
Artigo Histórico/HistoricAl Article

Beribéri: revisão histórica e documental na Marinha do Brasil 
Beriberi:  A historical and documentary review on the Brazilian Navy
Artigos originAis/originAl Articles

Treinamento em trauma para o Time Avançado de Cirurgia do Exército Americano
Trauma training for the U.S. Army Forward Surgical Team
Prevalência de fatores de risco cardiovascular em militares da Marinha do Brasil alocados em Natal (RN)
Prevalence of cardiovascular risk factors among Brazilian Navy military personnel based in Natal (RN) 
Análise retrospectiva de casos de acidente com material biológico no Hospital Naval Marcílio Dias ocorridos no período de janeiro de 2003 a junho de 2008
Retrospective analysis of accidents with biological material at the Hospital Naval Marcílio Dias occurred from January 2003 through June 2008 
Comparação do sangramento pós-operatório entre a cirurgia assistida por computador e a convencional na artroplastia total do joelho
Comparison of postoperative bleeding between computer-assisted navigation and conventional surgery in  total knee arthroplasty 
Artigo especiAl/speciAl Article

Terapia cognitivo-comportamental em grupo para crianças com TDAH no GAAPE
Cognitive-behavioral group therapy for children with ADHD in the GAAPE
revisão de literAturA/literAture review 
Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono: etiologia, método diagnóstico, prevenção e controle – revisão de literatura
Obstructive Sleep Apnea Syndrome: etiology, diagnostic methods, prevention and control – literature review 

VOLUME  71 N.1 JANEIRO/DEZEMBRO 2010 – ISSN O365074-X



Anos 30 – No final da década de 30, a  revista 
científica foi criada pelo aviso n° 1.070, do Ministro da 

Marinha, o Vice-Almirante Henrique Aristides Guilhem, 
em 19 de junho de 1939. 

Anos 40 – É publicada a primeira edição com nove 
artigos e 145 páginas. A periodicidade é semestral. 
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editoração dos artigos científicos. 
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nas bases de dados no mundo científico. 
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In the 40’s – The first issue is published with nine articles 
and 145 pages. It is published bi-annually. 
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scientific articles.
 
In the 60’s – The articles begin to be published with an 
abstract, the references and giving credit to authors.  
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sections: Introduction, Material & Methods, Results, Discussion 
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In the 80’s – The journal is regularly published. It is printed 
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With the use of information technology, indexing becomes 
vital for the research and retrieval of articles. 
 
At the end of the 90’s – The new publishing standard of 
scientific articles keeps up with the advances in science and 
technology due to globalization. 

In the 2000’s – The journal begins to be published in two 
languages: Portuguese and English, for the purpose of 
indexing it in scientific databases.
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Almirante (Md) Otávio Joaquim Tosta da Silva.
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Mensagem/Message
Mensagem do Diretor de Saúde da Marinha/Message from the Navy Health Care Director

O
s Arquivos Brasileiros de Medicina Naval têm si-

do, ao longo do tempo, um símbolo da capacida-

de técnica e da vocação científica do Corpo de 

Saúde da Marinha (CSM). Desde 1940, data de 

sua primeira edição, profissionais de saúde têm usufruído dos 

conceitos e experiências ali divulgados os quais, inequivoca-

mente, revelam a vertiginosa evolução técnico-científica apli-

cada às ações de saúde na Marinha, nas áreas operativa, as-

sistencial e pericial.

A publicação científica de saúde possibilita a divulgação de 

relevantes trabalhos desenvolvidos e, dessa forma, fortalece 

o elo entre os autores e os demais profissionais, contribuindo 

para o seu aperfeiçoamento e atualização.

Esta edição, que faz parte dos eventos comemorativos do 

161º aniversário do Corpo de Saúde da Marinha, reveste-se 

de singular importância, pois chega ao tempo em que o Ins-

tituto de Pesquisas Biomédicas, localizado no Hospital Naval 

Marcílio Dias, é revitalizado, aproximando, ainda mais, as ati-

vidades de saúde na Marinha dos órgãos de pesquisa e das 

universidades. Agradeço a todos que direta ou indiretamente 

dedicaram seu tempo e talento para que esta revista fosse 

concluída e publicada.

