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Editorial

HELTON JOSÉ BASTOS SETTA
Vice-Almirante (Md)

Diretor de Saúde da Marinha

É com satisfação que o Sistema de Saúde da Marinha (SSM), por meio do seu 

Corpo Clínico, apresenta os volumes 66/67 dos Arquivos Brasileiros de Medicina Naval 

(ABMN).

Desde sua implantação, a Revista Arquivos Brasileiros de Medicina Naval tem 

se dedicado a melhorar a qualidade da informação a todos os profissionais da área de 

saúde.

A divulgação do conhecimento e experiência do Corpo de Saúde da Marinha é de 

suma importância e os ABMN  é o veículo que proporciona a ligação entre os autores 

e seus leitores.

Continuamos estimulando nossos profissionais a registrarem suas experiências e 

divulgarem o resultado de seu trabalho em artigos científicos, contribuindo assim para 

o aprimoramento, atualização e enriquecimento de seus pares.

A presente edição traz temas relevantes nas seções de artigos originais, artigos de 

revisão, relatos de casos e, como não poderia faltar, na seção de medicina operativa.

Agradeço a dedicação daqueles que conseguiram conciliar seu tempo para a ela-

boração e publicação desses volumes que, com certeza, trarão muita satisfação a seus 

leitores.

A nossos leitores, convido a um prazeroso mergulho nas páginas deste periódico, 

cuja publicação retorna perene ao nosso convívio.
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Artigo Original

ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL EM  CIRURGIA BARIÁTRICA - EXPERIÊNCIA DO HOSPI-

TAL NAVAL MARCÍLIO DIAS

CT (S) Ana Paula Monteiro Freitas da Silva1; CC (S) Rosângela Pelluso de Campos Furtado2;
1º  Ten RM2 (S) Aline Rabello de Barros3; Nutricionista Júlio César Silos André3;

CB CS-ND Clarice Terra Fagundes4

Resumo: Objetivo: analisar o perfil dos pacientes submetidos ao programa de cirurgia bariátrica do Hospital 
Naval Marcílio Dias (HNMD), enfatizando-se o papel educador e terapêutico desempenhado pelo profissional de 
nutrição junto a tais pacientes.  Método:  foram acompanhados 21 pacientes no pré e pós operatório da cirurgia 
de gastroplastia vertical  à Fobi Capella, analisando-se os seguintes parâmetros: Peso ao ingressar no programa, 
sexo, idade, condição social, anamnese alimentar, percentual de perda de peso após a cirurgia, complicações 
nutricionais no pós operatório e perfil de adesão a dieta. Para tal análise, foram utilizados os protocolos de 
nutrição deste Serviço, onde constam todas as consultas e a evolução nutricional dos pacientes. A anamnese 
alimentar bem como as dietas de alta, trinta e sessenta dias pós operatório foram analisadas através do progra-
ma diet win 2.0 versão profissional. Resultados: foram encontrados indivíduos com IMC médio de 48,6 antes 
da cirurgia. Dois meses após a cirurgia pôde ser observado queda nos níveis sanguíneos de glicose, colesterol 
e triglicerídeos. A morbidade associada mais freqüentemente encontrada  no pré operatório foi a hipertensão 
arterial (76%), seguida das osteoartrites (52%), dislipidemias, apnéia do sono (43%) e diabetes melitus tipo 2 
(19%). As complicações nutricionais mais freqüentes foram a alopecia, seguida da constipação intestinal. Foram 
encontrados casos de dificuldade em aderir a dieta, principalmente em relação à utilização dos suplementos, 
manutenção de horários adequados e manejo da lista de substituições. Todos os pacientes relataram melhora da 
qualidade de vida após a cirurgia. Conclusões:  pôde-se observar uma melhora na qualidade de vida dos pacien-
tes submetidos a Cirurgia Bariátrica no Hospital Naval Marcílio Dias, uma vez que eles melhoraram sua auto 
estima, diminuíram o uso de medicamentos para doenças crônicas, se locomoveram , respiraram, e  dormiram 
melhor.  Pode-se considerar que haverá vasta economia a longo prazo para o Sistema de Saúde da Marinha, que 
diminuirá seus gastos no tratamento de complicações associadas à obesidade. Do ponto de vistas nutricional, é 
necessário o acompanhamento por tempo indeterminado desses pacientes, com o objetivo de detectar e tratar 
as deficiências nutricionais que se instalarão se não houver adesão à terapia nutricional.

Descritores: Obesidade Mórbida, Cirurgia Bariátrica, Deficiências Nutricionais, Terapia Nutricional

Abstract: Objective: assess the profile of the patients submitted to the Bariatric Surgery program of the Naval 
Hospital Marcílio Dias (HNMD), emphasizing the therapeutic and educational role played by the nutritionists with 
the patients. Method:  21 patients were accompanied through the pre and post surgery of vertical gasteroplasty 
as in Fobi Capella, analyzing the following parameters: Weight when admitted into the program, gender, age, 
social conditions, appetite, rate of weight loss and nutrition complications post surgery as well as profile of 

1 Nutricionista do Hospital Naval Marcílio Dias/Grupo de Cirurgia Bariátrica.
2 Especialista em Terapia Nutricional.
3 Nutricionista do Hospital Naval Marcílio Dias.
4 Técnica de Nutrição do Hospital Naval Marcílio Dias.

Arq. Bras. Med. Naval, 66(1):7-14, Jan./Dez. 2005
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adhesion to the diet. For such analysis, nutrition protocols of this service were used, where all medical check-
ups are registered as is the patients evolution. The appetite as well as the release diets thirty and sixty days 
post operatory were analyzed using diet win 2.0 professional. Results: individuals with 48.6 kg/m2 average 
BMI pre operation were found. Two months post operation a drop in the levels of glucose, cholesterol, and 
triglycerides in the blood. The associated infirmities often found in the pre operatory are arterial hypertension 
(76%), osteoarthritis (52%), hyperlipidemia, obstructive sleep apnea (43%), diabetes (19%). The most frequent 
nutrition complications were alopecia, followed by intestinal constipation. Cases of difficulty to adhere to the 
diet were found especially relative to the use of supplements, keeping adequate schedules and managing the list 
of substitutions. All patients report an improvement in the quality of their lives after the surgery. Conclusions: 
a better quality of life of the patients submitted to Bariatric Surgery  at the Naval Hospital Marcílio Dias was 
observed once they improve their self esteem, reduced the use of medication of chronic diseases, they move, 
breath, and sleep better. It is reasonable to consider that there is real economy on the long run for the Navy Health 
System, which reduces the expenses in treating complications associated with obesity. From the nutrition point 
of view, it is still necessary to accompany the patients for an undetermined time to detect nutritional treatment 
deficiencies that settle if there is no adhesion to the nutritional treatment.

Describers: Obesity, Morbidity, Bariatric Surgery, Nutritional Deficiencies, Nutritional Therapy.

INTRODUÇÃO

A obesidade, definida como distúrbio do metabo-
lismo energético, é doença crônica, complexa,  de 
etiologia multifatorial. O seu  desenvolvimento  ocor-
re por associação de fatores genéticos, ambientais e 
comportamentais(1).

A prevalência da obesidade aumentou de forma 
significativa nas últimas décadas. A utilização mais 
freqüente de alimentos industrializados, fast food com 
alta densidade calórica e o sedentarismo proporcionado 
pelos avanços tecnológicos, contribuíram para esse 
aumento(5).

As conseqüências da obesidade são muitas e va-
riam desde o maior risco para morte prematura, até 
condições não fatais, porém limitantes da qualidade de 
vida. A obesidade é o principal fator determinante de 
doenças crônico degenerativas como doença arterial 
coronariana, hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 
2, osteopatias e algumas formas de câncer(3, 4, 9). 

A obesidade mórbida significa Índice de Massa Cor-
pórea  (IMC)  maior do que 40 kg/m ou maior do que 
35 com alguma morbidade associada, é reconhecida 
como condição grave, que se inclui na esfera cirúrgica 
porque essa situação implica na piora da qualidade de 
vida, dada a alta freqüência de morbidade associada, 
redução da expectativa de vida e alta probabilidade 

de fracasso dos tratamentos conservadores. Não obs-
tante os riscos e inconvenientes, a Cirurgia Bariátrica 
representa grande esperança para os obesos mórbidos, 
porque é capaz de recuperá-los física, psicológica e 
socialmente(1, 6, 7).

O Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD), acompa-
nhando as tendências atuais no tratamento da obesida-
de, possui uma Equipe Multiprofissional de Cirurgia 
Bariátrica, composta por cirurgiões, endocrino-logis-
tas, psicólogos e nutricionistas.

É objetivo deste trabalho analisar o perfil dos pacien-
tes pertencentes ao programa de cirurgia bariátrica do 
Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD), enfati-zando-
se o papel educador e terapêutico desempenhado pelo 
profissional de nutrição junto a tais pacientes.

MÉTODO

A técnica cirúrgica aplicada foi a de Fobi e Capella, 
que combina uma redução do reservatório gástrico à 
restrição de seu esvaziamento pelo emprego de um 
anel de contenção com uma derivação do intestino 
delgado (Y de Roux).

O Serviço de Nutrição prescrevia uma dieta compa-
tível com a perda ponderal esperada e com a manuten-
ção da saúde, dentro de um programa de reeducação 
alimentar. Durante a primeira consulta de nutrição, 



Arq. Bras. Med. Naval, 66(1), Jan./Dez. 2005  •  9

aplicou-se uma anamnese  que teve como objetivo  
avaliar toda a história da doença atual. Aplicou-se 
também anamnese alimentar com o objetivo de realizar 
um perfil do comportamento alimentar do indivíduo: 
“beliscador”? Compulsivo? Ingestão noturna de ali-
mentos? Consumo exagerado de doces? O paciente 
então recebia informações acerca da cirurgia e da rotina 
alimentar que deveria seguir no pós operatório.

Dando continuidade à primeira consulta, acompa-
nhou-se regularmente esses pacientes em reuniões 
quinzenais do grupo, onde  as dúvidas eram sanadas 
e os pacientes, tanto em pré como em pós operatório, 
tinham a oportunidade de interagir entre si e com a 
equipe multidisciplinar.

No Hospital, após a cirurgia, assim que a dieta era 
liberada pelo cirurgião, iniciava-se uma dieta líquida de 
prova, fracionada em 6 a 8 refeições, com um volume 
de 30 a 50 ml por etapa.

O paciente recebia alta com uma dieta líquida 
completa, fracionada em 6 - 8 refeições por dia, com 
um volume de 100 ml a 150 ml por refeição. Eram 
orientados a ingerir os alimentos de maneira pausada, 
tranqüila, tendo a percepção daquilo que comem. Os 
líquidos não calóricos eram liberados em pequenos go-
les nos intervalos, na quantidade de 35 ml//kg/dia. Cabe 
ressaltar que apesar do reservatório gástrico ficar com 
um volume em torno de 30 - 50 ml, é possível consumir 
até 200 ml de fluidos em uma mesma refeição.

Foi recomendado o uso de suplementos vitamí-
nicos e de minerais, uma vez que estes completam 
a quantidade insuficiente da dieta  em  um  primeiro 
momento(2, 8).

A dieta foi evoluída segundo a tolerância individual, 
aos 30 e 60 dias de pós operatório. Foram preconizadas 
6 refeições por dia, em quantidades individualizadas, 

segundo a velocidade da perda de peso e a adaptação 
de cada paciente. As refeições deveriam ser exausti-
vamente mastigadas e vagarosamente deglutidas. Foi 
estimulado o uso de alimentos simples, isentos de 
excesso de lipídios sob a forma de frituras, cremes e 
molhos gordurosos.

Foram analisados retrospectivamente  os protocolos 
de acompanhamento nutricional, sendo observados os 
seguintes aspectos: sexo; idade, utilizada a classifica-
ção do IBGE, que divide a idade em adultos (21 - 44 
anos e 11 meses), adultos maduros (45 - 59 anos e 11 
meses) e idosos (acima de 60 anos). O grupo dos muito 
idosos (acima de 80 anos), não foi considerado neste 
trabalho por não serem candidatos à Cirurgia Bariátri-
ca; condição social na Marinha, militar da ativa, militar 
inativo, dependente e pensionista; peso de ingresso no 
programa, realizados cortes de 20 Kg, a partir dos 100 
Kg; evolução ponderal pós operatória; doenças associa-
das de maior prevalência no pré operatório; evolução 
bioquímica (glicose, colesterol e triglicerídeos), com 
ponto de corte antes da cirurgia e após dois meses pós 
operatório; complicações nutricionais mais freqüen-
tes; principais dificuldades relacionadas com a dieta 
e seu custo pré e pós operatório, assim como de seus 
suplementos (preços de mercado/fevereiro 2005). A 
anamnese e as dietas de 30 e 60 dias foram analisadas 
através do programa diet win versão 2.0 profissional.

RESULTADOS

Foram observados os seguintes resultados:
Foram submetidos à cirurgia doze (57%)  indivíduos 

do sexo feminino e nove (43%) do sexo masculino 
(Gráfico 1).

A faixa etária de maior prevalência foi a de adultos 
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jovens, 57% dos operados, seguida dos adultos ma-
duros, 39% dos operado e apenas 5%  na faixa dos 
idosos (Gráfico 2).

Em relação à condição social na Marinha, 47% eram 
dependentes, 43% militares da ativa e 10% militares 
inativos (Gráfico 3).

O peso médio de ingresso no programa foi de  133,8 
kg, com maior prevalência no grupo entre 120 e 139,9 
kg  (43%) (Gráfico 4). 

O IMC médio de  ingresso  no  programa foi de 
48,26.

A evolução ponderal nas mulheres no pós operató-
rio se deu de forma mais lenta do que a  dos homens 
(Gráficos 5 e 6).

A doença  associada  de  maior  freqüência  no   
pré-operatório  foi  a  hipertensão  arterial, com  76% 
dos pacientes, seguida das osteoartrites  com  52% dos 
pacientes, dislipidemia e apnéia do sono, ambas com 

43% dos pacientes e  diabetes tipo 2 com 19% dos 
pacientes (Gráficos 7 e 8). Foi observado que os va-
lores sanguíneos de glicose, colesterol e triglicerídeos 
diminuíram, mesmo naqueles pacientes não diabéticos 
e dislipidêmicos (Gráfico 9). 

A complicação nutricional mais freqüente foi a 
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alopecia (66%), seguida de cons-
tipação (43%), sendo as demais 
complicações a regurgitação (24 
%), sintomas de dumping (19 
%), hipoglicemia (24%), hipol-
buminemia (5%) e anemia (10%) 
detectados com menor freqüência 
(Gráfico 10).

É importante ressaltar que 15% 
dos pacientes evoluíram sem com-
plicações nutricionais, 9% com 
uma, 9% com duas, 15% com três, 
43% com quatro e 9% com cinco 
ou mais (Gráfico 11).

As principais dificuldades en-
contradas com a dieta foram: 
o ato de burlá-la, em 29% dos 
casos, problemas com o uso dos 
suplementos em 24%, a omissão 
de refeições em 19% e o manejo 
incorreto da lista de substituições 
em 10% (Gráfico 12).

O custo médio mensal da ali-
mentação no pré operatório foi 
de R$729,00 e o da dieta na alta, 
R$ 105,80, mais o custo dos su-
plementos de R$168,58 (Gráfico 
13).

DISCUSSÃO

A técnica empregada pelos 
cirurgiões do HNMD foi a de 
Fobi Capella, por ser considerada 
como o “padrão ouro” em cirurgia 
bariátrica(6,7). Entretanto, fez-se 
necessária a adoção de hábitos 
alimentares adequados no pós 
operatório, pois esse método, por 
si só, não se constitui a cura para 
a obesidade(4,6).

Foram submetidos à Cirurgia 
Bariátrica no Hospital Naval Mar-
cílio Dias 21 pacientes, sendo  o 
maior número de mulheres, 57% 
adeptas ao programa. A faixa 
etária de maior prevalência foi a 
de adultos jovens (21 a 44 anos 
e 11 meses). Eram dependentes 
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de militares, 47%, seguidos 
de 43% de militares da ativa, 
que buscam realizar a cirurgia 
com o objetivo de se recupe-
rarem fisicamente e voltarem 
as suas atividades operativas 
normais.

A evolução ponderal nas 
mulheres no pós operatório 
se deu de forma mais lenta do 
a  dos homens. As mulheres 
perderam em média 10% do 
peso corpóreo no primeiro 
mês pós operatório, enquanto 
os homens perderam em mé-
dia 20% do peso no mesmo 
período. Tal fato talvez seja 
justificado pela quantidade 
caló-rica consumida no pré 
operatório pelos homens ser 
em média 3000 calorias mais 
alta do que o consumo ca-
lórico das mulheres, tendo 
portanto a dieta de alta uma 
maior impacto nos pacientes 
do sexo masculino. Pode 
também ser justificado pela 
diferença da composição cor-
poral entre ambos os sexos, 
com predomínio nos homens 
de massa muscular metaboli-
camente mais ativa do que o 
tecido adiposo.

A doença associada no pré 
operatório de maior freqüên-
cia foi a hipertensão arterial, 
com  76% dos pacientes, 
seguida das osteoartrites com 
52%, dislipidemia e apnéia do 
sono, ambas com 43% e dia-
betes tipo 2, com 19%. Cabe 
ressaltar que todos os pacien-
tes hipertensos diminuíram ou 
interromperam a utilização 
de medicação anti hiperten-
siva em dois meses após o 
ato cirúrgico, demonstrando 
mais uma vez  a eficácia  da 
perda de peso no tratamento 
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da hipertensão arterial.
Foi observado que os valores sanguíneos de glicose, 

colesterol e triglicerídeos diminuíram, mesmo naqueles 
pacientes não diabéticos e dislipidêmicos, sendo que a 
trigliceridemia apresentou queda importante, da média 
de 154 mg/dl para a média de 84 mg/dl em dois meses 
de pós operatório.

A complicação nutricional mais freqüente foi a 
alopecia, provavelmente por quantidade insuficiente de 
proteínas por quilo de peso no primeiro mês pós ope-
ratório, e assim como as demais, foram corrigidas com 
reforço das orientações nutricionais e maior quantidade 
de suplementos, quando foi necessário. É importante 
ressaltar que 15% dos pacientes não evoluíram com 
complicações nutricionais, 9% evoluíram com apenas 
uma, 9% com duas, 15% com, 43% com quatro e  9% 
com cinco ou mais. Os dois que evoluíram com maior 
número de complicações nutricionais, são militares da 
ativa, praças que servem em navios, e não receberam 

apoio para dar continuidade 
a sua dieta e ao processo de 
reeducação alimentar quando 
voltaram as suas atividades nor-
mais. Aqueles que evoluíram 
sem complicações nutricionais  
haviam aderido totalmente à 
dieta, demonstrando que é pos-
sível cursar sem nenhuma com-
plicação nutricional quando há 
um real comprometimento do 
paciente.

A restrição de sacarose se 
fundamentou  no fato da mes-
ma predispor à Síndrome de 
Dumping, principalmente no 
primeiro mês pós operatório(4). 
Cabe ressaltar que a Síndrome 
de Dumping pode ser desenca-
deada por alimentos ricos em 
lipídios, sendo que dessa forma, 
a dieta deverá ser hipolipídica, 
evitando desconfortos intesti-
nais e perda ponderal menor do 
que a esperada(4).

Segundo Shills e colabo-
radores (1994), um estômago 
que sofreu gastrectomia parcial 
possui uma menor capacidade 
de controlar a taxa de esvazia-

mento de líquidos, portanto, as refeições líquidas dei-
xam o estômago rapidamente e dessa forma é possível 
ingerir uma quantidade maior do que a capacidade 
gástrica. Os pacientes que ingerem alimentos de for-
ma muito rápida, ou não o mastigam suficientemente, 
têm maior freqüência de regurgitação, e tendência a 
consumir alimentos mais pastosos e possivelmente 
mais calóricos.

As principais dificuldades em relação à adesão à 
dieta foram relacionadas ao custo dos suplementos 
(24%), à omissão de refeições tanto por falta de tempo 
quanto de fome (19%) e o manejo incorreto da lista de 
substituições (10%). Em todos os casos, nas consultas 
subseqüentes, foram novamente orientados em relação 
a importância de  se manter a dieta tanto em quanti-
dade como em qualidade, respeitando os horários e 
a lista de substituição, para que houvesse sucesso no 
tratamento. Os custos da dieta pós operatória mesmo 
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somados, não ultrapassaram o custo da dieta alimentar 
pré operatória.

Cada dia que passava os pacientes mais se fami-
liarizavam com a lista de substituição dos alimentos, 
facilitando o manejo da dieta e evitando a monotonia 
alimentar. Tal fato pode contribuir para uma menor 
perda ponderal e o desenvolvimento de carências nu-
tricionais específicas, pelo não consumo de alimentos 
de melhor valor nutritivo(2,10).  A ingestão freqüente 
de alimentos densamente calóricos que facilmente 
passam pelo anel de contenção também foi apontada 
por outros autores como uma causa importante de falha 
do tratamento cirúrgico(2).

A suplementação de vitaminas e minerais deve ser 
considerada por tempo indeterminado, principalmente 
os minerais que necessitam do meio ácido para serem 
absorvidos a nível intestinal. Com a mudança da fi-
siologia intestinal, esses minerais tendem a diminuir a 
sua biodisponibilidade, bem como a sua absorção uma 
vez que a secreção ácida gástrica irá se misturar com 
a secreção alcalina pancreática antes de se encontrar 
com o alimento. Por esse motivo, é necessário o acom-
panhamento  rigoroso das possíveis deficiências de 
ferro, zinco, cálcio, magnésio e proteínas. É  também 
necessário  a suplementação de vitaminas e minerais 
segundo as recomendações de ingestão, bem como a 
avaliação das possíveis deficiências a cada consulta e 
correção específica da deficiência(2,3,8,10).

CONCLUSÕES

Faz-se necessária a adoção de hábitos alimentares 
adequados no pós operatório, pois a cirurgia, por si só, 
não se constitui a cura para a obesidade(4,6).

Pode-se observar  uma melhora na qualidade de 
vida dos pacientes submetidos  à Cirurgia Bariátrica 
no Hospital Naval Marcílio Dias, uma vez que esses 
pacientes melhoraram sua auto  estima, diminuíram o 
uso de medicamentos para doenças crônicas, se loco-

movem, respiram, e  dormem melhor, estão felizes e 
até o momento nenhum paciente se arrependeu de ter 
sido submetido à cirurgia.

Podemos postular  que a longo prazo haverá 
economia para o Sistema de Saúde da Marinha, por 
diminuir seus gastos no tratamento das complicações 
da obesidade.

É necessário o acompanhamento  continuado desses 
pacientes com o objetivo de reforçar as orientações, 
detectar e tratar as deficiências nutricionais que cer-
tamente se instalarão se não houver apoio conjunto 
entre equipe, pacientes, familiares e OM, no caso de 
militares da ativa.
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ASPECTOS MORFOLÓGICOS DO PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO DE FRATURAS EM CAMUN-

DONGOS, NA PRIMEIRA SEMANA DE EXPOSIÇÃO À OXIGENIOTERAPIA HIPERBÁRICA
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Resumo: Objetivo: avaliar as alterações histomorfológicas na primeira semana do processo de consolida-
ção óssea. Método: foram utilizados camundongos da linhagem Balb/C (Mus musculus), divididos em grupo 
controle e grupo exposto a sessões de Oxigenioterapia Hiperbárica (OTH).  As fraturas foram produzidas de 
forma fechada padronizada com técnica de apoio em três pontos. Resultados: observou-se na macroscopia, que 
o grupo exposto a OTH apresentava, após a primeira semana, na região da fratura, uma área mais volumosa de 
tecido de reparação, aferida com paquímetro. Foi observado que histologicamente houve alteração quantitativa e 
qualitativa no calo do grupo exposto a OTH em relação ao grupo controle. Radiograficamente não foi observada 
qualquer diferença significativa entre os dois grupos. Conclusão: os autores concluíram que as fraturas fechadas, 
submetidas ao tratamento com a OTH, na primeira fase de reparação óssea, apresentam sinais de aceleração no 
processo de reparação óssea. Apesar desses achados positivos, mostra-se necessária a continuidade do estudo 
e avaliação nas diversas fases subseqüentes, para confirmação do uso da OTH com esta finalidade.

Descritores: Fraturas, oxigenioterapia hiperbárica, consolidação óssea.

Abstract: The objective of this work was to evaluate the histomorphological  alterations during the first 
week  of the bone consolidation process. Balb/C Mice (Mus musculus) were used, divided into Control Group 
and Hyperbaric Oxygen Therapy (HOT) Exposed Group. The fractures were produced in closed form, on a 
pattern of three point support. The authors observed through macroscopy that the Exposed Group had, after 
the first week, in the fracture region, a volumous area of repairing tissue that was measured with a pachymeter. 
Histologically, quantitative and qualitative alterations were observed in the callus of the Hyperbaric Oxygen 
Therapy (HOT) Group in relation to the Control Group. Radiologically, no substantial difference was observed 
among the groups. The authors concluded that Hyperbaric Oxygen Therapy, improves the bone healing  in the 
first week of its use.

Describers: Fracture, Hyperbaric Oxygen Therapy, bone consolidation.

