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RESUMO

A assistência pré-natal inclui um rol de 

cuidados, condutas e procedimentos em favor 

da mulher grávida e concepto. Este estudo teve 

por objetivo analisar a adequação da 

assistência pré-natal das gestantes, através dos 

registros contidos no cartão de pré-natal, 

segundo os parâmetros estabelecidos pelo 

Programa de Humanização no Pré-Natal e 

Nascimento (PHPN):  início do pré-natal no 

primeiro trimestre de gestação, realização de no 

mínimo seis consultas de pré-natal, realização 

dos exames laboratoriais mínimos de rotina e de 

procedimentos  c l ín ico-obsté tr icos  em 

consultas. É um estudo descritivo, retrospectivo, 

quantitativo, realizado com 327 gestantes que 

deram à luz em um hospital público, do interior 

de São Paulo, em 2013. Na análise de 

adequação do pré-natal 139 (42,5%) foram 

considerados inadequados, sendo os critérios 

de maior contribuição para a inadequação: 

registro da idade gestacional (46/33,1%) e peso 

(43/30,9%) em pelo menos seis consultas e 

início das consultas após o 1º trimestre de 

gestação (77/26,1%). Os resultados revelam a 

necessidade de melhoria dos registros da 

assistência pré-natal e da criação de 

mecanismos de captação das gestantes para 

adesão ao PHPN no início da gestação.  

Ressalta-se que o cartão da gestante é um 

instrumento de registro e avaliação da 

assistência pré-natal e a falta de informações 

pode comprometer a atenção qualificada ao 

binômio. 

ABSTRACT 

5

Perspectivas Médicas, 28(2): 5-13, mai/ago 2017. DOI: 10.6006/perspectmed.02012017.3692569026

ARTIGO ORIGINAL

Avaliação da assistência prestada às gestantes usuárias de serviços públicos de
saúde através das informações registradas nos cartões de pré-natal

Evaluation of the assistance provided to pregnant women users of public service through
prenatal information card records
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Prenatal care includes a list of care, 

conduct and procedures in favor of the pregnant 

woman and fetus. This study aims to analyze the 

adequacy of prenatal care of pregnant women 

through the prenatal information card records 

according to parameters established by the 

Program for Humanization of Prenatal and 

Birth (PHPN): start of prenatal care in the first 

trimester of pregnancy, carrying out at least six 

prenatal consultations, fulfilling routine 

laboratory tests and clinical-obstetric 

procedures at consultations. The present is a 

descriptive, retrospective, quantitative study 

conducted with 327 pregnant women who gave 

birth at the public hospital, in the interior of the 

state of São Paulo, in 2013. In the adequacy of 

prenatal analysis 139 (42.5%) were considered 

inadequate and the criteria of greater 

importance for the inadequacy were the record 

of gestational age (46/33.1%) and weight 

(43/30.9%) in at least six consultations, and 

beginning of consultations after the 1st 

trimester of pregnancy (77/26.1%). The results 

reveal the need for improvement of prenatal care 

records and the creation of mechanisms for 

pregnant women to start the prenatal care in the 

first trimester of pregnancy, as advised by the 

PHPN. The pregnant woman's card is a 

recording and evaluation instrument of prenatal 

and the lack of information may jeopardize a 

skilled care to both mother and child. 

INTRODUÇÃO

O conceito atual de assistência pré-natal, 

preconizado pelo Ministério da Saúde, é o 

acolhimento da gestante desde os primeiros 

estágios da gestação. Este acolhimento 
1

promove o bem-estar materno-infantil , assim 

como a redução da morbimortalidade materna, 

através do acompanhamento que visa cuidados 

tanto no período gestacional, quanto no 
2momento do parto e puerpério .

O número de consultas de pré-natal vem 

crescendo substancialmente no Brasil, segundo 

dados mais recentes, este número atingiu 19,4 

milhões em 2009, o que significa aumento de 

125% em relação a 2003, quando foram 
3registradas 8,6 milhões , porém cabe ressaltar 

que este indicador não pode ser avaliado de 

forma isolada, pois embora o número de 

consultas de pré-natal venha crescendo, a razão 

de mortalidade materna (RMM) ainda continua 

alta, registrando em 2012, 68 óbitos maternos 
4para cada 100 mil  nascidos vivos . Cabe 

ressaltar que para atingir a meta do quinto 

Objetivo de Desenvolvimento do Milênio 

(ODM), o Brasil deveria apresentar RMM igual 

ou inferior a 35 óbitos por 100 mil nascidos 
5

vivos até 2015 . 
Estudo realizado em Pelotas (RS), 

Campinas (SP) e São Paulo (SP) revelou que um 

dos fatores de risco mais importantes na 

gestação é a assistência pré-natal inadequada, 

apontando necessidade de melhoria na 
6

qualidade, e não somente no acesso . 
Alguns parâmetros são considerados 

para avaliar uma adequada assistência de pré-

natal, como: início do pré-natal no primeiro 

trimestre de gestação; número mínimo de seis 

consultas, sendo preferencialmente, uma no 

primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e 

três no terceiro trimestre da gestação; a 

realização dos exames preconizados, sendo 

estes, dosagem de hemoglobina e hematócrito 

(Hb/Ht), grupo sanguíneo e fator Rh, sorologia 

para sífilis (VDRL), glicemia em jejum, exame 

sumário de urina tipo I e sorologia anti-HIV, 

podendo ainda outros exames serem acrescidos 

a esta rotina mínima, tais como, sorologias para 

hepat i t e  B ,  rubéo la  e  toxop lasmose , 

protoparasitológico, colpocitologia oncótica, 

bacterioscopia da secreção vaginal, urocultura,  

eletroforese de hemoglobina e ultrassonografia 

obstétrica. 
Ressalta-se que muitos dos exames 

ofertados devem ser colhidos em dois 

momentos, ou seja, no início do pré-natal e por 

volta 30ª semana de gestação, sendo estes: 

Hb/Ht, VDRL, glicemia, urina I. 

6
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Além disso, compõem os parâmetros de 

adequação, os registros realizados nas 

consultas, como os controles maternos (idade 

gestacional, peso da gestante, pressão arterial, 

altura uterina) e controles fetais (batimentos 

cardíacos e movimentos fetais), bem como, a 

situação vacinal da gestante (realização de 
5,7-8vacinas contra tétano, hepatite e influenza) .

Embora esses critérios estejam claros nos 

diversos documentos referentes a temática 

sabe-se que nem sempre são cumpridos, como 

relatam trabalhos realizados em várias regiões 
9-12

do país . 
Dentro dos padrões de avaliação da 

qualidade de assistência pré-natal destaca se o 

registro das informações em prontuário, no 

Cartão da Gestante e no SisPreNatal, inclusive 

com preenchimento da Ficha Perinatal, 

abordando a história clínica perinatal, as 

intercorrências e as urgências/emergências que 
5

requeiram avaliação hospitalar . 
Nas últimas décadas, o Brasil vem 

elaborando programas e políticas públicas 

direcionadas ao período gestacional, visando à 

organização dos serviços de atendimento às 

gestantes no intuito de melhorar os indicadores 

relacionados. A falta de registro de informações 

referente ao programa pré-natal na unidade de 

saúde tem prejudicado a avaliação de tais 
1  políticas públicas .

O Cartão da gestante ou cartão de pré-

natal é um importante instrumento de 

comunicação entre profissionais de saúde que 

atendem as gestantes em diferentes serviços, ao 

longo do período de gestação, durante o parto e 
6no puerpério . Sua principal função perde 

importância quando deixa de se registrar 

alguma informação essencial relativa à 

gestante, condições clínicas e obstétricas, 

realização de exames laboratoriais e outros 
13-14procedimentos . 

 A assistência pré-natal visa promover o 

bem-estar materno e fetal, sendo sua adequação 

uma condição importante para que se garanta a 

efetividade dos cuidados às gestantes. As 

informações no cartão da gestante revelam sua 

passagem pelos serviços de saúde e a avaliação 

dos registros permite inferir sobre o acesso e a 

qualidade da assistência ao pré-natal.
O objetivo deste estudo foi analisar a 

adequação da assistência pré-natal das 

gestantes, de um município do interior de São 

Paulo, através da avaliação dos registros 

contidos nos cartões de pré-natal. 

MÉTODO 

Estudo descritivo, retrospectivo, num corte 

transversal, de natureza quantitativa, com 

obtenção de dados dos cartões de gestantes que 

deram à luz em um hospital público, referência 

materno-infantil, do interior de São Paulo, no 

ano de 2013. 
Para o cálculo do tamanho amostral 

considerou-se o número de partos realizados 

pela instituição de saúde em 2013 (4037 

partos), o percentual dentre estes partos de 

gestantes procedentes do município e usuárias 

do Sistema Único de Saúde (54%), a maior 

variabilidade possível baseada na prevalência 

(50%), um nível de significância de 5% e um 

erro amostral de 5%. Desse modo, estipulou-se 

o total de 327 gestantes para constituir a 

amostra. 
A inclusão das mulheres na amostra se deu 

de forma aleatória, estratificada e sistemática. 

Primeiramente calculou-se o número de 

mulheres amostradas por mês, utilizando a 

proporcionalidade de 8,1%/partos/mês. 
Após a definição do número de mulheres 

amostradas por mês elaborou-se uma lista com 

o número dos prontuários (do número menor 

para o maior) e escolheu-se o 5º prontuário, 

caso este contemplasse os critérios de inclusão 

era considerado para a amostra, caso contrário 

pegava-se  o  prontuário  seguinte .  Os 

prontuários escolhidos foram múltiplos de 5, ou 

seja, 5º, 10º, 15º, 20º, e assim por diante, até 

con3

RESULTADOS  
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Dos cartões amostrados (327), 140 

mulheres (42,8%) possuíam ensino médio, 166 

(50,8%) tinham companheiro, sendo a média 

etária de 24,79±6,56 (13-42 anos) com 

prevalência das mulheres na faixa de 20 a 34 

anos (188/57,5%). O percentual de falta de 

registros dos dados demográficos foi de 13,1% 

para idade, 31,2% para escolaridade e 26,0% 

para estado civil. 
Em relação aos antecedentes familiares 

observou-se prevalência de 41,3% de 

hipertensão e 33,3% de diabetes, em 72 cartões 

de pré-natal observou-se associação dos dois 

agravos a saúde. Em 47 (14,4%) cartões de pré-

natal não havia registros sobre os antecedentes 

familiares. 
Dos antecedentes pessoais o agravo de 

maior prevalência foi a infecção urinária 

(75/22,9%). Não se observou registros das 

variáveis “antecedentes pessoais” em 52 

(15,9%) cartões de pré-natal. Em relação ao 

tabagismo 195 cartões de pré-natal estavam 

sem registro, nos 132 com registro, 122 

mulheres (92,4%) não apresentavam o hábito.
Em relação aos antecedentes obstétricos em 

14 cartões de pré-natal não havia registros e em 

20 incongruências de dados (incompletos ou 

cálculo errado). Na análise dos 293 cartões de 

pré-natal a média de gestações foi de 2,06±1,37 

(1-8); de partos de 0,90±1,26 (0-7); de partos 

normais de 0,67±1,18 (0-7); de partos cesáreos 

de 0,23±0,51 (0-2) e de abortos de 0,16±0,38 (0-

2). 
Em relação aos dados antropométricos 

foram encontrados 120 (36,7%) cartões sem 

registro de peso anterior e 151 (46,2%) sem 

registro de altura.  
Na gravidez atual a data provável do parto 

(DPP) completa, foi registrada em 283 (86,5%) 

cartões. Ressalta-se que em oito cartões sem 

registro da DPP havia anotada a data da última 

menstruação (DUM), o que possibilitava que o 

cálculo fosse realizado  .
Registro de hospitalizações ou não na 

gravidez foram encontrados em somente 24 

(7,3%) cartões, nestes em 2 (8,3%) houve a 

necessidade de internação. Transfusão 

sanguínea foi registrada em 59 (18,0%) cartões, 

nestes  em 54 (91,5%) não ocorreu o 

procedimento. Em 166 (50,8%) e 165 (50,5%) 

cartões não havia registro de grupo sanguíneo e 

fator Rh respectivamente. 
Os registros dos exames clínicos geral, 

específico e complementares são apresentados 

na tabela 1, sendo grande o percentual de 

cartões sem estes dados.  
Na avaliação do grau de preenchimento das 

variáveis consideradas de discriminação de 

risco observou-se adequação excelente 

somente para a variável “antecedentes 

obstétricos” (tabela 2).
Nos registros das consultas observou-se 

que 300 gestantes (91,7%) realizaram seis  

consultas ou mais de pré-natal com média de 

8,43±1,91 (1-13) de consultas e mediana de 9. O 

trimestre de início de pré-natal foi possível de 

ser calculado em 295 cartões, 32 estavam sem 

registro da DUM ou apresentavam registros 

incompletos e/ou errados. Das 295 gestantes, 

218 (73,9%) iniciaram o pré-natal no primeiro 

trimestre, 73 (24,7%) no segundo e 4 (1,4%) no 

terceiro trimestre. 
Na tabela 3 são apresentados os registros 

dos exames preconizados na rotina de pré-

natal, estes, presentes na maioria dos cartões 

das gestantes.
O registro de exames complementares 

também foi verificado sendo observados 

cartões sem registro na proporção: sorologia 

para hepatite (183/56,0%), sorologia para 

r u b é o l a  ( 2 6 / 8 , 0 % ) ,  s o ro l o g i a  p a r a 

toxoplasmose (6/1,8%), protoparasitológico 

(225/68,8%), ultrassonografia (15/4,6%) e 

urocultura (248/75,8%).
Na análise de adequação do pré-natal, 

segundo critérios descritos na metodologia, 

188 (57,5%) foram considerados adequados e 

139 (42,5%) inadequados. Dos critérios que 

contribuíram para a classi f icação de 

inadequação do pré-natal, registro da idade 

gestacional em menos de seis consultas 

(46/33,1%), registro do peso materno em menos 
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de seis consultas (43/30,9%) e início das 

consultas após o 1º trimestre de gestação 

(77/26,1%), foram os mais prevalentes.
Neste estudo procurou-se verificar se os 

c r i t é r io s  de  r i s co  ma te rno /neona ta l 

(discriminados de cor amarela no cartão de pré-

n a t a l )  e  d e s c r i t o s  n a  m e t o d o l o g i a , 

influenciaram na classificação da adequação 

do pré-natal. Para estas análises foram 

e x c l u í d o s  o s  c a m p o s  s e m  r e g i s t r o 

(branco/ignorado), não se observando 

diferenças entre as variáveis estudadas (tabela 

4).

DISCUSSÃO 

O Programa de Humanização do Pré-natal 

e Nascimento (PHPN), instituído pelo 

Ministério da Saúde em 2000, tem como 

estratégia principal assegurar a melhoria do 

acesso, da cobertura e da qualidade do 

acompanhamento pré-natal, da assistência ao 

parto e puerpério às gestantes e ao recém-

nascido, na perspectiva dos direitos de 
7-8,16cidadania . 

O cartão da gestante, cuja utilização é 

preconizada pelo PHPN, é um instrumento de 

registro da assistência pré-natal prestada e 

f e rramenta  impor tan te  u t i l i zada  nos 

mecanismos de referência e contra-referência 

entre os diversos níveis de saúde do sistema. As 

g e s t a n t e s ,  h a b i t u a l m e n t e ,  f a z e m  o 

acompanhamento do pré-natal, do puerpério, 

bem como, do recém-nascido, em unidades de 

atenção primária e o parto em unidades de 

outro nível de atenção, logo, a falta de dados em 

qualquer momento da assistência perinatal 

compromete a qualidade da assistência nas 
16

etapas subsequentes .  Assim este cartão deve 

conter os principais dados de acompanhamento 

da gestação, tais como anotações sobre o estado 

de saúde da gestante, sobre o desenvolvimento 

da gestação e os resultados dos exames 

realizados, devendo estar sempre em poder da 

mulher em todo o ciclo gravídico-puerperal e 

ser apresentado na maternidade quando a 

gestante for admitida em trabalho de parto. 
Outra importância encontrada no cartão da 

gestante, é que o mesmo subsidia a avaliação do 

risco, tanto obstétrico, como neonatal, a 

discriminação dos riscos está identificada no 

cartão de cor amarela e a presença dessas 

anotações deverá ser interpretada pelo 
8

profissional de saúde como sinal de alerta . 

Neste estudo observou-se que muitas das 

variáveis consideradas de discriminação de 

risco estavam sem registro, sendo consideradas 

ruins (percentual de branco/ignorado > 30%), o 

preenchimento das variáveis: escolaridade, 

tabagismo, intercorrências (hospitalizações, 

transfusões), exames clínicos (geral, mamas, 

odontológico, pélvis, cérvix), Papanicolaou e 

registro de VDRL anterior. Estes resultados 

guardam semelhança ao realizado em 

maternidades públicas ou conveniadas ao SUS, 

localizadas na região metropolitana de Vitória 

(ES), onde dos 1.006 cartões de pré-natal de 

p u é r p e r a s  a n a l i s a d o s  o b s e r v o u - s e 

i n c o m p l e t u d e  n a s  m e s m a s  v a r i á v e i s 

supracitadas, com exceção de intercorrências e 
13

registro de VDRL anterior (não analisadas) . 

Di ferença  fo i  observada na  var iáve l 

“antecedentes obstétricos”, nesta pesquisa com 

grau de preenchimento excelente. 
Nos cartões analisados observou-se que a 

maioria das gestantes havia realizado seis 

consultas ou mais de pré-natal, porém, 26,1% 

iniciou a atenção pré-natal após o primeiro 

trimestre de gestação e este indicador foi 

importante para a classificação final da 

adequação do pré-natal. Em estudo realizado 

em 2011 com 666 gestantes, utilizando-se o 

mesmo campo de pesquisa, observou-se que 

25,4% destas iniciaram o pré-natal no 2º e 3º 
17

trimestre , tal fato gera preocupação uma vez 

não se está conseguindo modificar este 

indicador, deve-se refletir sobre mecanismos e 

ações que podem contribuir para a captação 

mais precoce das gestantes. Ressalta-se a 

importância do início precoce do pré-natal, que, 

entre outros benefícios, contribui para a 
18

diminuição das morbidades maternas .
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Em relação aos exames preconizados na 

rotina de pré-natal, o registro de pelo menos 

uma realização estava presente na maioria dos 

cartões das gestantes, diferente dos dados 
13

apresentados em estudo realizado em Vitória  

onde o nível de qualidade dos registros foi  

considerado ruim (20% ≤ incompletude < 50%) 

para a maioria dos exames. Estudo realizado 

em Quixadá (CE) utilizando-se como fonte de 

dados o SISPRENATAL, revelou que somente 

metade das gestantes inseridas no serviço de 

pré-natal teve acesso aos exames laboratoriais 
19básicos . 

