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1. 1NTRoDUÇÃo 

Os partos vaginais instrumentados podem ser realizados através do uso do 
fórceps obstétrico e do vácuo extrator. O uso destes instrumentos é feito para 

, . , . . ~ . 1 encurtar o segundo estagio do parto, quando ha indicaçoes matemas ou fetais . 

O fórceps obstétrico é uma invenção do século XVI enquanto o vácuo extrator é 

uma invenção recente2. O fórceps foi originalmente desenhado com o intuito de 
realizar partos vaginais em mulheres com fetos mortos ou sem chances de vida, 
com o objetivo de salvar a vida da mãe3 .A habilidade para aplicar o fórceps é 

uma importante alternativa em certos casos, por isso, o fórceps obstétrico 

continua com um importante papel na atual prática obstétrica3'. 
O desenho inicial do fórceps passou por várias alterações, de modo que 

atualmente existem descrições de quase 700 tipos de fórceps, sendo que 4 a 5 

tipos são mais utilizados atualmente”. 

Segundo historiadores, o uso de instrumentos obstétricos para auxiliar o 

parto iniciou há muito tempo. Documentos hindus, de quase 1000 anos, 

descrevem um instrumento metálico utilizado para destruir a cabeça fetal em 
partos complicados. Até o século XVII, o parto obstruído era conduzido com 
craniotomia e embriotomia, através de ganchos e perfuradores4. 

O fórceps obstétrico, com a sua configuração atual, é uma invenção atribuída 
à família Chamberlen. Indícios históricos revelam que Peter I, inventou o 

fórceps obstétrico que, posteriormente, foi aperfeiçoado por outros membros da 
família. O fórceps obstétrico foi mantido como segredo familiar por quase 100 
anos. Para que este segredo fosse mantido, os “ parteiros “ da família 

Chamberlen realizavam partos com um lençol que cobria a paciente e era 

amarrado no pescoço do parteiro, assim, este procedimento não poderia ser 

vizualizado por outras pessoasz.



2 

Um marco na história da evolução do fórceps foi o obstetra inglês William 
Smellie que realizou importantes modificações no formato deste instrumento, 

entre as quais a introdução da curvatura pélvica das lâminasz. 

O uso do fórceps obstétrico teve seu auge no início do século XX quando, 
nos Estados Unidos, quase 50% dos nascimentos eram feitos com o auxílio do 
mesmo3. Entretanto, nas últimas três décadas ocorreu, a nível mundial, uma 
diminuição do uso do fórceps, concomitante a um aumento do número de 
operações cesareanas3. Um estudo inglês, demonstrou que, em 1993, o índice de 
uso do fórceps nos países que formam o Reino Unido era de 6,62%5. Nos 
programas de residência médica dos Estados Unidos, em 1996, a taxa de uso de 
fórceps estava em menos de 5% 6. 

Uma nova questão está sendo discutida, em relação ao uso do fórceps 
obstétrico, nos Estados Unidos. Esta questão é: qual o número necessário de 
procedimentos para que o praticante tenha habilidade, a fim de usar o fórceps de 
maneira segura? Como o uso do fórceps está ficando restrito em alguns países, 
alguns serviços de residência médica em obstetrícia não oferecem, aos seus 
residentes, a oportunidade de presenciar um número suficiente de 

procedimentos. É importante lembrar que um dos “pré-requisitos” do uso do 
fórceps é a habilidade para o seu manuseioó. 

O fórceps obstétrico, além de apresentar um meio de auxílio ao parto na 
obstetrícia convencional, apresenta-se como um método eficiente de retirada de 
corpos estranhos da vagina. A introdução de corpos estranhos vaginais pode ser 
decorrente de práticas sexuais anômalas ou, até mesmo, para transporte de 
drogas ilícitas7”8. 

Seguindo a tendência mundial, o Brasil apresenta uma taxa elevada de 
operações cesareanas, que levou o país a ocupar o primeiro lugar em proporção 
de cesareanas em 19909. Nos países desenvolvidos, encontramos vários estudos
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sobre a realização de operações cesareanas e sobre o uso do fórceps obstétrico 

mas, no Brasil, os estudos em relação a este instrumento são insuficientes. 
Apesar de ter ocorrido uma restrição em suas indicações e diminuição de seu 

uso no s últimos 100 anos, este instrumento ainda possui um papel importante 
no exercício da obstetrícia moderna3. O fórceps obstétrico, na maioria dos países 
desenvolvidos, é usado em mais de 5% do total de nascimentosó. 

