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Deskripsi dan Fisologi 

Manusia mempunyai komponen – komponen dalam menjaga keseimbangan 

energi dan kesimbangan suhu tubuh. Diantaranya adala hipotalamus, asupan makanan, 

kelenjar keringat, pembuluh darah kulit dan otot rangka.

Pemakaian energi oleh tubuh menghasilkan panas yang penting dalam pengaturan 

suhu tubuh. Manusia biasanya tinggal di lingkungan yang bersuhu lebih rendah dari pada 

suhu tubuh mereka sehingga manusia harus terus menerus menghasilkan panas secara 

internal untuk mempertahankan suhu tubuh mereka. Manusia juga harus memiliki 

mekanisme untuk menurunkan suhu tubuh apabila tubuh memperoleh terlalu banyak 

panas dari aktifitas otot rangka atau dari lingkungan eksternal yang panas. Suhu tubuh 

harus diatur karena kecepatan reaksi kimia sel – sel bergantung pada suhu tubuh dan 

panas yang berlebihan dapat merusak protein sel ( Sherwood, 1996 )

Hipotalamus adalah pusat integrasi utama untuk memelihara keseimbangan energi 

dan suhu tubuh. Hipotalamus  berfungsi sebagai termostat tubuh. Termostat rumah 

memantau suhu dalam sebuah ruangan dan memicu mekanisme pemanas ( tungku ) dan 

mekanisme pendingin ( AC ) sesuai dengan keperluan untuk mempertahankan suhu 

ruangan seperti yang diinginkan. Demikian juga dengan hipotalamus, sebagai pusat 

integrasi termoregulasi tubuh, menerima informasi aferen mengenai suhu di berbagai 

bagian tubuh dan memulai penyesuaian – penyesuaian terkoordinasi yang sangat rumit 

dalam mekanisme penambahan dan pengurangan suhu sesuai dengan keperluan untuk 

mengorekasi setiap penyimpangan suhu inti dari patokan normal. Hipotalamus sangat 

peka. Hipotalamus mampu berespon terhadap perubahan suhu darah sekecil 0.01ºC. 

Tingkat respon hipotalamus terhadap penyimpangan suhu tubuh disesuaikan secara 

cermat, sehingga panas yang dihasilkan atau dikeluarkan sangan sesuai dengan 

kebutuhan untu memulihkan suhu ke normal ( Sherwood, 1996 )

Untuk membuat penyesuaian – penyesuaian hingga terjadi keseimbangan antara 

mekanisme pengurangan panas dan mekanisme penambahan panas serta konservasi 

panas, hpotalamus harus terus menerus mendapat informasi mengenai suhu kulit dan 



suhu inti melalui reseptor – reseptor khusus yang peka terhadap suhu yang disebut 

termoreseptor. Termoreseptor perifer memantau suhu kulit diseluruh tubuh dan 

menyalurkan informasi mengenai perubahan suhu permukaan ke hipotalamus. Suhu inti 

dipantau oleh termoreseptor sentral yang terletak di hipotalamus itu sendiri serta di 

susunan syaraf pusat dan organ abdomen ( Sherwood, 1996 )

Dihipotalamus diketahui terdapat 2 pusat pengaturan suhu. Regio posterior 

diaktifkan oleh suhu dingin dan kemudian memicu refleks – refleks yang memperantarai 

produksi panas dan konservasi panas. Regio anterior yang diaktifkan oleh rasa hangat 

memicu refleks – refleks yang memperantarai pengurangan panas.
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Patogenesis Demam
www.the-aps.org ( 1984 )
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Pengalaman klinik :

Selama  saya praktik di Rumah Sakit kasus hipertemia atau demam adalah masalah yang 

sangat sering ditemui terutama diruang infeksi. Tetapi sebenarnya tidak hanya diruang 

infeksi diruang non infeksi pun sering ditemui kasus serupa. Penanganan yang sering 

dilakukan adalah pemberian anti piretik sesuai dengan resep dokter atau kebutuhan 

pasien. Akan tetapi tidak selalu demikian untuk suhu kenaikan suhu antara 38 s/d 39 

derajat Celcius biasanya perawat melakukan kompres. Tetapi memang terkadang karena 

berbagai macam alasan dalam kondisi tersebut pun perawat lebih sering menggunakan 

antipiretik. Kompres lebih banyak dilakukan oleh keluarga karena melihat kondisi pasien 

yang tidak kunjung turun suhunya. Biasanya kompres yang diberikan adalah dengan 

menggunakan kompres dingin kering atau kompres air biasa. Tempat pengompresan di 

kepala dan aksila. Tetapi terkadang dilakukan disekujur tubuh. Hal ini dapat dimaklumi 

karena keterbatasan alat dimana tidak ada selimut dingin. Ada juga cara lain yaitu dengan 

memberikan kompres alkohol terutama pada anak – anak.