Na análise de adequação do pré-natal, 

segundo critérios descritos pelo Programa de 

Humanização do Pré-natal e Nascimento, 188 

(57,5%) foram considerados adequados e 139 

(42,5%) inadequados. Não se observou 

d i f e re n ç a s  e n t re  p re s e n ç a  d e  r i s c o 

materno/neonatal e adequação.  
Vários estudos no país têm sido conduzidos 

com o objetivo de avaliar a adequação da 

assistência pré-natal, e, embora com pequenas 

diferenças em termos de parâmetros avaliados, 

a maioria aponta para a necessidade de 

melhoria da assistência prestada à mulher no 

período gravídico. 
Em estudo de base populacional, com 2.557 

puérperas, realizado no município do Rio 

Grande (RS), apenas 26,8% dos pré-natais 

foram classificados como adequados, segundo 
20

parâmetros do PHPN . 
Em estudo realizado em Palmas (TO) com 

101 puérperas, 67,3% da assistência pré-natal 

foi considerada adequada e 32,7% não-

adequada, considerando os critérios: início do 

pré-natal antes da 20ª semana, realização de 

seis ou mais consultas, com no mínimo um 

registro de dosagem de hemoglobina, exame de 

urina tipo 1, exame para sífilis (VDRL), 

glicemia de jejum, tipagem sanguínea e fator 

Rh, vacinação antitetânica completa, três ou 

mais registros dos batimentos cardiofetais 

(BCF), altura uterina, pressão arterial e peso 
21

da gestante . 
Pesquisa realizada em Quixadá (CE) 

revelou melhora dos indicadores de adequação 

da assistência pré-natal quando comparados os 

anos de 2002 e 2004 que passou 2,6% para 

21,11%, sendo os parâmetros avaliados: 

mínimo de seis consultas de pré-natal, a 

consulta de puerpério, todos os exames básicos, 
19

o teste anti-HIV e a imunização antitetânica .
Em estudo realizado em Salvador (BA) 

9,76% das gestantes inscritas no PHPN 

realizaram seis consultas pré-natais e quando 

acrescidos a este indicador todos os exames 
22básicos este percentual caiu para 7,81% . 

Em pesquisa de base populacional 

analisando os primeiros anos (2001/2002) de 

implantação do PHPN no Brasil, com 720.871 

registros de gestantes, verificou-se que nestes 

dois anos apenas para pequena parcela das 

mulheres cadastradas houve registro do 

cumprimento integral dos critérios. A maioria 

das mulheres recebeu assistência desarticulada 

e parcial. Menos de 25% das mulheres 

cadastradas teve seis ou mais consultas. Pontos 

de estrangulamento foram detectados na 

atenção, como a realização de exames 
10laboratoriais e a consulta puerperal . 

Estudo desenvolvido em Vitória (ES), com 

informações dos cartões de pré-natal de 360 

gestantes revelou que menos de 5% realizaram 

o pré-natal em consonância ao PHPN. O 

percentual de gestantes com início tardio do 

pré-natal foi de 44,7%; destacando como 

aspectos positivos nos registros a aferição de 

peso (95,0%) e de pressão arterial (95,6%) 
23

maternos .  Já em estudo realizado em 

maternidade de São Paulo, 90% dos cartões 

constavam registros de seis ou mais consultas, 
11

porém, somente 31% o registro de peso . 
Estudo realizado em Caxias do Sul (RS), 

com 702 gestantes, a atenção pré-natal foi 

considerada inadequada em 64,8% e adequada 

e m  3 5 , 2 %  d o s  c a s o s ,  e m  5 1 , 5 %  o 

acompanhamento pré-natal iniciou no 2º 

trimestre de gravidez, sendo que 44,3% das 

gestantes submeteram-se a todos os exames 
24

complementares preconizados .  
Em pesquisa realizada na rede SUS do 
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município do Rio de Janeiro, com 2.353 

gestantes a adequação ao PHPN foi de 38,5% e 

um indicador importante para a inadequação 

foi o número de gestantes que iniciou o pré-
9

natal tardiamente (25,0%) .
Ao comparar os estudos supracitados com 

os desta pesquisa, observa-se melhor índice de 

adequação dos pré-natais no munícipio 

(57,5%), exceção ao estudo realizado em 

Tocantins (67,3%). Neste estudo início tardio à 

assistência pré-natal (26,1%) foi importante 

para a classificação final da adequação e este 

indicador também foi determinante para a 
(9,23-24)adequação em outros estudos . 

CONCLUSÕES

Os resultados aqui apresentados revelam a 

necessidade de melhoria dos registros da 

assistência pré-natal e da criação de 

mecanismos de captação das gestantes para 

adesão ao PHPN no início da gestação.  
Ressalta-se que o cartão da gestante é um 

instrumento de registro e avaliação da 

assistência pré-natal e também ferramenta 

utilizada nos mecanismos de referência e 

contra-referência entre os diversos níveis de 

saúde do sistema. A falta de informações pode 

comprometer, entre outras ações, a avaliação 

do risco materno-fetal, sinal de alerta aos 

profissionais de saúde, e, portanto, uma atenção 

mais qualificada ao binômio. 
Diante do exposto, sugere-se que sejam 

realizados esforços no intuito de sensibilizar os 

profissionais que atuam na assistência pré-

natal sobre à importância dos registros dos 

procedimentos realizados durante a assistência 

pré-natal. 
Os agentes comunitários de saúde (ACS), 

por estarem em contato mais direto com as 

famílias de sua área de abrangência, muitas 

vezes são os primeiros profissionais a ter 

conhecimento de novas gestações, portanto, 

devem ser alertados para a importância de se 

captar estas mulheres o mais precocemente 

possível para acompanhamento do pré-natal 

nas unidades de atenção à saúde e um dos 

mecanismos utilizados, poderia ser a marcação 

da primeira consulta no momento da visita onde 

é detectada a presença de mulheres grávidas, 

assim como de suspeitas de gestação. 
A equipe de saúde tem responsabilidade 

sanitária pela população de sua área de 

abrangência e, como cuidadores, devem refletir 

acerca da humanização da assistência pré-

natal, que requer, antes de tudo, o cumprimento 

dos procedimentos básicos preconizados pelo 

PHPN.
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RESUMO

Indução anestésica em sequência rápida 
enfrentam maior risco de hipoxemia e 
broncoaspiração.  O rocurônio é  uma 
alternativa para esta técnica. O propofol está 
relacionado à depressão cardiovascular, desta 
forma interfere na latência do bloqueador 
neuromuscular. Propusemos associar efedrina 

ao propofol para reduzir os efeitos depressores 
deste hipnótico e avaliar as alterações 
farmacocinéticas do rocurônio. Para tanto, 60 
pacientes, distribuídos aleatoriamente em 2 
g r u p o s :  G I : P r o p o f o l  1 %  e  G I I : 
Propofol1%+Efedrina0,1%. Parâmetros 
neuromusculares obtidos pela sequência de 
quatro estímulos nos músculos adutor do 
polegar e orbicular da pálpebra. T1: tempo de 
início ação do rocurônio. T2: tempo de bloqueio 
neuromuscular total. Frequência cardíaca (FC) 
e pressão arte rial média (PAM): M0 cinco 
minutos após midazolam; M1 após a indução 
com fentanil, propofol e rocurônio (0,6 mg.kg-
1); M2 imediatamente antes da intubação. Teste 
de qui-quadrado nas variáveis qualitativas e 
testes de Mann-Whitney e Wilcoxon pareado 
para quantitativos. Significância: p<0,05. 
Resultados: o tempo médio de T1 para GI foi de 
88 s, enquanto que para o GII foi de 92 s. 
Quanto ao tempo médio de T2, GI apresentou 
117 s e GII 123 s. Parâmetros cardiovasculares: 
os dois grupos diminuíram a PAM em M1. 
Houve recuperação dos parâmetros de FC e 
PAM no GII. A associação de 0,1% de efedrina 
ao propofol foi capaz de manter FC e PAM 
estáveis na indução anestésica, mas não 
influenciou a farmacocinética do rocurônio
Abstract.: Rapid-sequence induction of 
anesthesia face greater risk of hypoxemia and 
aspiration. Rocuronium is an alternative to this 
technique. Propofol is related to cardiovascular 
depression, thereby interferes with the latency 
of the n euromuscular blocker. Proposed 
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necessidade de aumento da dose de 0,6 para 1,2 
mg.kg -1 para obtenção de uma condição ótima 

5,6de laringoscopia e intubação . Além da dose 
administrada, o perfi l  cardiovascular 
influencia no início de ação do bloqueio 
neuromuscular. Durante a indução anestésica, 
hipotensão e diminuição do débito cardíaco 
estão frequentemente presentes devido ao uso 
de opióides e hipnóticos. Agentes indutores que 
preservam o débito cardíaco, como etomidato e 
cetamina, estão relacionados com bloqueio 

5,7,8
neuromuscular de início mais rápido . O 
propofol, hipnótico frequentemente utilizado na 
prática clínica, está relacionado à depressão 
cardiovascular, redução do débito cardíaco e 
hipotensão arterial. Desta forma, a associação 
de efedrina, um simpaticomimético de ação 
mista, ao propofol pode estar relacionada com 
menor  t empo  de  in í c io  de  ação  dos 
b l o q u e a d o r e s  n e u r o m u s c u l a r e s 

9-12adespolarizantes .
 
OBJETIVOS

Este estudo teve por objetivo avaliar a 
eficácia da efedrina, em doses individualizadas 
de acordo com o peso de cada paciente, na 
prevenção dos efeitos depressores do sistema 
cardiovascular provocados pelo propofol e 
também avaliar a influência da efedrina na 
farmacocinética (latência) do rocurônio na 
dose de 0,6 mg.kg-1.

 
MATERIAS E MÉTODOS

Após aprovação pelo Comitê de Ética da 
Faculdade de Medicina de Jundiaí (CAAE: 
1489913 .5 .0000 .5412)e  ob tenção  do 
consentimento livre e esclarecido dos pacientes, 
foram incluídos no estudo 60 pacientes, de 
ambos os gêneros, estado físico ASA I e II, com 
idades entre 18 e 65 anos e IMC entre 18,5 e 
29,9, submetidos à cirurgia eletiva sob 
anestesia geral, distribuídos aleatoriamente em 
dois grupos de acordo com a solução utilizada 
para hipnose na indução anestésica: grupo I 
(GI) - Propofol 1% (n = 30) e grupo II (GII) - 
Propofol 1% + Efedrina 0,1% (n=30). 
Constituíram critérios de exclusão: pacientes 
portadores de doenças neuromusculares ou em 

15

associate ephedrine to propofol to reduce the 
depressant effects of hypnotic and evaluate the 
pharmacokinetic changes of rocuronium. To this 
end, 60 patients were randomly divided into two 
groups: GI: Propofol 1% and GII: Propofol1 
Efedrina0,1% +%. Neuromuscular parameters 
obtained by the sequence of four stimuli in the 
adductor muscles of the thumb and orbicular 
eyelid. T1: onset time of rocuronium action. T2: 
time to complete neuromuscular blockade. 
Heart rate (HR) and mean arterial pressure 
(MAP): M0 five minutes after midazolam; M1 
after induction with fentanyl, propofol and 
rocuronium (0.6 mg.kg-1); M2 immediately 
before intubation. Chi-square test in qualitative 
variables and the Mann-Whitney and Wilcoxon 
tests for paired quantitative. Significance: p 
<0.05. Results: The mean time from T1 to GI 
was 88 s, while for the GII was 92 s. For the 
mean time T2, GI had 117 GII is 123 s. 
Cardiovascular parameters: the two groups 
decreased MAP in M1. There was recovery of 
the parameters of HR and MAP in GII. The 
combination of 0.1% ephedrine to propofol was 
able to maintain stable MAP and HR during 
induction of anesthesia, but did not influence the 
pharmacokinetics of rocuronium

 
INTRODUÇÃO

Os pacientes submetidos à anestesia geral 
enfrentam maior risco de hipoxemia e 
broncoaspiração, principalmente quando há 
necessidade de intubação em sequência 
rápida1. Para que as condições ótimas de 
intubação sejam atingidas rapidamente, é 
n e c e s s á r i o  u t i l i z a r  u m  b l o q u e a d o r 
n e u ro m u s c u l a r  d e  r á p i d o  e f e i t o .  A 
succinilcolina é o bloqueador neuromuscular 
despolarizante mais utilizadopara este fim, 
entretanto, esta droga apresenta vários efeitos 

2,3adversos que limitam sua utilização . Desta 
forma, o rocurônio, bloqueador neuromuscular 
adespolarizante, é uma alternativa para 
induções em sequência rápida para pacientes 
com ausência de jejum4. Altas doses de 
rocurônio são necessárias para a realização de 
intubação em sequência rápida, o que resulta 
em bloqueio neuromuscular prolongado, não 
desejado em cirurgias de curta duração. Há 
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uso de medicamentos que alterem a transmissão 
neuromuscular, portadores de doenças renal ou 
hepática, pacientes hipertensos, com distúrbio 
hidroeletrolítico e acidobásico, usuários de 
drogas betabloqueadorase submetidos a 
bloqueio espinhal como parte da técnica 
anestésica. Na sala cirúrgica, foi obtido acesso 
venoso  per i fér ico  para  h idra tação  e 
administração de drogas. Utilizou-se como 
monitorização contínua: cardioscópio nas 
derivações DII e V5, oxímetro de pulso, monitor 
não invasivo de pressão arterial automático e 
capnógrafo. P ara avaliação do bloqueio 
neuromuscular (BNM) foram empregados dois 
m o n i t o re s  i d ê n t i c o s  d e  t r a n s m i s s ã o 
neuromuscular (Aceleromiógrafo- TOF-
GUARD©) nos músculos adutor do polegar e 
orbicular do olho. Foi escolhido como modo de 
monitorização a sequência de quatro estímulos, 
que consiste em estímulos de 2Hz a cada 0,5 s 
segundos com intensidade de corrente elétrica 
supramáxima (40 a 60mA). Cinco minutos antes 
da indução anestésica foi administrado 
midazolam (0,05 mg.kg-1) para reduzir 
alterações dos parâmetros hemodinâmicos 
devido à ansiedade. A indução da anestesia foi 
obtida por meio defentanil (4 mcg.kg-1) seguido 
de propofol (2,5 mg.kg-1), em bomba de infusão 
contínua a 180 ml.h-1 (30mg. min-1), com ou 
sem efedrina em mesma seringa, conforme o 
sorteio dos grupos do estudo, e rocurônio (0,6 
mg.kg-1). Os pacientes foram ventilados sob 
máscara, com oxigênio a 100%, realizando-se 
as manobras de laringoscopia e intubação 
traqueal após ausência de respostas em ambos 
os monitores de trans missão neuromuscular. 
Foram utilizados eletrodos de superfície, um no 
trajeto do nervo ulnar, no punho, com 
transdutor de aceleração na falange distal do 
polegar e sensor de temperatura sobre a região 
tenar, e outro no trajeto do nervo facial, pré-
auricular, com transdutor de aceleração em 
topografia de músculo orbicular do olho e 
sensor de temperatura em região temporal. 
Após a hipnose e antes da administração do 
rocurônio, o monitor de BNM foi ligado para 
determinação do nível de estimulação 
supramáxima necessária para que a contração 
muscular do primeiro estímulo atingisse 100%. 
Os parâmetros hemodinâmicos, pressão 

arterial média (PAM) e frequência cardíaca 
(FC), foram registrados nos seguintes 
momentos: 5 minutos após o midazolam (0,05 
mg.kg-1) (M0), ao final da infusão do propofol, 
com ou sem efedrina (M1) e imediatamente 
antes das manobras de laringoscopia e 
intubação traqueal (M2). Em relação aos 
parâmetros neuromusculares, foram avaliados 
o início de ação do rocurônio (inter valo de 
tempo, em segundos, decorrido entre o início da 
injeção do bloqueador neuromuscular até 
redução de 75% ou mais na amplitude das 
respostas musculares) e o tempo para bloqueio 
neuromuscular total (intervalo de tempo, em 
segundos, decorrido entre a administração do 
rocurônio e a obtenção de 100% de bloqueio 
muscular). A atividade neuromuscular foi 
registrada em intervalo de 15 em 15 segundos, 
de acordo com a sequência de quatro estímulos 
l o g o  a p ó s  a  i n j e ç ã o  d o  b l o q u e a d o r 
neuromuscular até a instalação do bloqueio 
neuromuscular total, com ausência de respostas 
em ambos os aceleromiógrafos. Este intervalo 
de tempo foi calculado para cada paciente e 
registrados no momento de tempo de início de 
ação (redução de pelo menos uma resposta da 
sequência de quatro estímulos) e bloqueio total 
(ausência de resposta na sequência de quatro 
estímulos). Após estas medidas, o paciente era 
intubado e encerrava-se a coleta de dados. Para 
análise estatística utilizou-se para variáveis 
quali tativas: frequência,  expressa em 
porcentagem e o teste de qui-quadrado para 
comparações entre os grupos. Os parâmetros 
quantitativos foram estudados através da média 
e desvio padrão, como medida da tendência 
central e a comparação entre os grupos foi 
realizada através do teste de Mann-Whitney. A 
variáveis estudadas longitudinalmente, a 
comparação do momento inicial (M0) e 
momentos seguintes, dentro de cada grupo, foi 
realizada através do teste de Wilcoxon pareado. 
O nível de significância (p) foi assumido em 5% 
e o software utilizado para análise foi o SAS 
versão 9.2.

 
RESULTADOS

Com relação às características dos 
pacientes: idade, peso, índice de massa 
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corpórea (IMC), estado físico (ASA) e gênero 
(Tabela 1), não houve diferença significativa 
entre os grupos. 

Quanto aos parâmetros cardiovasculares, a 
comparação entre as frequências cardíacas 
(FC) nos momentos M0 e M1, nos Grupos I e II, 
não foram observadas diferenças com 
significância estatística: p=0,2270 e p=0,0845, 
respectivamente. No momento M2, essa 
diferença mostrou-se significativa, com 
p=0,0006, sendo menor no GI. No Grupo I, a 
comparação entre M0 e M1, observou-se p< 
0,0001, assim como quando foi comparado o 
M0 com M2 nesse mesmo grupo (p<0,0001), 
que apresentou redução dos valores ao longo do 
tempo. No Grupo II, analisando-se o M0 com o 
M1 foi observado redução significativa dos 
valores da FC (p< 0.0001). Ao analisarmos o 
M0 com o M2, neste mesmo grupo, os valores da 
frequência cardíaca retornaram a parâmetros 
iniciais (p= 0,7839), não apresentando 
diferença estatística (Tabela 2). 

