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RESUMO
Guimarães GMN. Fatores de risco para náuseas pós-cesarianas: estudo observacional
prospectivo [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2021.
Introdução: os fatores de risco para náuseas e vômitos pós-operatórios após cesarianas não
foram estabelecidos. Suspeitamos que o modelo simplificado de Apfel tenha baixo poder de
discriminação nessa população pela ausência de variação de dois fatores de risco importantes.
O objetivo foi buscar fatores de risco, modelar e validar um modelo multivariável para prever
náuseas e vômitos após cesarianas. Métodos: duas coortes consecutivas de pacientes
submetidas a cesarianas sob anestesia subaracnóidea foram usadas para desenvolver e validar
candidatos a modelos preditores, respectivamente. Uma regressão logística múltipla, o modelo
simplificado de Apfel e um classificador Naïve Bayes foram modelados e avaliados.
Resultados: 250 e 98 pacientes permaneceram, respectivamente, nas amostras de
desenvolvimento e validação. Pacientes mais jovens, que apresentaram náusea durante a
cirurgia, pacientes que receberam doses mais baixas de bupivacaína e pacientes que negaram
náuseas significantes no primeiro trimestre foram aquelas que apresentavam maior risco de
náuseas e vômitos após cesarianas. O classificador Naïve Bayes e a regressão logística
múltipla apresentaram poderes superiores de discriminação quando comparados ao do modelo
simplificado de Apfel (estatística-c 0,84, 0,89 e 0,59 respectivamente, p<0,0001), mas a
diferença no poder de discriminação entre o classificador bayesiano e a regressão múltipla não
foi estatisticamente significante (diferença de 0,05 na estatística-c, p=0,53). O classificador
bayesiano apresentou critérios de informação (Akaike e Bayesiano) menores e uma curva
ROC mais homogênea que a regressão múltipla. O classificador Naïve Bayes usou três
preditores independentes: náuseas e vômitos intraoperatórios, história de náuseas moderadas
ou intensas durante o primeiro trimestre e idade gestacional <38 semanas. Conclusões:
náuseas intraoperatórias, idade materna, dose de bupivacaína e história de náuseas moderadas
ou intensas durante o primeiro trimestre gestacional foram os melhores preditores
independentes de náuseas e vômitos após cesarianas. Não conseguimos excluir a hipótese nula
de que o poder de discriminação do classificador Naïve Bayes seja diferente da regressão
logística múltipla para prever náuseas e vômitos após cesarianas, mas ambos foram superiores
ao modelo simplificado de Apfel. O modelo simplificado de Apfel apresentou baixo poder de
discriminação e não deve ser usado nessa população.
Descritores: Náuseas e vômitos pós-operatórios; Fatores de risco; Cesárea; Modelos,
estatísticos.