Nosso projeto nasceu da necessidade de uma avaliação do uso do fórceps 
obstétrico no Brasil, com enfoque especial na região sul do país, a fim de 
quantificar seu uso e as diferenças regionais em relação ao uso deste 

instrumento.
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2. REv1sÃo DA LITERATURA 

2.1. ESTRUTURA Do FÓRCEPS 

O fórceps obstétrico é um instrumento utilizado para auxiliar a extração de 
fetos, do canal de partos em situações especiais. Os fórceps atuais são fonnados 
por 2 ramos que se encaixam através de uma articulação. Cada ramo é formado 
por 3 partes, a saber: o cabo, a articulação e a colherm. 

O cabo geralmente apresenta uma expansão lateral, a asa, para facilitar as 
manobras de tração. A articulação dos ramos pode ser fixa (através de um 
encaixe) ou por deslize. A colher, na grande maioria das vezes, é fenestrada, o 

que pennite uma melhor adaptação ao polo cefálico do feto e a redução do peso 
do instrumento”. Cada colher possui duas extremidades (terminal e articular) e 

duas curvaturas (cefálica e pélvica). A curvatura cefálica é a região arredondada 
da lâmina e a curvatura pélvica é a relação entre a lâmina e a hastelo. 

Existem vários tipos de fórceps, sendo que as alterações no formato dos 
diferentes tipos permite o ajuste de um certo tipo a uma determinada situação 
clínica. Entre os tipos de fórceps que merecem destaque estão: de Simpson, de 
Kielland, de Piper, de Barton, de Luikart e de Leff3.
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2.2. FUNÇÕES Do FÓRCEPS 

O fórceps obstétrico possui 3 funções básicas: preensão, rotação e tração do 
feto. Para que cada função seja realizada de modo satisfatório, é necessário o 

cumprimento de certos pré-requisitosm. 

Para realizar uma boa preensão é necessária a aplicação correta do fórceps. 
Há 3 tipos possíveis de pegas durante a preensão da cabeça fetal: a pega oblíqua 
ou frontomastóide, que.é ineficiente; a pega antero-posterior ou occiptal, que 

alguns autores consideram inaceitável e a pega parietomalar ou transversa, que é 

a pega ideal. Na pega parietomalar, considerada a ideal, as colheres são 

posicionadas sobre as regiões parietomalares e as extremidades distais do 

fórceps devem ultrapassar as arcadas zigomáticas fetais”. 
Para a realização correta da função tratora, é necessário obedecer as linhas 

de direção de Sellheim, isto é, a tração deve ser feita em vertical para passar do 
estreito superior para o médio, tração oblíqua para passar do estreito médio para 

o inferior e tração ascensional quando se deseja completar o desprendimento 

cefálico. Além disso, as trações não devem ser excessivas e devem reproduzir o 

ritmo das contrações uterinas e coincidir com as mesmasm. 
A função rotatória deve ser realizada de forma delicada, já que pode 

ocasionar danos importantes aos tecidos matemos. Se o fórceps usado possui 

uma curvatura pélvica acentuada, a rotação cefálica deve ser realizada com a 

circundação ampla dos cabos e nunca das colhereslo.
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2.3. CLASSIFICAÇÃO Do FÓRCEPS 

A classificação do fórceps, definida pelo Colégio Americano de Obstetras e 

Ginecologistas em 1989, é baseada na relação da porção óssea dianteira da 
cabeça fetal com as espinhas esquiádicas da pelve materna, isto é, de acordo 
com os planos de De Lee. Assim, podemos classificar o uso do fórceps em: de 
alívio, médio ou baixo. As classificações e as relações correspondentes estão 
listadas no quadro I: 

QUADRO I - Classificação do fórceps obstétrico, segundo seu uso: 

CLASSIFICAÇÃO RELAÇÕES 

0 Couro cabeludo visível no intróito sem separação dos lábios; 
0 O crânio atingiu o assoalho pélvico; 

FÔYWPS de alÍVÍ° 0 A sutura sagital encontra-se no diâmetro antero-posterior ou occipto-anterior 
direito, occipto-anteiror esquerdo ou occipto-posterior; 

0 Cabeça fetal no, ou próximo ao períneo; 
0 A rotação não pode exceder 45 graus 

0 Ponto dianteiro do crânio acima ou igual a +2 (planos de De Lee), mas não no 
Fórceps baixo assoalho pélvico; 

0 Rotação 5 45 graus; 
0 Rotação > 45 graus; 

F órceps médio 0 Posição acima de +2 (planos de De Lee), mas com a cabeça encaixada. 

Fonte:Hankins G, Rowe T. 1996(6).
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2.4. coN1›1ÇoEs PARA o Uso Do FÓRCEPS 

Para a aplicação bem sucedida do fórceps, é necessária habilidade do 

praticante e o preenchimento de certos pré-requisitos que são indispensáveis 

para o uso seguro do instrumento. São pré requisitos para o uso do fórceps4: 

Conhecimento da anatomia pélvica materna; 

Conhecimento da posição da cabeça fetal; 

Cérvix completamente dilatada; 

Membranas rompidas; 
Bexiga e intestinos esvaziadosg 

Familiaridade com os diferentes tipos de fórceps; 
Ambiente cirúrgico com: anestesia apropriada, técnicas adequadas de 

monitorização e instalações para a ressuscitação do lactente. 