¹ Médico Assistente da Clínica de Traumato-Ortopedia do Hospital Naval Marcílio Dias.
² Chefe da Clínica de Anatomia Patológica do Hospital Naval Marcílio Dias.
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INTRODUÇÃO

A origem do desenvolvimento da Medicina Hiper-
bárica está intimamente relacionada com a história da 
Medicina de Mergulho(1,2). Atualmente, existe uma 

série de indicações clínicas para utilização da Oxige-
nioterapia Hiperbárica (OTH), como por exemplo, no 
tratamento de ferimentos cutâneos extensos, principal-
mente quando associados a processos infecciosos(3,4,5). 
Contudo sua aplicação em Ortopedia é relativamente 
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nova e a sua indicação em algumas situações conti-
nua controversa(6). Nos casos de osteo-mielite aguda 
ou crônica e na pseudoartrose infectada, a OTH tem 
sido utilizada como terapia adjuvante, com resultados 
satisfatórios(7). Poucos estudos foram realizados na 
literatura mundial, no que se refere à influência do 
oxigênio em alta pressão no processo de reparação ós-
sea(8,9). Em termos práticos, ainda não há um consenso 
quanto à influência positiva da OTH na consolidação 
óssea. Kitakoji et al.(8), ao estudarem o alongamento 
ósseo em coelhos, relataram a tendência da formação 
de  um calo ósseo mais precoce no grupo exposto à 
OTH. Ueng et al.(10) observaram os efeitos deletérios 
do fumo em relação ao reparo ósseo, tendo concluído 
que a exposição à OTH reduziria os efeitos adversos 
do fumo, melhorando a qualidade do calo ósseo. Em 
contrapartida, Kerwin et al.(11), ao avaliarem o uso da 
OTH na incorporação de enxerto autólogo em falhas 
ósseas na diáfise de ulnas de gatos, observaram que não 
houve alteração, tanto qualitativamente na histologia 
dos enxertos, quanto na neoformação vascular local.  
Tuncay et al.(12), estudando a influência da tensão de 
oxigênio na atividade osteoblástica, concluiu que em 
ambientes com  baixa pressão de oxigênio, ocorria 
um aumento na proliferação celular, enquanto que a 
síntese de colágeno e a de fosfatase alcalina diminuiam. 
Em ambientes com alta pressão de oxigênio ocorria 
supressão da proliferação celular. O objetivo dos au-
tores foi avaliar como a Oxigenioterapia Hiperbárica 
pode interferir no processo de consolidação óssea em 
fraturas fechadas de tíbias de camundongos, no período 
inicial de uma semana.

METODOLOGIA

Foram utilizados neste estudo doze camundongos 
da linhagem Balb/C (Mus musculus) fêmeas, com 8 
semanas de vida, estando esqueleticamente maduros, 
pesando em média 20g(13). Visando a avaliação da cons-
tituição do calo ósseo na primeira semana do processo 
de consolidação de fraturas, os animais foram divididos 
aleatoriamente em dois grupos: grupo exposto a OTH 
(n=6) e grupo controle (n=6). Os camundongos foram 
acomodados em gaiolas plásticas apropriadas para 
animais com peso inferior a 30g (com seis animais 
em cada uma), com água e ração-padrão ad libitum, 
de acordo com as recomendações da Conferência Eu-
ropéia para pesquisa em cobaias(14).

Os animais não apresentavam qualquer doença 

previamente estabelecida. Foram submetidos a um 
procedimento de anestesia com Tiopental sódico 1g 
na dosagem de 1,25 mg/kg  por animal, na diluição de 
1/100. O anestésico foi injetado intraperitonealmente 
(Figura 1), após o qual aguardou-se o período 15 minu-
tos para realização da fratura da pata traseira esquerda 
de cada camundongo. O segmento escolhido para re-
alização da fratura foi o que engloba a  tíbia, devido a 
facilidade para manipulação e adaptação da pinça com 
apoio em três pontos. Vale ressaltar que neste estudo, 
inicialmente foram utilizados seis animais para cada 
grupo. Entretanto, um dos animais do Grupo Exposto 
veio a morrer durante o procedimento de anestesia com 
o Tiopental na dose previamente estabelecida. Por tal 
motivo, decidimos  realizar o experimento com o “n” 
de cinco animais para cada grupo a ser avaliado.

As fraturas foram produzidas através da técnica 
de apoio em três pontos com uso de uma pinça de 
apreensão, com cada dente da pinça medindo 2,5 cm 
de comprimento e 0,5 cm de espessura, revestido 
com tubo de silicone para não ferir a pele do animal 
ou produzir exposição óssea(15) (Figura 2). A pinça 
foi posicionada de maneira a produzir uma alavanca 
em varo, o suficiente para fraturar o 1/3 médio da 
tíbia do animal (Figura 3). Não foi utilizado qualquer 
tipo de enfaixamento ou imobilização para contenção 
do segmento fraturado. Logo a seguir ao término do 
procedimento de fratura, os animais do grupo exposto 
foram submetidos à primeira sessão de Oxigeniotera-
pia Hiperbárica, permanecendo o grupo controle no 
mesmo ambiente onde foram produzidas as fraturas. A 
cada dia de experimento, os animais eram retirados do 
biotério e levados concomitantemente ao laboratório, 
ambiente onde se encontrava a câmara hiperbárica, 
com a finalidade de submetê-los às mesmas condições 
ambientais e de stress, evitando assim qualquer varia-
ção externa entre os grupos. Ao término das sessões, 
tanto o Grupo Controle quanto o Grupo Exposto eram 
reconduzidos simultaneamente ao biotério.

A OTH foi realizada em câmara hiperbárica ex-
perimental produzida sob encomenda, para fins de 
produção científica, em oficina metalúrgica especiali-
zada, apresentando as dimensões de 60 centímetros de 
comprimento por 15 centímetros de diâmetro e com 
capacidade para suportar pressões de até cinco atmos-
feras (Figura 4). Antecedendo cada sessão de OTH, as 
válvulas de entrada e saída de oxigênio eram abertas 
por cinco minutos, permitindo um fluxo contínuo de 
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Figura 1 - Injeção intraperitoneal de tiopental sódico

Figura 2 - Pinça de apreensão para produção das fraturas

Figura 3 - Produção da fratura na tíbia

oxigênio de cinco litros por minuto, na concentração 
de 100 %, com a finalidade de remover do interior 
da câmara outros gases que pudessem interferir no 
experimento. Cada sessão de OTH tinha a duração 
de 60 minutos, com uma pressão de oxigênio de duas 
atmosferas (Figura 5), ficando os camundongos do 
grupo exposto restritos no interior da câmara nesse 
período. O processo de compressão e descompressão 
da câmara era feito em 10 minutos para cada evento, 
independentemente, tomando-se o cuidado na passa-
gem da pressão atmosférica local para uma atmosfera e 
vice-versa, pois  neste intervalo pressórico existe maior 
risco de barotrauma para os animais expostos.

No oitavo dia após a realização das fraturas e da 
primeira exposição à OTH, os camundongos foram 

Figura 4 - Câmara Hiperbárica

Figura 5 - Manômetro para aferição da pressão de oxigênio
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sacrificados segundo as normas recomendadas para 
eutanásia de animais usados em pesquisas de labo-
ratório(16,17). Foi usado éter sulfúrico como anestésico 
inalatório. Procedeu-se então a retirada cirúrgica da 
pata traseira esquerda em bloco, tendo como local de 
escolha para a incisão, a hemipelve esquerda.  Foram 
retiradas a pele com o pêlo e o tecido subcutâneo, pre-
servando-se a musculatura e a estrutura óssea, assim 
como o hematoma fraturário. A produção das fraturas 
e o sacrifício dos animais seguiram modelo experi-
mental proposto por Udupa e Prasad(18). Esses autores 
identificaram quatro fases bem distintas no processo 
de consolidação de fratura em ratos, quais sejam: 1ª 
semana, fase fibroblástica, 2ª semana, fase colágena, 
3ª e 4ª semanas, fase osteogênica e 5ª e 6ª semanas, 
fase de remodelação (Figura 6).

Para a avaliação histomorfológica do hematoma 
e calo ósseo nesta primeira semana da consolidação 

óssea, tornou-se necessária dissecção cuidadosa da 
pata, preservando-se o invólucro muscular ao redor 
do foco de fratura da tíbia.

As peças retiradas dos camundongos foram fixa-
das em formaldeído a 10% pelo período de sete dias, 
sendo descalcificadas em ácido nítrico, processadas, 
desidratadas, diafanizadas, impregnadas e incluídas 
em parafina. Os blocos foram cortados em micrótomo 
American Optical® modelo 820 (Leica Instruments 
GmbH, Alemanha), em cortes longitudinais de 5 a 7 
µm de espessura. Os cortes foram corados com Hema-
toxilina e Eosina (HE)(19). A hematoxilina e um corante 
básico, que cora as estruturas ácidas em azul (núcleo 

Figura 6 - Área volumosa no foco de fratura

celular) e a eosina, um corante ácido, que cora estrutu-
ras básicas em rosa (proteínas citoplas-máticas)(20).

O estudo morfológico do calo foi feito através de 
microscopia de luz para quantificação e medição da 
área celular de osteoblastos, osteoclastos, fibroblastos, 
células inflamatórias e do hematoma. Foi utilizado 
um  microscópio óptico triocular Leitz Wetzlar, com 
objetivas de 16x, 25x, 40x e 100x. As lâminas foram 
fotografadas com uma câmera digital Coolpix E995 
MDC Lens (Nikon, Japão) acoplada ao microscópio 
óptico.

O calo ósseo foi analisado histologicamente segun-
do os parâmetros dos estágios descritos por Allen et 
al(16,17,21). Estes autores classificaram  o grau de união  
do calo  em cinco níveis distintos. No grau zero ocorre 
ausência ou atraso no reparo da fratura, caracterizado 
pela presença de cartilagem entre os fragmentos e res-
tos de hematoma ou outro fluido. Neste grau podemos 
incluir a pseudo-artrose. No grau um, a união cartilagi-
nosa é incompleta, com retenção de elementos fibrosos 
na placa condral. No grau dois, há presença de uma 
ponte de cartilagem hialina bem formada, unindo os 
fragmentos principais (união cartilaginosa completa). 
No grau três, a união óssea não está completa devido 
à presença de pequena quantidade de cartilagem no 
calo. No grau quatro, a união óssea é completa, sendo 
à base da consolidação óssea.

Após o sacrifício dos camundongos, a retirada das 
patas e sua fixação com formaldeido, os grupos con-
trole e exposto foram submetidos a estudo radiológico 
do calo ósseo. Utilizou-se  aparelho de raios-X CGR, 
modelo Triplunix 10, com 1000mA (França) e filme 
Fotomed 18cmx24cm, com técnica de 1m de distancia, 
KV 40,  V 0,16, foco 100, em chassi com ecram rápido 
base azul. Após revelação padrão para radiografias, 
os filmes foram expostos em negatoscópio e fotogra-
fados com máquina digital Fine Pix A210 (Fujifilm, 
Japão) . As imagens adquiridas foram analisadas após 
ampliação de 100% da sua magnitude, utilizando-se o 
programa Adobe Photo Deluxe 2 para observação da 
presença de calo ósseo no foco da fratura (Figura 7).

Utilizou-se para a mensuração do diâmetro das patas 
no ponto de fratura, um Paquímetro Pocket Thickness 
Gage  (Mitutoyo Corp , Japão), na espessura látero-
lateral, em seu maior diâmetro (Figura 8).

RESULTADOS
    
Quantificação do hematoma: não foi encontrado 
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hematoma exuberante tanto no grupo controle, quanto 
no grupo exposto, nesta fase do estudo.

Quantificação  do tecido inflamatório: Foi observa-
da presença de intensa reação  inflamatória no grupo 
exposto, em comparação com o grupo controle.

Quantificação  de  tecido  fibroso:  foi  observada a 
presença de tecido fibroso nesta  fase  do processo de 
consolidação, sendo mais intensa  no grupo exposto a 
OTH, do que no grupo controle.

Quantificação  do tecido cartilaginoso: foi observada 
a presença de tecido cartilaginoso imaturo em todas as 
patas no grupo controle (Figura 9).

As patas do grupo  exposto apresentavam em sua 
maioria  um tecido cartilaginoso  mais  maduro,  dis-
tribuídas da seguinte forma: uma pata com cartilagem 
imatura, semelhante à do grupo controle (Figura 10); 
duas patas com cartilagem mais madura que a anterior 
(Figuras 11 e 12);  uma  pata apresentando cartilagem 
madura, entremeada com áreas de cartilagem imatura 

(Figura 13); uma pata com cartilagem extremamente 
madura.(Figura 14).

Quantificação de tecido ósseo: nesta fase não foi 
observada a presença de tecido osteóide, tanto no grupo 
controle, quanto no grupo exposto.

Utilizando a classificação de Allen et al.(21) para 
avaliar os achados histológicos, os autores puderam 

observar que  todas as patas do grupo controle encon-
travam-se na fase I e as do grupo exposto encontravam-
se na fase II, onde  apenas uma pata encontrava-se na 
fase I.

Quando foi mensurado o diâmetro das patas do 
estudo através de paquimetria, os autores puderam 
observar que as patas do grupo exposto eram mais 
volumosas do que as patas do Grupo Controle (Figura 
6). Os autores obtiveram como resultados : 

Figura 7 - Controle Radiográfico

Figura 8 - Paquimetria

Figura 9 - Lâmina de pata do grupo controle (cartilagem imatu-

Figura 10 - Lâmina do grupo exposto (cartilagem imatura)
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Figura 11 - Lâmina do grupo exposto

(cartilagem em amadurecimento)

Figura 12 - Lâmina do grupo exposto

(cartilagem em amadurecimento)

Figura 13 - Lâmina do grupo exposto

(cartilagem imatura entremeada com cartilagem madura)

Figura 14 - Lâmina do grupo exposto (cartilagem madura)

                              
DISCUSSÃO

O presente estudo foi fruto da observação dos 
autores durante sua prática clínica, em pacientes que 

apresentavam fraturas associadas a graves lesões de 
partes moles, com ou sem processo infeccioso e que 
eram submetidos á OTH para tratamento dos ferimen-
tos. Estes pacientes apresentavam  boa evolução, com 
a total remissão da infecção na maioria dos casos e 
cicatrização dos ferimentos, e também apresentavam 
aceleração do processo de consolidação, evidenciado 
através da presença de calo ósseo expressivo no con-
trole radiográfico. Os pacientes também apresentavam 
sinais precoces de consolidação clínica das fraturas, 
expressos na ausência de instabilidade nos focos das 
fraturas, onde em casos normais necessitariam de um 
tempo maior de evolução para a mesma expressão 
clínica(23). Foi possível observar com este experimento 
que o uso da OTH promove um incremento no reparo 
ósseo, alterando qualitativa e quantitativamente os 
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diferentes tecidos que compõem o calo durante o 
processo de osteogênese na fase estudada(24,25). Áre-
as com cartilagem imatura entreme-adas com áreas 
apresentando neoformação vascular e com cartilagem 
madura foram observadas nas lâminas histológicas 
dos camundongos expostos a OTH. Entretanto, pouco 
é conhecido, até o momento, acerca do uso da OTH 
no tratamento de exclusivo de fraturas isoladas, sem 
outras lesões associadas de tecidos moles. O fato da 
OTH influenciar positivamente no reparo ósseo seria 
de grande utilidade se usado em pacientes com vida 
ativa ou na Medicina Esportiva, onde a necessidade de 
retorno às atividades profissionais ou desportivas, em 
curto espaço de tempo, é primordial.

A espécie Mus muscullus, utilizada neste estudo foi 
escolhida devido a sua praticidade no manuseio,  por 
ser uma espécie com características próximas às da 
espécie humana e por também apresentar patologias 
equivalentes as que ocorrem na espécie humana(13).

CONCLUSÃO

Concluímos que as fraturas fechadas, submetidas ao 
tratamento com a OTH, na primeira fase de reparação 
óssea, apresentam sinais de aceleração no processo de 
reparação óssea. Apesar desses achados positivos, mos-
tra-se necessária a continuidade do estudo e avaliação 
nas diversas fases subseqüentes, para confirmação do 
uso da OTH com esta finalidade.
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TESTE SOROLÓGICO ANTI-HBs: UMA QUESTÃO NA EQUIPE DE ENFERMAGEM 

CT (S) Joziane Pinheiro1, CF (S) Dorian Raquel Wildhagen2, Elaine Antunes Cortez3,
CF (S) Guerti Bleil4, CF (S) Kátia Garcia Lopes5, Regina Célia Gollner Zeitoune6

1 Enfermeira do Departamento de Enfermagem do Hospital Naval Marcílio Dias.
2 Encarregada da Divisão de Ensino Superior do Hospital Naval Marcílio Dias.
3 Mestre em Enfermagem. Docente da Universidade Estácio de Sá e da Fundação Educacional Souza Marques.
4 Encarregada da Divisão de Pacientes Internos do Hospital Naval Marcílio Dias.
5 Chefe do Departamento de Enfermagem do Hospital Naval Marcílio Dias.
6 Professora Adjunta do Departamento de Enfermagem de Saúde Pública da Escola de Enfermagem Anna nery, da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro.

Resumo: A realização do teste sorológico Anti-HBs após a realização do esquema vacinal completo é de suma 
importância para a verificação da resposta vacinal anti-hepatite B. Objetivos: divulgar a importância da realiza-
ção do teste sorológico Anti-HBs; identificar a situação vacinal anti-hepatite B de uma equipe de enfermagem; 
descrever as dificuldades para a realização do teste sorológico. Estudo descritivo, abordagem quanti -qualitativa 
como instrumento de coleta de dados um questionário. Sujeitos: 43 profissionais de enfermagem que trabalham 
em um hospital militar. Categorias: esquema vacinal anti-hepatite B da equipe de enfermagem; motivos para a 
não realização do teste sorológico. Análise: número significativo da equipe de enfermagem possui um esquema 
vacinal anti-hepatite B completo; o teste sorológico não é realizado pela maioria por diversos motivos, sendo a 
falta de informação o motivo mais evidenciado. Sugerimos: criar um posto-volante em épocas de campanha de 
forma que minimize as oportunidades perdidas para vacinar o profissional de saúde, a conferência do esquema 
vacinal anti-hepatite B e a posteriori do teste sorológico na inspeção de saúde.

Descritores: Teste sorológico Anti-HBs; Esquema vacinal; Enfermagem.

Abstract: After the accomplishment of a thorough vaccine scheme, the Anti-HBs serologic test is performed 
in order to verify the antihepatitis B vaccine response efficacy. Besides, the main purposes are set forth as 
follows: publicizing the relevance of the Anti-HBs serologic test; identifying the antihepatitis B vaccine situation 
through a nursing staff; describing the difficulties in fulfilling the serologic test. Never the less a descritpive 
study inextricably intertwined with qualitative approach, have been regarded as data-gathering tools within 
the modules of a questionnaire. Consecutively, there is the inclusion of 43 nursing staff’s health professionals 
committed to working in a military hospital. Moreover notable categories are subdivided into specific areas, 
whereby, the nursing staff is held responsible for the antihepatitis B vaccine scheme; on the other hand, some 
main reasons do prevail for the non-fulfilling of a serologic test. By referring to the extensive number and 
analysis of the nursing staff they do hold an complete antihepatitis B vaccine scheme; therefore, given the 
circumstances, the serologic test isn’t carried out by the overwhelming majority on account of misinformation 
substantiated on many features. Therefore, we do have to foster certain guidelines by bolstering the outbreak 
of campaigns intended for backgrounding the healthcare providers, whose missing opportunities should be 
mitigated; at the same time, the antihepatitis B vaccine scheme would have to be strengthened; and at last, the 
fulfilling of serologic test within healthcare inspection.

Describers: Anti-HBs serologic test; vaccine scheme; Nursing



24 • Arq. Bras. Med. Naval, 66(1), Jan./Dez. 2005

INTRODUÇÃO

O ambiente hospitalar oferece múltiplos e variados 
riscos aos trabalhadores da área de saúde, sendo o 
principal o advindo da exposição profissional a ma-
terial biológico contaminado com microorganismos 
patógenos, entre eles o vírus da hepatite B.

Para corroborar, Coelho(2) refere que “os profissio-
nais de saúde prestam atendimento a pessoas desconhe-
cidas e não podem prever os riscos a que estão sujeitos. 
Medidas de prevenção são necessárias”.

A hepatite B é a nona causa de mortalidade do 
mundo (1,5 milhões/óbitos/ano) sendo considerada 
um problema de saúde publica.

A hepatite B é muito comum em profissionais de 
saúde do que na população em geral(5).Nos EUA, 12000 
pessoas que trabalham com saúde são infectadas por 
ano. O CDCP estimou que a infecção nestes trabalha-
dores implica em 600 internações hospitalares e 250 
mortes por ano [...].

No Brasil, o Ministério da Saúde preconiza a vaci-
nação contra o vírus da hepatite B (HBV) para todos 
os profissionais de saúde(2).

A imunidade da vacina é prolongada, persiste entre 
15 anos ou mais, não sendo recomendado doses de 
reforço após o esquema vacinal completo.

A vacina é realizada em 03 doses com intervalo 
de 0, 1 e 6 meses, por via intramuscular, na região do 
músculo deltóide, em adultos, isto porque a aplicação 
em glúteos comprovadamente tem menor eficácia.

Esta vacina não apresenta toxicidade, os efeitos 
colaterais são raros e usualmente pouco importantes, 
entre os quais destacam-se: dor discreta no local da 
aplicação (3 a 29%), febre nas primeiras 48-72 horas 
após a vacinação (1 a 6%) e excepcionalmente fenô-
menos alérgicos relacionados a determinados compo-
nentes da vacina. A produção de anticorpos induzida 
pela vacinação significa imunidade(5).

O teste sorológico Anti-HBs “é um  exame soro-
lógico para confirmar se o individuo desenvolveu 
anticorpos suficientes contra o HBV”(7), sendo, desta 
forma, o marcador utilizado para controle de eficácia 
do esquema vacinal. Uma resposta vacinal adequada 
significa ter anticorpos Anti-HBs reativos pela técnica 
sorológica “ELISA”, que quantitativamente deve ser 
acima de 10mUI/ml(3).

O teste sorológico Anti-HBs deve ser feito após um 
a seis meses e após a terceira dose da vacina, indican-

do-se revacinação quando os títulos estiverem abaixo 
de 10 mUI/ml. Este mesmo autor reforça que existem 
indivíduos hiporesponsivos (5-10% entre os adultos 
imunocompetentes e até 50% dos imunodeprimidos), 
ou seja, não soroconvertem a vacinação. Essa hipores-
posta pode ser devido a um déficit imunológico ligado 
a fatores genéticos(6).

Quanto aos profissionais de saúde, aos que apre-
sentarem imunodeficiência, é recomendada uma re-
vacinação, e aos que tenham interrompido o esquema 
vacinal é recomendável que completem o esquema, 
tão logo que possível, sem a necessidade de recomeçar 
o esquema, pois a memória imunológica da vacina é 
preservada(6).

Em virtude da equipe de enfermagem encontrar-se 
inserida neste grupo de risco, entre outras medidas de 
bioseguranca, é relevante que a mesma esteja certa 
de sua real imunização contra hepatite B, pois, caso 
ocorra algum acidente biológico, além da proteção à 
saúde daqueles profissionais conferida pela vacina, 
fica dispensada a realização do teste rápido Anti-HBs 
(menor que 30 minutos) e o uso Gamaglobulina hipe-
rimune (HBIG) e reduzem-se o “stress” do profissional 
acidentado e os gastos para a instituição.

De acordo com estudo sobre bioseguranca hospitalar 
realizado no Instituto Fernandes Figueira - IFF, Rio de 
Janeiro, coordenado por Coelho, foi demonstrado que 
a vacinação contra a hepatite B, após a terceira dose, 
é eficaz entre 90-95% dos casos, sendo, desta forma, 
necessário localizar os 5-10% dos que não obtiveram 
a resposta imunológica adequada e, assim, continua 
suscetível à doença. A estes deve ser oferecida uma 
segunda série vacinal.

Ainda segundo esta pesquisa, o teste sorológico 
Anti-HBs é a única forma de identificar a adequada 
resposta vacinal e assim identificar os que necessitam 
ser revacinados. Após a revacinação, é necessária 
a aferição da resposta imunológica através de novo 
teste sorológico Anti-HBs, pois ainda assim poderá 
não haver uma adequada resposta imunológica. Este 
grupo deve ser direcionado para exercer sua atividade 
de trabalho em um local onde esteja minimizada a 
possibilidade de acidente biológico.

O não conhecimento da resposta vacinal e da vul-
nerabilidade do profissional de saúde à contaminação 
pelo vírus da Hepatite B poderá ter conseqüentes 
repercussões para a saúde do trabalhador e éticas para 
a instituição na qual ele atua.
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A motivação para fazer esta pesquisa surgiu ao lon-
go da nossa atividade profissional como enfermeiras 
em um Hospital Militar de nível terciário, o Hospital 
Naval Marcílio Dias - HNMD, onde, a partir de um 
trabalho inicial que teve como objetivo mobilizar os 
profissionais de saúde da área de enfermagem à adesão 
à campanha da vacina e orientar aos mesmos quanto a 
realização do teste sorológico Anti-HBs, constatamos 
a existência de profissionais de saúde que ainda não 
tinham a vacinação completa e entre os que tinham, 
e na maioria dos casos, desconheciam a sua resposta 
vacinal. Observamos ainda que a equipe de enferma-
gem, na sua maioria, não possuía pleno conhecimento 
sobre a importância da realização do teste sorológico 
Anti-HBs, após a realização do esquema vacinal 
completo.

Preocupou-nos a possibilidade dos profissionais 
de saúde, atuantes na Instituição, estar submetidos a 
elevado risco biológico uma vez que, em 2004, pes-
quisa epidemiológica a cargo da Clínica de Doenças 
Infecto Parasitárias do Hospital Naval Marcílio Dias 
constatou uma freqüência elevada de militares da ativa 
da Marinha do Brasil apresentando quadro de hepatite 
viral aguda, representando vários dias de licença para 
tratamento de saúde e gastos com exames complemen-
tares e medicamentos(1).

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 
- CCIH do Hospital Naval Marcílio Dias oferece o 
esquema completo da vacina aos profissionais de 
saúde atuantes naquele hospital. A vacina, porém, é 
oferecida em períodos pré-fixados, e é realizada sob a 
responsabilidade da Escola de Saúde existente neste 
Hospital.

METODOLOGIA

O estudo foi descritivo, exploratório de abordagem 
quantitativa, o qual envolveu uma coleta sistemática 
de informação numérica(8). O local de coleta de dados 
foi um hospital militar, o HNMD, público, localizado 
no Município do Rio de Janeiro.  O número de sujeitos 
foi de 43 profissionais da equipe de enfermagem: 12 
enfermeiros, 15 técnicos de enfermagem e 16 auxiliares 
de enfermagem.