Com relação aos valores de pressão arterial 
média (PAM), a comparação entre os Grupos I e 
II, não foram verificadas diferenças no 

momento inicial (M0), p=0,4276, entretanto 
houve diferenças entres os grupos nos 
momentos, M1 e M2 (p<0,0001), sendo os 
valores no grupo I menores, nos momentos 1 e 2. 
No Grupo I, os valores de PAM mostraram-se 
diferentes quando comparados nos momentos, 
M0 e M1, assim como, M0 e M2, com p< 0,0001. 
Apresentando redução progressiva ao longo do 
tempo. No Grupo II, foi observada diferença 
significativa na comparação entre M0 e M1 (p = 
0,0031), entretanto, na comparação entre os 
momentos, M0 e M2, observou-se que os valores 
da pressão arterial médica não apresentaram 
diferenças estatísticas (p = 0,0857) e 
retornaram aos valores iniciais do estudo 
(Tabela 2). Quanto ao tempo de início de ação 
do bloqueio neuromuscular (BNM), tanto no GI, 
quanto no GII, houve diferença significativa em 
relação a monitorização do bloqueio 
neuromuscular no músculo adutor do polegar e 
orbicular da pálpebra (p = 0,0062), (p < 
0,0001), respectivamente (Tabela 3). 

Quando avaliou-se o tempo de início de 
ação do bloqueador neuromuscular no mesmo 
local de monitorização do BNM, tanto no grupo 
I, quanto no grupo II, verificou-se que o 
musculo adutor do polegar e o orbicular da 
pálpebra apresentaram tempos de início de 
ação semelhantes (p = 0,6074), (p = 0,9567), 
respectivamente (Tabela 3). Quanto ao tempo 
total para instalação do BNM nos grupos I e II, 
houve diferenças significativas dos tempos na 
comparação entre os locais de monitorização 
do bloqueio neuromuscular (p < 0,001), sendo o 
tempo inferior correspondente ao músculo 
orbicular da pálpebra (Tabela 3). Quando 
avaliamos os tempos de bloqueio total em um 
mesmo local de monitorização, não foi 
observada diferenças entre os grupos I e II: p = 
0,1294 para o músculo orbicular da pálpebra e 
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Tabela 2- Parâmetros Cardiovasculares

GI GII

Momentos M0 M1 M2 M0 M1 M2

FC (bpm)* 79,4   8,9 (g)-+ 69,5   9,2 (h) 71,6   8,9 (i) 84,2   15,0(j) 76,4   12,9 (k) 83,6    14,2 (i)

PAM (mmHg)* 89,1    14,4 (a) 67,6     15,9 (b)-+ 66,9   9,7 (c) 91,84   13,7(d) 83,6    15,0 (e) 83,6    14,2 (i)-+

(g-j): p=0,2270; (h-k): p=0,0845; (i-l): p=0,0006; (g-h):  p<0,0001; (g-i): p<0,0001; (j-k): p<0,0001; (j-l):  p=0,7839;

(a-d): p=0,4276; (b-e): p<0,0001; (c-f):  p<0,0001; (a-b): p<0,0001; (a-c): p<0,0001; (d-e): p=0,0031; (d-f): p=0,0857

* Valores expressos pela Média     DP. Testes de Mann-Whitney e Wilcoxon pareados. -+

-+

-+

-+

-+ -+

-+ -+

-+
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p = 0,7898 para o músculo adutor do polegar 
(Tabela 3).

 
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

A população que participou deste estudo 
pode ser caracterizada como adultos não 
idosos, não obesos, sem predominância de 
gênero, números semelhantes de pacientes 
quanto ao estado físico estiveram distribuídos 
entre os grupos I e II, como mostram os dados 
antropométricos da Tabela 1, o que evidencia a 
homogeneidade dos grupos em estudo. O tempo 
de latência do bloqueador neuromuscular 
depende da velocidade com que a droga alcança 
a junção neuromuscular, que por sua vez, 
depende do débito cardíaco, do fluxo sanguíneo 
muscular e da distância do músculo ao 

7coração . Em condições ideais, os músculos a 
serem monitorizados devem refletir as 
condições adequadas de relaxamento durante 
as manobras de intubação e durante o 
procedimento cirúrgico. Isto nem sempre é 
possível. Para as manobras de intubação 
traqueal é importante o perfil de relaxamento 
dos músculos da laringe, no entanto, a 
monitorização do bloqueio neuromuscular 
diretamente nesses músculos necessitaria de 
equipamentos especiais e de alto custo, 
limitando o uso dos mesmos em pesquisas 
clínicas. Estudos com diversos músculos 
indicaram que o orbicular do olho apresenta 
comportamento semelhante aos músculos da 

13laringe . Sua monitorização, portanto, é um 
bom parâmetro para indicar o melhor momento 
para realizar a intubação traqueal.No entanto, 
na prática clínica diária, utiliza-se mais 
frequentemente a monitorização do nervo ulnar 
e avaliação das respostas do músculo adutor do 
polegar, tendo em vista sua inervação e seu fácil 

14,15
acesso . Em nosso estudo, tanto o tempo de 
início, como tempo total para bloqueio 
neuromuscular do nervo orbicular foram mais 
precoces do que quando avaliados para o nervo 
ulnar, e isso pode ser observado nos dois grupos 
analisados (Tabela 3). 

Esses resultados podem ser explicados pelo 
fato de que músculos próximos da circulação 
central e com melhor perfusão, tendem a ser 
paralisados mais rapidamente do que os 

m ú s c u l o s  p e r i f é r i c o s  q u e  p o s s u e m 
relat ivamente  menor f luxo sanguíneo 

16,17
muscular . Sabe-se que o propofol, agente 
hipnótico comumente utilizado na indução 
anestésica, pode causar hipotensão arterial, 
principalmente quando associado a um 
opióide18o que resultaria em diminuição do 
fluxo sanguíneo muscular, sendo portanto, 
citado como um fator responsável pelo aumento 
do tempo de latência dos bloqueadores 

4neuromusculares .A hipótese de que a 
associação do propofol a um vasopressor 
(efedrina 0,1%), resultaria em um aumento do 
debito cardíaco, com consequente incremento 
da perfusão tecidual e ação, de forma mais 
rápida, do rocurônio nos músculos da laringe e 
do diafragma12. Esta hipótese não foi 
confirmada em nosso estudo. A efedrina é um 
agente adrenérgico, não catecolamínico, cuja 
ação é predominantemente indireta por 
liberação de noradrenalina. A principal 
vantagem do seu emprego decorre do potente 
efeito venoconstritor, o que aumenta o retorno 
venoso. No presente estudo, as soluções 
empregadas na indução da anestesia foram 
b a s e a d a s  n o  e s t u d o  d e  G a m l i m  e 
colaboradores19 na qual a administração do 
propofol e efedrina, preparados em uma mesma 
seringa, permitiu a manutenção da proporção 
entre os dois agentes, independente do volume 
injetado, o que é particularmente interessante 
nos casos em que a dose de propofol 
administrada na indução da anestesia é 
determinada por critérios como a perda da 
consciência e dose calculada por quilo de peso. 
Segundo estes autores, os pacientes que 
receberam o propofol associado à efedrina 
apresentaram menor incidência de hipotensão 
arterial, sem aumento da frequência cardíaca 
ou hipertensão arterial quando comparados aos 
pacientes que não receberam este agente 
vasopresso r. A ação β1 adrenérgica induzida 
pela efedrina parece não produzir aumento da 
frequência cardíaca em pacientes cuja indução 
da anestesia foi utilizada o propofol, já que este 

20bloqueia os mecanismos de barorreflexo  e a 
21resposta simpática . Em nosso estudo a dose 

média de efedrina administrada na indução da 
anestesia foi de 16,7 mg, que corresponde a 248 
µg.kg-1. No estudo conduzido por Moro e 
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22
colaboradores , na qual foram utilizados dois 
grupos com concentrações diferentes de 
efedrina associado ao propofol empregadas na 
indução da anestesia: grupo1 (0,5 mg.ml-1) e 
grupo 2 (1 mg.ml-1), a dose média de efedrina 
variou de 2,9 a 6,2 mg, respectivamente, o que 
corresponde a 45 a 95 µg.kg-1. Gamlim e 
colaboradores19, empregaram em média 140 a 
2 6 0  µ g . k g - 1 d e  e f e d r i n a .  G a m l i n  e 

19colaboradores , utilizou a efedrina adicionada 
ao propofol na concentração de 0.5 mg.ml-1 
(efedrina a 0,05%) e concluiu que, nesta 
concentração, a efedrina não era suficiente 
para prevenir hipotensão,  entretanto, 
concentrações de efedrina de 0.75 ou 1 mg.ml-1 
eram eficientes para manter parâmetros 
c a rd i o v a s c u l a re s  e s t á v e i s .  M o ro  e 

22
colaboradores , utilizaramconcentrações de 
propofol e efedrina de 0,5 a 0,1% e conseguiram 
prevenir hipotensão na indução de anestesia 
com propofol a 1%. Em ambos estudos, a dose 
necessária de propofol foi calculada para que 
ocorresse a perda de consciência dos pacientes, 
sendo que esta dose variou de 2,7 a 2,9 mg.kg-1 

19 22para Gamlin  e 0,6 a 0,75 mg.kg-1 para Moro . 
Provavelmente as maiores doses de propofol no 
estudo de Gamlin tiveram que necessitar 
maiores doses de efedrina para que a 
estabilidade cardiovascular fosse alcançada, 
tal conclusão também pode ser interpretada no 
presente estudo, pois, ao utilizamos somente a 
concentração de efedrina de 0,1% associado ao 
propofol (1%) em uma dose fixa de 2,5 mg.kg-1 
para o propofol e 0,25mg.kg-1 de efedrina, 
pudemos encontrar uma dose de efedrina capaz 
de manter a performance cardiovascular na 
indução anestésica com propofol em uma dose 
fixa. A maior parte dos estudos que avaliaram os 
efeitos hemodinâmicos do propofol empregado 
durante a indução da anestesia, bem como da 
ação deste hipnótico sobre o tempo de latência 
dos bloqueadores neuromusculares, a dose 
administrada foi de 2 a 2,5 mg.kg-1, "em bolus", e 
não em infusão contínua controlada por bombas 
de infusão. A associação da efedrina ao 
propofol na indução da anestesia, bloquearia a 
redução do débito cardíaco induzido pelo 
propofol e por conseguinte, diminuiria o tempo 
para início e instalação total do bloqueio 
neuromuscular,  tanto  em músculo  de 

localização central como em localização 
periférica Tal hipótese não foi observada em 
nossos resultados, em concordância aos 

22
achados de Moro e colaboradores . Em seu 
trabalho, ele adotou a mesma velocidade de 
indução para o propofol que o presente estudo, 
30 mg.minˉ¹, e observou ausência de alterações 
importantes de FC e PAM, sendo que esta 
estabilidade hemodinâmica não refletiu em 
redução da latência do cisatracúrio. O uso da 
efredina nas doses de 0,07, 0,14, 0,21 e 0,26 
mg.kg-1associados ao propofol na indução 
anestésica foram efetivas na prevenção de 
hipotensão causada pelo hipnótico em outros 

4, 19trabalhos . A estabilidade cardiovascular 
proporcionada pela efedrina na associação com 
propofol foi capaz de encurtar o tempo de início 
de ação de bloqueadoresmusculares, tanto 

10
adespolarizantes, como o cisatracúrio  e 

2 3
v e c u r ô n i o ,  c o m o  d o  b l o q u e a d o r 
despolarizante succinilcolina9. Autilização de 
efedrina na dose de 0,07 mg.kg-1também esteve 
associada à redução no tempo de início de ação 

1 , 1 0 , 1 1 , 2 4do  rocurôn io .  Ta i s  não  foram 
comprovados em nossa pesquisa. Além do fluxo 
sanguíneo recebido pela fibra, outra variável a 
ser considerada é o tamanho da fibra muscular, 
que também é capaz de alterar a sensibilidade 
ao bloqueador neuromuscular. A sensibilidade 
do músculo ao bloqueador tem relação inversa 
ao diâmetro da fibra muscular. O diâmetro das 
fibras do músculo orbicular do olho é de 
aproximadamente 33 a 39 µm enquanto as 
fibras do músculo adutor do polegar têm um 
diâmetro de aproximadamente 20 µm. Contudo, 
apenas o tamanho da fibra muscular não 

25
garante maior sensibilidade de bloqueio . 
Assim, é provável que o tempo de latência dos 
bloqueadores neuromusculares não dependa 
somente de fatores circulatórios ou de tamanhos 
de fibras musculares, mas da associação desses 

22fatores nos pacientes . Em relação aos 
parâmetros hemodinâmicos, apesar dos dois 
grupos apresentarem diminuição da pressão 
arterial e frequência cardíaca após a indução 
(M1), essa redução foi mais acentuada no grupo 
em que a efedrina não foi utilizada. No momento 
M2 houve uma forte tendência a recuperação 
dos parâmetros iniciais de FC e PAM no grupo 
em que a efedrina foi utilizada. O mesmo não foi 
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observado no GI, no qual os parâmetros 
hemodinâmicos não recuperaram os valores do 
momento inicial (Tabela 2). Michelsen e 

26
colaboradores  observaram atenuação da 
queda de pressão arterial, com uso da efedrina 
associado ao propofol, porém não foi verificada 
abolição completa da hipotensão durante a 
indução anestés ica.  Gopalakrishna e 

27colaboradoresl , reportaram que a efedrina 
não foi eficaz para prevenir hipotensão após 
indução com propofol e rocurônio durante 

28intubação em sequência rápida.Singh et al , 
utilizaram 15mg de efedrina associada ao 
propofol, e constataram melhores condições de 
intubação, quando comparados aos grupos que 
tiveram, em sua indução, a utilização do 
tiopental ou propofol sem vasopressores. 

19
Gamlin et al , concluiu que a efedrina 
adicionada ao propofol na concentração de 0.5 
mg.ml-1 (efedrina a 0,05%) não era suficiente 
para prevenir hipotensão,  entretanto, 
concentrações de 0.75 ou 1 mg.ml-1 foram 
adequadas na prevenção da hipotensão. Em 
nosso estudo a dose total de efedrina 
administrada foi variável de acordo com o peso 
do paciente, na dose de 0,25 mg.kg-1 (dose total 
máxima de 20mg), correspondente a uma 
concentração de 1 mg.ml-1 (efedrina a 0,1%), 
sendo, nesta dose, adequada para manutenção 
da estabilidade cardiovascular. Nosso estudo 
possui algumas limitações: não foi medido o 
aumento do débito cardíaco, o que poderia 
demonstrar quantitativamente o efeito da 
efedrina sobre o sistema cardiovascular. Seria 
difícil medir os efeitos da efedrina sobre o fluxo 
sanguíneo muscular em um contexto clínico. 
Portanto, diferenças no fluxo sanguíneo 
regional podem apenas ser supostos. Vale 
ressaltar ainda que existem modelos de 
aceleromiógrafos mais recentes e de maior 

25precisão. Hemmerling et al , postularam que o 
acaleromiógrafo TOF-Guard® é menos 
sensível do que o TOF-Watch SX®. Doses 
crescentes de rocurônio poderiam ser utilizadas 
para que se pudesse avaliar com mais certeza se 
a  e f e d r i n a  p o d e r i a  i n f l u e n c i a r  n a 
farmacocinética do bloqueador neuromuscular 
na indução anestésica com propofol. Diante das 
condições metodológicas utilizadas em nossa 
pesquisa foi possível comprovar que as junções 

neuromusculares centrais são bloqueadas mais 
prontamente do que as periféricas, porém, a 
efedrina não foi capaz de tornar este bloqueio 
mais  precoce em ambos os locais  de 
monitorização do bloqueio neuromuscular 
proposto. A efedrina na dose de 0,25 mg.kg-1, 
em associação com o propofol a 1%, na indução 
anestésica, foi capaz de manter um padrão 
hemodinâmico mais estável, entretanto não 
alterou a farmacocinética do rocurônio na dose 
de 0,6 mg.kg-1.

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Muñoz HR, Gonzalez AG, Dagmino JA, 
Gonzalez JA, Perez AE.The effect of ephedrine 
on the onset time of rocuronium. Anesth Analg. 
1997; 85: 437-40. 

2. Sparr HJ. Choice of the muscle relaxant 
for  rap id-sequence  induc t ion .  Eur  J 
Anaesthesiol. 2001 Nov; (Suppl 23): 71-6 

3. Perry JJ, Lee JS, Sillberg VA, Wells GA. 
Rocuronium versus succinylcholine for rapid 
sequence induction intubation. Cochrane 
Database of Syst Ver. 2008 Apr 16; (2): 
Cd002788. 

4. Tan CH, Onisong MK, Chiu WK. The 
influence of induction technique on intubating 
c o n d i t i o n s  1  m i n  a f t e r  ro c u ro n i u m 
administration: a comparison of a propofol-
ephedrine combinat ion and propofol . 
Anaesthesia. 2002 Mar; 57(3): 223-6 

5. Hans P, Brichant JF, Hubert B, Dewandre 
PY, Lamy M. Influence of induction of 
anaesthesia on intubating conditions one 
minute after rocuronium administration: 
comparison of ketamine and thiopentone. 
Anaesthesia. 1999;54: 276-9. 

6. Magorian T, Flannery KB, Miller RD. 
Comparison of rocuronium, succinylcholine 
and vecuronium for rapid sequence induction of 
anesthesia in adult patients. Anesthesiology. 
1993;79:913-8. 

7. Donati F. Onset of action of relaxants, 
Can J Anaesth. 1988 May; 35(3 (Pt 2)): S52-8. 

8. Fuchs-Buder T, Sparr HJ, Ziegenfu BT. 
Thiopental or etomidate for rapid sequence 
induction with rocuronium. Br J Anaesth. 
1998;80:504-6. 

9. Ganidagli S, Cengiz M, Baysal Z. Effect 

Efeito da efedrina associado ao propofol na farmacocinética do rocurônio- José Fernando Meletti e cols.