Tenho a certeza de que os temas selecionados, entre arti-

gos originais, de revisão e relatos de caso, serão valiosa fonte 

de informações, e proporcionarão agradável entretenimento e 

bons momentos de reflexão. 

Por fim, cumprimento aos integrantes do CSM, militares 

e civis pela tão significativa data. Viva o Corpo de Saúde 

da Marinha! 

Celso Barbosa Montenegro
             Vice-Almirante (Md)

Diretor de Saúde da Marinha

T
he journal Arquivos Brasileiros de Medicina Na-

val have been over time a symbol of technical 

capacity and scientific vocation of the Navy Me-

dical Corps (CSM). Since 1940 – the date of its 

first issue – health professionals have been enjoying the 

concepts and experiences disclosed thereof, which clearly 

show the rapid technical-scientific evolution applied to the 

health care actions in the Navy operational, assistance and 

inspection areas.

Scientific publication in healthcare enables the release of 

relevant works, thus strengthening the link between the au-

thors and other professionals, contributing to its improvement 

and updating.

This edition, which is part of the events celebrating the 

161st anniversary of the Navy Medical Corps, is of singu-

lar importance, because it arrives on the time when the 

Institute of Biomedical Research, located at the Hospital 

Naval Marcílio Dias, has been renovated, further appro-

aching the health Navy activities to research institutions 

and universities. Thanks to all who directly or indirectly de-

voted their time and talent for this journal to be completed 

and published.

There is no doubt that the selected topics, including origi-

nal articles, review articles and case reports, will be a valua-

ble source of information and provide pleasant entertainment 

and good moments of reflection. 

Finally, I salute the military and civilians members of the 

CSM for such significant date. Congratulations to the the Na-

vy Medical Corps! 

Celso Barbosa Montenegro
             Vice-Admiral (Md)

Navy Health Care Director
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Editorial                                         

C
ompletando nesta edição 71 anos de publicação, a re-

vista ARQUIVOS BRASILEIROS DE MEDICINA NAVAL, 

criada em 1939 pelo aviso no 1.070, do então Ministro da 

Marinha Henrique Aristides Guilhem, é um registro de 

parte dos 202 anos da história da atividade da saúde naval, repre-

sentadas por artigos que focam as várias vertentes das atividades do 

Corpo de Saúde da Marinha. 

Nesta edição, a Medicina Operativa é representada por um artigo 

sobre uma proposta de treinamento avançado em trauma em uma 

organização militar. O Hospital de Natal nos brinda com uma análise 

da avaliação dos fatores de risco cardiovascular em 1.846 militares 

da MB. O Hospital Naval Marcílio Dias avalia os casos de acidentes 

com materiais biológicos, num corte de cinco anos, bem como apre-

senta o estado da arte na cirurgia de joelho assistida por navega-

ção computadorizada. A Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória, 

apresenta a sua experiência na terapia cognitivo-comportamental 

em crianças portadoras de Transtorno do Déficit de Atenção com Hi-

peratividade (TDAH) realizada no Grupo de Avaliação e Acompanha-

mento de Pacientes Especiais (GAAPE). Apresentamos ainda um ar-

tigo de revisão sobre a Síndrome da Apneia do Sono produzido no 

Segundo Distrito Naval.

Por fim, o Centro de Perícias Médicas da Marinha (CPMM) apre-

senta um artigo sobre o beribéri. Uma doença que acometeu os ho-

mens do mar por mais de quatro séculos e desafiou os profissionais 

de saúde naval daquela época. Apresenta os registros de 1.017 ca-

sos de beribéri entre 1900 e 1901 arquivados no CPMM. Trata-se de 

um belo registro histórico dos desafios enfrentados e das ações to-

madas pelos profissionais de saúde que nos antecederam.

Boa leitura...