A técnica para a coleta de dados foi a aplicação de 
um questionário baseado na problemática apresentada 
com as seguintes questões norteadoras:

a. A equipe de enfermagem possui o esquema va-

cinal anti-hepatite B completo?
b. A equipe de enfermagem é conhecedora de sua 

resposta vacinal anti-hepatite B?
c. O profissional de enfermagem conhece a impor-

tância da realização do teste sorológico Anti-HBs?
d. Quais são as dificuldades encontradas para a 

realização do teste sorológico?
Utilizou-se o Termo de Consentimento Livre e Es-

clarecido conforme a Resolução 196/96 do Conselho 
Nacional de Saúde(9), atendendo às normas e diretrizes 
referentes à elaboração deste trabalho no que se refere 
ao respeito à Instituição e aos sujeitos balizados pelos 
princípios da bioética (autonomia, beneficência, não 
maleficência, justiça e equidade). Obteve-se também 
o aceite da Instituição para realização da pesquisa, 
tendo-a como local de coleta de dados e aprovação do 
Projeto em Comitê de Ética/EEAN/HESFA/UFRJ.

O universo abrangido pela pesquisa era composto 
de 43 profissionais de saúde escolhidos aleatoriamente 
entre os componentes dos quadros de pessoal do Hos-
pital Naval Marcílio Dias. Todos pertencentes à área 
de enfermagem, estratificados em três níveis de acordo 
com o seu grau de escolaridade, 12 enfermeiros com 
nível de escolaridade mínimo de terceiro grau comple-
to (superior), 15 técnicos de enfermagem de nível de 
escolaridade mínimo de segundo grau completo (nível 
médio) e 16 auxiliares de enfermagem com nível de 
escolaridade variável, mas, no mínimo, com primeiro 
grau completo. A amostragem era composta de 17 
pessoas do sexo feminino e 26 do sexo masculino.

A faixa etária estava compreendida entre 18 e 49 
anos, estando a maioria incluída na faixa de 18 a 29 
anos. O tempo de atuação destes profissionais predo-
minantemente é de 1,1-5 anos, sendo diferente também 
para o nível técnico que é entre 5,1-10 anos, o que em 
uma instituição militar não é nenhuma surpresa, visto 
que os militares para se tornarem técnicos (sargentos),  
precisam atuar  no mínimo cinco anos como auxiliar 
(Tabela 1).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esquema vacinal da equipe de enfermagem

Para identificarmos a situação vacinal da equipe de 
enfermagem, perguntamos para os profissionais sobre 
o mesmo,  identificando, ou  melhor, categorizando, 
quem havia tomado uma dose, duas doses ou três doses 
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Tabela 1 - Perfil dos Sujeitos Agrupados por Categoria

(Gráfico 1).
O que podemos ressaltar nesta pergunta é a predo-

minância da maioria dos profissionais ao responderem 
que possuem o esquema vacinal completo. Porém, 
os dados sinalizam um número significativo (9/43 
-  20,93%) de profissionais com o esquema vacinal 
incompleto. Este número torna-se relevante, visto se-

Gráfico 1 - Qual a sua situação em relação à Hepatite B?

rem profissionais de saúde e terem uma vulnerabilidade 
maior em contrair a doença. Estes dados também vêm 
de encontro com as normas do Ministério da Saúde 
que preconiza a vacinação completa de todos os pro-
fissionais de saúde.

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 
(CCIH) do HNMD vem realizando a campanha de 
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vacina contra a hepatite B para os profissionais de 
saúde, porém, observou-se no estudo que em nenhuma 
categoria profissional de enfermagem, nível superior, 
médio ou auxiliar, tem-se 100% da categoria com o 
esquema vacinal completo. Desta forma, acreditamos 
que essa atenção primária de saúde não está ocorren-
do de forma esperada como mostram os dados, pois 
sabemos que somente com o esquema completo da 
vacina a sua eficácia torna-se mais garantida. O grupo 
não imunizado poderá contrair hepatite B, uma doença 
que tem como fazer a prevenção com uma vacina de 
baixo custo e ótimo perfil de segurança(10).

Não há desculpas ou motivos para deixar de usar 
estratégias  preventivas e promocionais de saúde. A 
gravidade da doença não deixa alternativa, se não a 
vacinação completa. É sabido inclusive que existem 
algumas instituições de saúde que só admitem o pro-
fissional com o esquema vacinal com a primeira dose 
do esquema vacinal contra hepatite B(5).

Com esses dados questionamos: A vacina contra a 
hepatite B pode contribuir para uma boa higidez física? 
Com a análise realizada acreditamos que sim, pois se 
o indivíduo estiver devidamente vacinado ele terá a 
probabilidade reduzida de contrair a doença e assim 
o seu estado de saúde será pleno e conseqüentemente 
suas atividades laborais não estarão comprometidas, o 
que é importante para o profissional e para a instituição 

empregadora. Buscamos saber dos profissionais que 
não haviam completado o esquema vacinal o motivo 
que levou os mesmos a não realização de todas as 
doses (Gráfico 2).

Os motivos alegados para o atraso vacinal foram: 
falta de tempo, esquecimento e difícil acesso à va-
cina. É primordial que não ampliemos as taxas de 
oportunidades perdidas para a vacinação em todos os 
momentos, seja na educação em saúde, ou mesmo, no 
momento da administração da vacina. Ainda para a 
autora temos que manter estratégias de altas coberturas 
e uma grande vigilância quanto à cobertura vacinal(11).  
Assim, ao identificarmos os motivos que levaram os 
profissionais a não terem o esquema vacinal completo 
podemos prever algumas medidas a serem tomadas 
para a mudança destes dados.

Desta forma, acreditamos que deveriam ser criadas, 
na instituição, algumas estratégias mais abran-gentes, 
como por exemplo, a criação de um posto-volante para 
todas as vacinas imprescindíveis para os profissionais 
de saúde durante a época de campanha, de acordo com 
o Ministério da Saúde, sendo este supervisionado por 
um programa de educação continuada vinculado a um 
programa de epidemiologia, de forma que os profis-
sionais de saúde sejam constantemente atualizados e 
esta medida reduza as oportunidades perdidas. Assim 
a falta de tempo, o esquecimento e o difícil acesso à 

Gráfico 2 - Qual motivo levou a não realizar o esquema vacinal completo?
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vacina, descritos pelos profissionais não seriam mais 
evidenciados como motivos para a não realização do 
esquema vacinal completo.

Perguntamos aos profissionais de enfermagem se os 
mesmos haviam realizado o teste sorológico Anti-HBs, 
de forma que pudéssemos categorizar os que fizeram 
e os que não fizeram (Gráfico 3).

Verificou-se que a maioria da amostra não realizou 
o teste sorológico Anti-HBs. Os enfermeiros foram 
os que mais realizaram, seguidos dos técnicos de 
enfermagem e dos auxiliares de enfermagem. Este 
dado sinaliza que esta informação, a importância da 
realização do teste sorológico, ocorre mais entre os 
profissionais de nível superior, devido aos mesmos 
terem uma formação mais ampla.

Quanto à verificação da resposta  vacinal: “umas 
das dificuldades a serem vencidas é o conhecimento 
dos não-respondedores”(12). Acreditamos  que  uma 
forma de localizar este grupo é a inclusão do teste 
sorológico Anti-HBs na inspeção de saúde de acordo 
com o contexto de onde está inserido o profissional e 
conforme critério médico.

Desta forma, acreditamos que esta informação, 
a realização do teste sorológico Anti-HBs, deva ser 
mais divulgada e incluída na formação do nível mé-
dio e auxiliar, assim como mais enfatizada entre os 
profissionais de nível superior, especificamente, os 
enfermeiros, pois uma de suas atribuições é ser um 

educador em saúde.
Dentre os profissionais que realizaram o teste soroló-

gico Anti-HBs procuramos saber quem soro  converteu, 
ou seja, foi reagente, e os que não soro-converteram, 
ou seja, os não reagentes (Gráfico 4).

Verifica-se que do total dos profissionais de enfer-
magem que realizaram os teste (10/43), 20% (2/10) 
tiveram o teste sorológico Anti-HBs negativo. Não 
podemos esquecer que esse dado é um recorte entre os 
profissionais de saúde que atuam no Hospital. Segundo 
dados  estatísticos de algumas pesquisas realizadas(2, 

13,14,15), a eficácia da soroconversão esteve presente 
em aproximadamente 85%  a 90% dos casos entre os 
profissionais de saúde imunizados.

Para contribuir com uma das metas de diminuição 
de casos novos de hepatite B, incidência, segundo a 
Organização Mundial de Saúde, se faz necessária a rea-
lização do Anti-HBs, para que possamos ter uma maior 
atenção à saúde dos profissionais não respondedores e 
possamos oferecer alternativas promissoras, tais  como 
uma revacinação, pois a mesma garante uma obtenção 
de níveis protetores em 50% dos casos, ou a aplicação 
de mais uma ou duas doses podendo aumentar o per-
centual de respostas em não respondedores ou mesmo 
o deslocamento do profissional hiporespondedor para 
uma atividade laboral que ofereça menos riscos(12). 
Acreditamos que ao realizarmos medidas como estas 
possamos reduzir o número de profissionais  suscetí-

Gráfico 3 - Você realizou o teste sorológico Anti-HBs?
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veis  a  contrair a doença.
Após identificarmos dos profissionais com esque-

ma completo da vacina, os que não realizaram o teste 
sorológico  Anti-HBS, buscamos  saber  os motivos 
que levaram os mesmos  a  não realização do teste 
(Gráfico 5).

Os motivos alegados para a não realização do teste 
sorológico foram: falta de tempo, difícil acesso ao teste, 

Gráfico 5 - Por que não fez o teste Anti-HBs?

Gráfico 4 - Qual foi o resultado do teste sorológico Anti-HBs?

falta de oportunidade, falta de informação, despreo-
cupação ou mesmo pelo fato do profissional ter tido 
a decisão de não querer fazer o teste, sendo o maior 
destaque para a falta de informação do profissional 
sobre a importância do mesmo, o que corrobora com 
a importância de nosso objeto de estudo.

Pesquisas realizadas em outras instituições(16), para 
a verificação da resposta vacinal contra o HBV entre 
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os profissionais de saúde, através da quantificação de 
anticorpos, teste sorológico, precisam ser realizadas 
em todas as instituições, visto que a maioria dos 
profissionais não o faz, e a vacina não tem 100% de 
resposta. Este dado corrobora mais uma vez com a 
relevância de nosso objeto deste estudo que é a pouca 
divulgação sobre a importância da realização do teste 
sorológico Anti-HBs.

CONCLUSÃO

Os resultados do estudo permitiram concluir que, 
na medida em que se identificou, a maior parte dos 
profissionais de enfermagem possuía o esquema va-
cinal completo, mas sem a certeza da soroconversão, 
pois não realizaram o teste sorológico Anti-HBs. A  
não realização do teste ocorreu em função de alguns 
fatores,  sendo os mais relatados: a falta de informação 
sobre a importância do mesmo, o difícil acesso ao tes-
te, a falta de tempo e a decisão pessoal de não querer 
realizar o mesmo.

Com a realização desta pesquisa acredita-se que é 
de fundamental importância a divulgação da realização 
do teste sorológico Anti-HBs junto aos profissionais 
de saúde.

Entende-se que a temática, imunização, deva ser co-
locada em pauta, em programa de educação em saúde, 
no intuito de promover 100% de cobertura vacinal com 
a devida verificação da soroconversão.

Esta pesquisa aponta para uma preocupação com 
a promoção da saúde do trabalhador, questão esta 
anterior aos acidentes de trabalho, os quais são tão 
discutidos em diversas pesquisas.

A prevenção de riscos ocupacionais é essencial ao 
bom desempenho profissional e está diretamente rela-
cionada à qualidade do trabalho desenvolvido, mas a 
promoção da saúde deste trabalhador é primordial. A 
consciência deste fato tem feito empresas e instituições 
adotarem programas específicos com enfoque educati-
vo, para além da priorização do uso de Equipamentos 
de Proteção Individual - EPI, associado a um sistema de 
notificação dos acidentes ocupacionais e identificação 
do perfil de todos os profissionais de saúde, e um dos 
itens deste perfil é a identificação de quais profissionais 
foram soroconvertidos ou não e alocar os que não fo-
ram soroconvertidos em atividades  laborais  que  não  
coloquem a sua saúde em risco.

Farias e Zeitoune(17) destacam a importância do 

investimento na formação dos profissionais para que 
eles se sintam mais seguros no seu ambiente de traba-
lho.  Tais investimentos poderiam ser implementados 
através de ações como a criação de serviços de saúde 
do trabalhador, reuniões periódicas, o treinamento em 
serviço e a segurança no trabalho.

As doenças infecciosas são prevenidas através da 
vacinação, medida que propicia amplo benefício e é 
efetiva, barata, simples de produzir e tem ótimo perfil 
de segurança(10). A não-utilização das mais diversas 
ocasiões oferecidas para a realização da vacina ca-
racteriza a oportunidade  perdida para a vacinação. 
Não basta somente disponibilizar a vacina, é preciso 
trabalhar para que o desconhecimento e omissão da 
população, principalmente dos profissionais de saúde, 
sejam minimizados e desta forma diminuir a incidên-
cia da doença e, acompanhado a isso, não perder a 
oportunidade de confirmar a soroconversão através 
do teste sorológico.

Desta forma, existem meios para prevenir-se da he-
patite B e promover a saúde do trabalhador de enferma-
gem no local de  trabalho, tais como a implemen-tação 
de um programa de educação continuada, a realização 
de um levantamento do perfil epidemiológico dos pro-
fissionais de saúde, para uma minimização e/ou atenção 
especial aos grupos suscetíveis; disponibilização de um 
posto-volante dentro da instituição que ofereça todas 
as vacinas preconizadas pelo Ministério da Saúde aos 
profissionais de saúde em épocas de campanhas, de 
forma a minimizar as oportunidades perdidas para 
vacinar o profissional de saúde, com a obrigatoriedade 
de avaliar o seu esquema vacinal; atualização da vaci-
nação destes, bem como mapeamento do perfil epide-
miológico dos mesmos; avaliação do teste sorológico 
Anti-HBs na inspeção de saúde, conforme critério  a  
ser elaborado pela junta de saúde, para que, através 
deste resultado, medidas sejam tomadas, como  por  
exemplo, a dose de reforço, a revacinação ou mesmo 
o desvio do funcionário para um setor que não ofereça 
riscos à sua higidez física.

Entende-se que esse estudo não possui um caráter 
definitivo, mas aponta questões, de modo a subsidiar 
outros  estudos  que  pretendam focalizar  esta temá-
tica.
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ESTUDO COMPARATIVO DA INCIDÊNCIA DE NEOPLASIA MALIGNA CUTÂNEA NOS

 USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DA MARINHA DO BRASIL
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1º Ten (Md) Ellen Panisset Monteiro2, 1º Ten (Md) Luciana França Oliveira Lofêgo3,

CMG (Md-RM1) Paulo Roberto Fernandes4

Resumo: Objetivos: Demonstrar o impacto de alguns fatores de risco para neoplasia maligna cutânea, in-
clusive analisando as atividades militares operativas como fator de risco, nos usuários do Sistema de Saúde da 
Marinha do Brasil, além de estimular a adoção de medidas preventivas adequadas para as diversas atividades 
desempenhadas pelos militares. Material e métodos: Estudo restrospectivo do período compreendido entre 
janeiro de 1999 a dezembro de 2003 dos casos de neoplasia maligna cutânea, relacionando o fototipo, o tipo 
de atividade militar desempenhado e o seu grau de exposição solar consequente e faixa etária por ocasião do 
diagnóstico da referida patologia. Resultados: Ocorrência de uma significativa predominância dos casos nos 
grupos de militares que exercem atividades operativas, militares inativos e de fototipos claros. Conclusões:  As 
atividades militares operativas, os fototipos mais claros e a idade são fatores de risco na gênese do câncer de 
pele. E, se combinados entre si, elevam significativamente este risco.

Descritores: Neoplasia, cutânea, maligna, militar.

Abstract: Objectives: Demonstrate the impact caused by some factors of risk for the Cutaneous Malign Neo-
plasm, including analysis of militaries operations as factors of risk in users of the Navy Health System. Besides 
stimulating the adoption of adequate preventives measures for several activities performed to militaries. Material 
and methods: Retrospective study of the period between January of 1999 and December of 2003 in the cases of 
Cutaneous Malign Neoplasm, relating the phototype, the kind of militaries activities performed, and its grade of 
the consequent solar exposition, and age groups in the occasion of the pathology’s diagnostic. Results: Occur-
rence of meaningful predominance in militaries groups, that perform militaries operations, inactive militaries 
and clears phototypes. Conclusions: The militaries operative activities, the clearest phototypes and the age are 
factors of risk in the genesis of the skin cancer. And, if matched among them, increase meaningfully this risk.      

Describers: Neoplasm, cutaneous, malign, military.

1 Chefe da Clínica de Dermatologia do Hospital Naval Marcílio Dias.
2 Assistente da Clínica de Dermatologia do Hospital Naval Marcílio Dias.
3 Aluna do Curso de Aperfeiçoamento.
4 Ex-Chefe do Departamento Médico do Hospital Naval Marcílio Dias.

INTRODUÇÃO

O câncer de pele é o câncer de maior incidência 
no Brasil, com aumento crescente nos últimos anos. 
Os tipos histológicos mais comuns são os carcinomas 
basocelulares e os espinocelulares, e o mais nocivo é 
o melanoma. O carcinoma basocelular representa 70% 

dos casos de câncer de pele. É mais comum em pes-
soas após os 40 anos, em pessoas de pele clara. O seu 
surgimento está diretamente ligado à exposição solar 
cumulativa durante a vida. O carcinoma espinocelular 
é o segundo tipo mais comum. A radiação ultravioleta 
é a principal  responsável  pelo desenvolvimento do 
câncer e o envelhecimento da pele.
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METODOLOGIA

Os autores analisaram os casos de neoplasia malig-
na cutânea ocorridos no período de janeiro de 1999 a 
dezembro de 2003, em todos os usuários do Sistema 
de Saúde da Marinha do Brasil (MB), diagnosticados 
no Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Naval 
Marcílio Dias (HNMD). Os dados foram coletados 
de acordo com os objetos e fontes abaixo demons-
trados:

a) Levantamento de dados relacionados à histopa-
tologia, identificação e número de casos: Serviço de 
Anatomia Patológica do HNMD;

b) Levantamento de dados para identificação, fototi-
po e categoria (Ativo/Inativo): Serviço de Identificação 
da Marinha;

c) Dados estatísticos em relação à incidência  na 
população brasileira:

 - Instituto Nacional do Câncer;
 - Sociedade Brasileira de Dermatologia;
 - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-

ca.
Os usuários do Sistema de Saúde da MB foram 

divididos em dois grupos: militares e pensionistas/
dependentes. O grupo dos militares foi dividido em 
sub-grupos:

- Ativos e Inativos, para análise em função da faixa 
etária; e

- Operativos e Administrativos, de acordo com a 
especialização/atividade exercida durante o período do 
serviço ativo na MB, possibilitando assim, correlação 
entre o tipo de atividade e o grau de exposição solar 
relacionado a ela;

Após a análise dos casos, estes foram 
comparados quanto à idade, ao fototipo 
e quanto ao grau de exposição solar rela-
cionado às atividades exercidas antes da 
morbidade.

Para análise do fototipo, fez-se necessá-
ria a utilização de uma tabela de adequação 
entre os fototipos de Fitzpatrick, usados 
na Dermatologia, e aqueles utilizados no 
Serviço de Identificação da MB.

De acordo com os registros do Serviço 
de Anatomia Patológica do HNMD, no 
período considerado houveram 305 casos 
de câncer de pele. Dos 305 casos estuda-
dos observou-se que 65,9% (201 casos) 
referiam-se a militares, e os demais, 34,1% 

(104 casos), relacionavam-se aos pensionistas/depen-
dentes.

O Sistema de Saúde da MB abrange um público de 
341.893 usuários, sendo 62.332 militares do Serviço 
Ativo da Marinha (SAM), 40.993 militares inativos e 
238.568 pensionistas/dependentes.

Do total de usuários do Sistema de Saúde da MB, 
30,2% correspondem aos militares (ativos e inativos) e 
69,8% correspondem aos pensionistas/dependentes.

A incidência anual média apurada no período estu-
dado nos pensionistas/dependentes foi de 8 casos em 
100.000, enquanto que a média nos militares (ativos e 
inativos) foi de 39 casos em 100.000 (Gráfico 1).

Os autores analisaram o grupo de militares em rela-
ção aos fatores de risco anteriormente mencionados.

Para o estudo do fator de risco “grau de exposição 
solar”, os autores subdividiram os militares em dois 
novos sub-grupos de acordo com o tipo de trabalho de-
senvolvido em relação ao grau de exposição ao sol:

• Operativos: caracterizados pelo trabalho em áreas 
expostas aos efeitos diretos e/ou indiretos da luz solar, 
com alto grau de exposição solar. Neste grupo foram 
incluídos alguns dos militares que trabalham em navios 
cujas especialidades requerem  um grande período de 
exposição à luz solar diariamente, que por motivos 
diversos trabalham nas áreas externas dos mesmos, e 
os militares do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN);

• Administrativos: foram incluídos neste grupo os 
militares cujas especialidades se caracterizam por de-
sempenho de funções em áreas com pouca ou nenhuma 
exposição solar, com baixo grau de exposição solar. 
Neste grupo está o pessoal das áreas de apoio e/ou 
administrativas, que passam a maior parte do tempo 
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em escritórios, armazéns, hospitais, etc.
Para análise do fator de risco idade, os autores subdi-

vidiram o grupo de militares em função de pertencerem 
ao serviço ativo ou inativo da Marinha do Brasil.

Para analisar de forma concorrente os fatores de 
risco “idade e grau de exposição solar” foram inter-
relacionados os grupos de militares ativos/inativos e 
operativos/administrativos.

Para executar a análise do fototipo dos pacientes, os 
autores correlacionaram os tipos de coloração da pele 
utilizados pela Marinha do Brasil com a classificação 
de Fitzpatrick, utilizada na Dermatologia. A Marinha 
do Brasil utiliza, para efeito de identificação, uma 
classificação própria dos tipos de coloração de pele, da 
mais clara para a mais escura, a saber: branco, moreno, 
pardo, pardo-escuro e negro. A seguir podemos apre-
ciar a tabela de correlação entre  as duas classificações 
(Tabela 1):

Os autores também analisaram o fator de risco “fo-
totipo em relação ao grau de exposição solar”.

RESULTADOS

Em relação à exposição solar, o resultado obtido 
correspondeu ao esperado, ou seja, o grupo mais 
acometido  foi  o operativo, com 77,6% dos casos 
(Gráfico 2).

Em relação à idade, observou-se significativa di-
ferença entre o número de ocorrências nos militares 
inativos (88,5%) e ativos (11,5%) (Gráfico 3).

Para a análise dos casos envolvendo de forma con-
corrente a idade e o grau de exposição solar, foram in-
ter-relacionados os grupos de militares ativos/inativos 
e operativos/administrativos, assim, concluiu-se que os 
mais idosos (inativos) e com  maior grau de exposição 
solar (operativos) foram os mais acometidos.

Observou-se 137 casos em inativos operativos, o que 

corresponde a 68,1% do total de casos existentes entre 
militares, demonstrando uma significativa diferença 
em relação aos demais sub-grupos (ativos operativos 
- 19 casos, ativos administrativos - 4 casos e inativos 
administrativos - 41 casos) (Gráfico 4). 

Ao  analisarem as ocorrências em relação ao fo-
totipo, pode ser comprovado a notória predisposição 
dos indivíduos de cor branca ao câncer de pele, tendo 
em vista o índice de 79% dos casos estudados terem 
ocorrido neste grupo. Observou-se também que quanto 
maior o fototipo, menor o número de ocorrências da 
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doença (Tabela 2).
Ao ser  realizada a análise envolvendo de forma 

concorrente o fototipo e o grau de exposição solar, 
observou-se que o índice de ocorrência em operativos 
brancos foi o mais elevado correspondendo a 76% (119 
casos) do total de casos em operativos. Ao comparar-
mos com os demais fototipos, verificamos serem os 
indivíduos operativos com o fototipo branco os mais 
propensos ao acometimento da doença (Gráfico 5).

DISCUSSÃO

Os autores, após analisarem os resultados obtidos 
puderam ratificar que os diferentes itens estudados têm 

certo grau de influência na gênese do câncer de pele.
O tipo de câncer de pele predominante encontrado 

neste estudo foi o carcinoma basocelular.
Os autores puderam concluir que o grupo dos mili-

tares operativos foi francamente mais atingido que o 
grupo administrativo, refletindo que a exposição solar 
aumentada é um fator de risco importante na gênese do 
câncer de pele. O que nos faz concluir que o serviço 
operativo na MB, devido ao grau de exposição solar au-
mentado, é um fator de risco para o câncer de pele.

A elevada incidência nos militares inativos indica a 
idade como um fator de risco para o câncer de pele, o 
que se torna mais marcante se este militar desenvolveu 
uma atividade operativa durante a sua carreira  (asso-
ciando dois fatores de risco).

O fototipo é um importante fator de risco na gênese 
dos diferentes tipos de câncer de pele, e em alguns tipos 
com uma relevância maior. A grande maioria dos casos 
ocorreram em militares brancos.

Isto ainda se agrava mais se estiver associado à ati-
vidade operativa (associando-se dois fatores de risco) 
como pode ser comprovado através do proeminente 
acometimento do grupo de militares operativos de 
cor branca, e diminuindo a taxa de acometimento de 
forma progressiva ao analisarmos as colorações de 
pele mais escuras.

CONCLUSÃO

A atividade operativa na MB é um fator de risco na 
gênese do câncer de pele, agravado se associado a foto-
tipos de peles mais claros que são os mais atingidos.