Abstract
Guimarães GMN. Risk factors for post-cesarean nausea: prospective and observational study
[thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2021.
Introduction: postoperative nausea and vomiting risk factors have not been studied in
obstetric patients. We suspected that Apfel’s simplified score would lose discrimination
power because this population does not vary two of four risk factors. We intended to look for
risk factors, model and validate a multivariable prediction tool for post-caesarean nausea and
vomiting. Methods: two consecutive cohorts of patients submitted to caesarean under spinal
anaesthesia were used to develop and validate candidates of multivariable prediction models.
A multiple logistic regression, Apfel’s simplified model and a Naïve Bayes classifier were
modeled. Results: 250 and 98 patients remained respectively in the development and
validation data sets. Younger maternal age, intraoperative nausea, lower bupivacaine dose and
not presenting significant nausea during the first trimester were the best isolated postcaesarean nausea and vomiting risk factors. The Naïve Bayes and multiple logistic regression
had area under ROC curve significantly better than Apfel’s simplified model (AUC 0.84, 0.89
and 0.59 respectively, p<0.0001), but difference between Naïve Bayes and multiple logistic
regression was not statistically significant (AUCb difference 0.05, p=0.43). Naïve Bayes
classifier had lower Information Criterions (Akaike and Bayesian) and a smoother ROC curve
and used the three direct predictors identified by a conditional independence Bayesian
Network: intraoperative nausea, nausea during the first trimester and gestational age < 38
weeks as predictors. Conclusion: Intraoperative nausea, maternal age, bupivacaine dose and
significant nausea during the first trimester were the best post-caesarean nausea and vomiting
predictors after caesareans. We could not rule out the null hypothesis for the difference in
discrimination power between the Naïve Bayes classifier and a new multiple logistic
regression for predicting PONV after caesareans, but both were significantly better than
Apfel’s heuristic. Apfel’s heuristic discrimination power is low and should not be used in this
population.
Descriptors: Postoperative nausea and vomiting; Risk factors; Caesarean section; Models,
statistical
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1.Introdução
Náuseas e vômitos pós-operatórios (NVPO), apesar de raramente serem ameaça à vida, são
complicações importantes, por serem diretamente relevantes para os pacientes. É muito
importante que desfechos relevantes para os pacientes sejam o foco das pesquisas. A
publicação de Morten Hylander Møller1, em 2019, destacou os 11 principais desfechos
relevantes para os pacientes, segundo o autor: 1-sobrevivência; 2-Qualidade de vida; 3Estado funcional; 4-Hospitalização; 5-Dor; 6-Náuseas e vômitos; 7-Infarto do miocárdio; 8Necessidade de reoperação; 9-Infecção de sítio cirúrgico; 10-Acidente vascular encefálico e
11-Lesão renal aguda.
O professor Morten Hylander Møller, da Universidade de Copenhague, que publicou
diversos artigos a respeito do tema “desfechos relevantes para os pacientes” tanto em
anestesiologia quanto em terapia intensiva, destacou que as pesquisas deveriam priorizar
tais desfechos e não as medidas indiretas1. São exemplos de medidas indiretas:
biomarcadores, tempo de sobrevida livre de doença, sinais vitais, fatores de risco em geral,
exames radiológicos e laboratoriais em geral. Sintomas clínicos como fadiga, alterações
sensoriais (na visão, audição, olfato, paladar e tato) são outros exemplos desfechos
relevantes para os pacientes. Como regra geral, sintomas são desfechos relevantes para os
pacientes, enquanto sinais vitais apenas quando os profissionais de saúde explicam seu
potencial valor.
Suponha que um argumento a favor da pressão arterial como desfecho seja, a priori,
apenas a sua associação com infarto do miocárdio. Se uma pesquisa mostrar redução da
pressão arterial com um tratamento, sem conseguir mostrar redução na incidência de
infarto do miocárdio, a relevância deste tratamento será questionável. Este é um exemplo
de motivo para um sinal vital não ser um desfecho relevante.
Existem hipóteses para explicar o fato do tratamento da pressão arterial não reduzir
o risco do desfecho que supomos ser consequência dele. Em estudos observacionais,
existem diversas possibilidades para explicar uma associação, não apenas aquela relação
causa-efeito que um cientista supõe: pode tratar-se de associação por causa comum (um
outro fator causa tanto a suposta causa quanto o suposto efeito), em alguns casos existe
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causalidade reversa (quando o suposto efeito na verdade é causa e a suposta causa é efeito),
o estudo pode não ter poder suficiente para evidenciar a associação, podem haver falhas
sistemáticas na pesquisa como viés de informação e viés de seleção ou a associação pode ser
um erro aleatório. Desse grande número de possibilidades vem o jargão estatístico:
correlação não implica relação de causa-efeito e, por isso, Austin Bradford Hill propôs
critérios não relacionados apenas aos dados, mas também à origem dos dados e à
metodologia de obtenção para caracterizar provável relação de causa e efeito (força da
associação, consistência, especificidade, temporalidade, gradiente biológico, plausibilidade
biológica, coerência, evidências experimentais e analogia).
Apesar da importância dos desfechos relevantes, boa parte da produção científica
usa desfechos indiretos. Os motivos pelos quais mais de 70% dos ensaios clínicos publicados,
segundo revisão sistemática recente2, não usarem desfechos relevantes são muitos. O maior
deles talvez seja o fato de que são muito mais fáceis de obter, além de desfechos indiretos
estarem associados a uma superestimativa dos efeitos dos tratamentos em cerca de 50%
quando comparados a estudos que usam desfechos relevantes3.
Além da opinião de especialistas, existem evidências de que NVPO sejam realmente
desfechos relevantes para a população. Um estudo ordenou as piores complicações na
perspectiva dos pacientes, colocando vômitos em primeiro lugar, seguidos de vivência de
sensação de engasgo com tubo orotraqueal, dor na incisão, náuseas, memória
intraoperatória, bloqueio neuromuscular residual, tremores, dor orofaríngea e sonolência
excessiva, sendo interessante que nesta pesquisa o valor das náuseas e vômitos não variou
entre pessoas que nunca tiveram a experiência e pessoas que já sofreram a complicação4.
A decisão sobre usar ou não um fármaco para profilaxia em um paciente depende do
valor (valor na definição da ciência da economia, que é diferente da definição de custo) da
intervenção ser maior que seu custo, e isso também reflete a relevância do desfecho. Um
estudo, em pacientes da Alemanha e da Turquia, evidenciou o quanto pacientes daquelas
culturas pagariam para prevenção e tratamento de NVPO, sendo que esses valores são ainda
maiores para aqueles que já sofreram um episódio de NVPO em cirurgia anterior5. A mesma
metodologia, quando aplicada nos EUA, chegou a resultados semelhantes6. Estes estudos
usaram uma das técnicas clássicas para estimar “Disposição a pagar”.
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A decisão sobre profilaxia para NVPO deve balancear custos, efeitos adversos e
benefícios. Após Apfel ter demonstrado que os benefícios dos antieméticos profiláticos são
menores nas populações de baixo risco para NVPO7, a Sociedade de Anestesia Ambulatorial
declarou em seu consenso que a profilaxia para NVPO deve considerar o risco individual de
NVPO de cada paciente8.
O risco individual de NVPO é multifatorial, portanto, é estimado usando modelos
multivariáveis. Existem muitos modelos para prever risco de NVPO, mas o modelo
simplificado de Apfel é o mais popular e o mais validado por todo o mundo9. O poder de
discriminação do modelo de Apfel, quantificado pela área abaixo da curva ROC ou
estatística-c, é aproximadamente 0,67, mas modelos como esse podem perder poder de
discriminação quando um ou mais preditores não variam em uma população específica. Uma
população na qual o modelo simplificado de Apfel pode ter seu poder de discriminação
reduzido é a população obstétrica submetida a anestesia subaracnoide, porque ao menos
sexo não irá variar, a previsão de necessidade de opioides para analgesia pós-operatória
varia muito pouco e tabagismo é extremamente raro nessa população.
Alguns poucos estudos relataram incidência elevada de NVPO na população
obstétrica, mas a segurança tanto do tratamento quanto da profilaxia desta complicação
sobre o feto, via transferência placentária, ou para o recém-nascido, via amamentação, não
é bem estudada. Um famoso tratado de anestesia obstétrica, Chestnut’s Obstetric
Anesthesia, em sua quinta edição cita os fatores de risco do modelo de Apfel como os
recomendados para prever NVPO após cesarianas, porque não existem estudos específicos
para populações obstétricas.
Os objetivos desta pesquisa foram estudar fatores de risco específicos para a
população obstétrica e criar modelos específicos de estratificação de risco para NVPO para
essa população.

4

2 Objetivos
1-Revisão da literatura para encontrar se existem fatores de risco já conhecidos para
Náuseas e vômitos pós-operatórios (e não as Náuseas e vômitos intraoperatórios - NVIO).
2-Avaliação prospectiva do poder de discriminação dos fatores de risco já conhecidos e de
novos fatores de risco propostos.
3-Criação de modelo multivariado prognóstico para incidência de náuseas e vômitos após
cesarianas.
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3.Métodos
Para o primeiro objetivo, foi realizada busca no MEDLINE usando a ferramenta
PubMed (www.pubmed.com), com os termos MESH “cesarean” e “ponv” (texto de busca
“(ponv[MeSH Terms]) AND cesarean section[MeSH Terms] “), associada a busca manual nos
seguintes tratados de anestesiologia:
1. Miller’s Anesthesia, oitava edição10;
2. Anesthesiology (Longnecker), segunda edição11;
3. Clinical Anesthesia (Barash), sétima edição12;
4. Chesnut’s Obstetric Anesthesia , quinta edição 13.
Observação: para reproduzir a busca posteriormente, busque por: ((ponv[MeSH Terms])
AND

(cesarean

section[MeSH

Terms]))

AND

(("1900/01/01"[Date

-

Entry]

:

"2016/05/01"[Date - Entry])) . Potenciais fatores de risco encontrados na lista de artigos que,
porém, não foram associados a NVPO, como por exemplo a exteriorização uterina14, não
foram incluídos na lista de fatores de risco potenciais. Fatores controlados (como
antieméticos, vasopressores, acupuntura, infiltração de ferida e irrigação) não foram
incluídos como fatores de risco se não há variabilidade de seu uso na rotina do hospital.
A intenção do segundo e terceiro objetivos foi registrada previamente no
ClinicalTrials sob o código NCT3171688 após aprovação pelo comitê de ética local (parecer
1441360 do Comitê de Ética do HOB – Brasília – Anexo F). A aprovação do estudo pelo
comitê de ética da FMUSP também foi obtida por motivos administrativos, normas da pósgraduação da USP (parecer 1.912.092).
Para o segundo objetivo, uma coorte prospectiva de gestantes com indicação de
parto cesariano foi observada (coorte de desenvolvimento). Para o terceiro objetivo, uma
segunda coorte (coorte de validação) foi observada. Nas duas coortes as gestantes foram
observadas de momentos antes do parto até a alta da sala de recuperação e depois foram
avaliadas novamente 24 horas após o parto. Todas as mulheres participantes passaram por
processo de consentimento informado, manifestaram seu interesse em participar da
pesquisa assinaram termo de consentimento livre esclarecido aprovado pelo comitê de ética
antes do parto. A intenção em continuar a participar da pesquisa foi confirmada 24 horas
após o parto, na segunda fase de coleta de dados. Todas as pacientes receberam cópia do
termo de consentimento que incluiu telefone e e-mail de contato do pesquisador principal e
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do Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. As pacientes
podiam retirar seu consentimento e pedir exclusão de dados identificadores ou dados
sensíveis a qualquer momento, conforme previsto posteriormente na Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD), porém, dados individuais não identificados não podiam mais ser excluídos
por ser impossível a identificação (situação também prevista pela LGPD).

3.1 Origem dos dados individuais
Entre primeiro de maio de 2016 e primeiro de junho de 2018, foram avaliadas para
elegibilidade todas a gestantes com indicação de parto cesariano pela equipe de obstetrícia
do Hospital Universitário de Brasília, Brasília, Brasil. O Hospital Universitário de Brasília é um
hospital público, terciário, administrado pela Universidade de Brasília. Esse hospital é centro
de referência para gestantes de alto risco (alto risco materno ou fetal) mas também atende
gestantes de baixo risco.
Ambas as coortes, de desenvolvimento e de validação, foram obtidas do mesmo
hospital. As primeiras 260 pacientes foram convidadas para participar da coorte de
desenvolvimento e as 100 últimas para participar da coorte de validação. Planejou-se um
tamanho de amostra menor, inicialmente, mas percebeu-se ao longo da coleta que a
incidência de NVPO na nossa população era muito menor que a relatada na literatura.

3.1.1 Critérios de inclusão
● Cesariana indicada;
● Anestesia subaracnóidea indicada;

3.1.2 Critérios de exclusão
● Cesariana não ocorreu;
● Anestesia subaracnóidea não ocorreu;
● Outra técnica anestésica além da subaracnóidea foi administrada.

3.1.3 Outras características importantes da amostra
Todas as mulheres da amostra receberam 8mg de dexametasona e 8mg de
ondansetrona via venosa durante a cesariana e tinham prescrição de metoclopramida 10mg
via venosa caso apresentassem náuseas após a cesariana (rotinas institucionais). Nenhum
antiemético profilático foi prescrito para as pacientes da amostra no período pós-operatório.
A anestesia subaracnóidea (dose de anestésico local e de opioides) variou entre as
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pacientes, pois tratou-se de estudo observacional. As pacientes que receberam anestesia
que não subaracnóidea foram excluídas por ser um evento raro e exigir um tamanho de
amostra muito grande para que seja útil como fator de risco ou proteção.

3.2 Desfechos
Para o estudo, definiu-se náuseas e vômitos pós-operatórios (NVPO) como incidência
de náuseas, vômitos ou regurgitação ou combinações destes após fechamento da pele do
final da cesariana até 24 horas depois, que foi o desfecho principal. O estudo definiu náuseas
e vômitos intraoperatórios (NVIO) como náuseas, vômitos ou ambos ocorrendo do momento
da anestesia subaracnóidea até o fechamento da pele.
As NVIO foram observadas diretamente durante a anestesia, e as NVPO foram
avaliadas retrospectivamente por arguição das participantes sobre NVPO durante as
primeiras 24 horas pós-operatórias e também pela verificação de anotações de enfermagem
e registro de uso de antieméticos de resgate. As NVPO foram observadas apenas durante o
período que as pacientes ficaram na sala de recuperação pós-anestésica (duas primeiras
horas, pelo protocolo institucional, estabelecido para detectar casos de atonia uterina),
sendo referidas nos demais momentos. As participantes também foram questionadas sobre
a intensidade máxima da náusea em uma escala verbal numérica (0-10) e número de
episódios de vômitos, mas não foi possível obter dado confiável do momento exato da
ocorrência das NVPO. A avaliação do desfecho não foi mascarada. Diferenciou-se apenas
NVPO nas primeiras 2h das primeiras 2-24 horas, como previsto inicialmente.

3.3 Cálculo do tamanho da amostra
Foi pressuposta a incidência de NVPO de 50%, baseado em estudo anterior15.
Considerando a seleção de modelos com até dez preditores e a regra de 10 casos por
preditor, aproximadamente 100 pacientes seriam necessárias para desenvolver e 100 para
validar o modelo. Não existe método estabelecido para estimar o tamanho da amostra para
modelos bayesianos no momento, por isso apenas essa regra, que se aplica a regressões
logísticas múltiplas, foi escolhida. Durante o monitoramento da coleta de dados, contudo,
percebeu-se uma incidência de aproximadamente 20% de NVPO, então foi decidido
aumentar o tamanho da amostra de desenvolvimento para 260 (para aproximadamente 50
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casos), reduzindo o tamanho esperado do modelo preditor para cinco variáveis, e manter o
tamanho da amostra de validação em 100.

3.4 Possíveis preditores
Dois dos preditores do modelo simplificado de Apfel, sexo e previsão de necessidade
de opioides no pós-operatório, foram ignorados porque não variaram na amostra. Antes da
cirurgia, pacientes foram arguidas sobre tabagismo (se: nunca fumou, ainda fuma, parou de
fumar há menos de um mês, parou de fumar entre 1 e 3 meses atrás, parou de fumar 3-6
meses atrás ou se parou de fumar há mais de 6 meses, categorização que tem relação
importante com o tabagismo como evidenciamos recentemente. Pacientes também foram
arguidas sobre cinetose, náuseas e vômitos pós-operatórios prévios16. As pacientes foram
interrogadas sobre incidência de náuseas e vômitos significantes durante o primeiro
trimestre e durante o terceiro trimestre.
Idade materna e idade gestacional foram obtidos do prontuário, antes da cirurgia.
Pressão arterial média antes da anestesia subaracnóidea foi definida como pressão arterial
média basal. A menor pressão arterial média após a anestesia foi registrada e capturada de
um monitor Dixtal DX2022, fabricado por DIXTAL Biomédica Indústria e Comércio Ltda,
Manaus (AM), Brasil. Duas variáveis secundárias foram registradas: diminuição absoluta de
pressão arterial e diminuição relativa da pressão arterial. Uso da efedrina (não usou, usou
para resgate ou usou de forma profilática) também foi registrado como potencial preditor
(não poderia ser padronizado por se tratar de estudo observacional). O anestesiologista
responsável pelo caso determinava se o uso da efedrina foi profilático ou para resgate.
Após a cesariana, foram registradas as doses utilizadas de bupivacaína hiperbárica,
sufentanil, fentanil e morfina. A modelagem foi realizada apenas após o término da coleta
de dados da amostra de validação, pois não era possível mascarar participantes ou
responsáveis pela coleta de dados.

