais, a síndrome de Burgada, bem como as 

arritmias que surgem na hipotermia ou na fase aguda 
de elevação do segmento ST no enfarte agudo do 
miocárdio, partilham na sua génese os mecanismos 
previamente descritos relativos à onda J. Apesar 
das diferenças entre elas, este grupo de condições 
genéticas e adquiridas podem ser consideradas um 
espectro contínuo da mesma expressão morfológica a 
que se designa síndromes da onda J. [7]

Os doentes com hipotermia moderada a grave devem 
ser alvo de tratamento e vigilância inicial em unidades 
diferenciadas, de cuidados intermédios ou intensivos, 
para que disponham de uma monitorização apropriada 
(nomeadamente de telemetria) e das medidas de 
suporte necessárias. As disfunções associadas à 
hipotermia, incluindo as alterações cardíacas citadas 
na sua maioria resolvem espontaneamente depois do 
reaquecimento corporal, sendo este o tratamento de 
eleição. Existem diferentes métodos de aquecimento 
disponíveis, sendo a escolha da técnica baseada no 
grau de hipotermia. Em casos de hipotermia ligeira 
privilegia-se o uso de aquecimento passivo externo 
com cobertores, até métodos de aquecimento activo 
externo ou interno, com administração de fluidos 
aquecidos, via intravenosa ou através de lavagem 
de cavidades corporais, em casos mais graves. [3, 14, 
15] Independentemente do método de aquecimento 
utilizado, o doente deve ter uma monitorização 
constante durante e após o reaquecimento de forma 
a detectar possíveis complicações que podem 
surgir durante este processo, como: hipotensão, 
hipoglicemia, íleo paralítico, diátese hemorrágica, 
rabdomiólise, distúrbios ácido-base, fibrilação 
ventricular e alterações electrolíticas, especialmente 
hipercalémia e hipofosfatémia. [3]

A maioria das arritmias resolve espontaneamente após 
o aquecimento, sendo que a colocação de pacemaker 
cardíaco geralmente não é necessário a não ser 
que a bradicardia persista após o aquecimento. 
O miocárdio hipotérmico é menos responsivo a 
fármacos antiarrítmicos e mais difícil de desfibrilhar 
a temperaturas inferiores a 30ºC. No entanto, quando 
necessário, as medidas de suporte avançado de 
vida deve ser mantidas até que o doente esteja 
completamente aquecido. [3, 12]

O prognóstico destes doentes depende da causa da 
hipotermia e comorbilidades subjacentes, bem como 
de uma vigilância apropriada e o reconhecimento 
precoce das complicações para que possam ser 
evitadas ou tratadas o mais rapidamente possível. 
Ainda assim, nos casos de hipotermia moderada a 
severa a mortalidade ronda os 40%. [2, 3]

Com este caso clínico pretende-se destacar 
a importância da familiarização, por parte dos 
médicos, com as alterações electrocardiográficas 
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presentes na hipotermia, bem como das suas 
possíveis complicações de forma a antecipar e tratar 
atempadamente estes distúrbios. A identificação 
célere das ondas de Osborn torna-se fulcral não 
só devido ao seu potencial arritmogénico e como 
percursor de distúrbios de condução potencialmente 
fatais, assim como é importante ter presente o seu 
diagnóstico diferencial e a associação com outras 
síndromes. Sendo a hipotermia uma emergência 
médica, a pronta e correcta abordagem destes 
doentes a par de uma monitorização contínua, pode 
melhorar o seu prognóstico. 
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