2.5. INDICAÇÕES PARA o Uso Do FÓRCEPS 

As indicações para o uso do fórceps são divididas em indicações matemas e 

fetais. Entre as indicações maternas destacamos4: 

Realização inadequada de esforços físicos propulsivos pela mãe, seja 

por exaustão ou por uso de anestésicos; 

Prolongamento do período expulsivo do parto: 22 horas nas 

primíparas e 21 hora nas multíparas;
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0 Para encurtar o 2° estágio do parto em pacientes com doença cardíaca, 
doença neurológica(com aumento da pressão intracraniana), doença 

hipertensiva específica da gestação e pneumopatias específicas. 

Entre as indicações fetais, destacamos4: 

0 Não progressão da cabeça fetal já posicionada na pelve; 
0 Sofrimento fetal agudo; 

0 Prolapso do cordão umbilical; 

0 Descolamento prematuro da placenta; 

0 Parada rotatória. 

É necessário ressaltar a existência de contra indicações para o uso do 

fórceps. As contra-indicações do uso do fórceps residem no não preenchimento 
dos pré-requisitos da utilização dos mesmos além de outros fatores dentre os 
quais destacamosl: 

0 Não apresentação do Vértex fetal; 
0 Falta de encaixe da parte apresentada; 

0 Quando o fórceps é submetido a uma tração leve e a cabeça fetal não 
altera sua posição.
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2.6. coMPL1cAÇoEs Do Uso Do FÓRCEPS 

Um importante fator limitante do uso do fórceps são as possíveis 

complicações decorrentes de seu uso, sendo que muitos obstetras limitam o uso 

deste instrumento por este motivo. 

As complicações do uso do fórceps estão baseadas em: uso-inadequado deste 
instrumento e a avaliação incorreta das proporções matemo-fetais(distócias)3. É 
importante lembrar que as complicações decorrentes do uso do fórceps também 
ocorrem em partos não instrumentados, apesar de ser, geralmente, menos 
comuns. 

Entre as lesões maternas decorrentes do uso deste instrumento, encontramos 

uma incidência aumentada de lacerações perineais de 3° e 4° grau, quando 
comparados aos partos não instrumentados3"2. Além disso, convém lembrar que 
o uso do fórceps está associado com estímulos dolorosos de maior intensidade 
do que os partos não instrumentados, entretanto a realização de bloqueio 

pudendo ou de uma infiltração local geralmente é suficiente para tal 

procedimento3”13' 

As lesões neonatais mais comuns decorrentes do uso do fórceps são as lesões 
cutâneas, as lesões nervosas e os céfalo-hematomas. As lesões superficiais de 
couro cabeludo são frequentes e ocorrem nos locais de contato da cabeça fetal 

com as lâminas do fórceps. As partes mais sensíveis da face podem ser poupadas 
deste tipo de lesão através da correta colocação das lâminas do fórceps. Além 
disso, a utilização de uma pressão excessiva sobre as lâminas pode levar ao 
aparecimento de vesículas, necrose lipóide e trauma severo em face e cabeça3. A 
lesão nervosa é decorrente da pressão do instrumento sobre a região mastóide, o 

que pode levar a compressão do nervo facial ou do nervo frênico. Os céfalo- 
hematomas, que são hemorragias subperiosteais, são complicações também 
observadas, em menor grau, em partos não instrumentados, Os traumas oculares
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possuem sua incidência aumentada com o uso do fórceps, especialmente os 
traumas oculares extemos menores e o edema palpebralm.



3. OBJETIVO 

O presente estudo tem os seguintes objetivos: 
- Quantificar o uso do fórceps obstétrico no Brasil e em suas diferentes 

regiões. 

- Quantificar a utilização do fórceps nos estados da região sul e suas 

respectivas mesorregiões. 

- Verificar a existência de diferenças regionais no uso do fórceps obstétrico
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4. MÉTODO 

O presente trabalho é um estudo descritivo da prevalência do uso do fórceps 
obstétrico nas diferentes regiões brasileiras e nas mesorregiões dos estados do 

sul do país. Este trabalho é baseado em um banco de dados, o DATASUS, 
mantido pelo Ministério da Saúde do Brasil. 

O acesso ao banco de dados, neste estudo, foi feito através de um 
computador pessoal, compatível com o sistema PC, conectado a rede mundial de 
computadores, a internet. Através desta conexão com a intemet, foi realizado o 

acesso ao endereço do Ministério da Saúde” nesta rede, conhecido como 
DATASUS (www.damâus.g‹›v.br). 