A idade é um fator de risco para câncer de pele, já 
que reflete um maior período de exposição solar com 
o decorrer dos anos, além das defesas imunológicas 
relativamente diminuídas com o passar dos anos.
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ASPECTOS PSICOLÓGICOS DA CIRURGIA BARIÁTRICA
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Resumo: O presente artigo visa apresentar o Programa de Obesidade Mórbida e Cirurgia Bariátrica do Hospital 
Naval Marcílio Dias destacando os aspectos psicológicos e o acompanhamento  dos pacientes nos períodos pré e 
pós-operatório.Os atendimentos psicológicos são feitos de forma individual e grupal, nos quais busca-se avaliar 
a presença de contra-indicações para o ato cirúrgico, a importância da obesidade na história de vida do paciente 
e expectativas e motivação para a cirurgia. Posteriormente, os objetivos também passam a englobar a troca de 
informações e experiências entre os participantes. No grupo, a avaliação psicológica ocorre antes e após o ato 
cirúrgico, tendo em vista que a cirurgia impõe uma restrição alimentar definitiva. O obeso traz consigo queixas 
diversas e sofrimento psíquico intenso: passam por humilhações, brincadeiras, privações e constrangimentos 
sérios. Como sabemos, a comida tem uma função que vai além de saciar a fome. Por isso, a obesidade deve ser 
entendida como decorrente de múltiplos fatores, dentre os quais o psíquico parece ser determinante.

Descritores: Obesidade Mórbida, Cirurgia Bariátrica, Psiquismo.

Abstract: The present paper will present the morbid obesity and bariatric surgery program of the Marcílio 
Dias Navy Hospital and will emphasize the psycological aspects and the follow up of patients before and af-
ter operation. The psycological treatment is held individually and in groups. Either way, what is wanted is to 
find out if there is anything that indicates that the patient is not ready for surgery, as well as to investigate the 
importance of obesity in the life of patients, and the motivations for and expectations of the surgery. In the 
future the progam will also aim to share information and experiences between the group participants. Within 
the group, psycological evaluation happens before and after the surgery itself, given that surgery imposes a 
definite food restriction.

Fat people have many different and varied complaints and experience intense psycological suffering: they`ve 
been through humiliating situations, jokes, hardships and serious embarrassment. As we know, food is more 
than hunger. Therefore, obesity should be understood as the result of multiple facts, in which psycological 
aspects seem to be the determing factor.

Describers: Morbid Obesity, Bariatric Surgery, Psychism.
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INTRODUÇÃO

O Programa de Obesidade Mórbida e Cirurgia 
Bariátrica no Hospital Naval Marcílio Dias se destina 
ao tratamento de pacientes do Sistema de Saúde da 

Marinha que apresentem Obesidade Mórbida (CID 
10: E 66.8), com índice de massa corporal (IMC= 
peso corporal em kg dividido pelo quadrado da altura 
em metros - pc/h²) a partir de 40 (quarenta) kg/m². 
Pacientes com índice de massa corporal (IMC) acima 
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de 35, porém com doenças associadas (como Diabetes, 
Hipertensão, Cardiopatia e etc), também são conside-
rados obesos mórbidos.

Para a constituição e formulação desse Programa, 
inicialmente foram realizadas, pela equipe envolvida 
no Projeto, visitas ao Hospital da Força Aérea do 
Galeão que já desenvolvia um Programa de Cirurgia 
Bariátrica. Nessas visitas, foram realizadas reuniões 
com a Equipe de Saúde e participação nos encontros 
grupais que eram compostos pela equipe de Saúde e 
os pacientes do Programa. Em seguida, após diversas 
reuniões multidisciplinares, a equipe do HNMD for-
mulou um Projeto e, no ano de 2002, o Programa foi 
implementado.

Os principais critérios para indicação do tratamento 
cirúrgico são: IMC, mínimo de 05 anos de evolução 
da obesidade e desejo do paciente de se submeter ao 
tratamento cirúrgico. A idade compreendida entre os 
18 e 65 anos é a faixa de eleição para a cirurgia e os 
demais casos fora desse parâmetro são devidamente 
avaliados.

São consideradas contra-indicações formais para o 
tratamento cirúrgico: os distúrbios psicóticos graves, 
pacientes com alto risco anestésico ou com doenças 
associadas de alto risco e pacientes que apresentam 
dependência química.

Entendemos que o tratamento cirúrgico é parte de 
um processo e que para que o Programa de Obesidade 
Mórbida possa alcançar as metas desejadas é necessário 
um trabalho multidisciplinar que  aborde  o paciente e 
sua complexidade em múltiplos aspectos, tanto no pré 
como no pós-operatório.

A sistemática dos atendimentos funciona inicial-
mente com o atendimento da Endocrinologia que, con-
forme critério específico, encaminha os pacientes para 
avaliação/acompanhamento  nas  demais  clínicas e ser-
viços que compõem a equipe do Programa: Nutrição, 
Psicologia e Cirurgia Geral. No período pré-operatório 
os pacientes são  avaliados  também  pelas Clínicas de 
Cirurgia Buco-Maxilo-Facial e Anestesiologia.

Após a cirurgia, os pacientes permanecem sendo 
acompanhados pelas Clínicas e Serviços do Progra-
ma. Outras clínicas são  solicitadas  regularmente a 
participar e prestar suporte específico para o pré e 
pós-operatório dos pacientes obesos.

METODOLOGIA

A avaliação psicológica é feita de forma individual 
e grupal. Na avaliação individual, o objetivo principal 
será conhecer as motivações envolvidas na decisão 
do paciente de submeter-se à cirurgia. Para isso são 
realizadas em média 03 entrevistas, onde alguns as-
pectos principais devem ser observados: existência de 
patologias que contra-indiquem a cirurgia tais como 
dependência química (álcool e drogas ilícitas, psico-
ses ou neuroses severas). Isto porque o paciente com 
estes tipos de patologia  geralmente tem significativa 
dificuldade com limites, com alto nível de disciplina, 
só para citar os mais importantes aspectos envolvidos 
no pós-operatório da cirurgia bariátrica.

Além disso, observa-se a inserção e dimensão da 
patologia (obesidade mórbida) na vida do paciente, ou 
seja, sua forma de lidar com a doença, se o paciente 
sente-se responsável, se a nega, comisera-se, revolta-
se ou entristece.

A fim de avaliar o psiquismo do paciente, traça-se 
com ele a história da doença atual e um breve exame 
psíquico, compreendendo exame do pensamento (cur-
so, forma, conteúdo), senso-percepção, linguagem, 
inteligência, consciência do eu, humor e afetividade, 
vontade e pragmatismo.

Após essa avaliação, é feita a hipótese diagnóstica 
que nos auxiliará na indicação ou não do paciente para 
o grupo. O paciente pode ser encaminhado imediata-
mente para o grupo, pode ser contra-indicado para a 
cirurgia ou ainda pode ser indicado para o grupo, porém 
sem liberação para a cirurgia.

Nesta última situação, o grupo é utilizado como 
meio de amadurecimento para a decisão, através das 
trocas e aprendizagem com outros pacientes.

O grupo funciona segundo a técnica de grupo ope-
rativo normatizada por Pichón-Riviere,  no  qual existe 
uma tarefa a ser realizada (trabalhada emocionalmen-
te): a própria  cirurgia.

A freqüência, a duração e o local são previamente 
estabelecidos. O grupo é de caráter aberto, ou seja, não 
tem número definido de pacientes.

No encaminhamento ao grupo, o paciente é infor-
mado de que a freqüência nas sessões é pré-requisito 
para a cirurgia e que haverá uma tolerância de duas 
faltas consecutivas, o que implica numa participação 
efetiva do paciente na adesão ao tratamento.

DISCUSSÃO

A apreensão do corpo próprio e o funcionamento 
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das funções corporais não são dados naturais para o 
ser humano. O bebê nasce absolutamente imaturo, em 
seu sentido amplo, absolutamente dependente da mãe 
ou de quem cuide dele (maternagem) e os episódios 
vividos nos primeiros anos da vida irão marca-lhe 
definitivamente para a vida adulta.

Freud mostrou que o bebê, logo ao nascer, tem a 
primeira experiência de um desconforto ou mal-estar 
pela vivência da fome. Ao lhe ser oferecido o seio, 
a primeira mamada faz desaparecer o referido des-
conforto, marcando-lhe com uma sensação de alívio, 
registrada como primeira experiência de satisfação. A 
esse traço mnemônico ele chamou de Desejo e ao seio 
fornecido por outro ser humano foi dado um atributo 
pleno.

A partir daí, na segunda experiência de fome, a 
mamada não trará mais a sensação da primeira expe-
riência, a qual nunca mais se repetirá, registrando-se 
o seio como uma ausência.

Freud mostrou que o Eu é, antes de mais nada, um 
Eu Corporal; a pele sendo fonte permanente do contato 
com a mãe, transformando-se em um envelope con-
tinente, tátil, sonoro, térmico, auditivo, erótico, etc., 
fundamental para o desenvolvimento e a constituição 
do eu.

É só a partir de 06 a 18 meses que a criança pode 
adquirir a  noção de um corpo integrado, conhecida 
como Fase do Espelho.

Progressivamente, o bebê vai sentindo-se separado 
da mãe, surgindo mais clara a presença de um terceiro, 
desaparecendo a idéia de completude mãe-bebê, reafir-
mando a idéia de falta, já inscrita no aparelho psíquico. 
É esta idéia de que algo falta, que nos impulsiona ao 
longo de nossas vidas.

Já a imagem corporal terá sempre a função de suprir 
a carência do recém-nascido e guardará a marca da pri-
meira dependência do outro. Essa imagem configura-se 
como totalidade antecipada  e  resulta  no corpo. Dessa 
maneira, o corpo deixa de ser pura materialidade, tendo 
um lugar no mundo simbólico.

É esse reconhecimento que se dá na fase de espelho 
acima mencionada, um  reconhecimento  pelo outro e 
que tira o sujeito do estado de contínuo desamparo.

Assim, para se fazer um corpo é necessário um or-
ganismo vivo mais uma imagem. Não se trata jamais 
só de um corpo biológico, mas inscrito no aparelho 
psíquico.

A fase do espelho mencionada anteriormente pode 

ser atualizada no processo grupal, um dos momentos 
que faz parte do programa.

Desta forma, o grupo, pelo seu aspecto dinâmico, 
possibilita a reflexão, verbalização e confronto com 
sentimentos comuns tais como medos, dúvidas, ex-
pectativas e fantasias relativas à cirurgia. No grupo 
avaliamos o paciente em relação à realidade da cirur-
gia pois nele são abordados os aspectos práticos e seu 
impacto nas vidas dos pacientes. Fundamental porém, 
é o aspecto terapêutico do grupo, pelas razões que se 
seguem.

No grupo, geralmente, os pacientes abordam as 
situações de constrangimento e humilhação que vi-
vem e também é no grupo que podem abordar mais 
livremente seus insucessos com exercícios, remédios 
e dietas de vários tipos.

Por tanto sofrimento, a cirurgia passa a ter um 
aspecto mágico, quase como um milagre, no qual é 
depositada toda a expectativa de mudança de vida.

A longa história da doença somada às diversas ten-
tativas frustradas de emagrecimento, parece contribuir 
para que o paciente veja a obesidade como doença que 
se instala de modo independente dele, sendo que por 
diversas vezes parece não considerar a possibilidade 
de ser também ativo, agente de influência na melhora 
ou piora de seu quadro.

No grupo, nossos objetivos estão vinculados à ob-
servação sobre os recursos emocionais para o enfrenta-
mento desta cirurgia  não  mais  idealizada, mas real e 
próxima com todas as restrições definitivas (alimentar, 
medicamentosa) aí envolvidas.

Além disso, o grupo é um campo profícuo para ob-
servação, avaliação,  pelos profissionais, e reflexão pe-
los pacientes, de questões ligadas à alteração corporal, 
aspecto muito importante anteriormente explicado.

Um aspecto fundamental do grupo é a possibilidade 
de troca entre os pacientes de pré e pós-operatório, no 
sentido de apoio e encorajamento, através da identi-
ficação.

O acompanhamento aos pacientes da cirurgia bari-
átrica começa nas primeiras entrevistas e se estende 
por todo o período pós-operatório. É através dele que 
as histórias são ditas e mais claramente se percebe que 
a obesidade é causada por múltiplos fatores.

Existe uma fila de espera para a realização da cirur-
gia. Enquanto aguardam nesta fila, os pacientes têm a 
possibilidade de abordar suas fantasias, medos, expec-
tativas em relação ao ato cirúrgico. Ao questionarem 



Arq. Bras. Med. Naval, 66(1), Jan./Dez. 2005  •  39

os critérios de ordem da fila, evidenciam a rivalidade, 
a competitividade, o que, sob a nossa ótica, sinaliza a 
questão da afetividade. É como se houvesse o “antes” 
e o “depois” da cirurgia e muitos, no período pós-ope-
ratório, colocam realmente que a cirurgia é o “marco” 
que divide suas vidas.

No pós-operatório, a relação com a comida conti-
nua intensa, mas de maneira diferente. Os pacientes 
passam a se alimentar em intervalos curtos de tempo, 
com alimentação líquida e depois pastosa, o que pa-
rece contribuir  para  comportamentos regredidos. Há 
relatos da necessidade de uma atenção diferenciada 
ao ato de comer, no qual precisam observar a própria 
respiração, mastigação e etc, sendo que por vezes 
precisam inclusive se isolar.

Dentro deste contexto, há um lugar específico para 
a família no grupo, há um estímulo para a sua partici-
pação no grupo, pois também é algo novo para ela. A 
família também é afetada em sua estrutura. As trans-
formações físicas e psicológicas do paciente operado 
geram mudanças nos outros membros da família, que 
por vezes apóiam, e por vezes, sem perceber, sabotam 
esse desconhecido. Antes os familiares chegavam 
inclusive a serem solicitados a auxiliar o paciente 
em sua higiene pessoal. Seus papéis, após a cirurgia, 
provavelmente serão redefinidos.

CONCLUSÃO

Como foi exposto, o programa da Cirurgia Bariátri-
ca ainda está se constituindo, como a própria história 
revela: no começo, embora não houvesse data para o 
início das cirurgias, o grupo se reunia semanalmente, 
mostrando o desejo da equipe multiprofissional, além 
da dos pacientes.

Neste tempo, cada membro da equipe foi toman-
do conhecimento do trabalho do outro, delimitando 
funções e apreendendo a importância dos múltiplos 
aspectos que estão em jogo na constituição do ser 

humano, e que são vividos pelos pacientes obesos de 
forma intensa em relação ao corpo.

A avaliação psicológica não se restringe às entre-
vistas iniciais, mas se faz durante todo o tempo. Os 
efeitos da cirurgia no psiquismo não têm data e tempo 
marcados para aparecer.

São mudanças que ocorrem no corpo, na relação 
com a comida e o que decorre daí.

O obeso mórbido acaba tendo uma fixação pelo ato 
de comer, sua rotina gira em torno disso e quando se 
submete à operação fica privado de seu grande prazer, 
com as restrições que é obrigado a ter.

As relações sociais também acabam mudando por-
que muita coisa se estabelecia em função da obesidade. 
Os pacientes nos dizem: “operamos o corpo, não a 
cabeça”, “a cabeça continua de gordo” (sic), reforçando 
a idéia de que a cirurgia é um dos tratamentos dentro 
do programa, isto é, um meio. Estas frases refletem a 
importância do acompanhamento psicológico por um 
tempo indeterminado na modalidade grupal e individu-
al, de acordo com as necessidades  de cada  paciente.
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Resumo: O estudo retrospectivo realizado em uma série de 2093 pacientes, com sintomas de anemia, dores 
ósseas ou em estudo família, submetidos à investigação laboratorial de células falciformes e identificação de 
portadores de hemoglobina S, realizados pelo Serviço de Patologia Clínica do Hospital Naval Marcílio Dias entre 
1994 a 2004 detectou 302 portadores de hemoglobina S, 19 com anemia falciforme, 14 com hemoglobina SC 
e 3 pacientes com hemoglobina S e H. Estes resultados permitem identificar a incidência da hemoglobinopatia 
S na amostragem bem como de cada uma das hemoglobinas variantes.Estes dados em cotejo com observado 
na população brasileira e mundial justificam pela sua alta incidência a realização de estudos sistemáticos e 
precoces na população assistida pelo Serviço de Saúde da Marinha possibilitando o correto acompanhamento 
clínico dos portadores.

Descritores: Hemoglobinopatias, doença falciforme, diagnóstico laboratorial.

Abstract: Objective: The retrospective study percevied in a number by 2093 patients, with symptoms of 
anemia, bone pains or familiar study, research subject to laboratory investigation on sickle cells and indeti-
fication of haemoglobin S carriers, fulfilled by of Pathology Clinic of Naval Hospital Marcílio Dias between 
the years of 1994 and 2004 detected a number of 302 patients with haemoglobin S carriers (Hb AS), 19 with 
falciform anaemia, 14 with haemoglobin SC and 3 patients with AS/H. These results show the prevalence of 
haemoglobinopathy S and the variant haemoglobin the samples studied. These results related with the national 
rates justify the accopment of screening program by the Serviço de Saude da Marinha.
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INTRODUÇÃO

A hemoglobina é a molécula responsável pelo 
transporte de oxigênio. Apresenta, em sua estrutura, 
quatro cadeias protéicas. As cadeias de globina têm 
sido agrupadas conforme suas similaridades gené-
ticas e estruturais devido às sínteses multigênicas 
específicas para as cadeias de globina dos tipos alfa e 
beta, como são classificadas. A multigenicidade das 
cadeias de globina do tipo alfa se deve à presença de 

dois genes específicos para produzir a globina alfa e 
um gene também específico para produzir cadeia zeta 
localizados no cromossomo 16. As cadeias do tipo beta 
são sintetizadas por genes unitários e exclusivos para 
globina do tipo beta, delta, gama e épsilon localizados 
no cromossomo 11. As hemoglobinas humanas são 
combinações de quatro cadeias de globinas, conforme 
a fase de desenvolvimento (Figura 1).

A hemoglobina denominada Hb A é formada por 
duas cadeias alfas e duas betas e apresenta-se em maior 
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Figura 1 - Molécula de Hb S

concentração após o nascimento, porém existem vários 
outros tipos de hemoglobinas, ditas variantes, que sur-
giram em conseqüência de mutações genéticas.A mais 
importante delas, por ser a mais freqüente e originar 
doenças graves, é a hemoglobina S resultante da muta-
ção do gene da cadeia beta.Essa modificação estrutural 
confere à molécula de hemoglobina S a característica 
de, em determinadas situações, principalmente quando 
sob baixa tensão de oxigênio, polimerizar-se formando 
cristais tactóides alterando a morfologia do eritrócito.
A polimerização da hemoglobina S é o evento  funda-
mental  na  patogenia da anemia falciforme, resultando 
na alteração da forma do eritrócito. As células rígidas, 
com formas aberrantes (em foice), são responsáveis 
pela oclusão e lesão de tecidos que representam os 
fenômenos principais dessa doença(1).

O termo doença falciforme é reservado às situações 
de hemoglobinopatias nas quais pelo menos uma das 
hemoglobinas anormais é a Hb S. Desse grupo, faz par-
te a ANEMIA FALCIFORME, oriunda da associação 
de dois genes anormais que sintetizam a hemoglobina S 
e são representados como Hb SS, as hemoglobinopatias 
SC e S talassemia representados como SH.

O termo traço falcêmico é utilizado para a condição 
em que o paciente é portador somente de um gene anor-
mal sendo  heterozigoto  e  são  representados como B 
AS. Estes, contudo  são capazes de gerar indivíduos 
homozigotos (Hb SS). A  síndrome das células falci-
formes é a mais comum das alterações hematológicas 
hereditárias conhecidas no homem.

Indivíduos com hemoglobina S apresentam maior 
resistência à malária e, provavelmente devido a este 
fato, a mutação da hemoglobina A em S surgida no 
continente africano, onde a malária é endêmica, pre-

valeceu como traço evolutivo que conferia aos seus 
portadores maior sobrevivência e, conseqüentemente, 
maiores chances de reprodução(2).

No Brasil, estima-se em quatro milhões o número de 
pessoas portadoras do traço falciforme, ou hemoglobi-
na S heterozigoto, e em 30.000 pessoas portadoras da 
forma graves da doença, incluindo anemia falciforme, 
doença de Hb SC e interação entre Hb S e talassemia 
beta(2).

A doença distribui-se heterogeneamente no Brasil, 
sendo mais freqüente onde os afros-descendentes são 
prevalentes na população.

O Sistema de Saúde da Marinha realiza a triagem 
precoce das hemoglobinopatias através do “teste do 
pezinho” realizado nos recém-nascidos acompanhados 
nas suas Unidades de Saúde, conforme preconizado 
pela portaria GM/MS 822 de 06/06/2001. Ressalta-
mos que o HNMD realiza o diagnóstico das hemo-
glo-binopatias desde a década de 80, contemplando 
os pacientes nascidos anteriormente à publicação da 
referida portaria.

O presente trabalho tem como objetivo aferir a 
incidência da hemoglobinopatia S na população as-
sistida pelo Serviço de Saúde da Marinha, através dos 
resultados obtidos pela investigação laboratorial das 
células falciformes e hemoglobina S em amostras de 
sangue periférico de pacientes encaminhados ao Ser-
viço de Patologia Clínica do Hospital Naval Marcílio 
Dias entre 1994 a 2004. Estes dados em cotejo com o 
observado na população brasileira e mundial  possi-
bilitam avaliar a pertinência da realização de estudos 
sistemáticos e precoces na população assistida pelo 
Serviço de Saúde da Marinha.

METODOLOGIA

Foram realizados testes laboratoriais para a detecção 
de hemoglobinopatia S em um total de 2091 amostras 
de sangue periférico de pacientes com sintomas de 
anemia, dores ósseas e em estudo familiar, que foram 
encaminhados para exames hematológicos ao Serviço 
de Patologia Clínica do HNMD nos anos compreendi-
dos entre 1994 a 2004.

Os testes aplicados foram: prova de falcização de 
hemácias, hemograma com avaliação da presença ou 
ausência de hemácias afoiçadas pela hematoscopia do 
esfregaço sanguíneo e eletroforese de hemoglobina em 
tampão fosfato em pH alcalino.

A prova de falcização  constitui  em  induzir “in 
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vitro” a formação de hemácias em foice, através da 
hipóxia provocada por um agente redutor como meta-
bissulfito de sódio a 2% misturado ao sangue periférico 
do paciente e vedado entre lâmina e lamínula com pa-
rafina. Realiza-se a leitura do teste após alguns minutos 
em microscópio óptico comum e o resultado negativo 
só pode ser confirmado após 24 horas (Figura 2).

As lâminas, com o esfregaço sanguíneo, coradas 
com Wright-Giemsa foram examinadas em microscó-
pio óptico comum para pesquisar hemácias falciformes 
(Figura 3).

A eletroforese de hemoglobina é uma técnica utili-

zada para qualificação e quantificação de hemoglobinas 
normais e anormais. As diferentes mobilidades eletro-
foréticas observadas são ocasionadas pela diferença de 
carga elétrica entre as hemoglobinas anormais em re-

Figura 2 - Teste de Afoiçamento

Figura 3 - Distensão sangüínea de amostra com anemia falcifor-

lação à hemoglobina A, ocasionando diferentes pontos 
isoelétricos entre as hemoglobinas (Figuras 4 e 5).

RESULTADOS

Em 2091 exames realizados, foram detectados 
338 hemoglobinopatias(16,16%), destas 302 (14,4%) 
eram portadores de traço falcêmico Hb AS, 19 (0,9 %) 
portadores de Hb SS, 14 (0,66 %) portadores de Hb 

Figura 4 - Eletroforese de Hemoglobinas

Figura 5 - Cuba de eletroforese e microscópio óptico
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SC e 3 (0,14)% portadores de Hb ASH, distribuídos 
conforme a Tabela 1 e Gráfico 1.

DISCUSSÃO

Em relação à sensibilidade e especificidade dos 
testes laboratoriais realizados neste estudo pudemos 
observar os seguintes desempenhos:

Amostras identificadas no teste de eletroforese como 
Hb SS apresentaram intensa anemia e a presença de 
numerosas hemácias falciformes no esfregaço sanguí-
neo e prova de falcização positiva.

Amostras identificadas no teste de eletroforese 
como Hb SC apresentaram moderada anemia, algu-
mas hemácias falciformes e hemácias em alvo, no 
esfregaço sanguíneo e prova de falcização positiva 
ou negativa.

Amostras identificadas no teste de eletroforese 
como Hb AS não apresentaram nenhuma alteração 
significativa  no  hemograma e prova de falcização 
positiva ou negativa.

A prova de falcização demonstrou grande especi-
ficidade, porém sua sensibilidade depende da concen-
tração de hemoglobina S e da execução da técnica.

As hemácias em foice presentes em esfregaços 

Tabela 1
Distribuição das Hb Variantes

Gráfico 1
Percentual de Hb Variantes do 
total de 2091 amostras exami-

nadas

sanguíneos possuem alta especificidade, porém sua 
presença impõe uma maior investigação.

A eletroforese de hemoglobina apresenta maior es-
pecificidade e sensibilidade frente aos demais testes.

Importante ressaltarmos que os pacientes com a 
doença falciforme do grupo em estudo apresentaram 
diversas intercorrências clínicas, entre estas: hemóli-
se, anemia, dores ósseas, crise convulsiva, infecções, 
crises álgicas, seqüestro esplênico, crise vaso-oclusiva 
e arritmia. Pacientes com traço falciforme (AS), rara-
mente apresentam intercorrências clínicas, porém um 
paciente do grupo em estudo foi removido e internado 
no HNMD com crise esplênica por hipóxia após ter se 
submetido a uma condição de baixa tensão de oxigênio.
Vale salientar que o paciente desconhecia a sua condi-
ção de portador da hemoglina S, sendo diagnosticado 
no momento da intercorrência.     