3.5 Manejo de dados
Os dados foram coletados em formulário eletrônico (ver anexo H). O nome das
variáveis foi adotado em inglês pensando na publicação de dados individuais (inicialmente
no FORMSUS). A lista detalhada de variáveis com os nomes das colunas é detalhada no
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anexo A. Também foram criadas, posteriormente, as seguintes variáveis secundárias, que
são resultado de combinações de variáveis ou transformações (como dicotomização):
Nome da variável

Descrição

ponv

Presença ou não de náuseas ou vômitos ou
regurgitação até 24 horas após o parto.

ionv

Presença ou não de náuseas ou vômitos
intraoperatórios.

Younger

Pacientes com idade menor que 25 anos.

morphine.get.80

Pacientes que receberam mais que 79 mcg de
morfina subaracnóidea.

Neversmoked

Pacientes que nunca fumaram.

Preterm

Pacientes com idade gestacional < 38 semanas

previous.surgery.and.ponv

Pacientes que já passaram por cirurgia anterior e
apresentaram NVPO.

Apfel

Número de fatores de risco do modelo
simplificado de Apfel presentes (0 a 4)

Apfelp

Probabilidade de NVPO segundo modelo de Apfel
(10%, 20%, 40%, 60% ou 80%)

Lowbupi

Dose de bupivacaína pesada subaracnóidea <13mg

map.drop

Diminuição máxima da pressão arterial média em
mmHg.

map.drop.proportion

Diminuição proporcional máxima da pressão
arterial média.

Quadro 1: variáveis secundárias.
Preditores significantes e numéricos foram dicotomizados em seu ponto de maior
poder de discriminação (maior acurácia para prever NVPO) usando a amostra de
modelagem. Isso ocorreu com idade, idade gestacional, dose de morfina subaracnóidea e
dose de bupivacaína hiperbárica subaracnóidea. Esta dicotomização era necessária para usar
os preditores no modelo bayesiano.

10

3.6 Análise estatística
Não foi registrado um plano público de análise estatística antes de iniciar a pesquisa.
Foi publicado, porém, o código usado para executar a análise estatística em R no repositório
RPubs.com no endereço http://rpubs.com/gabrielmng/NCT03171688.
Também não foi publicado um plano público de manejo de dados da pesquisa nem
usamos um caderno de pesquisa (como o Scinote). Foi planejado gerar um fluxograma de
inclusão e exclusão de participantes conforme sugere o TRIPOD17.
A primeira análise de dados foi a análise descritiva, na qual cada variável coletada foi
descrita como média (desvio-padrão) - se numérica - ou número absoluto (proporção) se
nominal. Essa descrição foi detalhada por amostra (de modelagem ou de validação). Para
cada variável numérica, aplicamos o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov. No teste
de Kolmogorov-Smirnov, p-valores menores que um valor crítico excluem a hipótese nula
que representa a origem dos dados ter distribuição normal, sendo a distribuição normal um
pressuposto para a aplicação de diversos testes de hipóteses. Quando o p-valor do teste de
normalidade era menor que 5%, usamos um teste não paramétrico (Wilcoxon-MannWhitney) para avaliar se a diferença entre as médias da variável numérica eram
significantemente maiores ou menores em uma das amostras. Para as variáveis nominais,
aplicamos o teste exato de Fisher para verificar se houve associação entre a amostra
(validação ou modelagem) e o potencial preditor de NVPO.

3.6.1 Na amostra de modelagem
Para cada potencial preditor de NVPO, testou-se a associação entre o preditor e
NVPO usando o teste exato de Fisher e calculou-se o fator bayesiano. Também foram
calculados o risco relativo e seu intervalo de confiança. Para cada variável numérica, foi
testada a significância da diferença da média entre quem apresentou e quem não
apresentou NVPO usando o teste de Wilcoxon-Mann-Whitney e com fator bayesiano. Essas
etapas são importantes também para a seleção de preditores para modelos multivariáveis18.
Foi selecionado um modelo de regressão logística múltipla com o maior critério de
Informação de Akaike (AIC) e Bayesiano (BIC) em uma lista de todas as combinações
possíveis de modelos contendo os preditores com fator bayesiano significante. Como
esperado, modelos com menor AIC também eram os modelos com maior BIC.
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Preditores dicotômicos significantes foram modelados em uma rede bayesiana, que
permite combinar conhecimento estabelecido com os dados estatísticos de maneira
peculiar19. Uma lista de sentidos impossíveis (blacklist) dos preditores serem previstos por
NVPO e uma lista de sentidos conhecidos (whitelist) foi informada antes da modelagem
baseada em independência condicional usando IAMB (Incremental Association Markov
Blanket). A lista de sentidos conhecidos informava que IONV levava ao uso de efedrina e que
hipotensão levava ao uso de efedrina. Apenas os preditores dos quais NVPO dependeu
diretamente nessa rede bayesiana foram selecionados para modelagem do classificador
Naïve Bayes.