Após o acesso a este endereço, foi selecionada a opção sobre “infonnações 
de saúde”. Dentro das infonnações sobre saúde, foram escolhidos os dados 

referentes aos nascidos vivos. As tabelas acessadas no Datasus demonstravam o 

tipo de parto e os locais por ocorrência. Os dados obtidos foram divididos em 
regiões brasileiras (segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 
unidades da federação, mesorregiões dos estados da região sul, tabulação a nível 

nacional (anexol) e o estado de São Paulo (anexo2). 

Com estes dados coletados , utilizamos o utilitário “ Microsoft Excel 97 “ 

para cálculo percentual dos valores obtidos no banco de dados do DATASUS. 
Com o uso deste programa, foi possível realizar estes cálculos, montar as tabelas 
e as figuras deste trabalho. 

Para avaliação estatística, foi utilizado o programa Epi-info. Com o uso deste 
programa, foram realizados os testes estatísticos de comparação de 

porcentagens. Adotamos como valores estatisticamente significativos aqueles 
que apresentavam p<0,05.
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5. RESULTADOS 

A utilização dos diferentes tipos de parto, no Brasil, no ano de 1997 está 
representada na figura a seguir. 

1% 

4 1 % I Normal 

I Cesareana 
58% I Fórceps

i 

II Outro 

I Ignorado 

FIGURA 1 - Realização dos diferentes tipos de parto no Brasil em 1997 

Como podemos observar na figura l, o parto normal é o tipo de parto mais 
realizado em nosso país, entretanto, a operação cesareana aparece com um 
número expressivo do número total de partos. O uso do fórceps aparece em 1% 
do total de nascimentos. Os tipos de parto “outros” e “ignorados” perfazem 
menos de 1% do total e, por isso, são dificilmente visualizados na figura 1.



Na tabela I, demonstramos o uso do fórceps nas diferentes regiões brasileiras. 

TABELA I - Nascimentos totais e com o uso de fórceps, em mulheres de 10 

14

3 
59 anos, com nativivos acima de 500g, nas diferentes regiões 
brasileiras, 1997. 

REGIÃO Torzu. FÓRCEPS 
N N % 

20.794 

4.394 

SUDESTE 1.178.017 

SUL 462.808 

NORDESTE 755.013 3.155 

CENTRO-OESTE 235.404 509 

NORTE 242.180 191 

1,77 

0,95 

0,42 

0,22 

0,08 

TOTAL 2.873.422 29.043 1,01 

Fonte: DATASUS. 1997. X 2=l3.543,93 DF=4 p=0,00000l 

Após análise desta tabela, podemos afinnar que há uma grande diferença, 
estatisticamente significativa, no uso deste instrumento entre as diferentes regiões 

brasileiras. A figura 2 apresenta os valores da tabela I, para melhor visualização.

/ 

2,00% 
I Sudeste

i I Sul 
I Nordeste 
I Centro-oeste 
I Norte 

1,50% 

1,00% 

0,50% ' 

0,00%
1 

FIGURA 2 -Índices de utilização do fórceps nas diferentes regiões brasileiras, no ano de 1997.
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Observando-se a figura 2, podemos notar que as regiões sul e sudeste são as que 

apresentam os maiores índices do uso do fórceps no Brasil. 

Na tabela II, reunimos os três estados da região sul, para uma melhor 
observação e posterior análise comparativa, em relação ao uso deste instrumento 
na região sul do país. ' 

TABELA II - Nascimentos totais e com o uso do fórceps, em mulheres de 10 a 
59 anos, com nativivos acima de 500g, nos estados da região sul 
do Brasil, 1997. 

UNIDADE DA FEDERAÇÃO TOTAL FÓRcEPs 
N N % 

Rio GRANDE Do sUL 178.134 2.837 1,59 

PARANÁ 189.468 1.208 0,64 

sANTA cATAR1NA 95.297 349 0,37 

ToTAL 462.899 4.394 0,95 

Fome; DATAsUs. 1997. x2=s9,14 DF=s p<0,0000001 

Através dos dados fomecidos pela tabela acima, podemos notar que o estado 
com os maiores índices de uso do fórceps obstétrico na região sul é o Rio 

Grande do Sul. O estado que apresenta os menores índices é Santa Catarina. 
Notamos ainda que o índice de uso do fórceps de Santa Catarina apresenta-se 
distante do índice médio da região sul. Entre os estados da região sul, 

observamos diferenças importantes, quanto ao uso do fórceps, comprovadas 

estatisticamente.
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Nas tabelas III, IV, V apresentamos os percentuais de partos com fórceps nas 
mesorregiões dos três estados da região sul, região de enfoque deste estudo. 