A incidência da hemoglobina S no grupo de pacien-
tes estudados é alta em relação ao observado na popu-
lação do estado do Rio de Janeiro, em dados obtidos de 
48.328 amostras de sangue avaliadas no programa de 
triagem neonatal desenvolvido pelo Instituto Estadual 
de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti - He-
morio(4) e mundial, em dados obtidos da OMS 1995(5), 
conforme exposto nas Tabelas 2 e 3.
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CONCLUSÃO

Com a identificação precoce dos portadores da he-
moglobina S, a morbidade e mortalidade da patologia 
podem ser expressivamente reduzidas pelo acompa-
nhamento clínico e tratamento adequado através dos 
meios atualmente disponíveis(3). O diagnóstico precoce  

é  importante por proporcionar maior qualidade  de  
vida  aos portadores da doença, e também o é no con-
texto da  Saúde Pública pela redução  da  mortalidade  
infantil, necessidades de hospitalização e pela possi-
bilidade de através do aconselhamento genético evitar 

o nascimento de crianças com a doença.
Embora a hemoglobina S ocorra exclusivamente 

entre pessoas de raça negra, africanos e afros-descen-
dentes, no Brasil devido o alto índice historicamente 
observado de uniões inter-raciais, torna-se necessária 
à investigação sistemática da população como um 
todo, independentemente das características étnicas 
manifestadas no fenótipo, se possível logo após o 
nascimento. O diagnóstico das diversas doenças falci-
formes só é possível através de técnicas laboratoriais 
e estes devem ser realizados através de métodos com 
alta sensibilidade e especificidade como a eletroforese 
de hemoglobina.
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ANESTESIA VENOSA TOTAL ASSOCIADA A BLOQUEIO COMBINADO EM PACIENTES

SUBMETIDOS À CIRURGIA BARIÁTRICA

CT (Md) Anderson Melo Lima1, CMG (Md) Dalva Maria Carvalho Mendes2,
CC (Md) Patrícia Argüelles Betim Paes Leme1, Dra. Jonia Lindenberg1

Resumo: Justificativa e Objetivos - Os pacientes submetidos à cirurgia bariátrica geralmente possuem várias 
alterações anatômicas, fisiológicas e bioquímicas, que podem aumentar a morbi-letalidade intra-operatória. O 
objetivo deste estudo foi avaliar tempo e a qualidade do despertar, e analgesia pós-operatória. Método - Par-
ticiparam do estudo 20 pacientes com idades entre 30 e 54 anos, estado físico ASA I, II e III, escalados para 
cirurgia bariátrica. Após monitorização e instalação de acesso venoso periférico, todos os pacientes foram 
submetidos a bloqueio combinado (0.12 mg de morfina no espaço subaracnóideo e 20 mg de ropivacaína 0.2% 
no espaço peridural) e anestesia geral. A  indução anestésica foi realizada com midazolam, propofol, remifen-
tanil,  succinilcolina e cisatracúrio. A manutenção da anestesia consistiu do ajuste das velocidades de infusão 
de remifentanil e propofol e administração de doses intermitentes de cisatracúrio, mantendo a pressão arterial 
cerca de 20% abaixo dos valores registrados  na  enfermaria. Após o término das infusões de propofol e remi-
fentanil, foram cronometrados o tempo de despertar, o tempo de extubação e o tempo de retirada do   paciente 
da sala de operações. A analgesia pós-operatória e a intensidade da dor foram avaliadas 1, 6, 12 e 24 horas após 
o término da cirurgia, utilizando a Escala Analógica Visual (EAV), com valores de 0 a 10.  Resultados - As 
médias aritméticas dos tempos de despertar, tempo de extubação e tempo de retirada do paciente da SO foram 
respectivamente: 9.2, 12.9, e 22.2 minutos. A avaliação da dor no pós-operatório variou de 0 a 2 pela EAV. 
Conclusões - A associação de anestesia venosa total e bloqueio combinado, promove uma anestesia segura, 
com um despertar rápido e suave, além de excelente analgesia pós-operatória.

Descritores: cirurgia bariátrica; anestesia venosa.

Abstract: Backgroud and Objectives - The patients were submited to stomach stapling reduction surgery have 
many anatomics, fisiologics and bioquimics alterations. The objective of this study was to evaluate the time, 
wake quality and postoperative analgesia. Methods - Participated in this study 20 pacients aged 30 to 54 yers, 
physical status ASA I, II end III, submited to obesity morbid sugery. After monitorization and peripheric vein 
catheterization, all the patients were submited subdural- epidural block (0,12 mg morphine subdural and 20 mg 
ropivacaina 0,2% epidural) and general anesthesia in the anesthesic induction, patients received midazolam, 
propofol, remifentanil, succinil colina e cisatracurio. The anesthesic maintenance was realized with infusion 
of remifentanil and propofol administration of intermitent doses of cisatracurio, maintained the blood pressure 
around 20% under the registered values. After the end of the infusion of propofol and remifentail were registred 
the wake time, the extubation time and operating room time of the patients. The postoperative analgesia and pain 
intensity were avaluated after 1, 6, 12, and 24 hours after the andof the sugery, using the Visual Analogic Scales 
with values among 0 and 10. Results - The aritimetic means of the wake time, extubation time and exit time of 

1 Assistente da Clínica de Anestesiologia do Hospital Naval Marcílio Dias.
2 Chefe da Clínica de Anestesiologia do Hospital Naval Marcílio Dias.
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the operating room were respectively: 9.2, 12.9, and 22.2 minutes. The range postoperative analgesia obtained 
were between 0 and 2. Conclusion - The association of total venous anesthesia and subdural-epidural block, 
permitece the security anethesia with a fast and smooth wake, in addiction excelent postoperative analgesia. 

Describers: stomach stapling reduction surgery; venous anesthesia

INTRODUÇÃO

A obesidade é um problema nutricional com influ-
ência sócio-econômica, cultural e profissional que vem 
afetando a população mundial, numa prevalência de 
10 a 50% entre os adultos(1). Apresenta característica 
genética familiar: descendentes de pais obesos apresen-
tam 80% de probabilidade de serem obesos. Quando 
somente um dos pais é obeso, esta probabilidade cai 
para 40%(2).

O fator ambiental é mais importante que o genético 
na etiologia da obesidade. Stress, ansiedade ou solidão 
podem levar à obesidade, através de uma excessiva in-
gestão de alimentos(2). Noventa e cinco a 98% dos casos 
de obesidade estão relacionados ao fator nutricional(2). 
Dois tipos de obesidade são descritos: a andróide, na 
qual a gordura localiza-se principalmente no tronco, 
e a ginecóide, onde o tecido adiposo localiza-se nos 
quadris, nádegas e cintura.

A obesidade mórbida, definida por um índice 
de massa corporal (IMC) maior que 35 kg/m2, tem 
aumentado significantemente nas  últimas décadas, 
particularmente nos países desenvolvidos, e é hoje em 
dia uma importante causa de complicações médicas 
precoces e mortes prematuras(7).

A cirurgia bariátrica é considerada um método 
efetivo de tratamento de obesidade refratária e, de 
acordo com o consenso da conferência de 1996 da 
NIH (National Institutes of Health), permanece como 
único tratamento eficiente da obesidade mórbida, 
principalmente para aqueles em que o tratamento clí-
nico, a maioria deles baseados na restrição de ingestão 
calórica, não teve sucesso(8).

Como citado na literatura, os excelentes resultados 
observados com a gastroplastia no tratamento de obe-
sidade mórbida refratária têm feito ressurgir o interesse 
no manuseio anestésico neste grupo de pacientes. Os 
pacientes submetidos à cirurgia bariátrica geralmente 
possuem várias alterações anatômicas, fisiológicas e 
bioquímicas, que podem aumentar a morbi-letalidade 
intra-operatória.

METODOLOGIA

Participaram do estudo, após consentimento livre e 
esclarecido, 20 pacientes com idade entre 30 e 54 anos, 
de ambos os sexos, classificados quanto ao estado físico 
em ASA I, II ou III, com IMC maior que 40 kg/m2  ou 
IMC entre 35 e 40 kg/m2 com outras patologias asso-
ciadas. Foram excluídos os pacientes que apresentavam 
distúrbios de coagulação, infecção no local da punção 
e história de alergia a anestésicos locais.

No centro cirúrgico, os pacientes foram submetidos 
à venóclise em veia do antebraço ou em veia jugular 
externa com cateter 16 ou 18 G, com posterior moni-
torização, utilizando medida automática de pressão 
arterial a cada 3 minutos, cardioscopia na derivação 
CM5, oximetria de pulso para análise contínua da 
saturação periférica de oxigênio, e  medida da tensão 
do gás carbônico no ar expirado (após entubação 
orotraqueal).

Todos os pacientes foram submetidos a bloqueio 
anestésico combinado (peridural contínuo e sub-arac-
nóideo, punção única), no espaço L3/L4 por via me-
diana, utilizando agulha de Tuohy número 18 G com 
cateter e agulha Quincke número 27 G.. Após saída de 
líquor cefaloraquidiano foram administrados 0,12 mg 
de morfina no espaço subaracnóideo e 20 mg de ropi-
vacaína 0,2% no espaço peridural através do cateter. A 
indução anestésica foi realizada com midazolam (3 mg 
iv), propofol (infusão contínua com bomba alvo-con-
trolada, na dose alvo de 4 mg.m-1[PCI - Peso Corporal 
Ideal]), remifentanil (com bomba de infusão contínua, 
na dose de 0,5  mg.kg-1.min-1 [PCI]), succinilcolina 
(1 mg.kg-1 [PR - Peso Real]) e cisatrácurio (0,2mg.
kg-1 [PCI]). A manutenção da anestesia consistiu do 
ajuste das velocidades de infusão de remifentanil e 
propofol e administração de doses intermitentes de 
cisatracúrio (0,05 mg. kg-1 [PCI]), mantendo a pressão 
arterial cerca de 20% abaixo dos valores registrados 
na enfermaria. Após o término das infusões de propo-
fol e remifentanil, foram cro-nometrados o tempo de 
despertar, o tempo de extubação e o tempo de saída do 



Arq. Bras. Med. Naval, 66(1), Jan./Dez. 2005  •  47

paciente da sala de cirurgia. A analgesia  pós-operatória 
e a intensidade da dor foram avaliadas 1, 6, 12 e 24 
horas após o término da cirurgia, utilizando a Escala 
Analógica Visual (EAV), com valores de 0 a 10.

RESULTADOS

As médias aritméticas dos tempos de despertar 
(TD), tempo de extubação (TE) e tempo de retirada 
do paciente da sala de operações (TRSO) foram, 
respectivamente, 9,2, 12,9, e 22,2 minutos (Tabela 
1). A avaliação da analgesia pós-operatória 1, 6, 12 
e 24 horas após o término da cirurgia, mostrou que a 
intensidade de dor variou de 0 a 2 pela EAV.

DISCUSSÃO

A técnica anestésica realizada na amostra de vinte 

Tabela 1
Distribuição individual dos tempos de despertar, 

tempo de extubação e tempo de retirada do paciente 
da sala de operações

pacientes selecionados demonstrou eficiência, seguran-
ça e fácil aplicação. O bloqueio combinado garantiu 
excelente analgesia pós-operatória, promovendo uma 
rápida deambulação e uma boa expansibilidade pul-
monar, com consequente diminuição de complicações 
tromboembólicas  e pulmonares. A anestesia venosa 
total permitiu um bom controle dos parâmetros hemo-
dinâmicos, bem como um despertar precoce e seguro, 
com um retorno rápido dos reflexos protetores das vias 
aéreas, em todos os pacientes selecionados, levando a  
um baixo índice de complicações.

CONCLUSÕES

A anestesia para pacientes obesos mórbidos apre-
senta uma série de alterações anatômicas, fisiológicas 
e bioquímicas, constituindo, portanto, um desafio para 
o anestesiologista, pois estes desvios fisiopatológicos 
resultam em alterações na farmacocinética e farma-
codinâmica das drogas. Sendo assim, a associação de 
anestesia venosa total e bloqueio combinado parece 
alcançar o objetivo deste estudo, promovendo uma 
anestesia segura, com despertar rápido e suave, além 
de excelente analgesia pós-operatória, o que permite 
deambulação precoce e diminuição da incidência de 
complicações pulmonares e  tromboembólicas.
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A DIETA COMO UM FATOR DE RISCO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES:

UMA AVALIAÇÃO DO ATUAL PADRÃO ALIMENTAR DA MARINHA DO BRASIL

1º Ten (T) Jaqueline de Fátima Migon Cozza1, CC (S) Rosângela Pelluso de Campos Furtado2,
CT (S) Simone de Matos Liparizi2, 1º Ten (S) Amanda de Albuquerque Reis2,

1º Ten (S) Alessandra Rangel dos Anjos2

Resumo: Nas últimas décadas, a prevalência de doenças cardiovasculares tem aumentado progressivamen-
te, tornando-se um grave problema de saúde pública em todas as regiões brasileiras. Além, disso, constituem 
uma das principais causas de permanência hospitalar prolongada e são responsáveis pela principal alocação de 
recursos públicos em hospitalização no País. Vários estudos têm demonstrado haver uma associação positiva 
entre a alimentação e a prevalência dessas doenças, desta forma, preconiza-se uma ingestão adequada e segura 
de gorduras, carboidratos, proteínas, colesterol, fibras e calorias para a prevenção e controle dessas doenças. 
Objetivos: Analisar a composição nutricional do cardápio oferecido em algumas organizações  militares da 
Marinha do Brasil, comparar o padrão alimentar encontrado com as recomendações atuais da American Heart 
Association (AHA) e Recommended Dietary Allowances (RDA), propor um novo modelo de cardápio de acordo 
com as novas diretrizes e comparar o custo médio do cardápio que é oferecido nestas organizações militares  
com o custo do modelo alimentar proposto. Metodologia: Foi analisada a composição nutricional (carboidrato, 
fibra, lipídios, colesterol, proteína, vitaminas e minerais) do cardápio de segunda-feira a sexta-feira de quatro 
diferentes organizações militares da Marinha do Brasil. O resultado foi comparado com as recomendações da 
AHA e a RDA e o porcionamento das refeições foram baseadas na recomendação do Ministério da Saúde para 
2500 Kcal. O custo  dos cardápios foi realizado através de tabelas de preços provenientes de licitações recentes 
da Marinha e Supermercados para aqueles produtos não licitados. Resultados: A composição nutricional dos 
cardápios analisados apresentou  quase todas as variáveis  fora dos padrões recomendados pela literatura, sen-
do estes valores alcançados pelo cardápio proposto. Analisando o custo, a implementação de uma reeducação 
alimentar implicou, teoricamente, em um custo maior quando comparado com o cardápio das Organizações 
Militares da Marinha, mas pode levar  a um menor gasto com o tratamento destas doenças. Conclusão: Atra-
vés deste estudo foi possível constatar que o cardápio das Organizações Militares da Marinha   do Brasil pode 
estar contribuindo como um dos fatores de risco para a ocorrência destas doenças entre os militares da ativa. 
É possível oferecer um cardápio de qualidade  com um custo baixo que  atenda  às recomendações vigentes e 
reduza o custo com os tratamentos.

Descritores: doenças cardiovasculares, ácidos graxos, vitaminas, minerais, cardápio, hábitos alimentares.

Abstract: During the last decades the prevalence of cardiovascular diseases has increased progressively, 
becoming a serious public health problem in all Brazilians regions. Besides, they constitute one of the main 
causes of permanence in hospital and are responsible for the main allocation of public resources in hospita-
lizations in this country. Several studies have shown a positive association between diet and the prevalence 
of these diseases. Like this, in 2001, the American Heart Association (AHA) through recommendations for 

1 Encarregada da Seção de Nutrição e Dietética do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro.
2 Assistente do Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital Naval Marcílio Dias.
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the prevention and treatment of arteriosclerosis, determined a safe and appropriated ingestion of fatty acids, 
carbohydrates, proteins, cholesterol, fiber and calories. The knowledge of these factors associated to the risk 
is important in order to establish prevention strategies. Objective: To analyze the nutritional composition of 
the menu planning offered in some Brazil’s Navy military organizations aiming to compare them with the new 
recommendations of AHA and the Recommended Dietary Allowances (RDA), to give a new model  of menu 
planning in according  with   the AHA and to compare the menus planning ‘s middle cost that is offered   with 
the feed model proposal.  Metodology: The menu planning’nutritional composition was analysed from 
Monday  until Friday. The menu planning were from four different Navy’s Organizations.The results were 
compared with the AHA e RDA and the quantity used was based on the recommendatio of 2500 Kcal from  
Healthy Ministary. The menu planning’ cost was realized through price list got of supermarket ou licitations. 
Results: The menu planning’s nutritional composition showed almost all components out of reference and the 
menu planning  proposed attended all nutrients. The reeducation feed  implicated, theoretically, in high cust 
compared to Navy’s menu planning. Conclusion: This study showed that Navy’s menu planning  can be contri-
buting  as one of risk factors  for these diseases between actives militarys. It is possible  offer a menu planning  
with quality  and low cost that attend to the AHA e RDA and reduce  the cost with treatments.

Describers: cardiovascular diseases, fatty acids, vitamins, minerals, menu planning, food habits.

INTRODUÇÃO

As mudanças nutricionais que vem ocorrendo em 
diferentes países do mundo e nas sociedades dos paí-
ses em desenvolvimento, dentre eles o Brasil, acom-
panham-se de modificações importantes no perfil de 
morbidade e de mortalidade.

Esta tendência nutricional, também conhecida como 
“dieta ocidental” tem convergido para uma dieta mais 
rica em gorduras, particularmente as de origem animal, 
açúcares e alimentos refinados, reduzida em carboi-
dratos complexos e fibras. Aliando a má alimentação 
com o declínio da atividade física entre os indivíduos, 
percebe-se alterações concomitantes na composição 
corporal, principalmente o aumento da gordura, tra-
duzindo em obesidade.

Considerando o aumento da média de sobrevida da 
população, as doenças não transmissíveis, as crônico-
degenerativas, atualmente  representam  importante 
problema de saúde pública, além de implicar em alto 
custo social.

As doenças crônico-degenerativas do sistema car-
diovascular  têm contribuído significativamente como 
grupo causal de mortalidade em todas as regiões brasi-
leiras. De acordo com o Ministério da Saúde, a média 
é de 169 mortes/100 mil habitantes, sendo a região 
Sudeste a que possui o maior coeficiente de mortali-
dade devido a estas doenças, 207 mortes/100 mil habi-
tantes. A incidência de doenças cardio-vasculares vem 

aumentando significativamente tanto na população 
masculina quanto na feminina na faixa etária compre-
endida entre 30 e 79 anos. As três principais causas 
de morte no Brasil são o Infarto Agudo do Miocárdio, 
a Insuficiência Cardíaca e o AVC, representando 300 
mil mortes anuais ou 820 por dia.

O ônus econômico das doenças cardiovasculares 
apresentou crescimento exponencial nas últimas déca-
das. Em 2000, estas doenças foram a principal fonte de 
gasto nos recursos públicos destinados a hospitaliza-
ções no Brasil e foram a terceira causa de permanência  
hospitalar  prolongada. Entre 1991 e 2000, os gastos  
hospitalares atribuídos às doenças cardiovasculares 
aumentaram 176%. Pela elevada morbidade e morta-
lidade em nosso meio e pelo elevado ônus que acarreta 
aos recursos destinados à saúde no Brasil, as doenças 
cardiovasculares devem ser alvo prioritário de ações 
preventivas.

Estudos mostram que uma dieta adequada associada 
a um estilo de vida saudável como a prática de ativi-
dade física, pode comprovadamente reduzir o risco de 
doenças cardiovasculares.

O conhecimento tanto dos fatores quanto dos marca-
dores de risco é fundamental para o estabelecimento de 
estratégias de prevenção das doenças cardiovasculares. 
Desta forma a AHA (American Heart Association), em 
2001, através das “III Diretrizes sobre dislipidemias e 
prevenção da aterosclerose” preconizou que, tão im-
portante quanto a quantidade dos nutrientes ofertados 
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através da alimentação, a qualidade é de fundamental 
importância para garantir a saúde do coração (Tabela 
1).

Existem relatos de diversos fatores de risco para o 
desenvolvimento das doenças cardiovasculares, esta-
belecidos desde o estudo de Framingham:

1) Marcadores antropométricos:
 • Obesidade, principalmente do tipo andróide, 

com acúmulo predominantemente na região abdomi-
nal.

 • Perímetro da cintura acima dos padrões re-
comendados (homens >94 cm e mulheres >80 cm).

 • Índice de Massa Corporal (IMC) acima  de  
25 Kg/m2, caracterizando sobrepeso.

2) Marcadores bioquímicos:
 • Colesterol total >200mg/dL.
 • LDL-c > 100 mg/dL.
 • HDL-c < 40 mg/dL.
 • Triglicerídeos > 150 mg/dL.
3) Marcadores metabólicos,  hematológicos, infla-

matórios e de infecção:
 • Resistência Insulínica.
 • Hiperhomocisteinemia.
 • Aumento do estresse oxidativo.
 • Fumo.
 • Hipertensão arterial.
 • Diabetes Mellitus.
 • Aumento da lipoproteína (a).
 • Aumento da proteína C reativa (PCR).
4) Marcadores da dieta:
 • Consumo aumentado de lipídeos, bem como 

a qualidade ofertada pela dieta caracterizada pelo au-
mento de gordura saturada e colesterol, baixo consumo  

de  gordura   monoinsaturada    e   poliinsaturada  e ina-
dequada correlação omega 6 (W6) e ômega 3 (W3).

 • Dietas com alto índice glicídico acompanha-
do de uma dieta pobre em fibras.

 • Baixo consumo de vitaminas e minerais anti-
oxidantes como vitamina C, betacaroteno, vitamina E, 
ácido fólico e selênio.

 • Dietas ricas em sódio, pobre em potássio, 
cálcio e magnésio.

Todos estes fatores  contribuem de forma direta ou 
indireta, sob diversos mecanismos, para o desenvolvi-
mento de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), disli-
pidemias  isoladas  ou  combinadas, Diabetes Mellitus 
(DM) e Doença Arterial Coronariana (DAC).

A localização do tecido adiposo na região abdominal 
predispõe aos problemas cardiovasculares e sabe-se 
que a alimentação tem sido o fator desencadeante 
mais importante. Estudos epidemiológicos têm su-
gerido que a dieta, a obesidade e a inatividade física 
parecem representar os principais fatores de risco  no 
desenvolvimento destas doenças. Para cada 10% no 
aumento do peso corporal, há aumento na incidência 
de doenças coronarianas em aproximadamente  20%,  
principalmente pela elevação do colesterol plasmático 
em torno de 12 mg/dL.

METODOLOGIA

Foi analisada a composição nutricional do cardápio 
de segunda-feira a sexta-feira (03/01/05 a 07/01/05) de 
quatro diferentes Organizações Militares da Marinha 
do Brasil escolhidas de forma aleatória.

Os macronutrientes (carboidratos, fibras, colesterol, 

Tabela 1: Recomendação de macronutrientes pela AHA
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relação W6:W3, relação gordura saturada (GS):gor-
dura monoinsaturada (GM): gordura  poliinsaturada 
(GP) e proteínas) e os micronutrientes (vitaminas: 
folato, niacina, vitamina C, betacaroteno, vitamina E e 
minerais : sódio, cálcio e magnésio)  foram analisados 
através  do Programa DietWin Software de avaliação 
nutricional - profissional, versão 2.0.

O porcionamento das refeições foram baseadas na 
recomendação do Ministério da Saúde para indivíduos 
adultos saudáveis que é de 2500 Kcal. Posteriormente, 
o resultado dos macronutrientes obtido da análise foi 
comparado com a  recomendação da AHA, enquanto 
os micronutrientes foram comparados com a RDA.

A seguir foi proposto um novo modelo alternativo 
de alimentação adaptando os cardápios analisados às 
novas diretrizes e recomendações da AHA e da RDA. 
Finalmente foi comparado o custo médio dos cardápios 
oferecidos pelas organizações militares com o custo do 
modelo alimentar alternativo proposto para aferição do 
impacto financeiro da dieta alternativa. A estimativa 
de custo dos cardápios foi realizada tomando-se por 
base as tabelas de preços provenientes de recentes 
licitações realizadas pela Marinha para aquisição de 
gêneros alimentícios e os preços médios de mercado 

observados nas regiões onde se localizavam as Orga-
nizações Militares selecionadas à época da realização 
do estudo (Tabela 2).

RESULTADOS

Análise dos cardápios das organizações militares

Macronutrientes
Foi observado que o cardápio das Organizações 

Militares da Marinha do Brasil ofereceu uma dieta 
normoglicídica (54,35%), levemente hipoprotéica 
(12,5%), hiperlipídica (33%),  quando comparado com 
as recomendações da AHA (Gráfico 1).

Ao analisar isoladamente os  carboidratos, percebeu-
se que apesar do cardápio das Organizações Militares 
da Marinha ter apresentado uma adequação, a quan-
tidade de fibras ofertada foi abaixo do recomendado 
(18,66g).

Quanto aos lipídios, foi observado que o cardápio 
das Organizações Militares da Marinha, além de ter 
apresentado quantidades aumentadas do mesmo quan-
do comparado com a recomendação (33%), a qualidade 

Tabela 2



52 • Arq. Bras. Med. Naval, 66(1), Jan./Dez. 2005

Gráfico 1 - Distribuição de macronutrientes analisados no cardápio das Organizações Militares da Marinha e 
o cardápio alternativo proposto comparado com a recomendação da AHA

também esteve desequilibrada quanto à gordura satura-
da (14,23%), colesterol total (315,58mg), bem como a 
correlação entre eles w6:w3 (11,82:1,0) e GS:GM:GP 
(1,0:0,51:0,32) comparados com o valor padrão.

Micronutrientes
Ao analisar as vitaminas hidrossolúveis, foram en-

contrados baixos teores de folato (152,8mg) e niacina 
(16,65mg)  na análise do cardápio das Organizações 
Militares da Marinha comparado com a recomendação 
da RDA.

Com relação à vitamina C, o cardápio das Organi-
zações Militares da Marinha atendeu a recomendação 
da RDA (73,65mg) (Tabela 3).