Perspectivas Médicas, 28(2): 14-21, jan/abri 2017. DOI: 10.6006/perspectmed.02012017.1862276573

 



21

o f  e p h e d r i n e  o n  t h e  o n s e t  t i m e  o f 
succinylcholine. Acta Anaesthesiol Scand. 
2004;48:1306-9. 

10. Albert F, Hans P, Bitar Y, Brichant JF, 
Dewandre PY, Lamy M. Effects of ephedrine on 
the onset time of neuromuscular block and 
intubating conditions after cisatracurium: 
preliminary results. Acta Anaesthesiol Belg. 
2000;51:167-71. 

11. Szmuk P, Ezri T, Chelly JE, Katz J. The 
onset time of rocuronium in slowed by esmolol 
and accelerated by ephedrine. Anesth 
Analg.2000;90:1217-9. 

12. Kim KS, Cheong MA, Jeon JW, Lee JH, 
Shim JC. The dose effect of ephedrine on the 
onset time of vecuronium. Anaesth Analg. 
2003;96:1042-6. 

13. Debaene B, Beaussier M, Meistelman C, 
Donati F, Lienhart A. Monitoring the onset of 
neuromuscular block at the orbicularis oculi 
can predict good intubating conditions during 
atracurium-induced neuromuscular block. 
Anesth Analg. 1995; 80:360-363. 

14. Munhoz DC, Braga A de F, Potério GB. 
Influência da frequência de estímulos na 
instalação do bloqueio neuromuscular 
produzido pelo rocurônio e pancurônio: 
avaliação pelo método acelerográfico. Rev. 
Bras. Anestesiol. 2004; 54(1): 3-12. 

15. Donati F, Meistelman C, Plaud 
B.Vecuronium neuromuscular blockade at the 
diaphragm, the orbicularis oculi, and adductor 
pollicis muscles. Anesthesiology. 1990 Nov; 
73(5): 870-5. 

16. Chauvin M, Lebreault C, Duvaldestin P. 
The neuromuscular blocking effect  of 
vecuronium on the human diaphragm. Anesth 
Analg.1987 Feb;66:117-122. 

17. Pansard JL, Chauvin M, Lebreault C, 
Gauneau P, Duvaldestin P . Effect of an 
intubating dose of succinylcholine and 
atracurium on the diaphragm and adductor 
pollicis muscle in humans. Anesthesiology.1987 
Set;67:326-330. 

18. Hug CC Jr, McLeskey CH, Nahrwold 
Ml, Roizen MF, Stanley TH, Thisted RA, 
Walawander CA, White PF,Apfelbaum JL, 
Grasela TH. Hemodynamic effects of propofol: 
data from over 25 000 patients. Anesth Analg. 
1993; 77(4):S21-9. 

19. Gamlin F, Vucevic M, Winslow L, J 

Berridge. The haemodynamic effects of propofol 
in combination with ephedrine. Anaesthesia. 
1996 May;51:488-91. 

20. Cullen PM, Turtle M, Prys-Roberts C, 
Way WL, Dye J. Effect of propofol anesthesia on 
baroreflex activity in humans. Anesth Analg. 
1987 Nov;66(11):1115-20. 

21. Lindgren L, Yliu-Hankala A, Randell T, 
Kirvela M, Scheinin M, Neuvonen PJ. 
Haemodynamic and catecholamine responses 
to induction of anaesthesia and tracheal 
intubation: comparasion between propofol and 
thiopentone. Br J Anaesth. 1993; 70: 306-10.

22. Moro ET, Nakamura G, Martino RS, 
Nakamoto ML, Rodrigues GR, Ganem EM, 
Módolo NS. Efeito do propofol associado à 
efedrina no tempo de latência do cisatracúrio. 
Rev Assoc Med Bras. 2007;53(3):272-5. 

23. Harrison P, Feldman AS. Intubating 
conditions with ORG NC 45. Anaesthesia. 
1981;36:847-7. 

24. Ezri T, Szmuk P, Warters RD, Gebhard 
RE, Pivalizza EG, Katz J. Changes in onset time 
of rocuronium with ephedrine and esmolol - the 
role of cardiac output. Acta Anaesthesiol Scand. 
2003 Oct; 47:1067-72. 

25. Saitoh Y, Oshima T, Nakata Y - 
A c c e l e ro m y o g r a p h i c  m o n i t o r i n g  o f 
neuromuscular block over the orbicularis oris 
muscle in anesthetized patients receiving 
v e c u r o n i u m .  J  C l i n  A n e s t h ,  2 0 1 0 
Aug;22(5):318-23. 

26. Michelsen I, Helbo-Hansen HS, Kohler 
F, Lorenzen AG, Rydlund E, Bentzon MW. 
Prophylactic ephedrine attenuates the 
hemodynamic response to propofol in elderly 
f e m a l e  p a t i e n t s .  A n e s t h  A n a l g . 1 9 9 8 
Mar;86(3):477-81. 

27. Gopalakrishna MD, Krishna HM, 
Shenoy UK. The effect of ephedrine on 
intubating conditions and haemodynamics 
during rapid tracheal intubation using propofol 
and  rocuron ium .  Br  J  Anaes th .2007 
Aug;99(2):191-4. 

28. Singh K, Singhal S, Raghove P. A study 
to evaluate effect of ephedrine on intubating 
conditions and haemodynamic parameters 
using low dose rocuronium with different 
induction agentes. Int J Pharmacol and Clin Sci. 
2013 Mar;2(1):9-13.

Efeito da efedrina associado ao propofol na farmacocinética do rocurônio- José Fernando Meletti e cols.

Perspectivas Médicas, 28(2): 14-21, jan/abri 2017. DOI: 10.6006/perspectmed.02012017.1862276573

 



22

Perspectivas Médicas, 28(2): 22-29, mai/ago 2017. DOI: 10.6006/perspectmed.02032017.5236842175

1TSA-SBA, Instrutor Co-Responsável pelo 
C E T - S B A - R e s i d ê n c i a  M é d i c a  e m 
Anestesiologia da Faculdade de Medicina de 
Jundiaí. Professor Colaborador da Disciplina 
de Anestesiologia da Faculdade de Medicina de 
Jundiaí.

2
TSA-SBA, Doutor em Anestesiologia, 

Professor Adjunto, Chefe da Disciplina de 
Anestesiologia da Faculdade de Medicina de 
Jundiaí ,  Responsável  pe lo  CET-SBA-
Residência Médica em Anestesiologia da 
Faculdade de Medicina de Jundiaí. 

3TSA-SBA, Mestre em Ciências da Saúde, 
Co-Responsável pelo CET-SBA-Residência 
Médica em Anestesiologia da Faculdade de 
Medicina de Jundiaí, Professor Auxiliar da 
Disciplina de Anestesiologia da Faculdade de 
Medicina de Jundiaí.

4Médico em Especialização do terceiro ano 
de anestesiologia pelo CET-SBA-Residência 
Médica em Anestesiologia da Faculdade de 
Medicina de Jundiaí.

Correspondência para:  Daniel de Carli. 
Av. Horácio S. Oliveira no 200, casa 6. Chácara 
Malota, Jundiaí, SP. CEP: 13211-534. email: 
danidkrli@ig.com.br 

Não existem conflitos de interesse.

Artigo ainda não publicado.

RESUMO

Equipos de infusão parenteral estão entre 
os materiais hospitalares mais utilizados. 
Dentre as complicações relacionadas a sua 
utilização destacamos a contaminação 
parenteral por corpos estranhos. A perfuração 
de injetores de equipos de soro, frascos de soro, 
ou medicações pode desprender um pequeno 
fragmento capaz de causar múltiplas lesões ao 
paciente (obstrutivas, inflamatórias, ou 
infecciosas). Objetivando avaliar a prevalência 
de corpos estranhos retidos nestes equipos, 
realizou-se um estudo observacional onde 
foram pesquisados 164 equipos descartados 
após procedimentos cirúrgicos. Para cada 
equipo registrou-se o tipo e a duração da 
cirurgia, a quantidade de frascos de soro, de 
ampolas e de frascos de medicamentos 
utilizados. Quando identificados, os corpos 
estranhos foram fotografados e investigados. 
Nas cirurgias em que não se constatou a 
presença de corpos estranhos prevaleceu um 
tempo médio de 52,35 minutos, utilizou-se uma 
média de 1,84 frascos de soro e 7,31 frascos ou 
ampolas de medicação. Em 6,71% das câmaras 
foram encontrados 17 corpos estranhos, sendo 
41,18% de vidro, 23,53% de linha, 17,65% de 
borracha e 17,65% sem identificação da 
origem. Nestas cirurgias o tempo médio foi de 
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90,91 minutos, utilizou-se em média 2,91 
frascos de soro e 11,09 frascos ou ampolas de 
medicação (p<0,01). Conclui-se que os corpos 
estranhos retidos nos filtros de partículas foram 
mais frequentes nas cirurgias com maior tempo 
cirúrgico e maior utilização de ampolas e 
frascos.

ABSTRACT

Parenteral infusion sets are among the 
materials most commonly used in hospital. 
Complications related to the use of this 
equipment include parenteral contamination by 
foreign bodies. The piercing of stoppers 
injectors of parenteral infusion catheters, 
bottles or medications can give off a small 
fragment capable of causing multiple injuries to 
the patient (obstructive, inflammatory, or 
infectious). To evaluate the prevalence of 
foreign bodies retained in these catheters, we 
performed an observational study which 
surveyed 164 parenteral infusion sets discarded 
after surgical procedures. For each line, it was 
recorded the type and duration of surgery, the 
amount of parenteral infusion bottles, ampoules 
and vials of medication used. When identified, 
the foreign bodies were photographed and 
investigated. In surgery that was not observed 
the presence of foreign bodies prevailed an 
average time of 52.35 minutes, it was used an 
average of 1.84 serum vials and 7.31 medication 
vials or ampoules. In 6.71% of the chambers, 17 
foreign bodies were found. It was 41.18% of 
glass, 23.53% thread, 17.65% rubber and 
17.65% without identifying the origin. In these 
surgeries the median time was 90.91 minutes, it 
was used on average of 2.91 serum bottles and 
11.09 medication vials or ampoules (p<0.01). 
We conclude that foreign bodies retained in the 
particles filters were more common in surgeries 
with longer surgical time and increased use of 
ampoules and vials.

INTRODUÇÃO

Equipos de soro estão entre os materiais 

médico-hospitalares mais uti l izados1. 
Presentes no cotidiano do anestesiologista, 
estão indicados para auxiliar a hidratação, 
alimentação, transfusão sanguínea, solução de 
diálise, bem como infundir medicamentos em 
soluções parenterais. Estes produtos podem 
estar associados a riscos significativos para a 

1,2segurança dos pacientes .
Desde o fim de 2008, após determinação da 

Agencia Nacional de Vigilância Sanitária 
( A N V I S A ) ,  t o r n o u - s e  o b r i g a t ó r i a  a 
administração de qualquer solução parenteral 

3
ao paciente com sistema fechado . O Sistema 
fechado é definido como a administração de 
solução parenteral na qual durante todo o 
preparo e administração não permite o contato 

3da solução com o meio ambiente . Não é 
permitido violar a embalagem, ou que se 
necessite a retirada e recolocação do introdutor 
do equipo para o escoamento da solução. 
Equipos de soro modernos ( f igura 1) 
apresentam uma entrada lateral com filtro 
esterilizante, garantindo que o ar filtrado neste 
não seja considerado meio ambiente, já que o 
filtro encontra-se estéril. Portanto, pode 
utilizar-se deste recurso para facilitar o 
escoamento de toda a solução evitando o 
colabamentoo frasco de soro.

Figura 1: Equipo para infusão de soro (macrogotas).

1.  Ponta perfurante com tampa protetora (introdutor)
2.  Válvula (respiro) de ar com filtro
3.  Câmara flexível gotejadora em macrogotas
4.  Filtro de partículas hidrófobo e bacteriológico
5.  Pinça rolete para dosagem de volume
6.  Tubo em PVC, atóxico e apirogênico
7.  Injetor lateral
8.  Conexão “luer lock” universal
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Dentre as complicações que podem ser 
causadas pelo uso destes equipamentos, 
destacamos a contaminação por corpos 
estranhos. Somente o fato de furar o frasco de 
soro já é capaz de infundir ao paciente um 
pedaço de plástico, sendo este, um possível 

3,4
causador de um tromboembolismo venoso.  
Cabe lembrar que as drogas estão disponíveis 
em vários recipientes como frascos e ampolas, e 
seu uso e manipulações são diversificados. 
C o n s e q u e n t e m e n t e ,  m u i t o s  t i p o s  d e 
contaminação por partículas podem ocorrer, 
sejam elas por vidro, plástico, borracha e até 
mesmo por part ículas  de drogas não 

5-7dissolvidas.
As ampolas de vidro representam um 

elevado risco de contaminação por partículas, 
já que fragmentos de vidro podem entrar na 

8-10ampola quando esta é aberta. Se uma agulha  
é usada para a remoção do conteúdo de uma 
ampola de vidro, pequenas partículas de vidro 
podem passar através da agulha para dentro da 

11-13seringa e ser facilmente injetada ao paciente.  
Contaminações por plástico e borracha são 

14,15
também relatadas.  A manipulação das rolhas 
de injetores de equipos de soro e de frascos de 
medicações com itens afiados, como agulhas, 
pode desprender ao paciente um pedaço 
pequeno de fragmento. Esta partícula pode 
ainda flutuar na medicação ou solução e, se for 
pequena ou mascarada, a contaminação pode 

15passar despercebida.  
As partículas presentes no compartimento 

intraluminal que não foram retidas por um filtro 
atingem a circulação. Elas podem gerar   efeitos 
desfavoráveis, especialmente em pacientes que 

16já estão doentes e debilitados.  As células 
endoteliais ficam, então, suceptíveis a 
inflamação, infecção e a reações citotóxicas 

17,18
provocados pelas partículas.  

Em modelos experimentais em animais, 
manifestações pulmonares (trombos, micro-
êmbolos e diferentes graus de atelectasia) e 
lesões fibróticas ou granulomatosas crônicas 
no intestino, rins e fígado estão entre as 
complicações observadas em injeções 

18-21parenterais de corpos estranhos.  Cirrose 

hepática nodular por fibrose silicótica foi 
22também reportada.  

Estudos in vitro com células endoteliais e 
macrófagos também demonstraram indução da 
resposta imune pela presença de corpos 

17
estranhos na circulação.  O efeito de infusões 
de partículas é agravado em situações de 
perturbação da microcirculação, tais como em 
isquemia e reperfusão após cardioplegia, em 
que se observou aumento da adesão de 

23,24leucócitos em humanos e animais.
Outro sinal clínico que pode ser causado 

por partículas de vidro de ampolas é a flebite, 
caracterizada pela presença de calor, dor, 
i n c h a ç o  e  v e r m e l h i d ã o  n o  l o c a l  d a 

25,26
administração parenteral.  Lesões cerebrais 

27obstrutivas não devem ser descartadas,  assim 
como manifestações como SIRS (síndrome da 

28,29
resposta sistêmica inflamatória) e sepse.

®
Vários tipos de filtros (Millipore , filtros em 

linha, filtros em câmaras gotejadoras, filtros 
para aspiração de medicamentos) têm sido 
utilizados, em estudos, para reduzir a incidência 

8
de contaminação por partículas.  Foi 
demonstrado que os filtros retentores de 
partículas são capazes de evitar quase que 

7completamente a infusão de corpos estranhos.   
Comprovou-se também que a sua utilização é 
capaz de reter partículas com mais de 0,2µm e 

30impedir a perda e lesão de capilares , atenuar o 
23,31processo inflamatório  e a formação de 

26
tromboflebites , bem como a evolução para 

32
quadros sépticos .

 Além do dano direto ao paciente, a 
contaminação por corpos estranhos pode 
conduzir a custos de tratamento adicionais bem 
como  o  pro longamen to  do  t empo  de 

5
permanência hospitalar.

OBJETIVO

O presente trabalho objetivou avaliar a 
prevalência de corpos estranhos retidos em 
filtros de partículas presentes nos equipos de 
infusão parenteral de pacientes submetidos a 
cirurgias ambulatoriais em Hospital Público 
Universitário e avaliar a importância deste 
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equipamento na prevenção da inoculação de 
corpos estranhos nos pacientes.

MATERIAL E MÉTODO

Obtida a aprovação do Comitê de Ética e 
Pesquisa da Faculdade de Medicina de Jundiaí 
(FMJ), sob o protocolo 142/2013. Nesta 
ocasião, solicitamos ao comitê um parecer 
quanto à necessidade de assinatura de termo de 
consentimento livre e esclarecido pelos 
pacientes submetidos aos procedimentos. Este 
parecer afastou a necessidade do termo por se 
tratar de análise de material descartado, sem 
risco adicional ao paciente, sob a condição de 
que a identidade dos pacientes permanecesse 
sigilosa.

Foi realizado estudo observacional 
descritivo, durante o período de maio de 2011 a 
abril de 2013. Pesquisados os filtros dos 
equipos de soro descartados após a interrupção 
do acesso venoso no pós-operatório de 
procedimentos cirúrgicos e diagnósticos 
rea l i z ados  s ob  anes t e s ia  em  reg ime 
ambulatorial no Hospital Universitário da 
Faculdade de Medicina de Jundiaí. A escolha 
deste tipo de procedimento deveu-se à 
preocupação de não aumentar o custo 
operacional da instituição.

Salienta-se que, nem o anestesiologista, 
nem qualquer outro elemento da equipe 
presente nas salas cirúrgicas onde ocorreram os 
procedimentos, tiveram alguma orientação 
quanto a cuidados adicionais relacionados à 
pesquisa.

Durante os procedimentos foram utilizados 
equipos de soro gravitacionais de macrogotas 
para infusão de soluções parenterais estéreis 
cuja fabricação respeita as normas exigidas 
pela ANVISA. Todos os equipos apresentavam 
filtros de partículas na porção inferior da 
câmara gotejadora, com de 15µm de abertura 
dos poros. No momento da alta da sala de 
recuperação anestésica dos pacientes 
submetidos aos procedimentos ambulatoriais, 
os equipos de soro descartados foram 
selecionados. Para cada equipo, foram 

avaliados e registrados o tipo e a duração da 
cirurgia, a quantidade de soros utilizados, a 
quant idade  de  ampolas  e  f rascos  de 
medicamentos utilizados e a ocorrência ou não 
de intercorrências per-operatórias, mediante 
protocolo pré-estabelecido.