TABELA III - Nascimentos totais e com o uso de fórceps em mulheres de 10 
a 59 anos, com nativivos acima de 500g, nas mesorregiões do 
estado de Santa Catarina. 

MESORREGIÃO TOTAL
N 

FÓRcEPs
% 

oEsTE sc 
SERRANA 
NORTE sc 
sUL DE sc 
VALE DO ITAJAÍ 
FLORIANÓPOLIS 

20.972 

8.799 

20.579 

12.778 

20.108 

12.042 

0,56 

0,52 

0,40 

0,23 

0,27 

0,10 

TOTAL 95.278 0,37 

Fonte: DATASUS. 1997. X2=59,14 DF=5 p<0,00000l 

O estado de Santa Catarina apresenta seus maiores índices de utilização 
deste instrumento na região oeste. A região de Florianópolis, que inclui as 
cidades satélites, apresenta a menor taxa de uso de fórceps do estado. Na análise 
destes dados, observamos que além de apresentar O menor índice médio de uso 
do fórceps da região sul, apresenta também diferenças entre as diferentes 

mesorregiões deste estado, sendo que estas apresentam significância estatística.
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A utilização do fórceps obstétrico no estado do Rio Grande do Sul está 

demonstrado na tabela IV. 

TABELA IV - Nascimentos totais e com o uso de fórceps, em mulheres de 10 
a 59 anos, com nativivos acima de 500g, nas mesorregiões do 
estado do Rio Grande do Sul, 1997. 

MESORREGIÃO TOTAL F ÓRCEPS 
Ti N % 

CENTRO OR. RS 
PORTO ALEGRE 
CENTRO OClD.RS 
SUDESTE RS 
NOROESTE RS 
NORDESTE RS 
SUDOESTE RS 

11.368 

80.358 

8.912 

15.183 

33.665 

14.572 

14.039 

291 

1.770 

101 

150 

311 

131 

83 

2,56 

2,20 

1,13 

0,99 

0,92 

0,90 

0,59 

TOTAL 178.097 2.837 1,59 

Fonte: DATASUS. 19.97. X”=536_,47 DF=6 p=0,000001 

O Rio Grande do Sul é o estado que apresenta os maiores índices de 
~ ~ ~ utilizaçao do fórceps na regiao sul do país. A regiao centro oriental deste estado 

apresenta a maior taxa do uso de fórceps neste estado, assim como de toda a 

região sul.Apesar deste estado apresentar a maior média de uso do fórceps do sul 

do país, também apresenta diferenças regionais, comprovadas pela estatística. 
Estas diferenças regionais são menores no Rio Grande do Sul do que nos outros

~ estados da regiao sul.
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No estado do Paraná foram encontrados os resultados mostrados na tabela V. 

TABELA V - Nascimentos totais e com o uso de fórceps, em mulheres de 10 
a 59 anos, com nativivos acima de 500g, nas mesorregiões do 
estado do Paraná, 1997. 

MEsoRREGIÃo TOTAL
N N 

FÓRCEPS
% 

CENTRO-SUL PR 
CURITIBA 
SUDESTE PR 
SUDOESTE PR 
NORTE CENTRAL PR 
CENTRO ORIENTE PR 
OESTE PR 
NOROESTE PR 
NORTE PIONEIRO PR 
CENTRO OCID. PR 

12.086 

59.558 

7.625 

9.343 

33.390 

13.728 

24.661 

11.714 

10.348 

6.968 

138 

577 

56 

62 

211 

73 

51 

18 

14

8 

1,14 

0,97 

0,73 

0,66 

0,63 

0,53 

0,21 

0,15 

0,14 

0,1 1 

TOTAL 189.421 1.208 0,64 

Fonte: DATASUS. 1997. X2=343,57 DF =9 p=0,000001 

O estado do Paraná, segundo os dados acima, apresenta grandes variações 
regionais, demonstrada pela estatística dos dados obtidos. A região centro- 

ocidente deste estado usa o fórceps obstétrico, aproximadamente, dez vezes 

menos do que a região centro-sul do Paraná, que apresenta as maiores taxas de 
uso deste instrumento neste estado.
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ó. i›1scUssÃo 

O pre ente estudo permitiu a quantificação do uso do fórceps no Brasil e a 

comparaç o do uso deste instrumento entre as diferentes regiões brasileiras, com 
ênfase na egião sul, e entre as diferentes mesoiregiões de cada estado da região 

sul. 

O índice de utilização do fórceps no Brasil, em 1997, foi de 1,0%. Este 
índice está muito abaixo dos encontrados na maioria dos países desenvolvidos, 

como os Estados Unidos com 8% de uso do fórceps. 
A literatura médica recente tem demonstrado a existência de diferenças 

importantes de uso do fórceps obstétrico entre os diferentes países do mundo. 