Quanto às vitaminas lipossolúveis, observou-se que 
todas analisadas atenderam as recomendações da RDA: 

Tabela 3
Quantidade de vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis encontradas na análise dos cardápios

* Foi utilizada a recomendação de Retinol (vitamina A) por não haver preconização estabelecida de betacaroteno.

retinol (1583,8 mg), betacaroteno (2553 mg), tocoferol 
(13,92mg) (Tabela 3).

Minerais
Com relação ao sódio, foi observada uma oferta 

acima do recomendado pelo cardápio das Organizações 
Militares da Marinha (3992,7 mg). Quanto ao cálcio e 
magnésio, seus valores recomendados não foram atin-
gidos pela análise do cardápio da Marinha: cálcio foi 
de 685,2 mg e magnésio foi de 193,2 mg (Tabela 4).

Análise do cardápio alternativo proposto
 
Com relação ao cardápio proposto, foi observada 

uma dieta levemente hiperglicídica, levemente hiper-
protéica e hipolípídica, e praticamente atendeu todas 
as recomendações.
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Tabela 4
Quantidade de minerais encontrados na análise dos cardápios

A quantidade de fibras ofertada foi (28,27g).
Analisando o cardápio proposto, todas as recomen-

dações de lipídios foram atendidas (Tabela 5).

Micronutrientes
Ao analisar as vitaminas hidrossolúveis, o cardápio 

alternativo proposto atendeu à preconização tanto de 
folato (327,84 mg) quanto de niacina (20,73mg). Com 
relação à vitamina C, o cardápio alternativo proposto   
atendeu a recomendação da RDA (222,56 mg) (Tabela 
3).

Quanto às vitaminas lipossolúveis, observou-se 
que todas analisadas atenderam às recomendações da 
RDA: retinol (1628,15 mg), betacaroteno (4250,7mg)  
e tocoferol (14,22 mg) (Tabela 3).

Minerais
Com relação ao sódio, foi observada uma oferta 

acima do recomendado (3501 mg). Quanto ao cálcio 
e magnésio o cardápio alternativo proposto atendeu a 
recomendação para os dois minerais citados: cálcio foi 
de 936,8 mg e magnésio de 483,56 mg  (Tabela 4).

Custos dos cardápios

Ao analisar o cardápio de Marinha, foi observado 
que o custo total de todas as refeições foi de R$ 5,68 
(cinco reais e sessenta e oito centavos), enquanto que 
o cardápio alternativo proposto ofereceu um custo de 

Tabela 5
Quantidade de lipídios encontrados na análise dos cardápios

R$ 7,18 (sete reais e dezoito centavos), ou seja, uma 
diferença de R$ 1,50 (hum real e cinqüenta centavos) 
(Tabela 2).

DISCUSSÃO

Ao analisar os resultados, percebeu-se que o cardá-
pio das Organizações Militares da Marinha apresentou 
praticamente todos os componentes da dieta fora dos 
padrões de segurança para o risco de doenças cardio-
vasculares  proposta pela AHA e RDA.

Macronutrientes

Carboidratos
Ao analisar o teor de carboidratos, percebeu-se 

que apesar da oferta pelo cardápio das Organizações 
Militares da Marinha ter sido adequado ao comparar 
com a recomendação, a qualidade do mesmo não foi 
ideal  por ter apresentado um aporte de fibras inade-
quado e um índice glicídico aumentado. Há muito se 
conhece o papel das fibras na prevenção e tratamento 
de doenças cardiovasculares, principalmente as fibras 
solúveis. Existem diversos mecanismos envolvidos: 
controle da saciedade, diminuição da secreção de 
insulina, redução do gasto energético, diminuição 
do colesterol e LDL-colesterol  por interferirem no 
metabolismo de esteróides no trato gastrointestinal e 
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aumentar a excreção fecal de colesterol. Com relação 
ao Índice Glicídico, recentes estudos têm demonstrado 
a importância da inclusão de determinados alimentos, 
principalmente  os carboidratos complexos, no melhor 
controle insulinêmico, visto que dietas com elevado 
índice glicídico favorecem um aumento nos níveis 
de insulina levando a um maior acúmulo de  gordura  
corporal, principalmente pelos  efeitos  anabólicos 
deste hormônio. Portanto, uma  dieta  de  menor  índi-
ce glicídico e com elevado teor de fibras permite um 
melhor perfil hormonal, melhor controle da glicemia  
reduzindo assim o risco de desenvolvimento de resis-
tência insulínica e Diabetes Mellitus.

O cardápio alternativo proposto atendeu não somen-
te a recomendação de fibras como também foi de mais 
baixo índice glicídico, devido à maior incorporação no 
cardápio de frutas, verduras e legumes, o que não pôde 
ser encontrado no cardápio das Organizações Militares 
da Marinha, visto predominar doces do tipo compota, 
massas, açúcares, produtos refinados, pouca inclusão 
de pão integral,  já que existe uma preocupação impor-
tante com relação ao custo final do cardápio.

Proteínas
Ao analisar as proteínas, o aporte encontrado foi 

abaixo do preconizado, uma vez que houve um desvio 
da ingestão calórica para a  maior oferta de lipídios 
pelo cardápio das Organizações Militares da Marinha. 
Destaca-se a importância de uma ingestão protéica 
adequada, principalmente de alto valor biológico, a 
fim de atender um estado nutricional equilibrado e uma 
oferta adequada de nutrientes oriundas destas fontes  
como os minerais.

Lipídios
Diversos estudos têm sido conduzidos considerando 

os efeitos dos níveis de gordura na dieta  de pacientes 
que sofrem de doenças crônicas, uma vez que a concen-
tração lipídica no plasma está relacionada com a natu-
reza  e a quantidade de gorduras  nos alimentos. Entre 
os lipídios, observam-se comportamentos diferentes. 
Os ácidos graxos saturados, principalmente o palmíti-
co e o mirístico, elevam os níveis de LDL-colesterol. 
Acredita-se que os ácidos graxos monoinsaturados, 
como o ácido oléico, não influenciam negativamente 
nos níveis de colesterol. Com relação ao ácido elaídi-
co, um tipo de gordura trans encontrado em alimentos 
predominantemente industrializados que é resultado do 

processo de hidrogenação de óleos vegetais, existem 
indícios que poderia induzir uma hipercolesterolemia. 
Por sua vez, os ácidos graxos poliinsaturados, como 
o ácido linoleico, reduzem os níveis séricos de LDL-
colesterol.

Uma questão presente na elaboração e/ou reco-
mendação de dietas é  principalmente qual  deve ser 
a proporção entre os ácidos graxos saturados, mono-
insaturados e poliinsaturados dentro do consumo total 
de gordura, visto a relação destas gorduras com as 
doenças cardiovasculares.

Um consumo aumentado de produtos lácteos inte-
grais, gorduras de origem animal (carnes vermelhas, 
vísceras, embutidos), margarinas (gordura trans), 
alimentos fritos, ovos, influenciam negativamente no 
desenvolvimento deste perfil lipídico na dieta.

O cardápio das Organizações Militares da Marinha 
apresentou predominantemente estas  fontes alimen-
tares, o que influenciou na composição dos lipídios 
encontrada. O teor de gordura saturada e colesterol 
estiveram acima do preconizado, sendo importante 
destacar que ambas influenciam nos níveis  aumen-
tados de colesterol total e LDL-colesterol que estão 
associadas diretamente com o desenvolvimento da 
aterosclerose.

Quanto à relação w6:w3 na dieta, houve um desequi-
líbrio com relação à recomendação. Os ácidos graxos 
poliinsaturados W6 e W3 são obtidos principalmente 
de fontes como óleos vegetais e peixes de águas pro-
fundas e frias, respectivamente. A sua importância se 
deve que o corpo não é capaz de produzí-los, portanto 
sua obtenção depende exclusivamente do consumo 
através da dieta. Eles desempenham importante papel 
no controle das dislipidemias, HAS, DM e são capazes 
de diminuir a agregação plaquetária por influenciarem 
a cascata inflamatória.

Observou-se no cardápio das Organizações Milita-
res da Marinha, pouca inclusão de peixes pelo fato de 
ser uma fonte protéica de baixa aceitação no consumo 
alimentar dos militares, o que influenciou na relação 
final W6:W3.

Ao analisar a relação GS:GM:GP, observou-se uma 
oferta inadequada entre os 3 componentes quando 
comparado com a recomendação da AHA. É impor-
tante destacar que a gordura monoinsaturada  quando 
presente em quantidades ideais na alimentação, auxilia 
no melhor controle glicêmico, favorece o aumento 
do HDL-colesterol e diminuição dos níveis do LDL-
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colesterol. As principais fontes do ácido oléico são 
abacate, azeite de oliva, azeitona. A prática da inclusão 
de azeite de oliva nas saladas permite um aumento de 
seu aporte. Como o cardápio das Organizações Mili-
tares da Marinha apresentou uma oferta  reduzida de 
verduras e legumes, indiretamente influenciou  a oferta 
inadequada  de gordura monoinsaturada.

Tão importante quanto a qualidade de gordura da 
dieta, como foi observado no cardápio das Organiza-
ções Militares da Marinha, uma quantidade de lipídios 
acima do preconizado também é importante. Grundy, 
em 1997, comparou o efeito de dietas ricas em gorduras 
saturadas, ricas em gorduras monoinsaturadas e pobres 
em gorduras mas com quantidades iguais de gordura 
saturada, monoinsaturada e poliinsaturada em uma 
pequena amostra de indivíduos com níveis plasmáticos 
elevados de colesterol. Os resultados  mostraram que 
quando comparados com a dieta rica  em gordura satu-
rada, as gorduras monoinsaturada e baixa em gordura 
reduziram o colesterol em 13 e 8% respectivamente 
e o LDL-c em 21 e 15%, respectivamente. A razão 
LDL/HDL também foi inferior na dieta  rica em mo-
noinsaturados quando comparado com a dieta pobre 
em gordura. Através dos resultados, concluiu-se que a 
influência sobre o nível de LDL-c parecia ser similar 
tanto para as gorduras  poliinsaturadas  quanto dos 
carboidratos. Os monoinsaturados diminuem o LDL-
c e não diminuem os níveis de HDL-colesterol, como 
aconteceu com os ácidos graxos poliinsaturados e nem 
aumentam os triglicerídeos no plasma como aconteceu 
com os carboidratos.

Fornes NS et al, em 2000, verificaram uma relação 
linear entre o colesterol da dieta e sanguíneo, ob-
servaram que cada 100 mg de colesterol/1000 Kcal 
consumidas resultou  em um aumento no colesterol 
plasmático  de 12 mg/100 ml . O colesterol da dieta 
contribui com aproximadamente 15% na síntese de 
colesterol endógeno. Entretanto, a redução  de 100 mg 
no colesterol  da dieta resulta  numa queda de apenas 5 
mg no colesterol sérico, quando a gordura da dieta não 
é alterada, ou seja, o colesterol ingerido não tem tanta 
influência no colesterol sérico, como tem o consumo 
de gordura saturada, monoinsaturada e poliinsaturada. 
Por outro lado, a redução da coleste-rolemia, mesmo 
que pequena, parece ser eficiente na diminuição dos 
índices de mortalidade por doenças cardiovasculares.

A maior inclusão de frutas, verduras, redução de 
frituras, maior inclusão de carnes brancas e peixes em 

detrimento à carne vermelha, permitiriam que todas 
as variáveis analisadas fossem atingidas de acordo 
com a recomendação da AHA. Desta forma, poderá 
influenciar em uma melhora da  qualidade dos lipídios 
séricos.

Micronutrientes

Vitaminas
Diversos estudos têm procurado demonstrar a cor-

relação entre a ingestão de vitaminas anti-oxidantes 
com a doença cardiovascular, uma vez que postula-se 
a hipótese de que uma das causas do desenvolvimento 
da aterosclerose seria um aumento do estresse oxida-
tivo traduzido em aumento dos Radicais Livres (RL) 
proveniente de um sistema anti-oxidante deficiente.

O sistema anti-oxidante é classificado em dois tipos: 
endógeno e exógeno. O sistema anti-oxidante endó-
geno é constituído por enzimas, co-enzimas que natu-
ralmente participam de reações no nosso organismo 
como a catalase, superóxido dismutase e a glutationa 
peroxidase. O sistema anti-oxidante exógeno, é aquele 
proveniente da alimentação como as vitaminas anti-
oxidantes A, betacaroteno, vitamina C, vitamina E, os 
fitoquímicos como resveratrol, quercetina e esperidina 
e o selênio.

Sabe-se que existem dois componentes dietéticos  
que afetam o potencial de oxidação da LDL-colesterol: 
o nível de ácido linoléico na partícula e a disponibilida-
de de anti-oxidante s. As vitaminas C, E e betacaroteno, 
em níveis fisiológicos, têm  papéis de anti-oxidantes 
no corpo. Em níveis de suplementação, eles podem ser 
tanto pró-oxidantes como anti-oxidantes, dependendo 
da concentração de outros íons metálicos. Estudos 
epidemiológicos sugerem que  as vitaminas anti-oxi-
dantes reduzem a doença cardiovascular, mas ensaios 
randomizados não têm confirmado esta teoria.

Os dados são mais fortes  em relação à vitamina 
E, uma vez que é o anti-oxidante mais concentrado 
carreado pela LDL, a quantidade é de 20  a 300 vezes 
maior do que de qualquer outro anti-oxidante e esta 
vitamina  tem a importante função de evitar a oxidação 
das gorduras poliinsaturadas  na membrana celular. 
Com relação à vitamina C e betacaroteno, os estudos 
sugerem que estes nutrientes desempenham um papel 
tardio, ao invés de precoce, no processo aterosclerótico  
por evitar a formação de placa nas artérias.

Como o cardápio das Organizações Militares da Ma-
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rinha apresentou um percentual aumentado de gordura, 
consequentemente pelo fato destas vitaminas serem 
lipossolúveis (solúveis em lipídios), seus valores foram 
facilmente  alcançados  pelo  cardápio. Mas deve-se 
destacar que as quantidades recomendadas na literatura 
das mesmas são acima das quantidades encontradas, 
para evitar  a peroxidação  lipídica. Quando compara-
da com o  cardápio  proposto, observou-se que todas 
as vitaminas puderam ser alcançadas em quantidades 
superiores sem que necessariamente a dieta fosse rica 
em gorduras, o que garante um papel anti-oxidante 
preventivo das mesmas.

Analisando as  vitaminas  hidrossolúveis, já é de 
grande conhecimento na literatura o papel do folato 
na prevenção da hiperhomocisteinemia, que é um 
grande fator de risco de doença arterial coronariana. 
O folato fornece grupos metil  lábeis  para a síntese  
de metionina  a partir de homocisteína. Esta conversão 
também requer a vitamina B12. Portanto, as deficiên-
cias, tanto de folato como de vitamina B12, podem 
levar à hiperhomocisteinemia. As principais fontes 
de folato são os vegetais folhosos verdes (espinafre, 
aspargo, rúcula, brócolis), carne bovina magra, batatas 
e pão de trigo integral.

Com relação  à  niacina, alguns estudos têm de-
monstrado uma forte  correlação desta vitamina com 
a redução de  lipídios  plasmáticos, visto que vários 
medicamentos hipolipemiantes a  contêm em sua for-
mulação. No cardápio de Marinha existe uma menor 
inclusão de verduras, legumes e  frutas, o que justifica 
os seus valores serem reduzidos em relação à recomen-
dação da RDA. Como no cardápio proposto há uma 
maior  inclusão destes alimentos, permitiu  um maior 
aporte destes nutrientes. Portanto, uma oferta variada 
de legumes, verduras e frutas no cardápio é capaz  de  
permitir  a  oferta  adequada tanto de vitaminas anti-oxi-
dantes quanto de fitoquímicos  presentes naturalmente  
nestes  alimentos  que  poderiam prevenir o risco de  
doenças  cardiovasculares futuras.

Minerais
A HAS é o problema de saúde pública mais comum 

nos países desenvolvidos e, quando não tratada, leva 
ao desenvolvimento de muitas doenças crônicas-dege-
nerativas, como a insuficiência cardíaca  congestiva, 
falência  renal   e a doença vascular periférica. Existem 
diversos fatores envolvidos na etiopatogenia da HAS, 
dentre eles os fatores relacionados à dieta: sobrepeso, 
consumo excessivo de sal, consumo de álcool,  ina-

tividade  física. Estudos demonstram que uma dieta  
rica em frutas, hortaliças, laticínios desnatados e com 
baixo teor de gordura total e saturada levam a uma 
diminuição da pressão arterial para níveis conside-
rados normais. Tanto o cardápio da Marinha quanto 
o proposto apresentaram quantidades maiores que o 
recomendado de sódio. Considerando que os alimentos 
listados no programa DietWin, bem como as diversas 
preparações já apresentavam sal incorporado à receita, 
este dado não foi confiável.

Com  relação ao cálcio, alguns estudos têm de-
monstrado uma correlação inversa entre ingestão de 
cálcio e doença arterial coronariana, no entanto os 
estudos não são conclusivos com relação à indicação 
de sua suplementação. Uma oferta dentro do preco-
nizado destes nutrientes seria suficiente para auxiliar 
na diminuição do LDL-colesterol em torno de 4,4% e 
aumento em 4,1%  do HDL-colesterol. O magnésio é 
outro componente importante na dieta, visto que é um 
potente inibidor da  contração  da  musculatura lisa vas-
cular  e  poderia desenvolver um  papel  na  regulação 
da pressão arterial atuando como vasodi-latador. Em 
muitos estudos clínicos, entretanto, a suplementação 
de magnésio tem se mostrado ineficaz  na alteração da 
pressão arterial, portanto, não há dados suficientes para 
recomendar  uma suplementação rotineira  de magnésio 
para prevenir a hipertensão, mas é importante que sua 
oferta seja adequada pela alimentação.

O cardápio das Organizações Militares da Marinha 
não atendeu a recomendação preconizada pela RDA, 
somente o cardápio alternativo proposto devido à 
inclusão de maiores fontes de cálcio e outros gêneros 
mais saudáveis como as frutas.

Custo do cardápio

Ao analisar o cardápio das Organizações Militares 
da Marinha, observou-se que o preço dos insumos 
alimentares foi menor em relação ao cardápio alter-
nativo proposto uma vez que neste houve uma maior 
oferta de verduras, legumes, frutas e produtos “light” 
ou “diet” do que naquele. Vale ressaltar que a dife-
rença de preço unitário de um cardápio para outro foi 
de apenas R$1,50, valor fartamente compensado por 
uma redução futura nos gastos com medicamentos, 
tratamentos, exames, internações e cirurgias associadas 
às doenças cardiovasculares.

Considerando o aumento progressivo nos gastos 
atualmente observados com internações hospitalares 
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devidos às coronariopatias, a prevenção através de 
uma reeducação alimentar com inclusão de alimentos 
mais saudáveis e estímulo à prática de atividade física 
constituem meios mais econômicos e fáceis para a 
redução destes gastos.

CONCLUSÃO

A composição nutricional do cardápio das Organiza-
ções Militares da Marinha  do Brasil apresentou quase 
todas as variáveis fora dos padrões recomendados pela 
AHA e RDA. Este estudo demonstrou que é possível 
oferecer um cardápio de qualidade com um menor 
custo que atenda às recomendações vigentes.

Foi possível constatar que o cardápio das Organi-
zações Militares da Marinha pode estar contribuindo 
como um dos fatores de risco para a ocorrência de 
doenças cardiovasculares, lembrando que existem 
outros fatores de risco que colaboram para o aumento 
da incidência destas doenças.

Estes resultados também foram encontrados em ou-
tros estudos como o realizado por Fausto MA, et al, em 
2001, quando determinaram o perfil e o estado nutri-
cional da clientela e a composição química nutricional 
das refeições oferecidas no restaurante universitário da 
Universidade Estadual Paulista de Araraquara, Brasil. 
Eles concluíram que as refeições continham excesso 
de proteínas e lipídios, apesar do IMC destes usuários 
ter se encontrado dentro da média.

Cabe ressaltar que os hábitos alimentares são cons-
truídos a partir do conhecimento que uma boa alimen-
tação aliada a mudanças no estilo de vida é capaz de 
proporcionar. Sem a reeducação alimentar fica muito 
difícil a conscientização  e  aceitação  de cardápios 
mais saudáveis nos ranchos de Marinha. Existe uma 
tradição naval com relação à inclusão de rabadas, fei-
joadas, coffee breaks, dobradinha, hamburgeres, bem 
como outros pratos altamente calóricos, hiperprotéicos 
e lipídicos por serem de maior aceitação por parte dos 
militares e de menor custo.

Este estudo refletiu apenas o hábito alimentar 
encontrado nas Organizações Militares da Marinha, 
não sendo qualificado e nem quantificado os hábitos 
alimentares adotados na residência dos militares. As 
necessidades calóricas, bem como de vitaminas e 
minerais dependem do sexo, idade e outras condições 
fisiológicas. Portanto, este estudo representou apenas 
uma análise geral do padrão alimentar que pode sofrer 
interferência de diversos fatores.

O redimensionamento dos alimentos  e das prepara-
ções oferecidas em questão possibilitaria o acesso dos 
militares da ativa a uma alimentação nutricio-nalmente 
equilibrada e com um pequeno impacto econômico 
para a instituição, porém com uma adequada relação 
custo-beneficio se computada a redução de futuros 
gastos com doenças coronarianas.

Em função destes resultados e o importante impacto 
que pode trazer para a saúde dos militares, foi criado 
um projeto pela Diretoria de Saúde da Marinha visando 
a criação de um núcleo de nutrição para a prevenção 
de doenças cardiovasculares. Este núcleo teria como 
objetivos:

1. desenvolver campanhas de reeducação alimentar 
em todas as Organizações Militares;

2. ampliar o atendimento nutricional nos ambulató-
rios das Organizações Militares de Saúde;

3. realizar palestras conscientizando sobre os benefí-
cios de adquirir hábitos alimentares mais saudáveis;

4. promover mudanças no cardápio das Organiza-
ções Militares a fim de reduzir a freqüência de frituras 
e maior inclusão de saladas e frutas.

Espera-se, com a criação deste núcleo, que as medi-
das implementadas  resultem em alteração das normas 
sobre alimentação na Marinha visando adequá-las às 
atuais recomendações.
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DOR EM MEMBRO FANTASMA DE LONGA DURAÇÃO - RELATO DE CASO

CT (Md) Anna Paula Moreira Alves Machado1, CC (Md) Fábio Costa Aguiar2,
CT (Md) José Eduardo de Oliveira Lobo3, CMG (Md-RM1) José Costa4

Resumo: Justificativa e Objetivos: O objetivo deste trabalho é descrever um caso de Dor no Membro Fan-
tasma que se arrastou por mais de 20 anos com tratamento irregular e com resultados ineficazes. Relato do 
Caso: Paciente do sexo feminino, 55 anos, 88 Kg, portadora de doença trombogênica desconhecida em uso de 
warfarin sódico, admitida no Serviço de Tratamento da Dor em julho de 2002 para avaliação de quadro doloroso 
em membro inferior esquerdo, amputado há 20 anos, com tratamento medicamentoso irregular. Na abordagem 
inicial, a paciente foi esclarecida quanto à natureza da patologia e da sua real existência. Seguiu-se o início da 
terapia com carbamazepina 200mg a cada 12 horas, medidas coadjuvantes e a pesquisa do diagnóstico etioló-
gico. O número de crises álgicas diminuiu gradativamente, porém a sensação fantasma permanecia inalterada 
e a paciente queixava-se de intensa sonolência. Após alguns meses, devido a provável indução enzimática 
ocasionada pela carbamazepina, as doses de warfarin sódico foram aumentadas progressivamente sem atingir 
o índice de anticoagulação ideal. Optou-se pela substituição por oxcarbazepina 300mg a cada 12h e a redução 
do warfarin sódico devido a manifestações clínicas e laboratoriais de sobredose do anticoagulante. Com a dose 
de oxcarbazepina 150mg pela manhã e 300mg à noite, observamos o espaçamento entre as crises álgicas, sendo 
estas de menor intensidade e de fácil controle através das medidas não farmacológicas. Atualmente o diagnóstico 
da paciente foi determinado e o fenômeno da telescopagem está em andamento. Discussão: A Dor no Membro 
Fantasma acarreta reações das mais variadas tanto nos pacientes que acomete, quanto num bom número de 
médicos que encontram dificuldade no seu manuseio. A forma quase sobrenatural com que se manifesta para 
os pacientes, a descrença de alguns profissionais de saúde quanto a sua existência e a falta de conhecimento 
sobre as medidas para a sua abordagem podem prolongar o curso de uma patologia extremamente incômoda 
para quem dela padece. Conclusão: O diagnóstico correto com a orientação do paciente, o uso das medicações 
adequadas e a adoção das medidas coadjuvantes apropriadas são iniciativas úteis na obtenção de resultados 
favoráveis no tratamento da dor no membro fantasma.

Descritores: dor, membro amputado.

Abstract: Objectives - The objective of this report is to describe a case of phantom limb pain that lasted 
more than 20 years, with irregular treatment and bad results. Case report - Female, 55 years old, 88 Kg, with 
unknown trombogenic disease using warfarin, admitted in pain clinic in July of 2002 for evaluation of left leg 
pain, amputed 20 years ago, with irregular drug treatment. Initially the disease was explained to the patient as its 
real existence. Carbamazepine was given 200mg each 12 hours, adjuvant steps were taken and the research for 
etiologic diagnosis begun. The frequency of crises reduced, although  phantom  limb sensation did not modified 
and the patient became very drowsy. After a few months, the doses of warfarin intensified, but anticoagulation 

1 Médico Residente da Clínica de Proctologia do Hospital Naval Marcílio Dias.
2 Assistente da Clínica de Gastroenterologia do Hospital Naval Marcílio Dias.
3 Assistente da Clínica de Proctologia do Hospital Naval Marcílio Dias.
4 Chefe da Clínica de Proctologia do Hospital Naval Marcílio Dias.
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levels were not achieved. Carbamazepine was changed by oxcarbazepine 300mg each 12 hours and dosage of 
warfarin was reduced because of great increasing in anticoagulation levels. Pain attacks were rare, less intense 
and easily controlled with no pharmacological steps when patient was using oxcarbazepine 150mg in the mor-
ning and 300 mg at night. At present patient disease has been solved and telescoping is occurring. Discussion 
- Phantom limb pain makes variable reaction in patients and in some doctors that have difficulty in its handling. 
Its almost supernatural appearance, the disbelief of some medical staff of its existence and the ignorance of its 
treatment may extend the suffering of the patient. Conclusion - The correct diagnosis, the explanation to the 
patient, the use of correct drugs and adjuvant steps are favorable in treatment of phantom limb pain.