Asuhan Keperawatan

• Pengkajian 

Pengkajian terhadap perubahan suhu pada seorang pasien dapat dilakukan dengan 

anamnesa dan pengukuran suhu tubuh. Pengkajian tentang penyebab hipertermi 

dapat dikaitkan dengan riwayat penyakit saat ini dan lampau. Seperti kita ketahui 

bahwa penyebab terjadinya demam ada 2 yaitu non infeksi seperti dehidrasi, 

aktifitas yang berlebihan, terpapar lingkungan yan sangat panas, reaksi paska 

imunisasi, reaksi obat – obatan, keracunan, luka bakar atau trauma pada otak. Dan 

penyebab yang kedua adalah karena infeksi seperti ISPA, ISK, meningitis, 

ensefalitis dan infeksi – infeksi lain.

Pengukuran suhu tubuh dapat dilakukan dengan alat atau tanpa alat. Tetapi 

pengukuran yang paling tepat adalah dengan menggunakan alat yaitu termometer. 

Kita mengenal ada banyak tempat pengukuran suhu tubuh dengan termometer 

tetapi umumnya yang sering digunakan adalah rektal, oral dan aksila. Ada juga 
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tempat pengukuran suhu yang lain yaitu membrana timpani, suhu yang dihasilkan 

sama dengan suhu rektal atau mendekati suhu inti.

• Diagnosa Keperawatan

Ada beberapa masalah keperawatan yang berkaitan dengan pengaturan suhu 

tubuh dalam NANDA 2001

1. Hipertemia

2. Hipotermia

3. Tidak efektifnya termoregulasi

• Intervensi Keperawatan

Nursing Intervension Classification 2nd ( 1996 ) memberikan penjelasan tentang 

intervensi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah keperawatan diatas.

1. Hypertermia

a. Penanganan demam ( hal 288 ) 

b. Regulasi temperature ( hal 562 )

c. Monitor tanda – tanda vital ( hal 595 )

d. Dll

2. Hipotermi 

a. Penanganan hipotermia ( hal 329 )

b. Regulasi temperature ( hal 562 )

c. Monitor tanda – tanda vital ( hal 595 ) 

d. Dll

3. Tidak efektifnya termoregulasi

a. Regulasi temperature ( hal 562 )

b. Dll. 

Didalam buku tersebut dijelaskan secara rinci aktifitas apa saja yang harus 

dilakukan oleh perawat untuk menangani masalah keperawatan pada pasien.
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Analisis Artikel

1. Brain Cooling – A Hot Topic in Stroke. ( www.neurologyreviews.com , 2001 )

Salah satu masalah paska storke adalah demam atau hipertermia. Demam 

pada stroke dapat disebabkan karena infesi karena seperti kita tahu bahwa pasien 

dengan stroke sangat mudah terkena infeksi terutama infeksi saluran pernafasan. 

Akan  tetapi  kerusakan  hipotalamus  akibat  stroke  juga  dapat  menyebabkan 

hipertermia. Demam dapat dikatakan sebagai mekanisme tubuh untuk melawan 

infeksi  tetapi  dengan  produksi  panas  tubuh  akan  mengakibatkan  peningkatan 

konsumsi oksigen, produksi karbon dioksida dan peningkatan curah jantung. Jika 

terjadi peningkatan suhu tubuh pada pasien dengan stroke tentu akan sangat tidak 

menguntungkan  pasien.  Konsumsi  oksigen  ke  otak  yang  menurun  akibat 

terjadinya  peningkatan  konsumsi  oksigen  pada  organ  lain  tentunya  akan 

menyebabkan  iskemik  yang  meluas.  Menurut  Molton,  (2005  )  respon  tubuh 

terhadap  hipertermi  seperti  mengigil  dan  terjadinya  peningkatan  aliran  darah 

keotak  dapat  mengakibatkan  peningkatan  tekanan  intra  kranial.  Peningkatan 

tekanan  intra  kranial  adalah  komplikasi  stroke  yang  sering  menyebabkan 

kematian.  Untuk itu  perlu  sekali  dilakukan kontrol  terhadap  peningkatan  suhu 

paska stroke untuk menghindari peningkatan tekanan intra kranial dan perluasan 

area iskemik.