3.6.2 Na amostra de validação
É comum descrever o poder de discriminação de um teste diagnóstico ou prognóstico
com sua sensibilidade e especificidade. Esses parâmetros, contudo, não são suficientes para
descrever o poder de discriminação de modelos com mais que 2 previsões possíveis. Por
exemplo, um exame prognóstico para náuseas e vômitos cujas previsões possíveis sejam
apenas alto risco ou não, pode ser descrito claramente com sensibilidade e especificidade.
Outros modelos, como o modelo simplificado de Apfel, que têm mais que duas previsões
(nenhum, um, dois, três ou quatro fatores de risco), não possuem uma única sensibilidade e
uma única especificidade, a não ser que o modelo seja dicotomizado (um ponto seja
escolhido como ponto de corte para que só existam 2 previsões).
Em modelos com mais que duas possibilidades de resposta (em contraste com
modelos cuja resposta é apenas sim ou não), o número que resume o poder de
discriminação é a estatística-c ou área abaixo da curva ROC. Este parâmetro, ao contrário da
acurácia, independe da distribuição do desfecho ou diagnóstico previsto na população, por
isso é um bom parâmetro para comparar modelos em populações diferentes.
O poder de discriminação dos três modelos foi calculado sobre a amostra de
validação, usando o cálculo da área abaixo da curva ROC, ou estatística C, usando o pacote
pROC para R. Os critérios de Informação de Akaike (AIC) e Bayesianos (BIC) foram calculados
para cada modelo para quantificar a relação entre poder preditivo e complexidade de cada
modelo. O teste de Hosmer-Lemeshow foi executado usando o pacote ResourceSelection
para R. O teste de Hosmer-Lemeshow verificou a calibração dos modelos. A diferença no
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poder de discriminação dos modelos foi testada pelo método de Delong. Também foi
calculada a média e intervalo de confiança de 95% da sensibilidade, especificidade e área
abaixo da curva ROC para cada modelo.
Para compensar a grande quantidade de testes de hipóteses, o método de FDR (false
discovery rate) foi aplicado à lista de p-valores do estudo usando o comando p.adjust com
parâmetro method=”BH”.
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4.Resultados
A busca no MEDLINE resultou em 156 estudos até antes do início desta pesquisa
(Anexo 1). Apesar da grande quantidade de pesquisas publicadas sobre profilaxia para NVPO
após cesarianas, não foi encontrado trabalho sobre fatores de risco ou estratificação de risco
para NVPO especificamente nesta população. Na busca manual, foi encontrada sugestão, no
Chesnut’s Obstetric Anesthesia, de usar os fatores de risco do modelo simplificado de Apfel.
Os outros tratados não fazem sugestão específica para pacientes obstétricas. Esses
resultados foram usados para guiar o planejamento do segundo objetivo, porém, uma nova
pesquisa foi realizada em fevereiro/2021, incluindo bases de dados da Elsevier (EMBASE e
SCOPUS), base de dados da Clarivate Analytics (Web of Science), para verificar se houve
alguma publicação especificamente sobre fatores de risco para náuseas e vômitos após
cesarianas, incluindo as edições mais novas dos mesmos tratados usados na busca manual:
1. Miller’s Anesthesia, nona edição20;
2. Clinical Anesthesia (Barash), oitava edição21;
3. Anesthesiology (Longnecker), terceira edição22;
4. Chesnut’s Obstetric Anesthesia, sexta edição23.
Observação: para refazer a segunda busca, use: (((ponv[MeSH Terms]) AND (cesarean
section[MeSH Terms]))) AND (("2016/05/01"[Date - Entry] : "2021/03/01"[Date - Entry])).
Até 01 de março de 2021, 28 novos trabalhos foram encontrados, não existiam
publicações sobre fatores de risco para náuseas e vômitos após cesarianas, apenas trabalho
sobre fatores de risco para náuseas e vômitos intraoperatórios e o trabalho decorrente
desta tese24,25.
É importante destacar que são facilmente encontrados artigos cujo título sugere que
foram estudados fatores de risco para NVPO após cesarianas, contudo, após leitura do texto
completo, constata-se que investigaram náuseas e vômitos intraoperatórios apenas.
A figura 1 resume o fluxo de inclusão e detalha motivos para exclusão dos preditores
potenciais da pesquisa, conforme o exemplo no documento de explicação e elaboração do
TRIPOD17. Os anexos B, C e D detalham a lista inicial de preditores e quais preditores
potenciais foram excluídos na segunda lista do fluxograma. A variável excluída por
colinearidade foi a história de náuseas e vômitos pós-operatórios, que foi substituída pela
variável composta: cirurgia prévia e náuseas e vômitos pós-operatórios (positiva apenas se
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paciente tanto já foi submetida a cirurgia quanto sofreu NVPO). Para a regressão logística
múltipla, variáveis numéricas foram preferidas às colineares dicotômicas por estas
apresentarem maior informação.
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Figura 1:Fluxograma de inclusão e exclusão de potenciais preditores.

Fonte: produção do próprio autor.
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4.1 Coortes de modelagem e de validação
Duas coortes foram observadas, uma de modelagem (260 pacientes) e uma de
validação (100 pacientes). Cinco pacientes foram excluídas da coorte de modelagem e duas
da coorte de validação porque a idade gestacional delas era menor que 30 semanas. Nessa
amostra houve dados faltantes, nenhum método de substituição ou ajuste foi necessário. A
figura 2 é o fluxograma de inclusão e exclusão de participantes sugerido por todos os
principais guias de redação de artigos, incluindo CONSORT, STARD e TRIPOD.
A descrição dos dados entre as amostras de validação e modelagem é detalhada nas
tabelas 1 e 2. Nas mesmas tabelas, os valores dos testes de hipóteses de associação dos
potenciais fatores de risco com uma das amostras assim como o p-valor do teste de
Kolmogorov-Smirnov, no caso das variáveis numéricas, são detalhados.
As tabelas 3 e 4 detalham a associação entre os potenciais fatores de risco para
NVPO, informando a distribuição dos preditores em quem apresentou e em quem não
apresentou NVPO, p-valor do teste de hipótese de associação e fator bayesiano., na amostra
de modelagem. A lista completa de p-valores corrigidos pelo método de FDR (false discovery
rate) está em http://rpubs.com/gabrielmng/NCT03171688.
A tabela 5 detalha o modelo de regressão logística múltipla final, enquanto a tabela 6
detalha os parâmetros do classificador Naïve Bayes.
O p-valor do teste de Delong para duas curvas ROC foi 0,43 entre o classificador
bayesiano e a regressão logística múltipla, 0,0005 entre o classificador bayesiano e o modelo
simplificado de Apfel e 0,0001 entre o modelo simplificado de Apfel e a regressão logística
múltipla. Os critérios de informação de foram menores no classificador bayesiano (AIC -230,
BIC) que na regressão logística múltipla (AIC 170, BIC 204) e que no modelo simplificado de
Apfel (AIC 243, BIC 111). O p-valor do teste de Hosmer-Lemeshow foi 0,98 para o
classificador bayesiano, 1 para a regressão logística múltipla e <0,0001 para o modelo
simplificado de Apfel. A figura 6 também evidencia a calibração do modelo simplificado de
Apfel. As tabelas 7 e 8 comparam a capacidade de discriminação dos três modelos e a figura
5 coloca as curvas ROC lado a lado para comparação.
Foi publicado um aplicativo virtual (webapp) usando a biblioteca Shiny em
https://gguimaraes.shinyapps.io/NVPO/ com um módulo para aplicação do classificador
Naïve Bayes.
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Figura 2: Fluxograma de inclusões e exclusões das coortes.

Fonte: produção do próprio autor.
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Figura 3: Rede bayesiana inicial.

Fonte: produção do próprio autor.
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Figura 4:Rede bayesiana final.

Fonte: próprio autor.
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Tabela 1:Médias, desvios-padrões e p-valores dos testes de normalidade ( Kolmogorov-Smirnov) das variáveis numéricas.