Describers: pain, limb amputed.

INTRODUÇÃO

A primeira descrição de uma sensação pós-ampu-
tação foi proporcionada por Ambroise Parré (1510-
1590), cirurgião militar francês que relatou dor em 
membros amputados de diversos doentes, vítimas de 
decepamento traumático(3,4). Recentes estudos sugerem 
que a incidência de dor fantasma ocorre na faixa de 60 
a 80%(4). A dor fantasma manifesta-se quase imediata-
mente após a amputação(3), sendo que Nikolajsen et al 
(1997), em estudo prospectivo, verificaram que em 56 
pacientes amputados o intervalo para início da dor foi 
de uma semana e 3 a 6 meses após a amputação. Após 
uma semana, 6 a 7% dos pacientes relataram dor, e 2 
pacientes desenvolveram dor posterior. Entretanto, há 
relatos de casos em que a dor desenvolveu-se vários 
anos após(4).

Alguns autores dividem o “Complexo Fantasma” 
em 3 diferentes elementos(3,4):

1. Dor em membro fantasma (DMF): sensação 
dolorosa referida em membro ausente;

2. Sensação de membro fantasma: qualquer sensa-
ção, exceto dor, no membro ausente;

3. Dor no coto de amputação ou dor no membro 
residual: dor localizada no coto de amputação.

Adicionalmente, o fenômeno fantasma pode ser 
traçado historicamente em várias pessoas sem discri-
minação de raça, idade, posição sócio-econômica ou 
religião(1). Outras razões que freqüentemente acarretam 
amputação e, conseqüentemente, dor no membro fan-
tasma, são neoplasias e doenças vasculares.

Apesar de ocorrer com pouca freqüência, a dor fan-
tasma, ainda hoje, é um fenômeno de etiologia pouco 
conhecida, de difícil tratamento em determinados 
casos, e cujos resultados dependem não só do uso das 

medicações adequadas, como também da adoção de 
medidas adjuvantes que fazem parte da abordagem 
do paciente.

OBJETIVO

Os autores apresentam um caso de dor em membro 
fantasma de longa duração, que se arrastou ao longo 
de 20 anos com tratamentos irregulares e resultados 
insatisfatórios devido à abordagem inadequada de uma 
patologia de pouco conhecimento da população em 
geral e da comunidade médica.

RELATO DO CASO

Paciente do sexo feminino, 55 anos, 88 Kg, natural 
do Rio de Janeiro, hipertensa em tratamento irregular, 
diabética insulino-dependente, portadora de doença 
trombogênica desconhecida, em uso de warfarin 
sódico, admitida  no Serviço de Tratamento da Dor 
do Hospital Naval Marcílio Dias em julho de 2002 
para avaliação de quadro de dor no membro inferior 
esquerdo amputado na região suprapatelar há 20 anos. 
Apresentava dor em tornozelo e pé esquerdos, em 
pontada, intermitente, em crises  mal definidas, seme-
lhante à dor que sentia anteriormente à amputação, 
que piorava com o estresse emocional, sendo atribu-
ído  valor três na escala de faces, cujo valor máximo 
é quatro. Apresentava também sensação fantasma do 
membro amputado com o pé esquerdo paralelo ao pé 
direito. O exame físico dirigido mostrava coto flácido, 
frio, hipocorado (+/4+), não protetizado em virtude 
de complicações ocorridas com o uso da prótese, tais 
como, piora da vascularização local, aparecimento de 
feridas e piora da dor.
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O tratamento constou inicialmente  do  esclareci-
mento da paciente quanto à natureza da doença e da 
sua real existência, a despeito do descrédito das pessoas 
e de alguns profissionais de saúde aos quais recorreu. 
Foi iniciada carbamazepina 200mg a cada 12 horas, 
medidas coadjuvantes como técnicas de relaxamento, 
hidroterapia e enfaixamento do coto de amputação. 
Para investigação da doença de base foi encaminhada 
para serviço de Hematologia do nosso hospital.

Retornou após 30 dias referindo melhora da intensi-
dade da dor (Escala de faces 2), bem como aumento do 
intervalo maior entre as crises e crises menos intensas. 
Queixou-se de sonolência importante e persistência da 
sensação fantasma. Após seis  meses de acompanha-
mento, verificava-se a necessidade de doses cada vez 
mais elevadas de warfarin sódico para manutenção de 
níveis aceitáveis de coagulação, chegando-se a 4mg/
dia da droga sem resultados satisfatórios. Optou-se 
pela substituição da carba-mazepina pela oxcarbaze-
pina 300mg a cada 12 horas devido à possibilidade 
de estar ocorrendo interação medicamentosa com o 
warfarin. Como a dose do warfarin sódico foi man-
tida, a paciente retornou em 1 semana apresentando 
sangue incoagulável sendo encaminhada ao Centro 
de Tratamento Intensivo do hospital onde permaneceu 
por três dias. A alta hospitalar foi no sétimo dia após 
adequação da dose do anticoagulante. Como mantinha 
a queixa de sonolência, a dose de oxcarbazepina foi 
reduzida para 150mg pela manhã e 300mg à noite, 
com redução da dor e praticamente ausência de crises 
que, atualmente, são de fraca intensidade. Verifica-se 
o fenômeno de telescopagem (redução da dimensão do 
membro amputado ao longo do tempo), e a pesquisa 
hematológica revelou deficiência do fator V de Lei-
den, doença autossômica dominante. A paciente faz 
acompanhamento no Serviço de Tratamento da Dor 
com consultas bimensais regulares, bem adaptada ao 
tratamento e satisfeita com o resultado.

DISCUSSÃO

A dor no membro fantasma acarreta reações das 
mais variadas nos pacientes que acomete, como num 
bom número de médicos que encontram dificuldade 
no seu manuseio. A forma quase sobrenatural que se 
apresenta para os pacientes, a descrença de alguns 
profissionais de saúde quanto a sua real existência e a 
falta de conhecimentos de medidas adequadas para seu 

tratamento podem prolongar o curso de uma doença 
extremamente incômoda para quem dela padece.

Praticamente todos os amputados desenvolvem 
sensações fantasmas, dolorosas ou não, imediatamen-
te após a amputação de um membro. A sensação da 
presença do membro amputado ou do órgão após sua 
extirpação é descrita por quase todos os doentes que 
sofrem amputação. Felizmente a DMF é uma entidade 
nosocomial rara(3).

A dor fantasma diminui com o tempo e estudos 
prospectivos indicam que a incidência de dor 2 anos 
após a amputação é praticamente nula(4). A dor é ini-
cialmente intermitente e poucos pacientes apresentam 
dor constante. Episódios de dor são relatados por 
ocorrerem diariamente ou em intervalos que variam 
de dias a semanas, e alguns poucos relatos de meses, 
anos ou raros episódios(4). A duração das crises é indi-
vidual, podendo durar alguns minutos ou horas e mais, 
raramente dias. A  dor  é descrita de forma variada tal 
como agulhadas, choque, queimor, ardor, latejamento, 
ou formigamento, entre outras, freqüentemente na ex-
tremidade distal do membro ou órgão afetado. Muitos 
amputados descrevem a dor com qualidade semelhante 
e em mesma  localização  de  antigas úlceras, escaras, 
cicatrizes, calos  ou  incisões cirúrgicas. É usualmente 
agravada por mudanças nas condições de temperatura, 
tensão emocional, fadiga, atividades viscerais ou uso 
de próteses(3). Em virtude dos mecanismos fisiopatoló-
gicos  ainda não serem bem elucidados, há  dificuldade 
para organizar a terapêutica nestes  pacientes, podendo 
o tratamento ser dividido em clínico, cirúrgico e de re-
abilitação, dando-se preferência às técnicas  não  inva-
sivas. Na literatura, verifica-se que os antidepressivos 
tricíclicos e os bloqueadores de canais de cálcio são 
agentes de primeira escolha, bem como os analgésicos, 
os opióides, antiinflamatórios, moduladores adrenér-
gicos (pro-pranolol)(6), anticonvulsivantes (carbama-
zepina)(7) e/ou psicotrópicos. Na paciente em questão, 
optou-se pelo uso da carbamazepina inicialmente, 
devido ao fato da paciente apresentar contra-indicação 
ao uso de antidepressivos tricílicos. A paciente, ao ser 
encaminhada para o Serviço de Dor,  já  fazia  uso de 
bloqueador de canais de cálcio. O tratamento cirúrgico 
é pouco usado e foi descartado na paciente devido aos 
resultados insatisfatórios verificados na literatura. As 
medidas de reabilitação mais usadas são: técnicas de 
relaxamento, hidroterapia, o enfaixamento do coto e 
protetização precoce. Tais medidas foram aplicadas, 
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exceto a protetização precoce, pois, com seu uso, houve 
piora do quadro de dor e aparecimento de feridas e 
alterações vasculares no local, sendo assim contra-in-
dicada pela clínica de origem. Após alguns meses de 
uso da carbamazepina, foi necessária a sua troca devi-
do à interação medicamentosa com o anticoagulante, 
pois a carbamazepina causa diminuição do efeito do 
warfarin(5), sendo iniciada a oxcarbazepina, que, apesar 
de pouco citada na literatura, promoveu boa resposta e 
redução dos efeitos colaterais como a sonolência.

CONCLUSÃO

As alterações de sensibilidade ocorrem com freqü-
ência nos pacientes amputados. Dentre elas a dor fan-
tasma necessita de adequada conduta para minimizar 
o sofrimento do paciente e facilitar a sua reabilitação. 
O diagnóstico correto, o esclarecimento do quadro, o 
uso das medicações adequadas e a adoção das medi-
das coadjuvantes apropriadas são iniciativas úteis na 
obtenção de resultados favoráveis.
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ABORDAGEM CIRÚRGICA DA EMASCULAÇÃO TRAUMÁTICA - RELATO DE CASO

CMG (Md-RM1) Antônio José Soto Nogueira1, CMG (Md) Denise Sotto Mayor Ribeiro2,
CF (Md) Cláudio Mascarenhas da Costa1, Dr. Raphael Barreto Campos3,

Dr. Marcelo Souza de Assis3

Resumo: As lesões traumáticas do órgão genital masculino que resultam em emasculação acarretam um 
importante transtorno físico, psíquico, social e sexual na vida do paciente, sobretudo quando associado a outras 
lesões que inevitavelmente deixam seqüelas importantes. Os autores apresentam de forma sucinta a abordagem 
cirúrgica e tratamentos complementares empregados no caso de um politraumatizado com extensas lesões 
cutâneas que resultaram em emasculação.

Descritores: Emasculação, órgão genital masculino, lesões.
 
Abstract: The injuries caused by trauma from the male genital organ could result in emasculation. It is an 

important physical, social, sexual and psychological disruption of patient’s life, mainly when associated to others 
lesions that unfortunately left unusual scars. The authors describe the surgery technique used in this case, and 
additional treatment in politraumatism situation with extensive skin lesions involving emasculation.

Describers: Emasculation, male genital organ, lesions.

1 Assistente da Clínica de Cirurgia Plástica do Hospital Naval Marcílio Dias.
2 Chefe da Clínica de Cirurgia Plástica do Hospital Naval Marcílio Dias.
3 Ex-Residente da Clínica de Cirurgia Plástica do Hospital Naval Marcílio Dias.

INTRODUÇÃO

Entende-se por emasculação traumática a perda do 
órgão genital masculino tendo como causa o trauma.

A repercussão física, social, psicológica e funcional 
produzida por esta lesão é realmente desafiadora para 
o paciente.

O tratamento cirúrgico busca a melhor maneira de 
fechar as áreas cruentas, entretanto ficam seqüelas 
irreparáveis.

RELATO DO CASO

Paciente de cor branca, com 34 anos de idade, 
vítima de acidente com motocicleta em Rio Grande, 
RS, onde recebeu o atendimento inicial, sendo poste-
riormente transferido para o Hospital Naval Marcílio 
Dias (HNMD).

Permaneceu internado por 358 dias e na admissão 
apresentava ferida extensa por abrasão em face anterior 
de tórax, abdome, membro superior esquerdo,  coxa 
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direita, luxação de punho direito, perda de substância 
em hipogastro com exposição muscular e da bexiga, 
disjunção da sínfise púbica (open-book) e lesão trau-
mática de pênis e bolsa escrotal (Figuras 1 e 2).

Submeteu-se a várias intervenções cirúrgicas: de-
bridamento cirúrgico de áreas necróticas da parede 
vesical, penectomia e orquiectomia bilateral, vários 

Figura 2 - Visão aproximada da lesão de genitália

Figura 1 - Paciente recém chegado ao Hospital, transferido do 

Rio Grande do Sul

curativos cirúrgicos com debridamentos. Evoluiu 
com fístula vesical, sendo realizadas três tentativas de 
cistorrafia sem sucesso, culminando com nefrostomia 
bilateral provisória e nova cistorrafia.

Apresentou infecção das lesões cutâneas, sendo 
isolado Pseudomonas sp, evoluindo com boa resposta 
ao tratamento clínico e curativos cirúrgicos.

Utilizou-se como tratamento complementar oxige-
noterapia hiperbárica por tempo prolongado.

Após melhoria do aspecto local das feridas foi sub-
metido à autoenxertia de pele parcial em áreas cruentas 
de braço esquerdo, tórax, abdome e rotação de retalho 
miocutâneo do Tensor da Fáscia Lata (TFL) e miocu-
tâneo do Grácil, de membro inferior esquerdo, sendo 
que na área doadora do Grácil foi feito fechamento 
primário e do TFL autoenxertia de pele parcial.

Apresentou fístula vesical novamente, sendo sub-
metido a outra cirurgia com cistorrafia, descolamento 
e reposição dos retalhos.

Iniciou-se reposição de testosterona em torno do 
vigésimo quinto dia de pós-operatório para evitar o 
desequilíbrio entre estrogênio e progesterona, o que 
levaria a perda de massa óssea e muscular, alteração 
da voz, perda de pêlos, ginecomastia, etc.

O paciente evoluiu satisfatoriamente no pós-opera-
tório, recebeu alta sem área cruenta, com eliminação 
de urina por cistostomia e deambulando.

DISCUSSÃO

O paciente politraumatizado com lesões graves, 
envolve em seu tratamento uma equipe multidici-
plinar. Sendo tratadas prioritariamente as lesões que 
impliquem em risco de vida, posteriormente as lesões 
que comprometam a função de membros, órgãos ou 
sistemas e subseqüentemente tenta-se amenizar as 
seqüelas inestéticas.

No caso em questão podemos observar a longa 
permanência hospitalar devido a múltiplas lesões e ao 
tratamento necessário, o que predispõe a ocorrência 
de infecção nosocomial num paciente muito exposto 
por apresentar extensas lesões  cutâneas e perdas 
teciduais.

A tática cirúrgica é sempre própria de cada caso, 
aguardando-se a cicatrização das lesões cutâneas 
superficiais e avaliando a melhor forma de fechar as 
demais lesões sem produzir graves seqüelas.

O paciente fez acompanhamento  psicológico duran-
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te todo o tempo de internação, o que  contribuiu para 
que aceitasse as lesões e o tratamento proposto.

Além de autoenxertia cutânea de pele parcial, uti-
lizaram-se dois retalhos para reconstrução do períneo 
e parede abdominal inferior. Retalho miocutâneo 
do   Tensor da Fáscia Lata (TFL) com um arco de 
rotação medial de 90° baseado no pedículo da artéria 
circunflexa lateral, ramo da artéria femoral profunda, 
situado a cerca de oito a dez centímetros da crista ilíaca 
ântero-superior, sendo fechada a área doadora com 
autoenxertia cutânea de pele parcial. O outro retalho 
utilizado foi o do músculo Grácil com um arco de ro-
tação medial de 180°, baseado  no pedículo, ramo da 
artéria femoral profunda, visto que o pedículo acessório 
localizado entre os dois terços superiores do músculo 
e o terço inferior foi ligado para permitir sua rotação, 
sendo a área doadora fechada por síntese primária.

A reposição de testosterona foi indicada  para evitar 
o desequilíbrio com o estrogênio, o que levaria a todas 
aquelas alterações descritas anteriormente. No caso 
deste paciente a única fonte de testosterona endógena 
é a supra-renal, entretanto em níveis insuficientes, o 
que torna necessário repor (Figuras 3 e 4).

CONCLUSÃO

A rotação de retalho miocutâneo do  tensor da Fáscia 
Lata e miocutâneo do Grácil é uma boa opção para 
cobrir áreas cruentas do abdome inferior e períneo, 
sendo no caso relatado, utilizados retalhos homolate-
rais devido a perda cutânea extensa no membro inferior 
contralateral.

A oxigenoterapia hiperbárica mostrou-se eficaz 
como tratamento complementar de grandes perdas 
teciduais, promovendo maior aporte tecidual  de oxigê-
nio, auxiliando no controle da infecção e estimulando 
a granulação das lesões.

O curativo realizado em ambiente cirúrgico, a 
detecção dos patógenos por cultura das lesões e a 
antibioticoterapia orientada por  antibiograma foram 
fundamentais para o controle da infecção.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Enciclopedia Médico-Quirúrgica  E-45-165.

2. Clinics in Plastic Surgery - Vol 12, n° 3, July 1985.

3. Mélega, J.M. Cirurgia Plástica Reparadora e Estética. 2ª edição.

Figura 3 - Visão aproximada da genitália - alta hospitalar

Figura 4 - Após a alta

4. Mathes, S.J. e Nahai, F. Clinical applications for muscle and mus-

culocutaneous flaps . ST . Luis, Mosley, 1979.

5. Ger, R. E Duboys, E. The prevention and repair of large abdo-

minal-wall defects by muscule transposition . Plast. Reconstr. Surg. 

72:170-170.

6. Mac Craw J.B. Selection of alternative local flaps in te leg and foot 

. Plast. Reconstr. Surg. 1990; 86:312-318.

7. Soyris F., Gary-Bobo A., Reynaud J.P., Charissoux G. Lambeau 

myocutané du tenseur de fascia lata. Mises au point anatomiques et tech-

niques. Ann Chir Plast. 1980; 25 : 159-162.

8. McGraw, J. B. Dibbell, D.G., and Carraway, J.H.: Clinical definition 

of independent myocutaneous vascular territories . Plast. Reconstr. Surg. 

60: 341, 1977.



66 • Arq. Bras. Med. Naval, 66(1), Jan./Dez. 2005

Artigo de Revisão

Arq. Bras. Med. Naval, 66(1):66-69, Jan./Dez. 2005

INFECÇÃO RECORRENTE DO TRATO URINÁRIO

CMG (Md-RM1) Sérgio Gonçalves Pavão1, CC(Md) Simone Maria Bandeira Marinho2,
CT (Md) Ana Lúcia Taboada Gjorup3

Resumo: O autor fez uma revisão da literatura médica sobre infecção do trato urinário recorrente devido à 
freqüência desta patologia nos pacientes internados, pois são pacientes geralmente idosos e com patologias 
multidisciplinares, sendo muitas vezes difícil suas altas hospitalares por causa deste tipo de infecção.

Descritores: trato urinário; infecção.

Abstract: The author makes a brief revision about recurrent urinary tract infection due to the frequency in 
internal patients; they are eldery commonly, with several pathologies being very difficult their hospitalar de-
livery because of these infections.

Describers: urinary tract; infection.

1 Ex-Chefe da Clínica Médica do Hospital Naval Marcílio Dias.
2 Chefe da Clínica Médica do Hospital Naval Marcílio Dias.
3 Assistente da Clínica Médica do Hospital Naval Marcílio Dias.

INTRODUÇÃO

As infecções do trato urinário (ITU) são freqüentes 
tanto nos pacientes ambulatorais quanto nos interna-
dos. A recorrência das ITU constitui um problema 
sério e de difícil controle na prática médica, especial-
mente em mulheres, idosos, pacientes com alterações 
estruturais das vias urinárias, nas doenças associadas 
que diminuem a resistência como diabetes mellitus, 
cardiopatias, hepatopatias, etc. No Serviço de Clínica 
Médica do Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD), 
a incidência das ITU é alta, tendo em vista a elevada 
faixa etária dos pacientes internados, e a presença de 
doenças associadas. Esta revisão tem como objetivo 
lembrar aos médicos os principais aspectos dessa 
enfermidade.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Recidiva da infecção: a ITU é causada pela mesma 

bactéria, com o mesmo padrão de sensibilidade anti-
biótica anterior e ocorre geralmente dentro de duas 
semanas do término do tratamento. Deve ser realizada 
nova cultura de urina e outro tratamento, instituído de 
acordo com o antibiograma. Nas ITU recidivantes, 
é necessária uma avaliação radiológica e urológica 
do trato urinário. A cintilografia renal com gálio67 é 
um procedimento pouco invasivo que pode indicar a 
presença de infecção renal. Pacientes com infecção 
renal recidivante, logo após receberem tratamento 
bem orientado, podem beneficiar-se com o uso de um 
antimicrobiano, indicado por  nova  cultura, durante 
cerca de seis semanas, caso não haja evidência de 
obstrução das vias urinárias.

Reinfecção: é o aparecimento de uma bactéria dife-
rente da encontrada antes do tratamento, e deve ocorrer 
cerca de duas semanas após o término do tratamento. 
Geralmente são infecções do trato urinário inferior. 
Nas reinfecções freqüentes devem ser pesquisadas ano-
malias das vias urinárias, sendo necessária a avaliação 
urológica, como urografia excretora, ureterocistograma 
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miccional, cistoscopia, etc.
A recorrência de ITU após tratamento adequado, 

pode ser devido a fatores como comprometimento 
renal, anormalidade anatômica das vias urinárias ou 
prostatite  crônica. As condições patológicas que de-
vem ser pesquisadas  nesse  caso  são: cálculo renal ou 
de bexiga, cicatrizes pielonefríticas, cálculo prostático, 
hipertrofia prostática, prostatite crônica, fístulas vesi-
co- vaginais ou vésico-enterais, divertículos uretrais, 
etc.

Nas mulheres, as ITU podem ser causadas por con-
taminação períneo fecal com conseqüente colonização 
bacteriana, assim como pelo uso de diafragma com 
espermicida. Sendo a uretra mais curta nas mulheres do 
que nos homens, é mais fácil a progressão ascendente 
de bactérias, entretanto, as anormalidades anatômicas 
em mulheres com ITU recorrente, não são comuns.

Nas prostatites crônicas, a urinocultura geralmente 
é negativa, sendo necessária cultura de secreção após 
massagem prostática, da urina em jato terminal ou do 
esperma, após ejaculação. Não é necessária a inves-
tigação urológica em homens jovens que tiveram só 
uma ITU com resposta positiva ao tratamento bem 
feito. Eles podem ter sido contaminados por E. coli 
colonizada na vagina ou devido a coito anal sem pre-
servativo. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DRENAGEM URI-
NÁRIA

Em pacientes com cateter urinário permanente, é 
inevitável o aparecimento de ITU. Esse tipo de infecção 
não responde ao tratamento antimicrobiano supressivo, 
pois com o tempo acabam sendo selecionadas bactérias 
resistentes. A melhor conduta nesses casos é o trata-
mento da infecção sintomática. São indicações para 
a cateterização prolongada: obstrução urinária sem 
possibilidade cirúrgica, incontinência urinária com 
lesão na pele adjacente aos órgãos genitais externos 
(escaras, etc.), e alguns casos de disfunção vesical 
neurogênica.

Com o sistema de drenagem fechada, é mais rara 
a migração bacteriana ascendente por dentro do cate-
ter, pois o que realmente ocorre, é o acesso entre ele 
e a uretra. Para reduzir essa migração, é necessária a 
manipulação mínima do cateter.

Inúmeros cuidados devem ser tomados com o cateter 
vesical, como: permanecer o menor tempo, desde que 

possível; ser trocado freqüentemente, em especial, na 
vigência de depósitos e secreções. O sistema deve ser 
fechado e, quando necessária uma cultura da urina, ela 
deve ser feita através de via própria do cateter, com 
cuidados de assepsia. Na incontinência urinária, usar de 
preferência o “condon”, trocando-o diariamente. Nos 
casos selecionados, usa-se o cateterismo intermitente 
e a cultura da urina quando da retirada do cateter.

Em pacientes assintomáticos, com cateter de de-
mora, não é necessário realizar cultura da urina. Ela 
deve ser feita nos casos em que haja febre acima de 
38,3°C por mais de 24 horas e sintomáticos, devendo 
ser realizada também a hemocultura. Os pacientes as-
sintomáticos que apresentam piúria com cateter vesical 
de demora, também não necessitam tratamento anti-
biótico. A piúria pode ser em decorrência da irritação 
vesical pela sonda, assim como a hematúria. Pacientes 
jovens, colaboradores, com bexiga neurogênica devido 
à lesão da medula espinhal, devem ser instruídos a rea-
lizar eles próprios a cateterização intermitente, com os 
devidos cuidados, pois  diminui  a  incidência de ITU. 
Neles também pode ser feita a profilaxia antibiótica 
segundo alguns autores, enquanto outros preconizam 
o tratamento da infecção sempre que ela ocorrer.

Fungos como a Candida albicans freqüentemente 
colonizam a bexiga com cateter de demora, e desapare-
cem com sua retirada, mas havendo sintomas ou piúria 
maciça, é necessário o tratamento com um fungicida 
(Fluconazol).

Após uma única cateterização urinária para dre-
nagem, cerca de 1% dos pacientes pode desenvolver 
ITU. Após 4 dias de drenagem com sistema aberto, 
haverá infecção. Com sistema fechado com três vias 
para lavagem vesical com antibióticos, a infecção po-
derá ocorrer após cerca de dez dias. Em pacientes com 
drenagem a longo prazo deve ser realizada cultura da 
urina mensalmente. Toda vez que um cateter vesical 
for removido, deve-se realizar cultura da urina, após 
alguns dias.