Dalam artikel  ini  dibahas  tentang manfaat  menurunkan suhu inti  untuk 

menghindari kerusakan yang luas dan komplikasi yang mungkin terjadi pada otak 

akibat stroke. Menurut Dr. Ginsberg,  variasi  temperature sangat erat  kaitannya 

dengan  injuri  neuronal  meliputi  penurunan pengeluaran  glutamate,  mekanisme 

radikal bebas, depolarisasi iskemik, dan aktifitas kinase, terjaganya aliran darah 

ke  otak  dan  sitoskeleton,  penekanan  mekanisme  inflamasi.  Dia  melakukan 

penelitian  dengan  menggunakan  binatang  yang  hasilnya  adalah  dengan 

menurunkan suhu dapat meningkatkan level glutamate dan menghindari perluasan 

iskemik dengan adanya hidroksil radikal.
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Menurut  Steiner,  penurunan  temperature  otak  dapat  dilakukan  dengan 

menurunkan  suhu  kulit  atau  suhu  sentral.  Meskipun  target  dan  lamanya 

pendinginan masih diperdebatkan tetapi terapi hipotermi sangat mudah dilakukan 

dan aman. Penurunan suhu permukaan atau suhu kulit  dapat dilakukan dengan 

memberikan alkohol, selimut pendingin dan matras pendingin. Metode ini dapat 

dilakukan  selama  3.5  s/d  6.5  jam untuk  menurunkan  suhu  inti  sampai  32ºC. 

Penelitian  menemukan  bahwa  terjadi  penurunan  44%  terjadinya  peningkatan 

tekanan  intra  kranial  pada  pasien  dengan  stroke  setelah  dilakukan  terapi 

hipotermi. Tetapi walaupun demikian ketika penghangatan pasien tanpa kontrol 

dapat  menyebabkan  terjadinya  peningkatan  TIK.  Pada  penelitan  kedua 

penghangatan  dibawah  kontrol  cukup  signifikan  terhadap  terkontrolnya 

peningkatan  TIK.  Menurut  Steiner,  hypotermi  yang  berlangsung  lama  dapat 

menyebabkan peningkatan komplikasi infeksi. Penurunan suhu dari dalam dapat 

dilakukan dengan mendinginkan darah yang  masuk kedalam jantung.  Cara ini 

dapat  menurunkan  suhu  3.5ºC  dalam  satu  jam.  Sayangnya  artikel  ini  tidak 

menjelaskan secara rinci bagaimana teknik itu dilakukan. Hanya saja pada artikel 

disebutkan  bahwa  sedang  dilakukan  penelitian  oleh  The  Cleveland  Clinic 

Foundation tentang penggunaan insersi kateter pada vena cava untuk menurunkan 

suhu darah yang masuk kedalam jantung. 

2. Europe sees a cooler future for brain-injuri  patients  & Research support new 

German approach to controlling fever ( www.alsius.com , 2001 ) 

Artikel ini tidak jauh berbeda dengan artikel sebelumnya yaitu membahas tentang 

pentingnya terapi hipotermi pada kasus injuri otak untuk menghindari terjadinya 

perluasan kerusakan jaringan otak akibat  peningkatan suhu tubuh.  Hanya pada 

artikel ini lebih menekankan penggunaan insersi katerter melalui subklavia atau 

jugularis dengan pemberian saline untuk mengontrol suhu tubuh. Kateter tersebut 

dihubungkan dengan alat  pengontrol  suhu atau CoolGard yang di  atur  dengan 

teknologi yang dapat bereaksi ketika terjadi perubahan suhu 0.1ºC alat tersebut 

akan mengalirkan cairan saline steril untuk mempertahankan suhu tubuh dibawah 

38ºC. Alat ini diuji cobakan pada 50 pasien di ICU dan memberikan hasil 89 % 
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pasien  dapat  dikontrol  suhunya  dibawah  38ºC.  Artikel  ini  tidak 

merekomendasikan  penggunaan  selimut  pendingin  karena  menurutnya  tidak 

efektif untuk menurunkan suhu sampai dengan dibawah 38ºC. 

Rencana Aplikasi pada Kasus Stroke dan Trauma Otak

1. Penggunaan  terapi  hipotermi  dengan  menurunkan  suhu  permukaan  atau  kulit 

dengan cara memberikan kompres, atau selimut pendingin.

Pendukung : 

- Mudah dilakukan

- Murah 

- Aman 

Penghambat :

- Rewarming atau penghangatan bisa jadi tidak terkontrol

- Membutuhkan  ruangan  yang  lebih  kondusif  seperti  ICU  sedangkan 

kenyataannya di rumah sakit pasien dengan kasus stroke dan injuri otak 

dirawat di ruang rawat biasa.

- Membutuhkan waktu yang lama untuk menurunkan suhu dibawah normal. 

2. Penggunaan terapi hipotermi dengan menurunkan suhu inti  dengan menggunak 

insersi kateter melalui subclavia atau jugular dengan saline steril.

Pendukung : 

- Akurat

- Rewarming atau penghangatan dapat dikontrol

- Membutuhkan waktu yang singkat untuk menurunkan suhu

Penghambat

- Mahal

- Beresiko infeksi

- Membutuhkan ruangan yang kondusif seperti ICU
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