Roberto Casella Aversa

Capitão-de-Mar-e-Guerra (Md)

Editor-Chefe

A
RQUIVOS BRASILEIROS DE MEDICINA NAVAL (Brazi-

lian Archives of Naval Medicine) is completing with this 

issue 71 years of publication. The journal – created in 

1939 by Notice no. 1,070 by the then Minister of the Na-

vy, Henrique Aristides Guilhem – is a record of part of the 202 years 

of history of Naval Health Care, represented by articles focusing se-

veral aspects of the activities provided by the Navy Medical Corps. 

In this issue, the journal provides an article on Operational Medi-

cine, proposing an advanced training in trauma in a military organiza-

tion. Hospital de Natal provides an analysis of the cardiovascular risk 

factors assessment performed in 1,846 militaries from BN. Hospital 

Naval Marcílio Dias provides two articles, one evaluating cases of 

accidents with biological materials in a five-year cut-off and the other 

one discussing the state of art in computer-assisted navigation in 

knee surgery. Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória describes 

their experience with cognitive-behavioral therapy in children with 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) performed by the 

Group of Evaluation and Monitoring of Special Patients (GAAPE). 

It further provides a review article on sleep Apnea Syndrome devel-

oped by the Second Naval District.

Finally, there is an article developed by the Centro de Perícias 

Médicas da Marinha – CPMM (Navy Medical Inspection Center) 

about Beriberi, a disease that had afflicted men of the sea for more 

than four centuries and challenged naval health professionals of that 

time. The article reports the records of 1,017 cases of beriberi oc-

curred between 1900 and 1901 and filed at CPMM. This is a won-

derful historical record of the challenges faced and actions taken by 

those health professionals who have come before us.

Enjoy the reading...

Roberto Casella Aversa
Captain (Md)

Chief Editor
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BERIBÉRI: REVISÃO HISTÓRICA E DOCUMENTAL  
NA MARINHA DO BRASIL

CMG (Md-RM1) Regis Augusto Maia Frutuoso1

Recebido em 18/3/2010  
Aceito para publicação em 30/4/2010

RESUMO
O autor apresenta os resultados de pesquisa documental, realizada com a finalidade de conhecer os procedimentos médico-periciais 

utilizados nas avaliações das guarnições da Marinha do Brasil, no período 1900/1901, realizadas no Hospital Central da Marinha, na Ilha das 
Cobras.

Observa a alta frequência de beribéri como causa de incapacidade temporária para o Serviço Ativo da Marinha.
Desenvolve ainda um breve relato da epidemia de beribéri que assolava as tripulações dos navios das Marinhas de todo o mundo no início 

do século XX, relembrando as condutas tomadas diante da doença em nosso país.
Finalmente, apresenta documentação e fatos pouco conhecidos, testemunhando o significativo valor  histórico do material  coletado nos 

arquivos do Centro de Perícias Médicas da Marinha.

Palavras-chave: beribéri; medicina naval/história; militares; surtos de doenças; Brasil/epidemiologia; Centro de Perícias Médicas 
da Marinha.

INTRODUÇÃO
O autor verificou casos de beribéri, em número significativo, ao revisar os registros das atas de inspeções de saúde, hoje arquivadas no 

Departamento de Auditoria Médico-Pericial do Centro de Perícias Médicas da Marinha, referentes aos anos de 1900 e 1901. 
Sendo esta doença, hoje, estatisticamente inexpressiva, esse fato motivou uma maior investigação da evolução histórica da patologia, 

que já representou uma verdadeira ameaça para as tripulações dos meios navais. 
Este artigo faz uma revisão histórica e documental, do biênio com a finalidade de estudar os procedimentos médico-periciais utilizados 

no início do século XX, no curso das avaliações dos militares. 
Visa ainda identificar quais patologias e com que frequência, acometiam aqueles destemidos homens do mar.
Foi constatado na pesquisa que existem documentos médico-periciais produzidos pela Diretoria de Saúde da Marinha desde o ano de 

