
ELETROCAUTERIZAÇÃO EM PACIENTES COM PAPILOMA VÍRUS HUMANO:
DIAGNÓSTICO E CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

Jéssica Ribeiro Aranha¹; Luana Cristine dos Santos Oussaki²; Renata Perfeito Ribeiro³

¹ Enfermeira residente de Enfermagem Perioperatória, Universidade Estadual de Londrina, Londrina-PR, jessica_aranha10@hotmail.com
² Enfermeira mestre em Enfermagem, Universidade Estadual de Londrina, Londrina-PR, lulycrissantos@gmail.com

³ Enfermeira docente do Departamento de Enfermagem, Universidade Estadual de Londrina, Londrina-PR, perfeitorenata@gmail.com

RESUMO
O  objetivo  da  presente  pesquisa  foi  caracterizar  o  perfil  sociodemográfico  e  clínico  de  pacientes  submetidos  à
eletrocauterização  de  verrugas  venéreas  do  Papiloma  Vírus  Humano.  O  Papiloma  Vírus  Humano  é  a  Infecção
Sexualmente Transmissível mais comum em todo o mundo, sendo que 75 a 80% da população mundial adquire algum
tipo de Papiloma Vírus Humano durante a vida, e sua incidência vem aumentando ainda mais juntamente com o Vírus da
Imunodeficiência  Humana tanto  em homens quanto em mulheres.  Este  estudo foi  desenvolvido  no ambulatório  de
Urologia de um centro de referência para infecções sexualmente transmissíveis em um município do norte do Paraná. A
coleta de dados ocorreu no período de Abril à Julho de 2016, totalizando 256 pacientes em atendimento nesta clínica,
sendo que 78 foram submetidos ao procedimento de cauterização, porém desses, cinco pacientes recusaram a coleta da
fumaça durante o atendimento e um era menor de 18 anos, totalizando-se 72 pacientes submetidos ao procedimento de
cauterização com a coleta da fumaça cirúrgica. Durante este procedimento o médico usava máscara N95 e utilizou um
equipamento  a  vácuo  que  continha  um filtro  tipo  Ultra-low Particule  Air  para  a  aspiração  da fumaça cirúrgica.  Os
pacientes que foram submetidos aos procedimentos de cauterização de verrugas venéreas enquadram-se na faixa etária
de 18 a 63 anos, com a prevalência da situação conjugal solteiros. Foram encontrados na fumaça liberada durante os
procedimentos de cauterizações, o Ácido Desoxirribonucleico viral da Herpes Simples, Hepatite B e o Papiloma Vírus
Humano.

PALAVRAS-CHAVES: Eletrocirurgia. Saúde do trabalhador. Exposição ocupacional. Agente biológico.

1 INTRODUÇÃO

Os trabalhadores estão expostos a riscos físicos, químicos, ergonômicos e biológicos para
exercerem as suas atividades laborais, o qual é definido pela exposição a agentes como bactérias,
vírus, fungos, clamídias, micoplasmas, príons, parasitos e outros microrganismos (BRASIL, 2010).
Como exemplo  da  exposição  do  trabalhador  ao  risco  biológico  tem-se  a  eletrocauterização  de
verrugas  venéreas,  na  qual  utiliza-se  o  processo  de  calor  para  o  rompimento  das  células,
ocasionando na formação de fumaça cirúrgica, podendo liberar restos celulares contendo bactérias,
vírus, aerossóis nocivos e tóxicos (BARGMAN, 2011). 

O Papiloma Vírus Humano (HPV) é a Infecção Sexualmente Transmissível (IST) mais comum
em todo o mundo, sendo que 75 a 80% da população mundial adquire algum tipo de HPV durante a
vida (BRASIL, 2012),  e sua incidência vem aumentando ainda mais juntamente com o Vírus da
Imunodeficiência Humana (HIV) tanto em homens quanto em mulheres (NADAL et al, 2004).

2 MATERIAL E MÉTODO

Estudo quantitativo e descritivo. A pesquisa foi desenvolvida em um ambulatório de urologia
de um centro de referência para IST em um município do norte do Paraná.  A coleta de dados
ocorreu no período de Abril  à  Julho  de 2016,  totalizando 256 pacientes  em atendimento  nesta
clínica, sendo que 78 foram submetidos ao procedimento de cauterização,  porém desses, cinco
pacientes  recusaram  a  coleta  de  dados  durante  o  atendimento  e  um  era  menor  de  18  anos,
totalizando-se 72 pacientes submetidos ao procedimento de cauterização de verrugas venéreas
causadas pelo HPV com a coleta da fumaça cirúrgica. Durante este procedimento o médico usava
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máscara N95 e utilizou um equipamento a vácuo que continha um filtro tipo Ultra-low Particule Air
para a aspiração da fumaça cirúrgica.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na pesquisa há uma prevalência de HPV em pacientes com faixa etária entre 21 a 30 anos
(47,2%), podendo ser comparada com um estudo em que os maiores índices estão entre o sexo
masculino,  com idades  entre  18  a  28  anos,  sendo  que  buscaram atendimento  em clínicas  de
referência para essas IST (ANTUNES et al, 2004; BUOSIL, OLIVEIRA, 2007; NICOLAU, 2002).

O número de indivíduos solteiros correspondeu a 58,3% da população atendida durante o
período da coleta de dados.  Essa maior  susceptibilidade pode estar  relacionado com um maior
número de parceiros  sexuais,  ao  início  da  vida  sexual  precoce  e  aos  praticantes  de sexo  oral
desprotegido, podendo-se aumentar as chances de contaminação pelo HPV (HECK et al, 2010).

Diante dos diagnósticos apresentados pelos pacientes submetidos à eletrocauterização de
verrugas venéreas, 90,3% apresentavam o HPV isoladamente, 4,2% o HPV e herpes simples e
2,8% HPV e HIV. Segundo Palefsky (2010),  os portadores de HIV e HPV apresentam taxas de
infecções altas, pois há maior persistência do vírus e carga viral mais elevada do HPV, onde os
pacientes são imunodeprimidos por causa do vírus do HIV.

A  fumaça  cirúrgica  produzida  durante  o  uso  do  eletrocautério  possui  como  substâncias
químicas os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA) (TSENG HS et  al.  2014),  compostos
orgânicos voláteis (COV) (CHOI  SH et al.  2014),  monóxido de carbono (CO) (GIANELLA M et
al..2014),  entre  outras  substâncias.  Esses  compostos  químicos  são  responsáveis  pelas
características mutagênicas e/ou cancerígenas (TOMITA Y et al.. 1981) da fumaça cirúrgica para o
organismo humano, principalmente se a exposição for a longo prazo, como é o caso de profissionais
da saúde que podem estar expostos a esse risco químico durante as suas atividades laborais.

Para  evitar  a  contaminção  do  trabalhador  exposto  à  fumaça  cirúrgica  a  Association
Perioperative Nursing recomenda a utilização de aspiradores de fumaça nos locais onde este risco
está presente e o uso da máscara N95 (AORN,2017).

4 CONCLUSÃO

Os pacientes submetidos aos procedimentos de cauterização de verrugas venéreas causadas
pelo HPV apresentam idade entre 18 a 63 anos, com prevalência da situação conjugal solteiros. 

Foram encontrados na fumaça liberada durante os procedimentos de cauterizações, o DNA
viral da Herpes Simples, Hepatite B, HPV e HIV. Portanto recomenda-se a instalação de exaustores
de fumaça em salas cirúrgicas para garantir um ambiente de trabalho saudável e o uso da máscara
N95 pelos trabalhadores expostos ao risco.
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