Amostra de
modelagem
média (dp)

Amostra de
validação
média (dp)

KS* pvalor

p-valor
diferença
entre
amostras

Idade

29,0(7,1)

29,5(6,5)

0,001

0,49

Idade gestacional

38,1(2,2)

38,2(2,2)

0,000

0,88

92,2(14,8)

91,9(16,2)

0,000

0,91

Bupivacaína subaracnóide
(mg)

11,5(1,6)

11,5(1,6)

0,000

0,92

Sufentanil subaracnóideo
(mcg)

1,4(1,2)

1,4(1,1)

0,000

0,70

Fentanil subaracnóide(mcg)

8,4(13,1)

8,1(13,4)

0,000

0,75

Morfina subaracnóide (mcg)

89(15,3)

89,6(14,8)

0,000

0,70

Menor PAM intraoperatória

66,6(16,6)

65,7(17,0)

0,000

0,78

Diminuição absoluta da PAM

25,6(16,6)

26,1(20,5)

0,000

0,99

Característica

Pressão arterial média
(mmHg)

Diminuição relativa da PAM
0,27(0,1)
0,27(0,20)
0,001
0,98
PAM = pressão arterial média. Valores-p não ajustados para múltiplos testes. * KolmogorovSmirnov
Tabela 2:Comparação dos potenciais fatores de risco dicotômicos entre as amostras.

Amostra de modelagem Amostra de validação
Sim Não proporção Sim Não proporção p-valor
Cinetose

66

184

0,26

26

70

0,27

0,89

Náuseas primeiro trimestre

179

71

0,71

69

27

0,71

1,00

Náuseas terceiro trimestre

99

151

0,39

41

55

0,42

0,62

110

140

0,44

49

47

0,51

0,27

Idade < 25 anos

77

173

0,30

23

73

0,23

0,23

Efedrina
--Não recebeu
--Profilática
--Resgate

25
79
146

225
171
104

0,1
0,31
0,58

9
30
57

87
66
39

0,09
0,31
0,59

1
1
0,90

75

175

0,30

31

65

0,32

0,69

203

47

0,81

78

18

0,81

1,00

NVIO

Idade gestacional < 38 semanas
Nunca fumou
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Tabela 3:Análise dos potenciais fatores de risco numéricos para NVPO na amostra de modelagem.

NVPO
Fator de risco

Média

Sem NVPO
dp Média

dp p-valor

RC(IC95%) *

FB£

Idade (anos)

26,12

6,81

29,79

7,05

0,00

0,92(0,88-0,97)

23,52

Idade gestacional

37,89

2,60

38,25

2,17

0,44

0,93(0,81-1,06)

0,26

Pressão arterial média

96,40

17,64

91,27

13,90

0,15

1,02(1-1,04)

1,55

Bupivacaína subaracnóide

10,73

2,04

11,73

1,42

0,04

0,7(0,58-0,84)

263

1,36

1,20

1,41

1,20

0,82

0,97(0,74-1,25)

0,17

Fentanil subaracnóide

10,20

16,07

8,03

12,34

0,62

1,01(0,98-1,03)

0,28

Morfina subaracnóide

93,06

9,61

88,05

16,27

0,04

1,03(1-1,06)

1,2

Menor PAM intraoperatória

65,12

23,62

66,97

14,53

0,30

0,99(0,97-1,01)

0,21

Sufentanil subaracnóide

* Razão de chances. £ Fator Bayesiano
Tabela 4: Análise dos potenciais fatores de risco nominais na amostra de modelagem..

NVPO
Fator de risco

Sim
Não
n=49 n=201

RR¥

RC (95%IC)*

p-valor

FB£

Cinetose

21

45

2,09 2,5(1,27 - 5,25)

0,00

9,5

Náuseas primeiro trimestre

25

154

0,41 0,3(0,16 - 0,64)

0,00

67

Náuseas terceiro trimestre

24

75

1,46 1,6(0,82 - 3,17)

0,14

0,58

NVIO

40

70

5,66 8,2(3,67 - 20,47)

0,00

107

Idade<25

25

52

2,34 2,9(1,49 - 5,96)

0,00

45

Efedrina
--Não recebeu
--Profilática
--Resgate

9
12
28

16
67
118

2,02 2,5(0,9-6,7)
0,70 0,6(0,2-1,3)
0,94 0,9(0,4-1,8)

0,05
0,30
0,87

1,08
0,35
0,19

Idade gestacional<38

21

54

1,75 2,0(1,01 - 4,08)

0,03

1,8

Nunca fumou
45
158 1,00 3,0(1,03 - 12,32)
0,04
1,5
*
£
NVIO: náuseas e vômitos intraoperatórios. Razão de chances. Fator Bayesiano. ¥Risco
relativo.
Tabela 5: Parâmetros do modelo final de regressão logística múltipla para prever NVPO após cesarianas em pacientes
submetidas a anestesia subaracnóide.

Coeficiente
Intercepto
2,94
Idade (por ano)
-0,16
NVPO prévio em pacientes previamente 1,49
operadas
Cinetose
1,08
Náuseas primeiro trimestre
-1,45
Recebeu efedrina profilática
-2,06
Recebeu efedrina terapêutica
-3,66
Náuseas e vômitos intraoperatórios
3,63
Diminuição proporcional da PAM
2,78

Erro padrão
1,23
0,03
0,62

p-valor
0,01
0,00
0,01

0,45
0,45
0,75
0,80
0,65
1,39

0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
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Tabela 6:Parâmetros do classificador Naïve Bayes para prever NVPO após cesarianas sob anestesia subaracnóide.

Probabilidade a priori: 23,9%
Náuseas/vômitos intraoperatórios
Sim
Não
Náuseas significantes no primeiro trimestre
Sim
Não
Idade gestacional < 38 semanas
Sim
Não

Probabilidade condicional
86,9%
39,7%
47,8%
79,4%
43,4%
28,7%

Tabela 7:Comparação dos critérios de informação dos modelos.

Modelo

Simplificado de Apfel
Classificador Naïve Bayes
Regressão logística múltipla

Akaike (AIC)

Bayesiano (BIC)

Pseudo-R2 (Nagelkerke)

106,6
-230,3
172,4

111,7
-230,3
204,1

0,58
0,80
0,37

Tabela 8:Comparação do poder de discriminação do modelo simplificado de Apfel, classificador Naïve Bayes e regressão
logística múltipla para prever NVPO após cesarianas sob anestesia subaracnóide.