No pós operatório de cirurgias vesicais ou pros-
táticas, a bexiga é  irrigada continuamente com soro 
fisiológico  para evitar a obstrução por coágulos. Com 
a introdução, na bolsa de irrigação, de uma solução 
de clorexidina, o índice de colonização bacteriana 
diminuiu.

A cateterização supra púbica diminui a incidência 
de ITU por cateter,  não sendo, entretanto, um proce-
dimento de rotina, por ser um método invasivo.
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MEDIDAS UTILIZADAS NA PREVENÇÃO DA 
ITU RECORRENTE

A acidificação da urina diminui a colonização bac-
teriana, especialmente com relação aos coliformes, 
mas a profilaxia com antimicrobianos é mais eficaz. 
O pH urinário em torno de cinco, inibe o crescimento 
bacteriano, devido à conversão de ácidos orgânicos fra-
cos. A prevenção da maioria das infecções recorrentes 
pode ser feita com nitrofurantoína na dose de 50mg, ou 
a associação de 40mg de trimetropim com 200mg de 
sulfametoxazol à noite e  diariamente, ou dose dupla, 
em dias alternados ou 3 vezes por semana. Antes de 
qualquer prevenção, entretanto, é necessário erradi-
car a infecção existente, com esquema de antibiótico 
adequado, durante 14 dias. A cultura de urina deverá 
ser feita duas semanas após o término do tratamento, 
para controle de cura.

Na prevenção das ITU recorrentes, as drogas anti-
microbianas para serem eficazes, têm que eliminar as 
bactérias patogênicas fecais da região perineal, sem 
causar resistência bacteriana. A próstata normalmente 
secreta zinco, sendo um potente inibidor bacteriano 
para prevenir infecção ascendente. Níveis baixos de 
zinco são observados na secreção prostática de doentes 
com prostatite.

Em mulheres na pós menopausa com ITU recor-
rente, além do tratamento supressivo a longo prazo, 
pode ser usado estrogênio intravaginal para melhorar a 
vaginite atrófica e diminuir o seu pH, a fim de impedir  
o crescimento bacteriano. Na ITU em mulheres, após o 
coito, é indicado um antimicrobiano depois da relação 
sexual, especialmente o trimetropim combinado ao sul-
fametoxazol (TMP/SMX) em  dose de 80/400, em dose 
única ou por três dias.  O trimetropim é o agente mais 
eficaz dessa associação, porque penetra nas secreções 
vaginais. O pH vaginal baixo constitui-se  uma barreira 
à colonização bacteriana. A higiene após a defecação, 
no sexo feminino, constitui-se uma medida importante 
na prevenção de ITU. O uso do papel higiênico deve 
seguir a direção da vulva para o ânus e não o contrário, 
a fim de evitar a contaminação e colonização bacteriana 
nos órgãos genitais externos. Depois de longo período 
de profilaxia, quando o tratamento for interrompido, 
cerca de 50% das mulheres têm outra infecção em até 
três meses. Quando há disfunção mecânica ou neuro-
gênica vesical, com esvaziamento urinário incompleto, 
aliada à distensão excessiva da bexiga, a urina residual 
permite a colonização bacteriana. As bactérias  que 

produzem breasse como o Proteus mirabilis, a Mor-
ganella morganii, e a Providencia stuartic, desdobram 
a uréia  em amônia, elevando o pH urinário, podendo 
ocorrer precipitação de cristais de fosfato de amônia e 
magnésio, fosfato de cálcio e  carbonato de apatita, com 
formação de cálculos que possibilitam a colonização 
bacteriana. Há indicação de litotripsia para a destruição 
do cálculo, combinada à terapia antimicrobiana.

A infecção recorrente no homem, com a mesma 
bactéria, sugere prostatite ou pielonefrite, havendo 
indicação para tratamento com uma quinolona ou 
TMP/SMX durante quatro a seis semanas. Nas pros-
tatites crônicas a cura é difícil, podendo estar presen-
tes cálculos ou  micro  abscessos  prostáticos após a 
defecação, e o tratamento deve ser conduzido por até 
12 semanas, com uma dessas drogas ou supressão a 
longo prazo.

A nitrofurantoína  e o TMP/SMX  são os agentes 
mais indicados na prevenção de ITU recorrentes, pois 
são menos suscetíveis à resistência bacteriana. São 
usados durante 3 a 6 meses ou por vários anos e até 
alternadamente, dependendo das reações apresentadas 
e das suscetibilidades  bacterianas. Uma quinolona 
pode também ser utilizada, diariamente, na metade da 
dose habitual.

Há pacientes que se tornam assintomáticos  após o 
término de longo período de tratamento supressivo, 
enquanto outros adquirem logo uma nova infecção. 
Alguns podem permanecer assintomáticos com o tra-
tamento contínuo, embora com resultado de cultura da 
urina positiva. Se existir febre prolongada, sem evidên-
cia de infecção de outra origem, está indicada a cultura  
da urina, troca do cateter e tratamento antibiótico, por 
cerca de duas semanas. A bacteriúria assintomática é 
comum nos idosos, não necessitando tratamento.

A profilaxia da ITU é recomendada em mulheres que 
apresentem duas ou mais infecções em seis meses ou 
três ou mais por ano, depois de um tratamento inicial 
bem orientado e com urinocultura negativa duas sema-
nas após o mesmo. A duração da profilaxia, como já 
exposto, deve ser em torno de seis meses e observação 
se há retorno da infecção. Em caso positivo, a profilaxia 
deve ser prolongada por dois anos ou mais.

A nitrofurantoína é uma droga que atua sobre coli-
formes e que não deve ser usada em grávidas, crianças, 
e na insuficiência renal.

Um quimioterápico que também  pode ser usado, 
mas com menor eficácia e especialmente em coli-
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formes, gram negativos comuns e estafilococos, é a 
metenamina. Esta droga hidrolisa-se em meio ácido, 
liberando formaldeido. Ela seria indicada na prevenção 
nos casos de intolerância ao TMP/SMX e à nitrofu-
rantoína. Sua ação é maior quando o pH urinário está 
em torno de 5,5, daí, quando utilizadas, devem ser 
empregadas substâncias acidificantes urinárias e dieta 
rica em proteína  e pobre em verduras. Não há resistên-
cia bacteriana com seu uso. As ITU com bactérias que 
degradam a uréia, produzindo amônia e desta forma 
elevando o pH urinário, não respondem ao emprego 
dessa droga. Duas ações inibem a proliferação bacteria-
na com o seu uso, associado a acidificantes urinários: 
a produção de formaldeido e o pH urinário baixo. A 
metenamina é contra-indicada na insuficiência hepática 
pela produção de amônia, podendo, entretanto, ser 
empregada na insuficiência renal. É usada na dose de 
0,5g quatro vezes ao dia, associada ou não ao ácido 
mandélico (mandelamina), ácido hipúrico  (hipurato de 
metenamina, 1g duas vezes ao dia), ácido ascórbico e 
metionina (dose de 200mg três a quatro vezes ao dia; 
não usar em hepatopatas e na acidose). O mandelato de 
metenamina é contra indicado na insuficiência renal. 
As doses podem ser reduzidas quando a urina se tornar 
estéril e seu emprego só tem indicação no tratamento 
supressivo da ITU baixo, pois sua ação depende do 
tempo em que atua a hidrólise, em torno de três ho-
ras, o que não acontece havendo fluxo urinário alto, 
como nos rins e no uso do cateter urinário com fluxo 
contínuo. Em relação à associação com vitamina C, 
doses elevadas não devem ser usadas, pois aumenta a 
excreção de oxalato, podendo causar litíase urinária. 
O limiar renal dessa vitamina é de 1,5mg/dl, e doses 
maiores de 100 mg serão excretadas pela urina. Não 
há necessidade de suplementação medicamentosa, pois 
sucos de laranja e limão contém cerca de 0,5mg/ml da 
vitamina.

Futuramente, o uso de vacinas contra bactérias 
usuais do trato urinário poderá prevenir as infecções 
recorrentes.
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A MARINHA COMO FORÇA PRESENTE NA SAÚDE DA AMAZÔNIA

CT (S) Cintia Lobo Cezar1

Resumo: Objetivo: descrever a atuação dos Navios de Assistência Hospitalar (NAsH) da Marinha Brasileira 
junto às populações ribeirinhas da Amazônia. Método: apresentar as principais ações de medicina preventiva, 
junto àquelas comunidades e a reação positiva das populações ribeirinhas, em relação à presença daqueles na-
vios, no papel de integração nacional exercido pela Marinha. Considerações finais: constatou-se que a presença 
constante dos NAsH na região amazônica preenche a função do estado na assistência às populações carentes 
da região, contribuindo para a integração nacional.

Descritores: Medicina Militar; Assistência Hospitalar

Abstract: The performance of NAsH is described (Ship of attendance Hospitalar) of the Brazilian Navy 
close to the riverine populations of the Amazonian. The main actions of Preventive Medicine are presented, 
close to those communities. The positive reaction of the riverine populations is emphasized, in relation to the 
presence of the ships hospital and the paper of national integration exercised by the Navy. It is verified that 
the constant presence of NAsH in the Amazonian area fills out the function of the state in the attendance to the 
lacking populations of the area.

Describers: Military Medicine; Attendance Hospitalar

1 Enfermeira Supervisora do Setor de Pediatria do Hospital Naval Marcílio Dias.

INTRODUÇÃO

Em regiões isoladas no norte do País, vivendo uma 
realidade distinta e distante do progresso das grandes 
cidades, vivem milhares de brasileiros desprovidos de 
atenção primária e secundária de saúde, assim como, 
carentes de atenção social. É fundamental explorar 
esta realidade e trazê-la para próximo da civilização 
humana capacitada em conceber os cuidados médico-
odontológicos através da prática profissional, e colocar 
respeito pela vida como condição fundamental ao 
exercício das atividades que são inerentes aos médicos, 
dentistas, enfermeiros e farmacêuticos militares, os 
quais são transportados até estas regiões tão distantes, 
através dos Navios de Assistência Hospitalar (NAsH) 
da Marinha do Brasil (MB), sendo assim, chamados 

de “Navios da Esperança”.
É objetivo deste  trabalho, divulgar as ações de saúde 

desenvolvidas pela MB na Amazônia e sua política 
de saúde, cuja finalidade principal, é implantar uma 
consciência voltada para a preservação e prevenção 
da saúde, através de atendimentos sistemáticos previa-
mente planejados, tornando claro, que nossa Marinha 
de Guerra, também realiza atividades de plena huma-
nização através de  seus NAsH,  percorrendo  rios, 
igarapés, sobrevoando a floresta amazônica, chegando 
até  essas  comunidades chamadas de “Ribeirinhas”.

MÉTODO

O método utilizado foi basicamente a descrição das 
ações de saúde desenvolvidas pela Marinha no período 
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de Novembro de 2000 a Setembro de 2002, através de 
viagens feitas pelo Navio Carlos Chagas, Navio Doutor 
Montenegro e Navio Oswaldo Cruz (Figura 1).

HISTÓRICO

Nos  idos de 1912, os cientistas e sanitaristas Oswal-
do Cruz e Carlos Chagas, horrorizados com o nível 
de incidência da malária na Amazônia, cogitaram em 
construir hospitais nas localidades mais populosas, mas 
desistiram, pois constataram que alguns vilarejos che-
gavam a distar quatro dias “a remo”. A solução apon-
tada  foi  a  de  levar assistência médica aos doentes, 
em vez de construir postos de saúde ou hospitais.

A Marinha atualmente, realiza o sonho dos dois 
cientistas por meio dos NAsH, os quais levam os seus 
nomes, e que foram construídos especificamente para 
realizar atendimentos médico-odontológicos às popu-
lações ribeirinhas.

Os dois NAsH, Oswaldo Cruz e Carlos Chagas, 
foram construídos no Arsenal da Marinha do Rio de 
Janeiro e incorporados à Marinha do Brasil em 1984, 
fruto do convênio entre a Marinha e o Ministério da 
Saúde, da Fazenda e da Previdência e Assistência 
Social.

Em 1997, o governo do Acre,  espelhando-se no bom 
desempenho realizado pelos NAsH, firmou convênio 
com a Marinha e o Ministério da Saúde, incorporando 
o Navio Doutor Montenegro, com o intuito de possi-
bilitar o atendimento do Alto Juruá.

ATUAÇÃO DA MARINHA DO BRASIL NA 
AMAZÔNIA

Os NAsH ficam sediados e agrupados no Comando 
da Flotilha do Amazonas (COMFLOTAM), recebendo 
apoio logístico do Esquadrão de Helicópteros (HU-3). 
Prestam assistência em toda região amazônica, a qual 
corresponde a 49% do território nacional e possui 
11000 milhas de vias fluviais. O Rio Amazonas, como 
se sabe, resulta da junção do Rio Solimões com o Rio 
Negro, e possui mais de 1000 afluentes.

Populações ribeirinhas

As populações ribeirinhas são comunidades ca-
rentes, desprovidas de condições sanitárias básicas, 
refletindo no aspecto de higiene pessoal e coletiva 
(Figura 2). São comunidades localizadas ao longo dos 
rios, navegáveis ou não, e dos igarapés (Figuras 3). O 
rio é a principal via de comunicação e transporte destas 
comunidades, assim como possui outras finalidades 
fundamentais à sobrevivência destas comunidades: 
banho, alimentação, eliminação de dejetos, lavagem 
de roupas e utensílios domésticos.

Operações de assistência hospitalar às populações 
ribeirinhas (ASSHOP)

Figura 2

Figura 3

Figura 1 - NAsH Oswaldo Cruz



72 • Arq. Bras. Med. Naval, 66(1), Jan./Dez. 2005

A Marinha realiza operações de assistência hos-
pitalar às populações ribeirinhas, conhecidas como 
ASSHOP, marcando assim, presença contínua na 
Amazônia.

Cada  ASSHOP é executada através dos NAsH, que 
realizam atendimento em regiões onde executam uma 
política de saúde, através de atendimentos previamente 
planejados, implementar uma mentalidade de cuidados 
de higiene.

Essas regiões são chamadas pólos de saúde e com-
preendem os rios escolhidos, com suas comunidades 
localizadas ao longo de seu percurso.

Recursos existentes nos NAsH

Os recursos oferecidos pelos NAsH são os serviços 
realizados pelo seu pessoal, composto por médicos, 
dentistas, farmacêuticos, enfermeiros, técnicos de PNI 
e técnicos dermatológicos. Os helicópteros  se prestam 
para atender comunidades distantes do acesso fluvial 
e são transportados no convés de vôo dos Navios 
Carlos Chagas e Oswaldo Cruz. As lanchas, agilizam 
os atendimentos, abrangendo um maior número de 
comunidades em determinado período de tempo, 
enquanto o NAsH fundeia ou vem seguindo atrás em 
seu ritmo mais lento.

Possuem consultórios médicos e odontológicos, cen-
tro cirúrgico, enfermarias, incubadoras para cuidados 
a recém-nascidos (Figura 4), farmácia e laboratório de 
análises clínicas.

São distribuídos medicamentos à população no in-
terior dos navios (diretamente pela farmácia) ou fora, 
através de canastras por onde são transportados pelas 
lanchas ou helicópteros (Figura 5).

As vacinas são conservadas adequadamente em ge-
ladeiras, e administradas à população, com o objetivo 
de levar às comunidades o Programa Nacional de Imu-
nização (PNI), sendo distribuídos cartões de vacinação 

para as crianças que não o possuem ou que venham 
a receber suas primeiras vacinas. Fora dos NAsH, as 
vacinas são transportadas através de pequenos isopores 
apropriados (Figura 6).

É importante ressaltar, que o Navio Doutor Mon-
tenegro realiza atendimentos através de uma balsa 
flutuante e móvel, contendo consultórios e farmácia.

De acordo com os recursos de pessoal e material 

dos NAsH, citados acima, pode-se afirmar que em 
cada ASSHOP realizada, os ribeirinhos recebem Figura 4 - Incubadora para recém-nascido

Figura 6

Figura 5
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atendimentos seja pelo próprio navio, por lanchas ou 
mesmo através de helicópteros, enfrentando obstáculos 
de natureza geográfica.

Ações médicas e hospitalares executadas nos pó-
los

As principais ações executadas nos pólos são então 
o  controle preventivo de doenças e a odontologia 
preventiva.

Realiza-se o projeto visão 2000: equipe de oftalmo-
logistas provenientes do Hospital Naval de Belém e da 
Faculdade do ABC de São Paulo  realizam cirurgias da 
catarata e do glaucoma, além de distribuírem óculos 
corretivos e colírios à população ribeirinha.

São realizados atendimentos emergenciais, com 
evacuação aeromédica (EVAM) no casos de pacientes 
em estado crítico que necessitem transferência para um 
hospital de médio ou grande porte, situado na cidade 
desenvolvida mais próxima do pólo.

Também são feitas coletas de material para exa-
mes laboratoriais, cadastro das populações atendidas, 
ações de integração comunitária, palestras educativas 
e pesquisa de doenças infecto-contagiosas comuns à 
região.

Equipe de saúde dos NAsH

Os médicos executam um importante trabalho du-
rante o atendimento individual ao ribeirinho, educando, 
diagnosticando doenças comuns à região e mesmo 
doenças raras e significativas encaminhando exames 
ou pacientes para um estudo mais detalhado em cidades 
maiores, com atendimento secundário e terciário.

Os dentistas cuidam da prevenção de cáries, ensi-
nando as regras básicas da higiene oral, e as tratam, 
podendo chegar às extrações nos casos mais graves. 
São distribuídas gratuitamente escovas dentárias.

Os farmacêuticos são responsáveis pela distribuição 
de medicamentos e por analisar laboratorialmente os 
exames colhidos.

A enfermagem possui um papel educativo à nível 
coletivo, através de palestras sobre verminose, pedi-
culose e escabiose, também  realizando o tratamento 
da água e a distribuição de hipoclorito e orientando o 
aleitamento materno e os principais cuidados com o 
recém-nascido. São feitas palestras sobre a prevenção 
de doenças sexualmente transmissíveis (DST) e pla-

nejamento familiar, controle de doenças diarréicas e 
distribuição de soro de rehidratação oral (Figura 7).

Atendimentos secundários, também compõem as 
ações de enfermagem, como: auxiliar os médicos 
nos procedimentos de pequenas cirurgias, realizar 
curativos e suturas, aferir temperatura, pressão arte-
rial e administrar medicações prescritas, auxiliar nos 

procedimentos do centro cirúrgico, partos e assistên-
cia ao recém-nascido. Também são dados cuidados e 
observação aos pacientes em repouso nas enfermarias 
(Figuras 8, 9 e 10).

Critérios para a escolha de um Pólo de Saúde

Os Pólos de  Saúde são reavaliados anualmente. 
Para que se verifique se é justificável sua classificação 
como área prioritária para atendimento, é necessária 

Figura 7 - Palestras Educativas

Figura 8
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Figura 9

Figura 10

a verificação dos recursos médico-odontológicos na 
localidade (normalmente inexistente), a concentração 
demográfica, o risco de eclosão de epidemias, a pos-
sibilidades de atendimento periódico nas localidades, 
considerando-se a navegabilidade da região para os 
navios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A falta de informação e conhecimento por parte 
das comunidades a respeito do significado de doenças 
transmissíveis, seus vetores e meios de transmissão, 
assim como as conseqüências que estas doenças podem 
trazer à saúde dos integrantes destas comunidades, 
foi uma das observações mais importantes, realizadas 
durante as ASSHOP(s). Observa-se ainda, as seguintes 
doenças mais freqüentes:

• População infantil: parasitose gastro-intestinal, 

infecção  respiratória aguda, dermatite atópica, es-
cabiose, piodermite, anemia, hipovitaminose, cárie 
dentária, diarréia aguda, conjuntivite bacteriana e 
infecção urinária.

• População adulta: dispepsias, parasitoses gastro-
intestinais, diarréia, anemia e cárie dentária.

Para milhares de brasileiros que vivem isolados no 
Norte do País, a visão dos NAsH representa a oportuni-
dade única de receber um tratamento médico, dentário, 
cirúrgico e educativo.

Embarcados nestes navios, os profissionais de 
saúde levam alívio para esta gente tão carente. Esses 
profissionais devem ter qualidades indispensáveis 
para realizar  uma  ASSHOP que encerre com bons 
resultados e dêem cuidados aos ribeirinhos tanto de 
saúde quanto social. Estas qualidades podem ser assim 
citadas:  força de vontade e dedicação, trabalho em 
equipe, humildade, iniciativa, humanidade e capaci-
dade de improvisar.

Além disso, ter a capacidade de fixar a atenção dos 
ribeirinhos durante palestras educativas, com clareza e 
simplicidade nas expressões, pois eles possuem expres-
sões específicas do tipo “obrando” (defecando), “curu-
ba” (escabiose), “bicha” (verminose), “provocando” 
(vomitando), “perna e braço desmentido” (deslocado), 
por exemplo. Deter conhecimento profundo em vetores 
e cadeia de transmissão de doenças infecto-contagiosas 
também é indispensável.

Os profissionais devem não somente tentar fazê-los 
compreender como compreendê-los também.

Através de um conjunto de atitudes de total humani-
zação durante uma ASSHOP, as populações ribeirinhas 
se acostumaram, ao longo de várias gerações, a ver, 
nos navios da Marinha, o maior, senão o único sinal 
de presença  do  Estado, fortalecendo a identidade 
nacional e integridade do território brasileiro, pois as 
populações ribeirinhas têm contato com habitantes de 
cidades dos países vizinhos.

O resultado de  toda  esta  humanização do Norte do 
País pela via fluvial através dos NAsH, pode ser sinte-
tizado com a  seguinte  mensagem: A Marinha conduz  
e  seus   militares  atuam. O  ribeirinho agradece.
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ção, baseadas nas orientações do Grupo de Vancouver, revisão 2001 (Comitê para Editores de Jornais Médicos 
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vras-
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   Separadas do texto, para facilitar sua inclusão.
   Título em negrito.
   Da numeração, afastar usando cinco espaços.
   Sem grade.
   Borda sob o título com 2 e ¼  pontos de espessura.
   Subtítulo das colunas em negrito.
   Fileiras com fonte normal.
   Borda sob o subtítulo com 2 e ¼  pontos de espessura.
   Borda de fechamento com um ponto de espessura.
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   Deve ser auto-explicativa.

5. Figuras (fotos, desenhos, gráficos):
   As ilustrações não devem ser maiores do que 203 por 254 mm.
   As fotos deverão ser em formato JPEG ou BITMAP.
   Incluir texto explicativo no rodapé da ilustração.
   Incluir permissão para reproduzir material publicado previamente ou para usar ilustrações que 

possam
   identificar pessoas.
   Mantenha em seu poder cópias de todas as ilustrações submetidas. Os quadros, tabelas, ilustra-

ções
   e  fotografias deverão ser apresentados em folha separada e, no texto, indicado o local correto da
   inserção utilizando a expressão: “ENTRA FIG/GRÁF./TAB. Nº____”.

6. Autoria:
   Nome(s) completo(s) do(s) autor(es), sua titulação e cargo ou função exercida. Serão aceitos, no
   máximo, cinco  autores  por trabalho. O nome do autor principal deverá estar sempre em primei-

ro
   lugar, independentemente de aspectos hierárquicos.
   Data do encaminhamento do artigo para submissão.
   Endereço do(s) autor(s) e e-mail para correspondência.

7. Organização do trabalho (sugere-se que o conteúdo do texto contenha):

  7.1. Título - conciso e informativo.
  
  7.2. Resumo - não mais de 250 palavras, contendo o propósito do estudo, procedimentos básicos (ma-

terial
   e método), principais resultados encontrados (preferencialmente com dados e seu significado 

esta-
   tístico) e as principais conclusões, sendo enfatizados os novos e importantes aspectos das obser-

vações.
  
  7.3. Palavras-chave - de três a dez palavras-chave, usando-se a listagem existente no “Medical Sub-

ject
   Headings” (MeSH), disponível em http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html.

  7.4. Introdução - estabelece o propósito do artigo e resume a racionalização do estudo ou observação.
   Fornece apenas referências pertinentes estritas e não inclui dados ou conclusões do trabalho rela-

tado.

  7.5. Método - descreve claramente a  forma e as razões da seleção do material, identifica o método e
   procedimentos utilizados no estudo, de tal forma que outros pesquisadores possam repeti-los, 

incluindo
   o tipo de análise estatística realizada.

  7.6. Ética - nos relatos de experimentos realizados com seres humanos, as convenções da Declaração
   de Helsinki de 1975, revisada em 1983, deverão ser seguidas, também no que se refere a não 

iden-
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   tificação dos pacientes, sem nomes, iniciais ou número de prontuário hospitalar. Em animais de 
la-

   boratório, as experimentações deverão seguir a legislação vigente.

  7.7. Resultados - apresenta os resultados em seqüência lógica, tabelas e ilustrações.

  7.8. Discussão - enfatiza os aspectos novos e importantes do estudo e as conclusões a eles conseqüen-
tes,

   sempre baseados nos resultados. Se possível, deverão ser feitas comparações com outros traba-
lhos

   já realizados, incluindo as limitações e implicações do método.

  7.9. Conclusões - enumera e enuncia as conclusões (usualmente até cinco conclusões), a partir da 
dis-

   cussão, baseadas nos resultados.
  7.10. Agradecimentos- pode-se listar os colaboradores e os que apoiaram financeiramente ou mate-

rial-
    mente a pesquisa.
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    texto, citados entre parêntese em algarismo Arábico com tamanho da fonte em 8, sobrescrito. 

A
    formatação das referências no estilo Vancouver está disponível em http://www.icmje.org. As 

re-
    ferências consultadas  e citadas pelo autor devem ter sido nos textos originais completos.

8. Os Arquivos Brasileiros de Medicina Naval não se responsabilizam pelas informações contidas nos tra-
balhos, sendo as mesmas de inteira responsabilidade dos autores.