O material para análise foi obtido após 
e s v a z i a m e n t o  c o m p l e t o  d o  e q u i p o  e 
consequente sedimentação de possíveis 
partículas. A exposição do filtro de partículas 
foi obtida através de corte único e contínuo 
imediatamente abaixo da inserção do tubo de 
PVC com a porção inferior da câmara 
gotejadora e no terço inferior da câmara 
flexível gotejadora de macrogotas, 0,5 cm 
acima do filtro de partículas. O filtro exposto foi 
analisado minuciosamente com lente de 
aumento de dez vezes e, para isso, o pesquisador 
utilizou equipamentos de proteção individual 
(EPI´s) como óculos, luvas descartáveis e 
máscara. 

Um total de 164 filtros de partículas foi 
analisado e, assim que identificados, os corpos 
estranhos foram investigados com o intuito de 
esclarecer a sua origem. Isso foi obtido através 
da verificação de sua consistência, cor, 
tamanho e formato. Foi anotada, também, a 
quantidade de partículas identificadas em cada 
filtro. A análise estatística dos dados 
encontrados foi então realizada por meio do 
teste t de Student para os dados paramétricos 
(número de corpos estranhos) e teste de Mann-
Whitney para os dados não paramétricos 
(presença ou não de corpos estranhos).

Após  a  anál i se ,  a lguns  mater ia i s 
encon trados  foram fo togra fados  por 
p ro f i s s i o n a l  q u a l i f i c a d o  e m  e s t ú d i o 
profissional. Utilizou-se para exposição do 
material uma mesa still integralmente limpa 
com álcool a 70% e iluminação artificial por 
meio de duas luminárias com lâmpadas 
fluorescentes. O manuseio das câmaras 
go te jadoras  fo i  rea l i zado  com luvas 
descartáveis. A fotografia foi obtida por câmera 
fotográfica SLR full frame com flash externo, 
t u b o  e x t e n s o r  1 2 + 2 0 + 3 6 m m  e  l e n t e 
m a c r o s c ó p i c a  n a  p r o p o r ç ã o  1 : 1 . 
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Posteriormente as fotos foram digitalizadas.

RESULTADOS

Após a análise dos filtros das 164 câmaras 
gotejadoras, não se evidenciou nenhuma 
partícula em 153 câmaras (93,29%). Em 11 
câmaras (6,71%), quantificou-se um total de 17 
corpos estranhos (Figura 2). Das 17 partículas, 
sete eram de vidro (41,18%), quatro de linha 
(23,53%), três de borracha (17,65%) e três 
delas não se conseguiu identificação quanto à 
origem (17,65%) (tabela 1).

Quanto ao tempo cirúrgico, constatou-se 
uma média de 54,94 minutos (DP±24,60) dentre 
os 164 procedimentos. Nas 11 cirurgias em que 
se identificou corpos estranhos nos filtros a 
média foi de 90,91 minutos (DP±23,11), e nas 
153 cirurgias sem presença de corpos estranhos 
prevaleceu um tempo de 52,35 minutos 
(DP±22,66). Comparando-se o tempo cirúrgico 
dos grups com presença de corpo estranho e 
com ausência de corpo estranho obteve-se um 
teste de Mann-Whitney com significância 
estatística (p)<0,01 (tabela 2).

A média de frascos de soro utilizados foi de 
1,91 (DP±0,74). No grupo com identificação de 
corpos estranhos constatou-se média de 2,91 
(DP±0,54), e no grupo sem corpos estranhos 
1,84 (DP±0,7). Comparando-se o número de 
corpos estranhos encontrados (17) com o grupo 
onde não se encontrou nenhum corpo estranho, 
obteve-se  um tes te  t  de  S tudent  com 
significância estatística (p<0,01) (tabela 2).  
Comparando-se os grupos com presença ou não 
de corpos estranhos com relação ao número de 
frascos de soro utilizados através do teste de 
Mann-Whitney não se evidenciou diferença 
estatisticamente significante (p>0,05).

Constatou-se uma média de 7,57 (DP±3,28) 
ampolas e frascos de medicamentos por 
cirurgia, levando-se em conta os 164 
procedimentos ambulatoriais. No grupo com 
presença de corpos estranhos encontrou-se 
média de 11,09 (DP±2,91) frascos e ampolas e 
no grupo sem corpos estranhos, média de 7,31 
(DP±3,17). Comparando-se os grupos com 
presença de corpos estranhos e com ausência de 
corpos estranhos obteve-se um teste de Mann-
Whitney com  diferença estatisticamente 
significante (p<0,01) (tabela 2).
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Figura 2: Fotografias em macro do filtro retentor de 
partículas da câmara gotejadora de equipos de soro onde 
foram encontradas as seguintes partículas: A: Linha ou 
fio, B: ampliação da imagem A, C: Material de origem não 
identificada, D: Ampliação da imagem C, E: Vidro e 
material de origem não identificada, F: Ampliação da 
imagem E, G: Borracha, H: Ampliação da imagem G.

Tabela 2: Comparação entre as médias e desvio padrão 
dos grupos em que se encontraram corpos estranhos no 
filtro, e do grupo onde não se encontraram corpos 
estranhos, com relação ao tempo médio de cirurgia, 
número de frascos de soro utilizados e número de ampolas 
e frascos de medicação utilizados.

*Teste de Mann-Whitney  
**Teste t de Student

Tabela 1: Tipo de material encontrado em número de 
partículas e porcentagem.
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DISCUSSÃO

Analisando os resultados obtidos com a 
pesquisa, notamos que a presença de partículas 
nos filtros é influenciada pelo tempo cirúrgico 
aumentado, número de ampolas, frascos de 
medicamentos e número de frascos de soro 
utilizados.

De acordo com os resultados obtidos, 
conclui-se que a ausência dos filtros de 
partículas nos equipos de soro pode aumentar 
os riscos de inoculação de partículas 
causadoras de danos para a circulação. 
Portanto, de acordo com a gravidade das 
compl icações  d ire tas  ou  indire tas ,  o 
impedimento da entrada de partículas 
estranhas ao sistema circulatório dos pacientes 
pode prevenir a ocorrência de diversas afecções 
que podem comprometer sua integridade e bem 
estar. 

As associações British Pharmaceutical 
Nutrition Group (BPNG), Royal College of 
Nursing (RCN 2005), National Coordinating 
Committee on Large Volume Parenterals 
(NCCLVP), Intravenous Nurses Society (INS) e 
Food and Drug Administration (FDA) orientam 
a incorporação de um filtro em qualquer 
sistema de administração intravenoso. De 
acordo com a recomendação estabelecida pela 
ISO 8536-4 (2010) para infusões parenterais, o 
uso de filtros de partículas de 15µm em sistemas 
de equipo se torna essencial e é recomendado 

5para a proteção do paciente . Apesar destas 
recomendações, ainda podemos encontrar 
e q u i p o s  s e m  f i l t r o s  d e  p a r t í c u l a s 
comercializados e utilizados nas instituições de 
saúde brasileiras. Isso se deve, provavelmente, 
ao preço mais acessível, falta de informação dos 
profissionais de saúde e falta de comunicação 
entre o departamento de compras de materiais 
dos hospitais e as equipes que utilizam esses 
equipamentos.

Diferentes técnicas de aspiração do 
c o n t e ú d o  d a s  a m p o l a s  e  f r a s c o s  d e 
medicamentos, diferentes tamanhos de ampolas 
e até mesmo diferentes formas de abrir ampolas 
de vidro influenciam na inoculação e 

22
contaminação por partículas.  A probabilidade 
d e  i n f u s ã o  d e  c o r p o s  e s t r a n h o s 
inadvertidamente é diminuída quando se faz uso 
de agulhas de calibres menores, como a agulha 
25G ao invés de 18G para aspiração de 
medicamentos em seus recipientes. Também é 
diminuída quando são usadas ampolas com 
menor capacidade volumétrica e de menor 
tamanho, como as de vidro de 2 ml em 
comparação com ampolas de vidro de 20 ml e  
quando se usa algodão como auxílio para abrir 

33
ampolas de vidro .

Existem outras estratégias para prevenção 
de complicações. Podemos citar a abolição do 
uso de ampolas de vidro, tendo como 
alternativas as de plástico, que permitem serem 
abertas sem a dispersão de fragmentos. O uso 
de agulhas com filtros para a aspiração do 
conteúdo das ampolas, além dos já citados 
filtros nas câmaras gotejadoras do equipo, são 

34,35estratégias dignas de sucesso.  Eles fornecem 
proteção contra a contaminação por partículas, 
contaminação microbiológica bem como 

5 ajudam na eliminação de ar da solução. Outras 
formas de prevenção seriam a utilização de 
agulhas não cortantes e sistemas sem agulhas 

®
(luer lock ). Apesar de ainda pouco utilizados, 
filtros presentes em porções mais distais dos 
equipos, após o injetor lateral, podem oferer 
proteção adicional e merecem estudos futuros 
com o intuito de esclarecer seus reais 
benefícios.

Sabe-se também que a maioria das ampolas 
e frascos utilizados na prática anestésica não 
possui esterilização externa, portanto o risco de 
in f lamações  ou mesmo contaminação 

8,36bacteriana é possível.  Uma idéia para tentar 
minimizar tais complicações seria o incentivo à 
produção de forma estéril desses materiais bem 
como o manuseio deles ser realizado 
respeitando-se normas de esterilidade. 

Reconhecendo os riscos associados com a 
contaminação por partículas, torna-se 
importante aperfeiçoar a terapia de infusão. Os 
procedimentos operacionais que envolvam a 
administração de soluções intravasculares 
devem ser devidadente respeitados e atenção 
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adicional deve ser desprendida à formação de 
pessoal médico e equipe de enfermagem. A 
somatória dessas medidas é ferramenta útil 
para melhorar a segurança do paciente.

CONCLUSÃO

Observou-se a presença de corpos 
estranhos retidos nos filtros de partículas em 
6,71% dos equipos de infusão parenteral de 
pacientes submetidos a cirurgias ambulatoriais 
em Hospital Universitário, concluindo que o 
uso de filtros de partículas em sistemas de 
equipo de infusão parenteral deve ser 
re c o m e n d a d o  p a r a  a  p re v e n ç ã o  d e 
complicações causadas pela inoculação destes 
corpos estranhos.
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RESUMO

O trabalho enquanto atividade humana 
produtiva, na forma como se estrutura e se 
organiza, pode interferir na saúde dos 
trabalhadores, fato este mais evidenciado entre 
aqueles com jornada de trabalho noturno. O 
objetivo deste trabalho é traçar o perfil 
epidemiológico de eletricistas e verificar a 
existência de associação com o turno de 
trabalho. Trata-se de um estudo descritivo, 
retrospectivo, quantitativo, com obtenção de 
dados dos prontuários médicos de 2014, de 207 
trabalhadores eletricistas de uma empresa de 
energia elétrica do estado de São Paulo, sendo 
as variáveis de interesse: idade, tabagismo, 

atividade física, IMC, hipertensão arterial 
sistêmica, diabetes mellitus, dislipidemia, 
doença osteomuscular, turno e tempo de 
trabalho e município de trabalho. Dos 207 
prontuários amostrados 84,5% pertenciam a 
eletricistas do turno diurno e 15,5% do turno 
noturno. Em relação ao perfil mórbido, 10,1% 
eram hipertensos, 5,3% diabéticos, 20,3% 
dislipidêmicos e 21,3% apresentavam doenças 
osteomusculares. Na população observou-se 
prevalência de sobrepeso de 57,5% e de 
obesidade de 10,1%. Não houve associação 
entre hábitos de saúde, antecedentes mórbidos e 
classificação do IMC e turno de trabalho. 
Ressalta-se a importância de trabalhos desta 
natureza como subsídio para ações e 
programas no campo da saúde do trabalhador.

ABSTRACT

The work as a productive human activity, in 
the way it is structured and organized, can 
interfere with the health of workers, a fact most 
evident among shift workers. The objective of 
the study was to know the epidemiological 
profile of electricians and to check for 
association with the work shift. This is a 
descriptive , retrospective, quantitative study, 
obtaining data from the 2014 medical records, 
of  207 electricians from a electricity 
distribution company in the state of Sao Paulo, 
and the variable of interest are: age, smoking, 
p h y s i c a l  a c t i v i t y,  b o d y  m a s s  i n d e x , 
hypertension, diabetes mellitus, dyslipidemia, 
musculoskeletal disease, shift, working time and 
their cities of work. Of the 207 sampled records 
84,5% belonged to day shift electricians and 
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15,5% to night shift. Regarding the morbid 
profile, 10,1% were hypertensive, 5,3% 
diabetic, 20,3% had dyslipidemia and 21,3% 
had musculoskeletal diseases. In the population 
the prevalence of overweight was 57,5% and 
10.1% to obesity. There was no association 
between health habits, medical history, BMI 
classification and the shift. It emphasizes the 
importance of studies of this nature as a subsidy 
for actions and programs in the field of 
occupational health.

INTRODUÇÃO 

O trabalho enquanto atividade humana 
produtiva, na forma como se estrutura e se 
organiza, pode interferir na saúde dos 

1trabalhadores . 
A incorporação crescente de novas 

tecnologias, somada a um conjunto de 
inovações organizacionais modificou a 
estrutura produtiva dos países capitalistas, 
provocando mudanças nas condições e nas 

2relações de trabalho . A intensificação laboral é 
traço característ ico da atual  fase do 
capitalismo e tem levado ao consumo 
desmedido das energias físicas e espirituais dos 

3trabalhadores , danos como: envelhecimento 
precoce, aumento do adoecimento e morte por 
doenças cardiovasculares e outras doenças 
crônico-degenerativas, doenças de caráter 
mental, têm sido cada vez mais frequentes.  
Agrega-se a isso, as condições precárias de 
trabalho que tem contribuído para o aumento 
dos riscos de acidentes nos espaços sócio-

4
ocupacionais . 

Neste contexto cabe ressaltar o trabalho 
noturno e suas consequências na saúde do 
trabalhador que se manifesta não só por 
alterações do equilíbrio biológico, hábitos 
alimentares e sono, perda de atenção, 
acumulação de erros, estado de ânimo, mas 
também no contexto de vida familiar e 

2social . 
Além disso, o trabalho noturno tem relação 

direta com o aumento do risco cardiovascular, 
com prevalência 67% maior em relação aos que 
exercem suas atividades laborais no período 

5
diurno .

 Pesquisas realizadas com enfermeiros do 
período noturno demonstraram maior 
prevalência de obesidade, hipertensão, 
tabagismo e dislipidemia quando comparado 

aos enfermeiros que fazem turno diurno, além 
de hábitos alimentares de baixa qualidade 
nutricional em horários em que há maior 

6
declínio do metabolismo orgânico . Nesses 
trabalhadores, são verificados sintomas tais 
como varizes,  irritabilidade, fadiga e 

7cervicodorsolombalgia .
Em um estudo realizado com metalúrgicos 

do Vale do Paraíba, foi evidenciado que muitos 
trabalhadores se queixavam de cefaleia e 
distúrbios do sono, que são problemas de saúde 
associados a esse tipo de jornada. O sono 
diurno é insuficiente e de má qualidade devido a 
possibilidade da ocorrência de interrupções, 
sendo este, portanto, pouco restaurador, 

8
havendo acúmulo de fadiga constante .

Em pesquisa sobre trabalho noturno, 
d e s e n v o l v i d a  n a s  b a s e s  d e  d a d o s 
disponibilizadas pela Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS), várias publicações relacionadas a 
temática foram encontradas, sendo a maioria 
realizada com profissionais de enfermagem. 
O b s e r v o u - s e ,  a t r a v é s  d e s t a  re v i s ã o 
bibliográfica, escassez de publicações 
nacionais correlacionando trabalho noturno e 
repercussões na saúde em outros grupos 
ocupacionais. Nesta revisão uma única 
publicação se relacionava a população de 
trabalhadores do ramo da energia elétrica. 
Embora o objetivo principal do estudo não 
tenha sido o trabalho noturno, e sim, analisar as 
consequências da privatização das empresas 
geradoras e distribuidoras de energia elétrica 
para os trabalhadores, este estudo revelou ser o 
trabalho noturno uma carga importante 

9
geradora de desgaste .  

Diante do exposto este estudo teve como 
objetivo conhecer o perfil epidemiológico dos 
eletricistas de uma empresa de distribuição de 
energia elétrica e verificar a existência de 
associação com o turno de trabalho.

MÉTODO 

Estudo descritivo, retrospectivo, num corte 
transversal, de natureza quantitativa, com 
obtenção de dados dos prontuários médicos dos 
trabalhadores eletricistas de uma Companhia 
de Força e Luz (CPFL) do estado de São Paulo, 
sendo esta, responsável pelo fornecimento de 
energia a 28 municípios. 

Para o cálculo do tamanho amostral 
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considerou-se o número de eletricistas da 
referida companhia (448 indivíduos), a maior 
variabilidade possível baseada na prevalência 
(50%), um nível de significância de 5% e um 
erro amostral de 5%. Desse modo, estipulou-se 
um total de 207 trabalhadores para compor a 
a m o s t r a .  To d o s  o s  p ro n t u á r i o s  d o s 
trabalhadores do turno noturno foram 
incluídos, em virtude do número reduzido nesta 
categoria (n=32), já a escolha dos 175 
prontuários restantes, pertencentes aos 
trabalhadores do turno diurno, se deu de forma 
sistemática, onde os prontuários, após 
ordenação numérica crescente,  foram 
escolhidos segundo múltiplos de 5, ou seja, 5º, 
10º, 15º, 20º, e assim por diante, até contemplar 
o número de prontuários nesta categoria. 

Nes te  es tudo ,  foram inc lu ídos  os 
prontuários médicos que tiveram o registro do 
exame periódico de 2014, e excluídos os 
prontuários médicos de eletricistas cuja 
admissão foi posterior ao ano de referência, ou 
seja, 2014. 

As variáveis de interesse obtidas nos 
prontuários médicos foram: idade, peso, altura, 
hábitos de vida (sedentarismo e tabagismo), 
comorbidades (hipertensão arterial sistêmica, 
diabetes mellitus, dislipidemia e doença 
osteomuscular) e ocupacionais (turno de 
trabalho, tempo de trabalho, município de 
trabalho).

Foram considerados como trabalhadores 
do turno noturno, aqueles com regime de 
trabalho compreendido entre 23h00min e 
07h:00min e diurno os que trabalham em 
regime compreendido das 07h00min às 
15h00min e das 15h00min às 23h:00min. 
Optou-se por esta classificação por ser o grupo 
das 23h00min e 07h:00min o que mais sofre 
alteração do ciclo sono-vigília. 

