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RESUMO
Sabe-se  que  os  trabalhadores  da  área  da  saúde  estão  expostos  diariamente  a  diversos  riscos  físicos,  químicos,
fisiológicos, psíquicos e mecânicos. (SOUZA, BICA, MONDADORI, et.al. 2012). Como exemplo de risco químico, tem-se
a fumaça do eletrocauterio, presente no ambiente de trabalho do centro cirúrgico, nas salas operatórias (MS, 2001). No
entanto a exposição dos trabalhadores as substâncias produzidas pelo eletrocauterio, acarreta sinais e sintomas como,
sensação de corpo estranho na garganta, ardência na faringe, náuseas, vômitos, congestão nasal, cefaleia, irritação dos
olhos e outras mucosas, espirros, fraqueza e tontura (NAVARRO-MEZA, et.al. 2013). A presente pesquisa, objetivou
identificar nos residentes médicos das clinicas cirúrgicas e de anestesiologia de um hospital universitário a incidência dos
sinais ou sintomas presentes que possam estar relacionados ao uso do eletrocauterio nas cirurgias. O estudo foi um
coorte. Os residentes médicos foram acompanhados do primeiro ao segundo ano por 18 meses desde 2015 a 2017 e os
residentes iniciantes de 2016 a 2017 foram acompanhados por 10 meses, sendo eles das clinicas de cirurgia geral,
ortopedia,  pediátrica,  neurologia,  otorrinolaringologia,  obstetrícia  e  ginecologia  e  anestesiologia  de  um  hospital
universitário.  Os  residentes  foram  questionados  individualmente  quanto  a  presença  de  sinais  ou  sintomas  já
mencionados anteriormente.  Participaram 39 residentes,  cujas clínicas de obstetrícia  e  ginecologia,  cirurgia  geral  e
anestegiologia, foram as que apresentaram maior incidência de sinais ou sintomas relacionados a exposição a fumaça
do eletrocauterio.  Espera-se com a presente pesquisa uma reflexão dos trabalhadores da área da saúde quanto a
exposição a fumaça do eletrocauterio, sendo nociva à saúde.

PALAVRAS-CHAVE: fumaça cirúrgica; eletrocauterio; risco ocupacionais.

1 INTRODUÇÃO

O trabalhador  da  saúde  está  exposto  a  riscos  físicos,  químicos,  fisiológicos,  psíquicos  e
mecânicos. (SOUZA, BICA, MONDADORI, et.al. 2012)

No ambiente do centro cirúrgico, considerado como um setor complexo, além de vários riscos
os trabalhadores estão expostos ao risco químico, como por exemplo o bisturi elétrico utilizado pelos
cirurgiões para coagulação e dissecção em seus procedimentos  cirúrgicos,  onde a exposição a
fumaça  cirúrgica  por  ele  produzida,  pode  ser  cancerígena  e  nociva  à  saúde.  (TRAMONTINI,
GALVÃO, CLAUDIO, et.al. 2016; KALIL, PESSINE, FIDELIS, et.al. 2016)

A fumaça cirúrgica o é composta por substancias químicas como, hidrocarbonetos policíclicos
aromáticos, compostos orgânicos voláteis e monóxido de carbono, sendo estes responsáveis por
provocar mutações genéticas e câncer. (TSENG, LIU, UANG, et.al. 2014)

Em vista disto, o contato com essas, pode desencadear nos trabalhadores da saúde sinais ou
sintomas como: sensação de corpo estranho na garganta, ardência na faringe, náuseas, vômitos,
congestão  nasal,  cefaleia,  irritação  dos  olhos  e  outras  mucosas,  espirros,  fraqueza  e  tontura,
alergias, sinusites, asma e bronquite. (NAVARRO-MEZA, et al, 2013)   
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Esse  risco  ao qual  o  trabalhador  do  centro  cirúrgico  precisa  ser  estudo para  que novas
recomendações sejam sugeridas e aceitas melhorando assim a saúde desses trabalhadores. Este
tema tem sido discutido internacionalmente com as recomendações de Guidelines o cuidados com
àqueles expostos a este risco químico. (AORN, 2017)

Portanto, esta pesquisa objetivou identificar a incidência dos sinais ou sintomas relacionados
a exposição à fumaça cirúrgica em residentes das clinicas cirúrgicas e de anestesiologia.  