1900 até a presente data, arquivados no atual Departamento de Auditoria Médico-Pericial do Centro de Perícias Médicas da Marinha. 
Foram estudados os registros médico-periciais de 1.017 inspeções de saúde realizadas no período de 1900/1901, nas dependências do 

atual Hospital Central da Marinha, situado na  Ilha das Cobras.
As finalidades dessas inspeções eram basicamente duas: verificar o estado de aptidão para o ingresso no Serviço Ativo da Marinha e ve-

rificação de deficiências funcionais (VDF), ou seja, uma avaliação físico-clínica do militar que, por infortúnio, adoecia ou sofria algum acidente.
Nos anos estudados (1900/1901), foi constatado que nas inspeções com a finalidade de verificação de deficiências funcionais, a Junta 

de Saúde considerou como incapacidade definitiva para o Serviço Ativo da Marinha 65,4% dos casos. A licença para tratamento de saúde 
foi concedida a 34,6% dos inspecionados.    

As doenças de maior frequência, que incapacitavam definitivamente foram, em primeiro lugar, a tuberculose pulmonar, seguida pela sífilis, 
lesões cardíacas de etiologias diversas e as poliartralgias crônicas.

Em relação às que causavam incapacidade temporária, chamou atenção a prevalência do beribéri.
A pesquisa surpreendeu não só pela identificação de uma patologia que vitimou os homens do mar nos primeiros anos do século XX, 

bem como pela descoberta de documentos e fatos pouco conhecidos até então. 
O beribéri é hoje, estatisticamente, uma página virada da história, não ocorrendo mais no pessoal embarcadiço, desde que foi desven-

dada a sua etiologia, possibilitando a pronta prevenção e tratamento. No meio naval, graças aos recursos técnicos (armazenagem e refrige-
ração), foi totalmente erradicado.

1 Médico formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Chefe do Departamento de Auditoria Médico-Pericial do Centro de Perícias Médicas da 
Marinha, Membro titular da Academia Brasileira de Medicina Militar e Membro da Sociedade Brasileira de História da Medicina.
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Revisão histórica
As condições de êxito e a própria sobrevivência nas navegações 

pelos mares no passado, desde o século XVI, eram repletas de ris-
cos e dificuldades causados pela precariedade dos instrumentos as-
tronômicos, como também pela ocorrência de doenças de origem 
então desconhecida.

Desde o século XVI, as naus partiam para permanecer meses 
no mar. Os alimentos precisavam durar muito tempo sem deteriorar e 
consistiam principalmente de carne de boi, porco ou peixe salgada, 
vegetais secos como ervilhas, cebola, vinagre, azeite e as “bolachas 
de marinheiro”, que eram cozidas duas vezes para serem mais du-
ráveis, sendo conhecidas também como “biscoito de marear”, consti-
tuindo-se numa bolacha dura e salgada, cuja fabricação se confunde 
com a própria história da navegação. Existem relatos de que eram 
assadas em fornos reais, como o do Vale do Zebro, em Lisboa, onde, 
entre 1505 e 1507, foram fabricadas mais de mil toneladas.11

Os historiadores relatam que as principais causas de morte das 
tripulações eram os acidentes provocados pelas tempestades, segui-
das pelas doenças. Tamanha era a perda de vidas humanas que 40% 
da tripulação não chegava ao destino, e a partir dos séculos XVI e 
XVII foram construídos hospitais nas principais rotas de navegação.   

O beribéri foi um grande enigma, acometendo as Marinhas de 
vários países, causando baixas nas guarnições e permanecendo du-
rante muito tempo sem a sua etiologia definida, atemorizando os tri-
pulantes das naus.   