Em 1994, o índice de utilização do fórceps, em mulheres primíparas, na Itália 
era de 1,1%16. Nos Estados Unidos, em 1992, verificou-se um índice de uso de 
fórceps em tomo de 8% entre as mulheres brancas”. Um estudo Inglês 

ri'

d 

(Inglate Escocia, Pais de Gales e Irlanda do Norte), em 1993, era de 6 62*Va 

do total e nascimentos 

demonstrou que a taxa de uso do fórceps nos países que formam o Reino Unido 

, 

Í ' Í 

, O 

- 5 

A seguir, comparamos as 5 grandes regiões do Brasil. A região sudeste
o apresent u uma taxa de 1,77% de partos instiumentados, obtendo assim o maior 

índice de uso de fórceps do país. A região norte apresentou um índice de 0,08% 
de uso de fórceps, ficando com o menor índice do país. 
Um dado interessante foi obtido após Verificar que, as regiões Norte e 

Nordeste, mesmo apresentando as maiores taxas de parto normal do país, 

alcançaram índices de uso de fórceps muito abaixo da região sul e sudeste, que 

estão e re os maiores índices de operações cesareana do país. Assim, não 1111; 

podemos afinnar que quanto maior a taxa de operação cesareana, menor o uso 
de partos intrumentados.
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dida que as operações cesareanas foram popularizadas no meio médico, 

os índices de partos instrumentados tiveram um declínio acentuado em alguns 
quanto que em outros países houve um equilíbrio destes dois métodos. 
exemplo deste equilíbrio é a Suécia, que nos últimos anos apresentou 

mto da taxa de cesareanas, atingindo cerca de 12%, mas manteve 
utilização do uso do fórceps obstétrico, onde os partos instrumentados 

fórceps ou vácuo extrator) são realizados em 6% do total de 

os9. 

andes diferenças regionais de uso do fórceps obstétrico não são 

dade de nosso país. Em um estudo feito nos Estados Unidos, com 
escola, foram encontradas diferenças importantes entre os diferentes 

Enquanto o hospital escola da Universidade do Texas apresentou um 
16,3% de partos instrumentados com fórceps, a universidade de Miami 
u apenas 2,1% de uso deste instrumentoó. 
do comparamos a média de uso de fórceps nos estados da região sul 
os que: o Rio Grande de Sul apresenta a maior média (l,59%) de uso 

rumento da região sul, seguido pelo estado do Paraná (0,64%). O 
Santa Catarina apresenta o menor índice (0,37%) da região sul. No 

acional, o Rio Grande do Sul encontra-se apenas atrás de São Paulo em 
estes índices. 

ade de Porto Alegre é a capital com a maior taxa de partos 

tados com fórceps do Sul do país. A região de menor utilização de 
o Rio Grande do Sul, o centro-oriente, apresenta índice semelhante a 

maior uso de fórceps do estado de Santa Catarina, que é a região oeste. 

tado de Santa Catarina, os maiores índices de uso do fórceps estão no 

região serrana. Este estado é o único da região sul no qual a capital do 
~ r r r o esta entre os maiores indices de uso do forceps do estado. Uma 
causa do maior uso de fórceps no oeste e região serrana, não
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iões. 

é chamativo, tanto na comparação da prevalência do fórceps entre as 

rasileiras quanto entre os estados da região sul e suas diferentes 

ões, são os valores estatisticamente distintos desta prevalência.O 

e mais demonstrou isso foi São Paulo, colocado em anexo por não 
à região sul (anexo 2). Neste estado, encontramos cidades que 

comprovada neste estudo, seria o local de formação dos médicos que trabalham 

nn índices muito baixos de partos instrumentados com fórceps como 
a (0,09%), São José do Rio Preto (O,l2%) e Araçatuba (O,35%). 
isso, outras localidades apresentam taxas muito superiores à média 

entre as quais: Campinas (4,62%), São Paulo (3,28%) e o litoral sul de 

(3,27%). É importante ressaltar que as cidades que apresentam as
~ 

ntramos as maiores taxas de operações cesareanas, segundo dados 

s, em relação ao número de cesareanas, no DATASUS. 
os dados apresentados neste estudo podemos afirmar que o Brasil 
um baixo índice de utilização de fórceps e grandes diferenças 

Além disso, os estados da região sul apresentam diferenças 

es entre suas mesorregiões e seus índices estão muito abaixo dos 

menores taxas de utilizaçao de fórceps deste estado são as mesmas cidades em

d os pela literatura internacional, em especial o estado de Santa 

Catarina,
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7. CONCLUSÕES 

- A média iiacional de uso de fórceps foi de 1,0%. 

- A regiã Sudeste apresentou um índice de 1,77% de partos intrumentados a 

fórceps, a cançando o maior índice de uso de fórceps do Brasil. A região Sul 
apresento 0,95%, a Nordeste 0,42%, a Centro-oeste 0,22%. A região Norte 
apresento o menor índice de uso de fórceps do Brasil, com 0,08%. 