O diagnóstico nutricional foi realizado 
segundo critérios da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), classificando como: baixo peso 
(IMC<18,5), peso adequado ou eutrófico (IMC 
≥ 18,5 e < 25), sobrepeso (IMC ≥ 25,0 e < 30) e 

10
obesidade (IMC>30) .

Foi considerado hipertenso o indivíduo 
com níveis pressóricos acima de 140X90mmHg 
e/ou aqueles em uso de medicação anti-

11
hipertensiva . 

Foi considerado diabético o indivíduo com 
glicemia em jejum ≥ 126mg/dL ou casual 

≥200mg/dL e/ou aqueles em uso de medicação 
12. 

hipoglicemiante
Para a classificação de dislipidemia, 

utilizou-se como valores de referência: 
Colesterol Total ≥ 200mg/dL, LDL-C ≥ 
130mg/dL, HDL-C ≤ 40 ou Triglicérides ≥ 

13150mg/dL .
A doença osteomuscular foi considerada 

quando o indivíduo era portador de alguma das 
seguintes patologias: tendinite supra espinhal, 
bursite, epicondilite, síndrome do túnel do 
carpo, protrusões discais e hérnias de disco ou 
lesões ligamentares do joelho.

Para as análises estatísticas utilizou-se o 
pacote SAS 9.2 sendo inicialmente realizada 
uma anál ise  descri t iva,  ut i l izando-se 
frequências absolutas (n) e relativas (%), e para 
as variáveis quantitativas, medidas de 
tendência central e dispersão. Para avaliar o 
grau de dependência das variáveis de interesse 
do estudo foi utilizado o teste de qui-quadrado 

2( ). Para as variáveis com p≤0,20 também foi 
utilizado o Odds Ratio (OR), intervalo de 
confiança de 95%, sendo 5% o nível de 
s ign i f i cânc ia  assumido  nas  aná l i ses 
estatísticas. 

O estudo foi submetido e aprovado pelo 
Comitê de Ética da Faculdade de Medicina de 
Jundiaí, parecer nº 1.211.268, e seguiu 
rigorosamente as recomendações da Resolução 
MS/CNS 466/12 e a Declaração de Helsinque.

RESULTADOS

Dos prontuários amostrados (207), 175 
(84,5%) eletricistas trabalhavam no turno 
diurno e 32 (15,5%) no turno noturno. Estes 
trabalhavam em 17 municípios, sendo Sorocaba 
(39/18,8%), Jundiaí (36/17,4%), Salto 
(25/12,1%) e Santos (23/11,1%) as cidades com 
maior frequência de trabalhadores. 

Em relação ao tempo de trabalho na 
empresa observou-se grande variação, com 
média de 11,61 ± 8,79 (0,4 - 36 anos de 
trabalho) e mediana de 9 anos. 

A faixa etária de maior frequência entre os 
trabalhadores foi a de 31 a 40 anos (77/37,2%) e 
as médias etárias não variaram em função do 
turno, média etária de 37,92 ± 9,20 (21-57 anos) 
para o turno diurno e de 37,74 ± 8,81 (21-57 
anos) para o turno noturno. 

Em relação aos hábitos de saúde, 
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constatou-se que a maioria não era tabagista 
(188/90,8%), entretanto, uma grande parcela 
(108/52,2%) referiu não realizar exercícios 
físicos regularmente, portanto, sedentários.

Na análise dos antecedentes mórbidos da 
população de estudo, observou-se presença de 
h iper t ensão  a r t e r ia l  em  21  (10 ,1%) 
trabalhadores, diabetes mellitus em 11 (5,3%), 
dislipidemia em 42 (20,3%) e doenças 
osteomusculares em 44 (21,3%).

A média do Índice de Massa Corpórea 
(IMC) dos trabalhadores foi de 26,29 ± 3,16 
kg/m² (19,33 - 39,92). O IMC foi considerado 
adequado em 32,4% dos indivíduos, sobrepeso 
em 57,5% e obesidade em 10,1%, portanto, a 
maioria dos eletricistas (140/67,6%) se 
encontrava com excesso de peso.

Não houve associação estatística entre 
hábitos de saúde (tabela 1), antecedentes 
mórbidos (tabela 2), classificação do IMC 
(tabela 3) e o turno de trabalho, porém 
observou-se tendência de obesidade entre os 
trabalhadores noturnos, quando comparados 
aos trabalhadores diurnos (OR: 3,22; IC: 1,02-
10,15; p=0,082), ainda que rigorosamente não 
tenha apresentado significância estatística 
(tabela 4).  

DISCUSSÃO 

A amostra deste estudo foi composta por 
207 eletricistas de uma Companhia de Força e 
Luz (CPFL) do estado de São Paulo e destes a 
média etária foi de aproximadamente 38 anos, 
não havendo diferenças entre os turnos de 
trabalho. Em estudo realizado com eletricistas 
de uma empresa de distribuição elétrica, 
também no estado de São Paulo, observou-se 
média etária dos trabalhadores de 38,1 anos, 

14
dados semelhantes aos desta pesquisa . 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 2014, a faixa 
etária onde se observa maior grau de ocupação 
no mercado de trabalho, é a de adultos jovens 
(25 a  39 anos)  com 37,1  milhões  de 

15
trabalhadores . 

Neste estudo a prevalência de tabagismo foi 
de 9,2%, menor do que estudo realizado com 
475 trabalhadores de uma empresa do setor 
elétrico, da região de Campinas-SP, onde 

16observou-se prevalência de 14,5% .  Segundo 
Pesquisa Nacional de Saúde realizada em 2013, 

o percentual de adultos do sexo masculino 
17

fumantes é de 19,2% , portanto os resultados 
deste estudo apontam indicadores melhores em 
relação ao hábito de fumar.  Embora sem 
diferença estatística entre os dois turnos de 
trabalho observou-se maior prevalência de 
tabagistas nos eletricistas do período diurno 
(10,3%) quando comparado ao noturno (3,1%), 
dado este também observado em estudo 
realizado com 1.475 funcionários de um 

18hospital universitário no Sul do país .
Dos trabalhadores deste estudo 52,2% 

eram sedentários, sendo este percentual 
superior ao observado em estudo realizado com 
eletricistas da região de Campinas, onde 
somente 28,4% não praticavam atividade 

16física . Na pesquisa Nacional de Saúde a 
proporção de adultos classificados na condição 
de insuficientemente ativos no Brasil foi de 

1746,0% . Neste estudo, as diferenças percentuais 
para o sedentarismo, entre os dois turnos de 
trabalho foi pequena (2,6%) e sem significância 
estatística. 

A síndrome metabólica (SM) é um 
agrupamento de distúrbios que inclui 
resistência à insulina, obesidade central, 
elevados níveis de triglicerídeos, baixos níveis 
de HDL e hipertensão arterial, e está baseada 
na presença de três ou mais destes componentes 

19em um mesmo indivíduo . O trabalho noturno é 
apontado como fator de risco para o 

6,20desenvolvimento de SM , bem como, para o 
21   

risco cardiovascular , porém, neste estudo não 
se observou diferenças significativas entre 
turno de trabalho e dislipidemia, diabetes 
mellitus e hipertensão arterial. 

Em relação as lesões osteomusculares, 
estas estavam presentes em 21,3% dos 
trabalhadores, sendo inferior ao encontrado no 

14
trabalho de Moriguchi  que encontrou uma 
prevalência de 70% de eletricistas sintomáticos. 
Não houve diferenças significativas entre os 
turnos de trabalho. 

Os resultados mostraram uma prevalência 
de excesso de peso entre os eletricistas de 
67,6%. A maioria dos trabalhadores, de ambos 
os turnos, encontrava-se na faixa de sobrepeso 
(57,5%). Embora sem significância estatística 
observou-se maior frequência de obesos no 
turno noturno (21,9%) quando comparado ao 
diurno (8,0%), sendo que, talvez estes dados 
pudessem ser significativos com uma amostra 
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maior. 
E m  e s t u d o  r e a l i z a d o  n a  r e g i ã o 

metropolitana de Campinas, com revisão de 366 
prontuários de trabalhadores de uma empresa 
terceirizada de medicina do trabalho, os autores 
encontraram prevalência de sobrepeso (33,1%) 

22  e obesidade (6,5%) ,dados estes inferiores aos 
deste estudo. Em estudo realizado com uma 
amostra de 653 trabalhadores, de uma fábrica 
na Itália, os autores constataram prevalência de 
sobrepeso e obesidade de 62,4% e 15,7%, 
respectivamente, sendo a obesidade maior nos 
t r a b a l h a d o r e s  d e  t u r n o  n o t u r n o 

23
(9,7%x20,0%) , semelhante ao verificado neste 
estudo. 

Ressalta-se que esse maior impacto sobre 
os trabalhadores do turno noturno ocorre, pois, 
quando há privação do sono, há hipossecreção 
de leptina, o que leva a uma maior necessidade 
de ingestão, principalmente de carboidratos, o 
que  pode  desencadear  ou  agravar  a 

24obesidade .

CONCLUSÃO

Este estudo pode concluir que, com exceção 
das doenças osteomusculares, mais prevalente 
nesta população, as demais doenças crônicas 
investigadas são mais frequentes na população 

17. em geral Neste estudo também não se observou 
diferenças entre o perfil epidemiológico e turno 
de trabalho. 

Ressalta-se que, embora com limitações no 
tipo de desenho e amostra, estudos desta 
natureza são importantes, pois através da 
identificação do perfil epidemiológico dos 
trabalhadores, riscos a que estão expostos, e 
possíveis variações desses indicadores segundo 
turno de trabalho pode-se determinar 
estratégias para melhor adaptação das 
jornadas de trabalho e implementação de ações 
e programas no campo da saúde do trabalhador, 
portanto, melhor suporte a esta população. 
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RESUMO

Objetivo: avaliar as características dos 
portadores de pterígio do Hospital Geral de 
Taipas. Métodos: Foram avaliadas as 
características dos pacientes portadores de 
pterígio que foram atendidos no Serviço de 
Oftalmologia da Faculdade de Medicina de 
Jundiaí localizado no Hospital Geral de Taipas 
nos anos de 2011 a 2013. Foram avaliadas 
diferenças na distribuição de frequência dos 
pacientes quanto à faixa etária e gênero dos 
pacientes, localização e tamanho da lesão e 
olho de acometimento por meio do teste de qui-
quadrado. As relações entre as variáveis foram 
verificadas por meio de análises de correlação 
linear para dados ordinais. Resultados: Foram 
encontradas diferenças na frequência das faixas 
etárias (X2 = 36,92; p<0,001), onde o pterígio 
foi mais prevalente em pacientes de maior faixa 
etária. As mulheres apresentaram maior 
prevalência (X2 = 6,28; p=0,012). Foram mais 
freqüentes as lesões de grau II (X2 = 99,69; 

p<0,001), localizadas na região nasal (X2 = 
298,61; p<0,001). Não foram encontradas 
diferenças entre os olhos direitos ou esquerdos 
(X2 = 4,12; p=0,127). Lesões maiores foram 
associadas positivamente com a faixa etária (G 
= 0,281 ;p=0,001), e com os pacientes 
masculinos (V = 0,222; p=0,028). A localização 
da lesão não apresentou associação com o 
gênero (V = 0,127; p=0,229), ou com a faixa 
etária dos pacientes (V = 0,110; p= 0,816). O 
tamanho da lesão não apresentou associação 
significativa com o olho acometido (V = 173; 
p=0,088). Conclusão: Encontrou-se maior oco

ABSTRACT

Objective: To evaluate the characteristics 
of patients with pterygium General Hospital 
Taipas. Methods:The characteristics of patients 
with pterygium who were seen at the 
Ophthalmology Faculty of Medicine of Jundiaí 
located in Taipas General Hospital in the years 
2011 to 2013 were evaluated.We evaluated 
differences in frequency distribution of patients 
according to age and gender of patients, 
location and size of the lesion and eye 
involvement by the chi-square test. The 
relationships between variables were assessed 
using linear correlation analysis for ordinal 
data. Results: Differences were found in the 
frequency of age groups (X2 = 36.92 , p < 
0.001), where the pterygium was more prevalent 
in patients of older age. Women had a higher 
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prevalence (X2 = 6.28 , p = 0.012). More grade 
II lesions were found (X2 = 99,69; p<0,001), 
located in the nasal region (X2 = 298.61, p 
<0.001). No differences were found between the 
left and right eyes (X2 = 4.12, p = 0.127 ) . 
Larger lesions were positively associated with 
age (G = 0.281 , p = 0.001) , and male patients ( 
V = 0.222 , p = 0.028 ). The lesion was not 
associated with gender (V = 0.127, p = 0.229), 
or the age of the patients (V = 0.110 , p = 0.816). 
Lesion size was not significantly associated with 
the affected eye (V = 173 , p = 0.088). 
Conclusion: We found a higher occurrence of 
pterygium in women over 40 years old and 
patients with pterygium grade II . Nasal location 
was the most affected of the lesion revealed an 
associatio

 
INTRODUÇÃO

Pterígio é uma estrutura em formato de asa 
que se localiza sobre a córnea e conjuntiva. 
Apresenta etiologia multifatorial, relacionada 
c o m  a  e x p o s i ç ã o  à  r a d i a ç ã o  s o l a r, 
microtraumatismos de repetição, inflamações 
crônicas, idade, hereditariedade e distúrbios 
imunológicos (1). Estudos brasileiros prévios 
mostraram acometimento de ambos os sexos, 
nas mesmas proporções (2), ou predomínio do 
sexo feminino (3). Pterígio acomete indivíduos 
que habitam principalmente países de clima 
equatorial e tropical, localizados próximo ao 
equador e que trabalham expostos ao sol (4). Os 
sintomas podem variar desde uma leve 
hiperemia ocular, lacrimejamento e fotofobia, 
ate uma deficiência visual por oclusão do eixo 
de visão. O único tratamento com completa 
resolução do pterígio é o cirúrgico, sendo 
indicada quando ha prejuízo da acuidade 
visual, restrição da motilidade ocular, 
inflamações crônicas, sintomas irritativos 
persistentes ou alterações cosméticas (5). A 
recidiva do tecido fibrovascular é o principal 
problema do tratamento cirúrgico, entretanto a 
técnica com transplante autólogo de conjuntiva 
tem demonstrado baixas taxas de recorrência, 
chegando a 13% (6). 

 OBJETIVOS

O objetivo desse estudo é avaliar as 
características dos portadores de pterígio do 
Hospital Geral de Taipas. 

 
MATERIAS E MÉTODOS

Foram avaliados retrospectivamente 184 
portadores de pterígio que procuraram o 
Serviço de Oftalmologia da Faculdade de 
Medicina de Jundiaí localizado no Hospital 
Geral de Taipas, entre os anos de 2011 e 2013 e 
que foram submetidos à remoção cirúrgica da 
lesão. Foram verificadas diferenças na 
distribuição da frequência dos casos de pterígio 
com relação à faixa etária e gênero dos 
pac ien tes ,  tamanho ,  loca l  e  o lho  de 
acometimento da lesão por meio do teste de qui-
quadrado. As relações entre o tamanho da lesão 
e faixa etária, gênero e olho do paciente, bem 
como as relações entre local da lesão e a faixa 
etária, gênero do paciente e tamanho da lesão 
foram avaliadas por meio de tabelas de 
referência cruzada, utilizando-se o teste de qui-
quadrado para comparar as proporções e de 
análises de correlação para dados ordinais, 
com o cálculo do coeficiente Gamma. Para 
correlações envolvendo variáveis nominais foi 
utilizado do coeficiente V de Cramer. Para 
avaliar as relações envolvendo o tamanho da 
lesão, nos casos onde o paciente fora acometido 
por múltiplas lesões, foi considerada a lesão de 
maior tamanho. O tamanho da lesão foi 
quantificado em graus: grau I quando chega ate 
o limbo, grau II quando se estende em até 2 mm 
sobre a córnea, grau III quando envolve até 4 
mm da córnea ou chega ate a margem pupilar e 
grau IV quando maior que 4 mm ou envolve ou 
ultrapassa a pupila Para cada teste adotou-se 
um valor de alfa igual a 0,05. Os cálculos e 
análises efetuados neste relatório foram 
realizados com o auxílio do software R. 

 
RESULTADOS
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Apesar das lesões serem mais prevalentes 
dentre as mulheres, foi encontrada uma 
associação entre grau da lesão e gênero (V = 
0,222; p=0,028), onde lesões maiores foram 
mais frequentes em homens (Figura 2). 

O local da lesão não se mostrou associado à 
faixa etária (X2 = 0,160; p=0,689; V = 0,110; 
p= 0,816), ou ao gênero (X2 = 0,520; p=0,471; 
V = 0,127; p=0,229) dos pacientes. Da mesma 
forma, o tamanho da lesão não apresentou 
associação com o olho acometido (V = 173; 
p=0,088). 

 
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

Pessoas na faixa etária acima de 40 anos 
revelaram ter maior chance de possuir a lesão 
(X2 = 36,92; p<0,001) e lesões de maior grau 
(G = 0,281 ;p=0,001), assim como foi 
demonstrado em outros estudos (7, 8). Este 
estudo apresentou predomínio da lesão em 
mulheres, lembrando que a amostra foi de 
indivíduos portadores de pterígio que haviam 
sido submetidos à exérese da lesão. Sendo este 
fato muito mais relacionado à procura por 
tratamento estético do que por uma tendência 
relacionada ao sexo, assim como se comprovou 
em outros estudos realizados a partir de 
pacientes submetidos à exérese da lesão 
(3,9,10). Foi encontrado uma relação positiva 
entre o maior grau de lesão e o sexo masculino 
(V = 0,222; p=0,028), comprovando a baixa 
procura pelo tratamento em comparação com o 

No período de 2011 até 2013, a presença de 
pterígio foi maior em faixas etárias mais 
elevadas (X2 = 36,92; p<0,001), onde as 
mulheres apresentaram maior prevalência (X2 
= 6,28; p=0,012, Tabela 1). 