  
2 MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo foi de coorte, com uma leitura quantitativa e descritiva. Os residentes médicos foram
acompanhados do primeiro ao segundo ano por 18 meses desde 2015 a 2017, das clinicas de
anestesiologia,  clínica  geral,  obstetrícia  e  ginecologia,  ortopedia,  cirúrgica  pediátrica  e  otorrino,
enquanto os  residentes  iniciantes  de  2016  a  2017  foram  acompanhados  por  10  meses,  foi
acrescentado  a  clínica  de  neurologia  de  um  hospital  universitário  do  norte  do  Paraná.  Foram
excluídos os residentes não pertencentes as tais clinicas e tabagistas. 

Os  residentes  foram  acompanhados  mensalmente  e  individualmente.  Utilizou-se  um
instrumento de dados, em que eram questionados quantos aos sinais ou sintomas como: sensação
de corpo estranho na garganta, ardência na faringe, náuseas e vômitos, congestão nasal, cefaleia,
irritação dos olhos, irritação de outras mucosas, espirros, fraqueza e tontura, quando expostos a
fumaça  cirúrgica  e  se  acreditavam  que  tais  sinais  e  sintomas  apresentavam  relação  com  sua
profissão. 

O  projeto  foi  aprovado  pelo  Comitê  de  Ética  em Pesquisa  da  Universidade  Estadual  de
Londrina e aprovado sob CAAE nº 46229915.0.0000.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Participaram  da  pesquisa,  39  residentes  médicos,  no  ano  de  2015  a  2016,  sendo  eles

residentes  da especialidade de anestesiologia,  clínica geral,  obstetrícia  e  ginecologia,  ortopedia,
cirúrgica pediátrica e otorrino, nos anos de 2016 a 2017 foram acompanhados além das citadas
acima participaram também a neurologia.  Sendo excluídos sete residentes fumantes e seis que se
recusaram a participar da pesquisa. 

Os residentes eram do sexo masculino (53,8%), com a idade média de 29 anos (± 2,28) e
tempo de formação de três anos (± 1,31). 

Houve predominância de sinais ou sintomas nas clinicas da cirurgia geral (38,0%), seguida da
anestesiologia com 33,3% e obstetrícia e ginecologia 28,5%, correspondendo 42,8% dos médicos
residentes.

Os  sinais  e  sintomas  de  maior  incidência  entre  os  residentes  foram  irritação  dos  olhos
(47,6%), seguido de congestão nasal e cefaleia (42,8% cada), ardência de faringe (28,5), sensação
de  corpo  estranho  na  garganta  e  irritação  de  outras  mucosas  (23,8% cada),  espirros  (19,0%),
náusea e/ou vomito (14,2% cada), tontura (9,5%) e fraqueza em 4,7% dos residentes. 

Destes residentes, a maioria (61,9%) relatou que os sinais e sintomas tinham relação com a
profissão e 38,0% acredita que não há relação. 
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Um  estudo  piloto  realizado  em  um  laboratório  de  infectologia,  comprovou  que  em
procedimentos como desbridamentos de feridas infectadas e colonizadas, existe a disseminação de
bactéria no ambiente operacional, categorizando a importância de proteção do profissional da saúde
exposto. (SÖNNERGREN, STRÖMBECK, ALDENBORG, FAERGEMANN, 2013)

Entretanto, a Association of Perioperative Rgistered Nurses (AORN), traz em seu Guedilines
forte recomendações, onde os membros da equipe perioperatória devem usar proteção respiratória
contra o resíduo da fumaça cirúrgica. (AORN, 2017)

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este  estudo  concluiu  que  os  residentes  acompanhados  na  pesquisa  expostos  a  fumaça
cirúrgica,  com o tempo desenvolveu sinais  e  sintomas decorrente  a  exposição das substancias
químicas. Dentre as clinicas a maior incidência, foi cirurgia geral (38,0%), seguida da anestesiologia
(33,3%)  e  obstetrícia  e  ginecologia  (28,5%).  Sendo  a  incidência  de  sinais  e  sintomas entre  os
residentes foram irritação dos olhos (47,6%), seguido de congestão nasal e cefaleia (42,8% cada),
ardência de faringe (28,5%), sensação de corpo estranho na garganta e irritação de outras mucosas
(23,8% cada), espirros (19,0%), náusea e/ou vomito (14,2%), tontura (9,5%) e fraqueza em 4,7%
dos residentes.
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