Modelo

Simplificado de Apfel
Classificador Naïve Bayes
Regressão logística múltipla

Sensibilidade (IC95%)

Especificidade (IC95%)

estatística-c(IC95%)

42,8% (17,8-58,3)

74,1% (53,0-84,4)

59,8% (49,0-70,7)

34,7% (26,9-73,9)

100% (97,2-100)

89% (81,4-96,6)

43,4% (20,3-68,7)

94,5% (84,9-98,9)

84,5% (76,0-92,9)
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Figura 5:Curvas ROC.

Fonte: produção do próprio autor.

Figura 6: Calibração do modelo simplificado de Apfel.

Fonte: produção do próprio autor.
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5. Discussão
O fato das amostras de modelagem e validação terem a mesma fonte e metodologia,
apesar de aumentar a validade interna da pesquisa, limita muito a sua validade externa. É
importante recalibrar os modelos antes de aplicá-los em populações diferentes da nossa26. O
relativamente pequeno tamanho da amostra também traz limitações, especialmente risco
de sobreajuste (overfitting). Observou-se uma incidência de NVPO menor que a dos estudos
de Harnett e Nortcliffe22,27. Nossa incidência menor reduz o potencial da amostra deste
estudo em selecionar modelos com muitos preditores e essa pode ser uma das razões pelas
quais a rede bayesiana não pode incluir cinetose e outros fatores provavelmente relevantes.
Neste estudo evidenciaram-se potenciais fatores prognósticos para NVPO, incluindo
a cinetose, náuseas e vômitos pós-operatórios prévios e a idade mais jovem, que já eram
fatores de risco estabelecidos para NVPO. Também foi confirmado o conhecimento de que
hipotensão está associada às náuseas e vômitos intraoperatórios e, ao menos, na análise
bivariada, parecia estar associada com NVPO.
Como previsto na fase de planejamento do estudo, mostrou-se que a hipótese de o
modelo simplificado de Apfel ter baixo poder de discriminação para NVPO após cesarianas
sob anestesia subaracnóidea é a mais provável. Não apenas o poder de discriminação foi
baixo, a calibração foi ruim, provavelmente devido ao uso intraoperatório de dexametasona
e ondansetrona, como se pode interpretar da figura 6 juntamente com o resultado do teste
de Hosmer-Lemeshow com p-valor muito pequeno. Poucos meses após a publicação
doartigo decorrente desta pesquisa25, outro grupo independente publicou trabalho que
também evidenciou que o modelo de Apfel, assim como o de Duke, apresentam baixo poder
de discriminação para prever NVPO após cesarianas28.
O modelo de regressão logística múltipla mostrou ter o maior poder de
discriminação, sem diferença estatisticamente significante quando comparado ao modelo
com segundo maior poder de discriminação. Por outro lado, o pseudo-R2 ajustado de
Nagelkerke deste modelo, assim como os valores dos critérios de informação (AIC e BIC)
evidenciaram que se trata de provável sobreajuste, já que o critério de informação de Akaike
representa um balanço entre poder de discriminação e simplicidade do modelo assim como
o pseudo-R2.
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Se for pressuposta a equivalência do poder de discriminação dos modelos de
regressão logística múltipla e o classificador bayesiano, o modelo bayesiano será superior
porque é independente da ordem de entrada dos preditores (por isso precisará de menos
calibrações) e sua interpretação tanto como modelo quanto como valor resultante da
aplicação do modelo são probabilidades simples e de fácil compreensão, quando comparado
com os parâmetros da regressão logística múltipla. Além disso, é possível estimar intervalos
de credibilidade da probabilidade da variável predita além da probabilidade média e é
possível usar o modelo mesmo quando alguns ou até nenhum dos preditores tem valor
conhecido, o que não é possível em modelos de regressão logística múltipla.
Os parâmetros de um classificador bayesiano são probabilidades a priori (a
probabilidade sem considerar nenhuma informação) daquela variável e probabilidades
condicionais (probabilidades após conhecer informações de seus preditores). Para aplicá-lo,
basta seguir algumas regras simples:
1-As variáveis conhecidas são determinadas, portanto não são influenciadas pelos
seus preditores.
Por exemplo, na figura 4, se já sabemos se a paciente apresentou náuseas e vômitos
intraoperatórios, não é mais relevante saber se ela apresentou hipotensão ou se recebeu
efedrina para determinar a probabilidade de náuseas e vômitos pós-operatórios.
2-A probabilidade de cada variável não conhecida é estimada usando o produto das
probabilidades condicionais de seus preditores conhecidos por sua probabilidade a priori.
Considerar a equivalência na capacidade máxima de poder de discriminação e todas
as vantagens discutidas acima, justificou a escolha do classificador bayesiano para
implementação em Shiny em https://gguimaraes.shinyapps.io/NVPO/.
É também interessante notar que pacientes com fetos de menor idade gestacional
apresentaram maior incidência de NVPO. Não é possível explicar o motivo dessa associação
com as variáveis deste estudo, apenas levantar a hipótese de que, situações associadas à
indicação prematura de cesarianas podem estar associadas à maior incidência de NVPO,
como diabetes gestacional.
Gestantes que referiram náuseas e vômitos significantes no primeiro trimestre
tiveram menor incidência de NVPO que aquelas que negaram. Uma possível explicação é a
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indução de tolerância à náusea, raciocínio parecido com o da menor incidência de NVPO em
tabagistas, devido à exposição continuada a fatores provocadores de náuseas típica da
gestação. É possível que a intensidade da exposição a fatores provocadores de náuseas seja
diferente em mulheres que apresentarão ou não NVPO.
Apenas após a análise hierárquica com redes bayesianas foi evidenciado que, na
verdade, NVIO estão associados tanto a NVPO quanto à hipotensão, sendo NVPO
relacionados diretamente apenas às NVIO. Isso é muito interessante, pois esses resultados
sugerem que impedir ou tratar NVIO diminua a incidência de NVPO, o que não poderá ser
avaliado em ensaio clínico por motivos éticos.
Novas pesquisas devem calibrar e validar este modelo em outras populações,
incluindo gestantes com as diversas comorbidades e gestantes submetidas a anestesia geral.
Esses modelos poderão ser usados como base de comparação em pesquisas sobre NVPO em
gestantes e para individualizar a estratégia de profilaxia para NVPO em gestantes
submetidas à anestesia subaracnóide para cesariana.
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6.Conclusão
Náuseas intraoperatórias, idade materna, dose de bupivacaína e náuseas
significantes durante o primeiro trimestre foram os melhores preditores independentes de
náuseas e vômitos após cesarianas. O classificador Naïve Bayes mostrou performance
superior à regressão logística múltipla para prever náuseas e vômitos após cesarianas. O
modelo simplificado de Apfel apresentou baixo poder de discriminação e não deve ser usado
nessa população.
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Anexo A
Nome da variável

Descrição

Id

identificador de caso único.

excluded

Verdadeiro se caso foi excluído.