As lesões de grau II tiveram maior 
prevalência (X2 = 99,69; p<0,001) e a região 
nasal foi consideravelmente mais acometida do 
que a temporal (X2 = 298,61; p<0,001). Não 
foram encontradas diferenças significativas 
entre olhos direitos ou esquerdos (X2 = 4,12; 
p=0,127). Foram encontradas diferenças na 
distribuição de frequências dos graus de lesão 
com relação às faixas etárias (X2 = 6,74; 
p=0,009, Tabela 2, Figura 1), onde as lesões de 
maior grau se mostraram positivamente 
correlacionadas com a faixa etária (G = 0,281 
;p=0,001).
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sexo feminino o que contribui para uma elevada 
prevalência de lesões de maior grau em homens. 
Estudos realizados na Austrália e Estados 
Unidos demonstraram forte correlação positiva 
entre à radiação ultravioleta (UV) e o 
desenvolvimento do pterígio (11-12). Essa 
relação é difícil de ser comprovada em nosso 
meio, como demonstrado por outros estudos (9), 
p o i s  e m  n o s s o  p a í s  o s  i n d i v í d u o s , 
principalmente de menor classe social, mudam 
de atividade com certa frequência, não havendo 
como quantificar a exposição solar que a 
pessoa possa ter sofrido. Anatomicamente 
existe uma proteção natural aos raios UV pelo 
fato do nosso olhar ser na horizontal, evitando 
que grande parte dos raios refletidos no solo 
atinjam os olhos. No estudo foi encontrada uma 
maior prevalência da lesão na região nasal (X2 
= 298,61; p<0,001) o que pode ser explicado 
pela maior exposição dessa localização aos 
raios UV refletidos no nariz. A maioria das 
lesões encontradas no estudo foi de grau II (X2 
= 99,69; p<0,001), sendo importante ressaltar 
que apesar de as lesões de grau IV serem a de 
menor prevalência, elas indicam que em nosso 
meio há indivíduos portadores de cegueira 
evitável por pterígio. Encontrou-se maior 
ocorrência de pterígio em mulheres, acima dos 
40 anos e portadores de pterígio grau II. A 
localização nasal foi a mais acometida 
revelando uma associação da lesão com 
exposição aos raios UV, uma vez que essa região 
recebe maior irradiação por reflexo dos raios 
no nariz. Os homens procuram tratamento mais 
tardiamente o que contribui para a maior 
prevalência de lesões de elevado grau no sexo 
masculino. 
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RESUMO 

O câncer de mama é atualmente um dos 
grandes desafios da saúde pública, sendo o 
segundo mais incidente na população feminina 
mundial e brasileira. O estudo descritivo e 
transversal objetivou identificar os fatores 
associados ao risco para o câncer de mama e 
medidas de prevenção para a doença. Foi 
desenvolvido com 191 mulheres de uma 
instituição de ensino superior de Jundiaí-SP, em 
2013. As mulheres responderam a um 
questionário com aspectos sociodemográficos, 
mórb idos  fami l ia res ,  reprodu t i vos  e 
relacionados à realização de medidas 
preventivas. Para as ≥ 35 anos de idade foi 
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calculado o escore de risco de Gail: alto e baixo 
risco, comparando os grupos às variáveis do 
estudo. Das 65 mulheres que relataram história 
familiar para câncer de mama, 20,0% 
indicaram descendência direta. A maioria 
consumia frutas (95,8%) e hortaliças (96,9%) e 
praticava exercícios físicos (71,2%); 98,4% 
realizaram consultas ginecológicas e 90,4% 
tiveram suas mamas examinadas. As análises de 
associação demonstraram que mulheres > 50 
anos têm no mínimo 1,54 vezes mais chances de 
ter alto risco de câncer de mama que as com 
idade inferior; mulheres com companheiro têm 
menos chances de ter alto risco para câncer de 
mama que as sem companheiro; as que realizam 
ultrassonografia têm seu risco diminuído em 
3,4 vezes quando comparadas as que não a 
realizam. Conclui-se que a maioria das 
mulheres está desenvolvendo ações de 
prevenção primária e secundária o que 
contribui para diminuir o risco do câncer de 
mama. 

ABSTRACT 

Breast cancer is currently one of the major 
challenges for public health being the second 
most incident in the world and among Brazilian 
women. The descriptive cross-sectional study 
aimed to identify risk factors associated with 
risk for breast cancer and preventive measures 
for the disease. A study developed with 191 
women from a higher educational institution in 
Jundiaí-SP, in 2013. The women answered a 
survey with aspects such as demographics, 
family morbidity, reproductive and related to 

 



42

RESUMOS

preventive measures. For ≥ 35 years, Gail score 
was calculated: high and low risk, comparing 
groups to the study variables. Among 65 women 
who reported family history of breast cancer, 
20.0% reported direct descent. The majority 
consumed fruits (95.8%) and vegetables 
(96.9%) and practiced physical exercises 
(71.2%); 98.4% underwent gynecological 
consultations, 90.4% had their breasts 
examined. Association analysis indicate that 
women > 50 years are at least 1.54 times more 
likely to have high risk of breast cancer than 
those with lower age. Women with a partner are 
less likely to have high risk for breast cancer 
than those without a partner and those who 
perform ultrasonography have 3.4 times 
reduced risk when compared to those who do not 
perform it. We conclude that most women are 
developing primary and secondary preventive 
actions, which help decreasing the risk of breast 
cancer.

INTRODUÇÃO

O câncer de mama é atualmente um dos 
grandes desafios da saúde pública. Com 
exceção dos casos de cânceres de pele não 
melanoma, é o mais incidente na população 
feminina mundial e brasileira. No Brasil as 
estatísticas revelam um crescimento importante 
da casuística, tanto da incidência, quanto da 
mortalidade causada por este agravo de saúde. 
Estimativas do Instituto Nacional do Câncer 
(INCA), para 2014, apontavam para 57.120 
casos novos de câncer de mama e em 2011 
foram registrados 13.345 óbitos pela doença, 

1sendo 13.225 em mulheres . Dentre os estados 
brasileiros destaca-se a contribuição de São 
Paulo que em 2012 respondeu por 29,8% de 

2todos os casos estimados para o ano (15.620) , o 
que o colocava em primeiro lugar entre os 
estados da federação.

Dentre os fatores de risco para o câncer de 
mama feminino a idade ainda continua sendo o 
principal marcador, com incidência rara antes 
dos 40 anos e progressivamente crescente a 
partir dessa idade, bem como, as taxas de 

3
mortalidade por este agravo . Além da idade, 
outros fatores de risco merecem atenção, como 

4  
o aumento da densidade da mama ; o histórico 
familiar; presença de mutações nos genes 

5  BRCA1 (Breast cancer gene) ou BRCA2 ;
excesso de peso, principalmente no período do 

3   
climatério ; exposição à radiação ionizante, 
mesmo que em baixas doses, particularmente 

3  em mulheres com menos de 40 anos ; consumo 
6  7

d e  b e b i d a s  a l c o ó l i c a s ; t a b a g i s m o ; 
características reprodutivas, como menarca 
precoce (antes dos 12 anos); menopausa tardia 
(após os 55 anos); nuliparidade e primeira 
gestação após 30 anos, uma vez que o câncer de 
mama é estrógeno-dependente, e terapia de 
reposição hormonal em curso com 5 ou mais 

3anos de duração . 
Fatores de proteção ao câncer de mama 

também são apontados, como alimentação 
3

saudável , amamentação, por levar a menor 
8   9exposição estrogênica , eaatividade física . 

 As estratégias de prevenção para o câncer 
de mama, previstas nas políticas públicas de 
saúde, são utilizadas com o objetivo de prevenir 
a enfermidade, diagnosticá-la e tratá-la 
precocemente. 

A prevenção primária do câncer de mama 
engloba todas as ações que visam a supressão 
ou a redução dos fatores geradores da neoplasia 
e entre as medidas passíveis de mudança mais 
importantes estão: a amamentação, a 
alimentação equilibrada, a prática de 
exercícios físicos, a moderação na ingestão de 

5bebidas alcoólicas e o controle do peso . 
A prevenção secundária tem por finalidade 

alterar o curso da doença, uma vez que seu 
início biológico já aconteceu, por meio de 
intervenções que permitam sua detecção 
precoce e seu tratamento oportuno. Para o 
câncer de mama essas medidas estão centradas 
nas técnicas de exame de imagem e no exame 
clínico das mamas. A mamografia é um dos 
principais exames de imagem, com excelentes 
resultados no rastreamento populacional, 

10 
considerada padrão ouro e deve ser realizada 
entre os 50 e os 69 anos com uma periodicidade 

11  
bienal . A ultrassonografia, também é outro 
método de obtenção de diagnóstico por imagem 
recomendado para diagnóstico das lesões 
palpáveis da mama para mulheres com menos 

10  de 35 anos de idade . O exame clínico das 
mamas é recomendado a todas as mulheres a 
partir dos 40 anos de idade, com periodicidade 

10anual .
Diante da magnitude do câncer de mama é 

fundamental o conhecimento dos possíveis 
fatores de risco e das medidas e ações adotadas 
pelas mulheres para prevenção deste agravo de 
saúde, sendo este o objetivo deste estudo. 
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MÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo, num corte 
transversal, de natureza quantitativa, realizado 
com a população feminina de uma Instituição de 
Ensino Superior (IES) do interior do estado de 
São Paulo, no último trimestre de 2013. A 
instituição é uma autarquia pública municipal e 
no referido ano, 375 mulheres compunha a 
comunidade acadêmica, entre graduandas de 
enfermagem e medicina (n=275), docentes 
(n=53) e funcionárias (n=47). O cálculo 
amostral foi baseado nesse total de mulheres, na 
maior variabilidade possível baseada na 
prevalência, no nível de significância de 5% e 
no erro amostral de 5%. Desse modo, estipulou-
se o total de 191 mulheres para constituir a 
amostra, que sofreu estratificação, garantindo  
a representatividade de todas as categorias, 
ficando a composição final: graduandas do 1º 
ao 6º ano (140), docentes (27), funcionárias 
(24). A escolha das amostradas levou em 
consideração os critérios de exclusão 
estabelecidos, ou seja, as mulheres menores de 
18 anos, as que não concordaram em participar 
da pesquisa, e aquelas que por motivos outros 
(férias, licenças, etc.) não se encontravam na 
instituição por ocasião da coleta de dados. 

Às amostradas foi  aplicado, pelos 
pesquisadores, um instrumento estruturado 
contendo questões relacionadas aos aspectos 
sociodemográficos (idade, escolaridade, estado 
civil, etnia/raça, local de nascimento, renda 
familiar); aspectos mórbidos familiares (câncer 
de mama em parentes de 1º grau); aspectos 
reprodutivos (idade da menarca e menopausa, 
paridade, idade da primeira gestação, uso de 
contraceptivos orais e terapia hormonal); 
hábitos e comportamentos (tabagismo, 
consumo de álcool, padrão alimentar, prática 
de atividade física, aleitamento materno) e 
medidas preventivas secundárias (autoexame 
das mamas, exame clínico das mamas, 
ultrassonografia e mamografia). 

A entrada de dados foi realizada utilizando-
se um banco de dados criado em Excel, 
posteriormente esses dados foram transferidos 
para o pacote estatístico SAS versão 9.2. A 
análise estatística foi realizada inicialmente 
através da descrição do perfil da amostra 
utilizando-se frequências absolutas (n) e 
relativas (%), e para as variáveis quantitativas, 
medidas de tendência central (média e 

mediana) e de dispersão (desvio-padrão).
Para as mulheres ≥ 35 anos, foi avaliada a 

chance de desenvolver câncer de mama por 
meio do cálculo do escore de risco de Gail. Este 
modelo leva em consideração os seguintes 
parâmetros: idade da mulher, idade da primeira 
menstruação, idade do primeiro parto, número 
de parentes de primeiro grau que tiveram 
câncer de mama, submissão à biópsia das 
mamas e o número de realização do exame, 
laudo de hiperplasia atípica das mamas e grupo 
racial da mulher. O resultado do cálculo indica 
o risco de desenvolver câncer de mama nos 
próximos cinco anos, comparado com o risco da 

12. população geral americana
12-13A partir dos parâmetros estabelecidos , 

as mulheres com idade ≥ 35 anos (n=42) foram 
classificadas em baixo risco (<1,66%) e em alto 
risco (≥ 1,66%) e comparadas às demais 
variáveis deste estudo. Para tal utilizou-se o 
Odds Ratio (OR) e o respectivo intervalo de 
confiança de 95%. O nível de significância 
adotado para os testes estatísticos foi de 5%. 

O estudo foi submetido e aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 
M e d i c i n a  d e  J u n d i a í  ( C A A E  n º 
16733513.1.0000.5412, comprovante nº 
031093/2013) e seguiu rigorosamente as 
recomendações da Resolução 466/12 e a 
Declaração de Helsinki. 

 
RESULTADOS 

Das 191 mulheres que compuseram a 
amostra deste estudo, a maioria (66,0%) 
possuía ensino superior incompleto, renda 
familiar acima de dez salários mínimos 
(59,7%), era solteira (75,4%) e branca (91,6%). 
A média etária das mulheres foi de 28,7 ± 10,7 
anos (18-63). 

História familiar para câncer de mama foi 
relatada por 65 mulheres (34,0%), sendo 20,0% 
entre parentes de 1º grau. Dezesseis mulheres 
(24,6%) relataram ter mais de um membro 
familiar vítima deste agravo à saúde. 

Em relação aos aspectos reprodutivos, 
56,5% das mulheres menstruaram pela 
primeira vez com idade entre 12 e 13 anos e 
somente  6 ,8% já  se  encontravam na 
menopausa,  sendo a média etária da 
menopausa de 48,7 ± 6,2 anos (34-57). Da 
população estudada apenas 32 (16,8%) já havia 
tido filhos, sendo em média 1,8 ± 1,0 (1-5) filhos 
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e a média etária da primeira gestação de 29,2 ± 
6,4 (18-39). Das mulheres que tiveram filhos, 29 
(90,6%) amamentaram, por período de tempo 
médio de 11,1 ± 7,3 (2-30) meses. 

Expressiva maioria das amostradas 
(80,6%) referiu utilizar algum método 
contraceptivo, sendo o anticoncepcional oral o 
método mais  frequentemente  adotado 
(116/75,3%), com média de 5,4 ± 4,5 anos de 
uso (1 mês a 27 anos). Somente duas mulheres 
(1,0%) faziam uso de terapia de reposição 
hormonal (TRH) uma por dois anos e outra por 
14 anos.

Neste estudo,  o peso corporal  foi 
autorreferido e o cálculo do índice de massa 
corpórea (IMC) mostrou que 79,1% (151/191) 
eram eutróficas (índice <25).  

Em relação aos hábitos alimentares, 95,8% 
referiram consumir frutas (63,4% diariamente), 
96,9% verduras/legumes (64,3% diariamente) e 
78,0% frituras (47,0% de uma a duas vezes por 
semana, 24,2% de 3 a 5 vezes por semana e 
28,8% diariamente). 

A maioria (172/90,1%) não fumava. 
Diferentemente do tabagismo, 141 (73,8%) 
relatou o consumo de álcool, sendo que destas 
62 (44,0%) informaram consumir raramente, 
78 (55,3%) aos finais de semana e uma (0,7%) 
diariamente. 

Em relação à prática de exercícios físicos, 
136 (71,2%) relataram o hábito, sendo a média 
da frequência das atividades por semana de 2,9 
± 1,1 (1-6) e a média do tempo gasto em minutos 
nos exercícios realizados de 67,1 ± 28,6 (10-
180). 

Quando necessitavam de cuidados com a 
saúde 35 (18,3%) realizavam consultas 
particulares, 145 (75,9%) utilizavam convênios, 
9 (4,7%) o sistema público e 2 (1,0%) 
assistência mista (convênio + sistema público). 

A maioria das mulheres (188/98,4%) 
relatou realizar consultas ginecológicas e 
90,4% ter suas mamas examinadas pelo 
profissional de saúde.

Das mulheres 122 (63,9%) referiram 
realizar o autoexame das mamas, sendo 
(29/23,8%) mensalmente, (66/54,1%) de vez em 
quando e (27/22,1%) raramente. 

Ultrassonografia foi relatada por 76 
(39,8%) mulheres, sendo a frequência anual em 
68,4%; rotina (50/65,8%) e detecção de nódulo 
no exame clínico (18/23,7%) foram os 
principais motivos para a realização. A 

realização de mamografia foi relatada por 45 
(23,6%) mulheres, sendo a frequência anual em 
73,3%; rotina (36/80,0%) e detecção de nódulo 
no exame clínico (6/13,3%) foram os principais 
motivos para a realização. Das mulheres que 
realizaram mamografia, 71,1% possuíam 40 
anos ou mais de idade, somente uma mulher 
com ≥ 40 anos não tinha se submetido ao exame.  

Para as mulheres com idade ≥ 35 anos 
(n=42) foi calculado o escore de risco de Gail, 
sendo a média do risco de 1,1% ± 0,5% (0,4%-
2,5%). Das mulheres com risco calculado, seis 
(14,6%) foram consideradas de alto risco para 
câncer de mama em cinco anos.

Das  var iáve i s  soc iodemográ f i cas 
observou-se associação entre idade e estado 
civil. Mulheres com ≥ 50 anos apresentam no 
mínimo 1,54 vezes mais chances de ter alto risco 
de câncer de mama do que as com idade entre 35 
a 50 anos (OR: 15,00 IC 1,54-146,03; 
p<0,0001); mulheres com companheiro têm 
menos chances de ter alto risco para câncer de 
mama do que aquelas sem companheiro (OR: 
0,14 IC 0,02-0,93; p<0,0001), portanto, as 
mulheres sem companheiro têm uma chance 7,1 
vezes maior de serem alto risco do que as 
mulheres com companheiro (tabela 1). 

Não foram encontradas associações entre 
as variáveis reprodutivas, obstétricas e risco 
(tabela 2).  

No que se refere à prevenção primária não 
se observou associação entre hábitos 
alimentares, consumo de álcool, prática de 
exercícios físicos e risco. Contudo, parece haver 
tendência de mulheres com IMC ≥ 30 possuírem 
mais chances de ter alto risco para câncer de 
mama do que as de IMC menor (OR: 1,00 IC 
0,09 – 11,03; p≤0,0001) uma vez que o IC se 
encontra centro à esquerda, ainda que 
rigorosamente não tenha apresentado 
significância estatística (tabela 3). 