- O Ri Grande do Sul apresentou 1,59% do total de nascimentos 

instrume ados a fórceps. O Paraná obteve um índice de 0,64% de uso de 
fórceps e Santa Catarina obteve um índice de 0,37% de partos auxiliados com 
este inst mento. 

- Observ ram-se diferenças estatisticamente significativas, em relação ao uso do 
fórceps, ntre as diferentes regiões brasileiras, entre os estados da região sul e 

entre as iferentes mesorregiões dos estados do sul do país. 

- Indepe dente da região analisada, os índices brasileiros estão bem abaixo dos 
encontra os nos países do primeiro mundo.
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NORMAS ADOTADAS 

O pres nte trabalho adotou a “Normatização para os Trabalhos de Conclusão 
do Curso e Graduação em Medicina”, resolução n° 001/99 do colegiado do 
curso de aduação em Medicina da Universidade Federal de Santa Catarina.
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RESUMO 

para encurtar o segundo estágio do parto. No início do século XX, 
s Unidos, quase 50% dos partos eram feitos com fórceps. Nas últimas 

DÚÇÃO: O fórceps obstétrico é um instrumento utilizado, segundo 
S» 

O .

o correu uma diminuição, a nível mundial, do uso do fórceps, 

ita`nte ao aumento de operações cesareanas. Nos países desenvolvidos o 

fórceps é usado em, aproximadamente, 5% dos partos. 
' oD : Através de um computador pessoal, conectado à intemet, 

os dados, referentes ao uso do fórceps , no endereço do Ministério da 

sfonnados em tabelas e figuras. A análise estatística foi feita através 
Saúde, o IDATASUS. Com o auxílio do utilitário “Microsoft Excel 97”, os dados 

r m a Epi-info. 
ADOS: O Brasil apresentou 1,0% do total de partos instrumentados à 

região Sudeste, 1,77% de partos à fórceps. O Sul obteve um índice de 
Nordeste 0,42%, o Centro-oeste 0,22% e o Norte 0,08%. Na região 
or índice foi apresentado pelo Rio Grande do Sul, com 1,59%, seguido 
com 0,64% e Santa Catarina com 0,37%. As diferenças entre as 

mesorre ões de todos os estados analisados foram significativas.
_

U 
rceps obstetrico entre as cmco grandes regloes brasileiras, entre os 
SÃO: Há diferenças, estatisticamente significativas, em relação ao

a região sul e entre as diferentes mesorregiões dos estados da região 

o do fórceps no Brasil está bem abaixo do encontrado nos países 
idos.
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SUMMARY 

IN TRODÚCTION: The obstetric forceps is an instrument utilized, according to 
indications, to shorten the second stage of delivery. In the beginning of XX 
century, the United States, almost 50% of deliveries were made with forceps. 
In the last decades, there was a decrease, worldwide, in the use of forceps, while 
there was an increase in cesarean sections. In developed countries the forceps is 
used in, approximately, 5% of labors. 
METHODS: Through one personal computer, connected to the intemet, we 
acessed information, regarding the use of forceps, on Health Mynistry site, the 

DATASUS. Assisted by the utilitary “Microsoft Excel 97”, this information was 
transformled into tables and figures. The statistic analysis was made through Epi- 
info. 

RESULT`S: Brazil presented 1,0% of total deliveries with forceps. The 

Southeast, 1,77% of labors with forceps. The South presented 0,95%, the 
Northeast 0,42%, middle-west 0,22% and North 0,08%. In the Southem region, 
the biggest rate was presented by Rio Grande do Sul, with 1,59%, followed by 
Paraná With 0,64% and Santa Catarina with 0,37%. The differences between all 
the analilsed states were significant. 

CONCLUSION: There are diferences, statistically significant, regarding 

obstetricl. forceps use in the five brazilian regions, between the states of the 

Southern region and between the diferent sub-regions of these states. The use of 
forceps Brazil is significantly below that of the developed countries.
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TABELA VI - Nascimentos totais, com uso de fórceps e operações cesareanas, 
em mulheres de 10 a 59 anos, com nativivos acima de 500g, nas 
diferentes regiões e unidades da federação brasileiros 