O termo beribéri, adotado na terminologia médica, provém do 
cingalês (sinhalese), língua originária da Índia e atualmente um dos 
idiomas em uso no Sri Lanka (antigo Ceilão). O significado da pala-
vra beri é fraqueza e beri-beri, extrema  fraqueza, assim escrito, pois, 
no cingalês o superlativo é formado pela repetição da palavra.9

Em 1642, Jacob Bontius (1592-1631) – em livro publicado em 
latim 11 anos após a sua morte, na Batávia, por seu irmão, William 
Bontius –, após observação de casos no Sudeste asiático, fez o pri-
meiro relato científico da doença no Ocidente, De medicina Indorum, 
lib. Iii., cap i. de paralyseos quadam specie quam Indigenae beri-beri 
vocan. Dez anos mais tarde, em 1652, outro médico holandês, Nico-
laas Tulp (1593-1674), após ter observado um jovem oriundo das Ín-
dias Orientais, que sofria de uma doença que os nativos chamavam 
de beribéri, fez uma  descrição da patologia de forma detalhada, po-
rém não a associou com a deficiência alimentar.8

Etiologia – um enigma decifrado
As causas aventadas à época eram diversas: os estudos mais 

antigos responsabilizavam os fenômenos físicos e o atribuíam aos 
miasmas terrestres, às latitudes, às estações do ano, umidade e, 
posteriormente, às intoxicações químicas causadas pelo arsênico, 
dióxido de carbono, ácido oxálico, evoluindo mais tarde para uma 
suspeita de etiologia infecciosa.

O beribéri apresentava-se, na maioria das vezes, de forma epi-
dêmica e em comunidades fechadas, acreditando-se estar diante de 
uma doença contagiosa.

A Armada holandesa vinha sendo flagelada pelo beribéri nas su-
as colônias, principalmente na Indonésia que era sua possessão no 
século XIX.  Por essa razão, indicou uma comissão para realizar um 
estágio no laboratório Koch, em Berlim, para dominar as técnicas 
bacteriológicas, antes de dirigir-se para o local da epidemia. 

Observaram mais tarde que o micrococcus isolado não pre-
enchia os postulados de Koch. Dessa forma, a tese de causa 
infecciosa ficava cada dia mais difícil de ser comprovada como 
etiologia do beribéri.9

No XXII Congresso de Medicina Tropical e Higiene realizado em 
Londres, em 1913, ficou estabelecido que “a vista da prova da não 
infecciosidade do beribéri, a seção sugere que em todos os portos as 
autoridades sanitárias devem abolir as quarentenas e outras medi-
das restrictivas contra esta moléstia”. No Brasil, a partir desta data, o 
Departamento Nacional de Saúde Pública também excluiu o beribéri 
da lista das moléstias de notificação compulsória.5

Finalmente, no século XX, ficou esclarecido que a enfermidade 
era consequência de uma deficiência nutricional.

Em 1889, o pesquisador Christiaan Eijkman (1858-1930), oficial-
médico holandês, isolou da cutícula do arroz uma substância que 
denominou de princípio antineurítico.  

Eijkman, após estudar os dados obtidos em 101 presídios tota-
lizando 300 mil presos, observou que a prevalência de beribéri era 
300 vezes maior nas prisões que usavam o arroz polido em relação 
àquelas que não usavam. Concluiu assim a existência de uma toxina 
no arroz descorticado, a qual seria neutralizada pelo princípio anti-
neurítico por ele isolado: este foi o seu único equívoco.9, 5

Gerrit Grijns, pesquisador holandês que sucedeu Eijkman na di-
reção do laboratório, formulou a teoria de que o beribéri não era cau-
sado por uma toxina, mas pela carência de uma substância existente 
na cutícula do arroz.12

A natureza química dessa substância foi identificada em 1911 
por Casimir Funk (1884-1967), bioquímico polonês, que cunhou a 
palavra vitamina, formada do latim vita, vida + amina, por ser um fa-
tor acessório da alimentação, essencial à vida.9 Quanto à “amina”, foi 
uma generalização precipitada do químico e, tempos depois, desco-
briu-se que, ao contrário do que esse termo dá a entender, nem sem-
pre essas substâncias derivam da amônia. Na sequência em que es-
ses compostos orgânicos foram descobertos seguiu-se a nomeação 
em ordem alfabética. 