exclusion.reason

Motivo da exclusão.

age

Idade da paciente em anos.

previous.ponv

Se apresentou NVPO prévio.

gestational.age

Idade gestacional.

cinetosis

Cinetose.

smoking

Tabagismo.

nausea1trim

Náuseas significantes no primeiro trimestre.

nausea3trim

Náuseas significantes no terceiro trimestre.

map.basal

Pressão arterial média basal.

anesthesia

Técnica anestésica.

bupivacaine

Dose de bupivacaína subaracnóidea.

sufentanil

Dose de sufentanil subaracnóidea.

fentanyl

Dose de fentanil subaracnóidea.

morphine

Dose de morfina subaracnóidea.

intraoperative.nausea

Náuseas intraoperatórias.

intraoperative.vomiting

Vômitos intraoperatórios.

lower.intraoperative.map

Menor pressão arterial média intraoperatória.

received.ephedrine

Recebeu efedrina?

pacu.nausea

Náusea na RPA.

pacu.vomiting

Vômitos na RPA.

pacu.nausea.intensity

Intensidade da náusea na RPA.

\pacu.vomiting.number

Número de episódios de vômitos na RPA.

31
nausea.2.24h

Náuseas 2 a 24 horas após a cesariana.

maximum.nausea.intensity

Maior intensidade das náuseas.

vomiting.2.24h

Vômitos 2-24 horas após o bloqueio.

vomiting.number.2.24h

Número e episódios de vômitos 2-24h após
cesariana.
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Anexo B
Lista inicial de preditores (incluindo variáveis secundárias)
1. Idade
2. Jovem (=idade <25 anos)
3. NVPO prévio
4. Idade gestacional
5. Pré-termo (=idade gestacional <38 semanas)
6. Cinetose
7. Tabagismo
8. Náuseas significantes no primeiro trimestre
9. Náuseas significantes no terceiro trimestre
10. Dose subaracnóidea de sufentanil
11. Dose subaracnóidea de fentanil
12. Dose subaracnóidea de morfina
13. Dose de Morfina subaracnoide < 80mcg)
14. Náuseas e vômitos intraoperatórios (=náuseas ou vômitos intraoperatórios)
15. Recebeu efedrina
16. Nunca fumou
17. Cirurgia prévia e vomitou
18. Dose subaracnóidea de bupivacaína
19. Bupivacaína baixa (dose de bupivacaína < 13mg)
20. Pressão arterial média basal
21. Menor pressão arterial média
22. Diminuição da pressão arterial média (basal - menor)
23. Diminuição proporcional da pressão arterial média ([basal - menor]/basal)
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Anexo C
Segunda lista de preditores (classificador Naïve Bayes)
1. Idade Jovem (=idade <25 anos)
2. NVPO prévio Cirurgia prévia e vomitou
3. Idade gestacional Pré-termo (=idade gestacional <38 semanas)
4. Cinetose
5. Tabagismo
6. Náuseas significantes no primeiro trimestre
7. Dose subaracnóidea de morfina (morfina < 80mcg)
8. Náuseas e vômitos intraoperatórios (=náuseas ou vômitos intraoperatórios)
9. Recebeu efedrina
10. Nunca fumou
11. Dose subaracnóidea de bupivacaína baixa (dose de bupivacaína < 13mg)
12. Pressão arterial média basal
13. Menor pressão arterial média
14. Diminuição da pressão arterial média (basal - menor)
15. Diminuição proporcional da pressão arterial média ([basal - menor]/basal)
16. Náuseas significantes no terceiro trimestre
17. Dose subaracnóidea de sufentanil Dose subaracnóidea de fentanil
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Anexo D
Segunda lista de preditores (regressão logística múltipla)
1. Idade Jovem (=idade <25 anos)
2. Cirurgia prévia e vomitou NVPO prévio
3. Cinetose
4. Tabagismo
5. Náuseas significantes no primeiro trimestre
6. Dose subaracnóidea de morfina (morfina < 80mcg)
7. Náuseas e vômitos intraoperatórios (=náuseas ou vômitos intraoperatórios)
8. Recebeu efedrina
9. Nunca fumou
10. Dose subaracnóidea de bupivacaína baixa (dose de bupivacaína < 13mg)
11. Diminuição da pressão arterial média (basal - menor)
12. Diminuição proporcional da pressão arterial média ([basal - menor]/basal)
13. Náuseas significantes no terceiro trimestre
14. Dose subaracnóidea de sufentanil
15. Dose subaracnóidea de fentanil
16. Pressão arterial média basal
17. Menor pressão arterial média
18. Idade gestacional Pré-termo (=idade gestacional <38 semanas)
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Anexo E
Lista de artigos prévios
Lista inicial de identificadores do mecanismo de busca PubMed (PMID) após buscar por
(ponv[MeSH Terms]) AND cesarean section[MeSH Terms] em maio de 2016. Buscar por um
dos números abaixo no PubMed Resulta em um dos artigos desta lista.
Para reproduzir a busca, use:
((ponv[MeSH Terms]) AND (cesarean section[MeSH Terms])) AND (("1900/01/01"[Date Entry] : "2016/05/01"[Date - Entry]))
27213599
26790216
26471396
26291302
25971957
25850885
25812804
25786811
25708494
25627651
25530054
25320597
24974075
24592792
24588024
24226381
24126197
23833846
23812470
23605600
23563797
23510951
23260628
23231610
23134960
23066001
23022704
23011560
22972112
22737716
22608584
22473212

22034523
21863617
21851019
21789702
21761206
21730925
21642610
21602755
21307769
21137649
21081764
20833531
20627697
20627531
20522357
20488929
20391961
20361674
20236094
20171873
20169968
20043218
19945849
19945275
19843797
19843772
19794988
19784511
19700304
19685114
19665364
19650807

18719451
18502360
18499435
18279877
18046293
17898396
17766602
17717237
17567342
17567341
17520399
17312229
17304396
17275282
17125997
16805932
16792607
16430549
16428565
16258594
16158876
16045141
16025789
15933967
15616083
15476909
15002114
14739815
14693635
14652118
14625718
14570792

12459688
12351317
12172298
12145067
12067872
12031749
12022217
11952447
11927478
11903078
11878706
11777514
11759562
11732521
11578887
11517140
11220429
11094608
10995148
10960384
10930199
10853206
10834776
10825326
10823097
10781472
10655943
10631415
10434817
10365009
10364999
10357343

36
22417018
22410586
22409791
22344239
22307240
22205186
22036059

19641050
19535708
19234819
19208308
18845650
18806045
18806043

12925476
12873948
12761015
12761013
12697596
12697594
12677625

10209366
10021954
9856709
9835727
9800929
9773135
13822391
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Anexo F
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Anexo G
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Anexo H
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