REGIÕES E 
UN1DADEs DA 
FEDERAQAQ, 

NORMAL 
N % 

CESAREANA 

N % 
FÓRCEPS TOTAL 

N % 
NORTE 

.. Amapá 

.. Tocantins 

.. Amazonas 

.. Rondônia 

._ Acre 

.. Pará 

.. Roraima 

NORDESTE 

167.539 

11.566 

16.485 

38.071 

17.413 

9.564 

68.365 

6.075 

562.157 

.. Rio Grande do Norte 39.985 

.. Pernambuco 

.. Ceará 

.. Bahia 

._ Paraíba 

._ Sergipe 

.. Maranhão 

.. Piauí 

._ Alagoas 

SUDESTE 
._ São Paulo 

._ Minas Gerais 

.. Rio de Jaiieiro 

.. Espírito Slanto 

104.885 

91 .351 

157.400 

20.606 

31.199 

46.006 

22.520 

48.205 

567.236 

312.864 

89.859 

132.742 

31.771 

69,18 

85,74 

67,68 

71,40 

60,21 

77,44 

67,16 

76,42 

74,46 

72,16 

70,79 

75,32 

77,45 

63,07 

81,82 

75,58 

67,54 

77,87 

48,15 

45,91 

51,26 

50,39 

54,96 

74.450 

1.899 

7.850 

15.203 

11.487 

2.778 

33.358 

1.875 

189.701 

14.867 

42.425 

29.291 

45.050 

11.986 

6.859 

14.781 

10.796 

13.646 

589.987 

350.759 

83.410 

129.851 

25.967 

30,74 

14,08 

32,23 

28,51 

39,72 

22,49 

32,77 

23,58 

25,13 

26,83 

28,63 

24,15 

22,17 

36,68 

17,99 

24,28 

32,38 

22,04 

50,08 

51,47 

47,58 

49,29 

44,92 

191 

25 

24 

49 

20

9 

64

0 

3.155 

562 

857 

644 

767 

81 

71 

87 

29 

57 

20.794 

17.859 

2.044 

825 

66 

0,08 

0,19 

0,10 

0,09 

0,07 

0,07 

0,06 

0,00 

0,42 

1,01 

0,58 

0,53 

0,38 

0,25 

0,19 

0,14 

0,09 

0,09 

1,77 

2,62 

1,17 

0,31 

0,1 1 

242.180 

13.490 

24.359 

53.323 

28.920 

12.351 

101.787 

7.950 

755.013 

55.414 

148.167 

121.286 

203.217 

32.673 

38.129 

60.874 

33.345 

61.908 

1.178.017 

681.482 

175.313 

263.418 

57.804
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REGIÕES E 
UNIDADES DA 
FEDERAÇÃO 

NORMAL CESAREANA 

N % N % 
EÓRCEPS TOTAL 

N % 
SUL 
._ Rio Grande do Sul 

_. Paraná 

.. Santa Catarina 

CENTRO-OESTE 
.. Mato Grosso 
._ Distrito Federal 

._ Goiás 

_. Mato Grosso do Sul 

253.914 

102.168 

96.938 

54.808 

117.633 

22.265 

37.368 

39.408 

18.592 

54,86 

57,37 

51,17 

57,52 

49,97 

45,57 

64,41 

45,32 

44,72 

204.500 

73.093 

91.283 

40.124 

1 17.262 

26.434 

20.476 

47.389 

22.963 

44,19 

41,04 

48,19 

42,11 

49,81 

54,10 

35,29 

54,50 

55,24 

4.394 

2.837 

1.208 

349 

509 

159 

176 

159 

15 

0,95 

1,59 

0,64 

0,37 

0,22 

0,33 

0,30 

0,1 s 

0,04 

462.808 

178.098 

189.429 

95.281 

235.404 

48.858 

58.020 

86.956 

41.570 

TOTAL 1.668.479 58,07 1.175.900 40,92 29.043 1,01 2.873.422 

Fonte: DATASUS. 1997.
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TABELA VII - Nascimentos com uso de fórceps e de operações cesareanas, em 
mulheres de 10 a 59 anos, com nativivos com mais de 500g, nas 
mesorregiões do estado de São Paulo, 1997. 

MESORREGIÃO TOTAL 
N N 

FÓRCEPS
% 

CAMPINAS 
SÃO PAULO 
LITORAL sUL sP 
MACRO METROP. sP 
MARÍLIA 
BAURU 
RIBEIRÃO PRETO 
PRESIDENTE PRUDENTE 
PIRACICABA 
VALE PARAÍBA sP 
ITAPETININGA 
Assls 
ARAÇATUBA 
SÃO IOsÉ DO RIO PRETO 
ARARAQUARA 

53.596 
377.830 

7.762 
46.553 
6.818 

21.512 
35.034 
12.595 
20.581 
36.998 
13.368 
8.191 
9.325 
19.939 
11.317 

2.476 
12.383 

254 
1.235 
123 
334 
380 
96 
155 
251 
65 
38 
33 
24 
10 

4,62 
3,28 
3,27 
2,65 
1,80 
1,55 
1,03 
0,76 
0,75 
0,68 
0,49 
0,46 
0,35 
0,12 
0,09 

TOTAL 681.419 17.857 2,62 
Fonte: DATASUS. 1997.
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