Em relação à prevenção secundária a 
realização de consulta ginecológica (OR:0,23 
IC 0,00-12,59; p=1,000), bem como, algumas 
ações de cuidado com as mamas não foram 
determinantes para o risco (tabela 4); exceção 
foi observada em relação a ultrassonografia 
que mostrou-se como fator de proteção, aquelas 
que realizam ultrassonografia têm seu risco 
diminuído em 3,4 vezes quando comparadas as 
que não realizam o exame (OR: 0,29 IC 0,15-
0,53; p<0,0001). 
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DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

Neste estudo a média etária das mulheres 
foi de aproximadamente 29 anos, faixa esta, de 
menor risco para o câncer de mama, porém isso 
não significa que essas mulheres não devam 
estar atentas às medidas de prevenção e 
cuidados com a saúde, uma vez que nos últimos 
anos tem-se observado aumento sensível da 
incidência da doença em faixas etárias mais 
jovens. Em estudo realizado em Goiânia, a 
incidência de câncer de mama padronizada 
passou de 2,89/100.000 em 1988 para 
6,37/100.000 em 2003 para o grupo com até 39 

14
anos (p < 0,003) . Ressalta-se que o câncer de 
mama em mulheres jovens apresenta pior 
prognóstico especialmente naquelas com 

15estágio clínico I . 
História familiar para câncer de mama foi 

relatada por 34,0% das mulheres, sendo 20,0% 
entre parentes de 1º grau. O fator genético é sem 
dúvida muito importante no desenvolvimento do 
câncer de mama, tem-se observado um aumento 
do risco em mulheres que possuem casos da 

5  doença em suas famílias , todavia, é preciso 
levar em conta que o risco é mais elevado no que 
tangencia a predisposição genética para 
histórico de câncer de mama em parentes de 
primeiro grau (mãe, irmã e filha) antes dos 50 

16
anos Salienta-se que apenas de 5% a 10% dos . 
casos de cânceres de mama são atribuídos à 

5
mutação genética . 

Em relação às características reprodutivas, 
a maioria das mulheres menstruou pela 
primeira vez após 12 anos e das mulheres que já 
havia tido filhos (16,8%) a maioria tinha 
amamentado (90,6%), portanto, a população 
estudada não apresentava exposições a riscos 
reprodutivos. Ressalta-se que aspectos do 
período reprodutivo têm sido associados ao 
risco para câncer de mama, uma vez que estas 
características se relacionam com o tempo de 
exposição estrogênica da mulher, pois a doença 

5,17
é estrogênio-dependente Isso ocorre porque . 
o tecido da mama possui um crescimento 
sensível a estrógenos, então quanto mais 
estrógenos a mulher é exposta, maior será seu 
risco de vir a desenvolver um câncer de mama. 
Menarca precoce, nuliparidade e menopausa 
tardia fazem com que a mulher tenha maior 

17-18exposição estrogênica .
Da população estudada, 116 mulheres  

faziam uso de contraceptivos orais, muitos 

estudos científicos têm investigado a relação 
entre o uso das pílulas anticoncepcionais e o 
risco de câncer de mama, estes estudos 
m o s t r a r a m  c o n s i s t e n t e m e n t e  q u e 
contraceptivos orais não têm um grande efeito 
sobre o risco de câncer de mama. As mulheres 
que usaram contraceptivos orais podem ter um 
pouco mais risco para câncer de mama do que 
mulheres que nunca usaram, mas esse risco 
diminui uma vez que a mulher cessa o 

17-18consumo . 
A maioria das mulheres possuía índice de 

massa corpórea (IMC) menor que 25 e possuía 
hábitos alimentares adequados. O alto grau de 
escolaridade das participantes sugere maior 
acesso a informação e pode ter contribuído 
para a adoção de hábitos alimentares mais 
saudáveis, como demonstrado em estudo 
realizado por inquérito telefônico (VIGITEL) 
em 2010, com 54.339 adultos, onde a população 
com até oito anos de escolaridade foi a que mais 
consumiu carnes com excesso de gorduras, e a 
de maior escolaridade, maior quantidade de 

19
frutas e hortaliças .  Ressalta-se que dietas que 
contemplam vegetais, frutas, grãos integrais 
são importantes para a prevenção do câncer de 
mama, bem como, minimizadores do impacto 

20dessa patologia .
Da população a maioria (90,1%) não 

fumava e este é um bom indicador de cuidado 
com a saúde. A relação tabagismo e câncer de 

21mama é inconclusiva , estudos apontam que o 
aumento do risco é pouco significativo, porém 
para as que já apresentam a patologia o tabaco 
pode ser um fator complicador. 

Diferente dos resultados sobre tabagismo, a 
maioria das mulheres (73,8%) relatou consumo 
de álcool. Embora este hábito esteja entre os 
fatores de risco menor para o câncer de mama, 
existem trabalhos que apontam que um 
consumo de álcool aumenta a chance, mesmo 
que pequena, da mulher vir a desenvolver 

17
câncer de mama . 

A atividade física é uma aliada importante 
para reduzir os cânceres, pois pode inibir a 
oxidação do DNA impossibilitando o processo 
de início de uma neoplasia, além de levar a 
inibição da propagação da neoplasia, por ação 
do sistema imunológico que é estimulado pela 

22
aptidão cardiorrespiratória . Nesse estudo, a 
maioria (71,2%) das mulheres referiu praticar 
exercícios físicos.

Quando necessitavam de cuidados com a 
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saúde a maioria relatou utilizar o sistema 
suplementar de saúde e também realizar 
consultas ginecológicas (98,4%). A presença de 
planos de saúde e a realização de consultas 
médicas de rotina contribuem para a realização 
de exames preventivos de câncer em mulheres, 
como relatado em estudo que utilizou a base de 
dados da Pesquisa Nacional por Amostras de 
Domicílios (PNAD) com 107.147 mulheres de 

23
25 anos ou mais .

Em relação aos aspectos relacionados aos 
cuidados com as mamas 122 mulheres 
relataram realizar o autoexame. Chamou a 
atenção a periodicidade inadequada do 
autoexame das mamas, numa população 
composta em sua maioria (73,3%) por 
universitárias, o que reforça a importância da 
discussão deste e de outros temas abordados nas 
matrizes curriculares dos cursos de graduação. 
Muitas vezes a população utiliza informações 
online e estas nem sempre são corretas ou 

24
completas sobre a temática . Ressalta-se que 
em países em desenvolvimento 50% a 70% dos 
casos de câncer de mama são diagnosticados 
pe las  p rópr ias  mu lheres  e  não  pe la 

16mamografia , o que reforça a importância 
desse exame ser realizado com técnica e 

25frequência corretas .
Das mulheres 90,4% relataram ter 

realizado exame clínico das mamas e daquelas 
em faixa de rastreamento para o câncer de 
mama, somente uma não havia realizado 
mamografia. A escolaridade e o poder 
aqu i s i t i vo  da  popu lação  ce r tamen te 
contribuíram para o acesso a consultas e 
procedimentos médicos. Estudo realizado em 
Campinas com 290 mulheres revelou que idade 
menos avançada, raça branca, e pertencer a 
segmento de maior renda familiar são 
de t e rminan te s  para  a  rea l i zação  de 
mamograf ia ,  bem como,  presença de 
companheiro e pertencer ao segmento de maior 
renda per capita familiar para a realização de 

26
exame clínico das mamas . Estudo realizado no 
Maranhão com 2.888 mulheres também 
apontou que a escolaridade se relaciona 
diretamente  à  real ização de medidas 
preventivas, ampliando-se a busca por exames 
mais complexos nos grupos com maior 

27
escolaridade .  

Das mulheres com risco de Gail calculado 
((n=42), a idade foi um marcador de risco 
importante, mulheres com idade ≥ 50 anos 

possuem mais chances de terem alto risco para 
câncer de mama do que mulheres jovens, dado 
este evidenciado indiretamente em outros 

3,5,16-18
estudos . Estudo de caso-controle realizado 
no Rio Grande do Sul demonstrou menor 
prevalência de câncer de mama em mulheres 
com idade inferior a 35 anos, com aumento 
progressivo até os 50 anos e lento após esta 

28
idade . Estudo realizado em Cuiabá com 
mulheres que realizaram mastectomia 
constatou média etária das mulheres por volta 

29
dos 51 anos . Ressalta-se que dados de outros 
países são semelhantes aos nacionais. Na China 
a taxa de incidência de câncer de mama foi 
baixa (antes dos 25 anos), atingindo seu pico 
máximo entre 55 a 59 anos, com diminuição 

30
gradual após esta faixa etária , corroborando 
que o envelhecimento é o fator de risco de maior 

21relevância para o câncer de mama . 
Outro dado observado neste estudo é que 

mulheres com companheiro têm menos chances 
de ter alto risco para câncer de mama do que 
aquelas sem companheiro.  Em estudo realizado 
nos Estados Unidos com 734.889 pacientes com 
diversos tipos de cânceres, constatou-se que 
pacientes não casados apresentavam risco 
maior de gravidade da doença, não adesão ao 

31tratamento e piora do quadro . Na Malásia 
observou-se que o risco de diagnóstico tardio do 
câncer de mama estava associado a mulheres 

32sem companheiro (divorciadas ou viúvas) .  
Mulheres casadas possuem mais apoio 
emocional o que as levaria a cuidar melhor da 
saúde; os parceiros podem influenciar na 
realização dos exames preventivos e em maior 
adesão e procura por serviços de saúde, 
contribuindo para a diminuição dos riscos de 

33  
várias doenças ,inclusive o câncer de mama. 

Embora aspectos do período reprodutivo 
sejam associados ao risco para câncer de mama 
devido ao tempo de exposição estrogênica e sua 

3  
relação com a doença , estas variáveis não se 
mostraram significativas neste estudo. 

Hábitos e comportamentos parecem estar 
associados ao menor/maior risco para o 
desenvolvimento do câncer de mama, porém 
neste estudo tais  aspectos não foram 
determinantes para o alto risco de câncer de 
mama. 

Em relação ao status nutricional, medido 
através do índice de massa corpórea (IMC), 
observou-se tendência de mulheres com IMC ≥ 
30 possuírem mais chances de ter alto risco 
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para câncer de mama do que as de IMC menor. 
Estudo realizado em Maringá com 439 
mulheres destacou dentre os fatores de risco 
identificados para o câncer de mama o grande 

34número de mulheres acima do peso . Estudo de 
caso-controle realizado no Rio Grande do Sul, 
com o objetivo de verificar a associação da 
distribuição da gordura corporal e o câncer de 
mama, não encontrou dados significativos para 
índice de massa corpórea (IMC) (p=0,479) e 
razão cintura/quadril (RCQ) (p=0,425), mas 
relevante em relação à circunferência da 
cintura (CC), onde mulheres com CC ≥ 88 cm 
possuíam risco 2,08 vezes maior para câncer de 
mama que as com medidas normais ou 

35moderadas (80cm a 87cm) (p=0,003) . Estudo 
de revisão sistemática sobre fatores de risco e de 
proteção para o câncer de mama destaca que os 
resultados referentes à gordura corporal são 

36
contraditórios .

Consultas ginecológicas e outras ações de 
c u i d a d o  c o m  a s  m a m a s  n ã o  f o r a m 
determinantes para o risco, o mesmo não 
ocorreu em relação a ultrassonografia que 
mostrou-se como fator de proteção, aquelas que 
realizam ultrassonografia têm seu risco 
diminuído quando comparadas as que não 
realizam o exame. 

Embora nesse estudo a realização de 
mamografia não tenha sido significativa como 
fator de proteção para o alto risco de câncer de 
mama, esta é a mais importante técnica de 
diagnóstico de imagem para as mamas e pode 
reduzir em até 35% a mortalidade por este 

16agravo . Além disso, deve-se levar em conta a 
natureza da população estudada, pois como 
destacado anteriormente, a maioria era 
formada por universitárias sem idade para 
indicação do exame, sendo encaminhadas 
quando necessário, à ultrassonografia, método 
sem restrição de idade e contraindicação, por 

37
não usar radiação ionizante e contraste . 

 Conclui-se que a maioria das mulheres 
da instituição estudada está desenvolvendo 
ações de prevenção primária e secundária o que 
contribui para a diminuição do risco para o 
câncer de mama, como, estilo de vida mais 
saudáveis, acesso a serviços e cuidados de 
saúde e exames preventivos. Porém, ressalta-se 
a importância do marcador de risco “idade”, 
este imutável e um dos mais importantes para a 
etiologia da doença. 

 Por se tratar de um estudo transversal, 

portanto, com a limitação de não estabelecer 
relações causais, este tipo de delineamento gera 
hipóteses a serem testadas em estudos de maior 
poder analítico, como os longitudinais. Este 
tipo de desenho é ferramenta de grande 
utilidade para a descrição de características da 
população e para a identificação de possíveis 
grupos de risco, objeto de investigação deste 
estudo. 
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Tabela 1. Distribuição das mulheres segundo variáveis 
sociodemográficas, antecedentes mórbidos familiares e 
análise de risco. Jundiaí-SP, 2013.  

  RISCO DE GAIL          

Variáveis  < 35 

anos 

<1.66  

baixo risco 

=1.66 

alto risco 

valor-p OR alto risco 

          

Idade 

      

< 0,0001* 

   < 35 149 100,0 0 0,0 0 0,0  

   35 a 50 0 0,0 27 75,0 1 16,7  ref. 

  > 50 0 0,0 9 25,0 5 83,3  15,00 (1,54 - 146,03) 

Escolaridade 

      

< 0,0001* 

   Médio/Fundamental 7 4,7 4 11,1 2 33,3  ref. 

  Superior incompl. 126 84,6 0 0,0 0 0,0  1,80 (0,03 - 121,71) 

Superior compl/pós grad 16 10,7 32 88,9 4 66,7  0,25 (0,03 - 1,83) 

Estado civil 

      

< 0,0001* 

   Sem companheiro 139 93,3 8 22,2 4 66,7  ref. 

  Com companheiro 10 6,7 28 77,8 2 33,3 

 

0,14 (0,02 - 0,93) 

Renda familiar 

      

0,0389* 

   Até 3 salários 5 3,4 5 13,9 1 16,7  ref. 

  Até 6 salários 23 15,4 6 16,7 0 0,0  0,28 (0,01 - 8,42) 

Até 10 salários 30 20,1 4 11,1 3 50,0  3,75 (0,27 - 51,38) 

Acima de 10 salários 91 61,1 21 58,3 2 33,3  0,48 (0,04 - 6,35) 

Cor pele 

      

0,0822* 

   Branca 139 93,3 32 88,9 4 66,7  ref. 

  Não Branca 10 6,7 4 11,1 2 33,3  4,00 (0,55 - 29,27) 

Câncer de mama       0,2323*    

Não 101 67,8 23 63,9 2 33,3  Ref.   

Sim 48 32,2 13 36,1 4 66,7  3,54 (0,57 -  22,03) 

Grau parentesco com CA 

mama 

      0,0307* 

   

1º grau 6 12,5 5 38,5 2 50,0  ref.   

Outros familiares 42 87,5 8 61,5 2 50,0  0,63 (0,07 -  5,97) 

 

 

  RISCO DE GAIL         

Variáveis  < 35 anos <1.66 

baixo risco 

=1.66 

 alto risco 

valor-p OR alto risco 

          

Menarca       0,8205*    

até 11 anos 40 26,8 7 20,6 2 33,3  ref. 

  de 12 a 13 anos 84 56,4 20 58,8 4 66,7  0,70 (0,10 - 4,70) 

de 14 anos ou mais 25 16,8 7 20,6 0 0,0  0,20 (0,01 - 4,91) 

Menopausa 

      

< 0,0001* 

   Sim 0 0,0 10 27,8 3 50,0  ref. 

  Não 149 100,0 26 72,2 3 50,0  0,38 (0,07 - 2,23) 

Idade da 

menopausa 

      0,0275** 

   N -  10  3   

   Média -  47,0  54,3   

   desvio-padrão -  6,1  2,5   

   Mediana -  49,0  54,0   

   Filhos 

      

< 0,0001* 

   Sim 3 2,0 23 63,9 6 100,0  ref. 

  Não 146 98,0 13 36,1 0 0,0  0,13 (0,01 - 2,57) 

Amamentação (n = 

31) 

      

1,0000* 

   Sim 3 100,0 21 91,3 5 100,0  ref. 

  Não 0 0,0 2 8,7 0 0,0  0,78 (0,03 - 18,75) 

Idade 1ª gestação       0,4182*** 

   N 3  21  8   

   Média 30,3  29,8  27,0   

   desvio-padrão 3,1  7,3  4,3   

   Mediana 31,0  32,0  26,5   

   Contraceptivos 

      

< 0,0001* 

   Sim 131 87,9 21 58,3 2 33,3  ref. 

  Não 18 12,1 15 41,7 4 66,7  2,80 (0,45 - 17,32) 

Tipo de 

contraceptivo 

      

< 0,0001* 

   Anticoncepcional oral 110 84,0 6 28,6 0 0,0  ref. 

  Outros 9 6,9 6 28,6 1 50,0  3,00 (0,10 - 88,14) 

Preservativo 12 9,2 9 42,9 1 50,0  2,05 (0,07 - 58,66) 

Tabela 2. Distribuição das mulheres segundo aspectos 
reprodutivos e obstétricos e análise de risco. Jundiaí-SP, 
2013.  

  RISCO DE GAIL          

Variáveis  < 35 anos <1.66  

baixo risco 

=1.66 

alto risco 

valor-p OR alto risco 

          

Frutas 

      

0,5052* 

   Sim 141 94,6 36 100,0 6 100,0  ref. 

  Não 8 5,4 0 0,0 0 0,0  5,62 (0,10- 309,00) 

Legumes 

      

0,6738* 

   Sim 143 96,0 36 100,0 6 100,0  ref. 

  Não 6 4,0 0 0,0 0 0,0  5,62 (0,10- 309,00) 

Frituras 

      

0,6227* 

   Sim 118 79,2 27 75,0 4 66,7  ref. 

  Não 31 20,8 9 25,0 2 33,3  1,50 (0,23- 9,61) 

Álcool 

      

0,0377* 

   Sim 116 77,9 22 61,1 3 50,0  ref. 

  Não 33 22,1 14 38,9 3 50,0  1,57 (0,28- 8,91) 

Exercícios físicos 

      

0,4712* 

   Sim 106 71,1 27 75,0 3 50,0  ref. 

  Não 43 28,9 9 25,0 3 50,0  3,00 (0,51- 17,60) 

IMC (n = 190)       < 0,0001*    

< 25 – Normal 127 85,8 20 55,6 4 66,7  ref. 

  25 a 29.9 - Sobrepeso 15 10,1 11 30,6 1 16,7  0,45 (0,05- 4,59) 

= 30 6 4,1 5 13,9 1 16,7  1,00 (0,09- 11,03) 

*Teste exato de Fisher    

Controle para alto risco: baixo risco  

 

Tabela 3. Distribuição das mulheres segundo 
hábitos alimentares, índice de massa corpórea, 
comportamentos e análise de risco. Jundiaí-SP, 
2013. 
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Tabela 4. Distribuição das mulheres segundo cuidado com as mamas e análise de risco. Jundiaí-SP, 
2013. 
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