A vitamina, contida na cutícula do arroz, foi isolada por Jansen e 
Donath em 1926, que lhe deram o nome de aneurina, e finalmente foi 
sintetizada em 1936, simultânea e independentemente por Williams 
e Cline, nos Estados Unidos, e Andersag e Westphal, na Alemanha, 
recebendo o nome de tiamina por conter enxofre em sua molécula 

No Brasil, entre outros, tiveram destaque os trabalhos Contri-
buição ao estudo do beribéri por Dr. Pacheco Mendes, em 1889, e 
o de Jaime Silvado, intitulado O beribéri na Marinha Militar do Bra-
zil, datado de 1907.7,10
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(thio em grego, enxofre).9

Por seus méritos, Christiaan Eijkman, formado em Medicina pe-
la Universidade de Amsterdã, realizou o primeiro trabalho científico 
sobre o conceito de vitaminas, e dividiu em 1929 o Prêmio Nobel de 
Fisiologia e Medicina com Frederick Gowland Hopkins (1861-1947) 
por seus estudos sobre as propriedades das vitaminas.  

No século XIX ocorreram, em nosso país,  várias epidemias de 
beribéri, entre elas a que foi identificada na Corveta Nictheroy, em 
1882 quando em viagem para a Bahia e no século XX, as ocorri-
das no Contratorpedeiro Rio Grande do Sul, em Dakar, em 1918, 
a do Encouraçado Minas Gerais, em Nova York, em 1920 e a do 
Encouraçado São Paulo também em 1920, quando demandava à 
Europa conduzindo Alberto I e Elisabete, reis da Bélgica, que vie-
ram visitar o Brasil.5

O beribéri, como foi relatado, já existia de longa data, porém foi 
apenas na metade final do século XIX que assumiu proporções epi-
dêmicas por causa dos seguintes fatores:
• as viagens  longas exigiam um grande estoque de gêneros, e ob-

servou-se, com o tempo, que o arroz polido, ou seja, sem a pelícu-
la que o envolve, tornava-se mais resistente,  podendo assim  ser 
armazenado por longos períodos; 

•  na época, o comércio internacional estava em franca expansão e, 
assim, o arroz tornou-se um produto escasso, devido ao fato de 
muitos países não o produzirem, e quem o cultivava o fazia para 
consumo local, necessitando que o importassem da China; e

•  na China, o arroz tinha que ficar armazenado longos períodos 
até que chegasse aos consumidores, portanto necessitavam 
de um grão mais resistente: o arroz polido. As primitivas má-
quinas chinesas de processamento foram sendo substituídas 
gradualmente por versões que produzissem um arroz branco, 
polido e com excelente aparência, sendo estes preferidos ao 
não polido, na alimentação da população.10

 Os tripulantes dos navios que se lançavam aos mares tinham o 
armazenamento e a conservação dos alimentos como um dos maio-
res desafios a enfrentar.

Aspectos clínicos
O beribéri, estado de carência nutricional, é desencadeado pela 

depleção e não reposição das reservas de vitamina B1 ou tiamina. 
A tiamina é importante para várias reações químicas do organismo, 
principalmente na condução dos impulsos nervosos.15

As vitaminas hidrossolúveis, como no caso da vitamina B, são 
armazenadas em pequenas quantidades no organismo, requerendo 
uma ingesta regular. O início dos sintomas de carência são precoces 
quando comparado com as vitaminas lipossolúveis (A, D, E e  K).14

A doença se caracteriza sintomaticamente por fraqueza impor-
tante, anorexia, dificuldade de movimentação com rigidez nas extre-
midades dos membros, alterações de sensibilidade, confusão men-
tal, dificuldade em respirar, edema subcutâneo e dos músculos dos 
membros inferiores, podendo evoluir para as cavidades serosas.13

O início é súbito ou gradual, progredindo lenta ou rapidamente, 
apresentando surpreendente melhora e recaída no curso da doença.15

Registros periciais na Marinha do Brasil
O estudo realizado permitiu evidenciar que, na Marinha do Brasil, 

o beribéri atingiu muitos tripulantes de navios de guerra. 
Os militares acometidos eram inspecionados pela junta de saúde 

que avaliava sua aptidão para o Serviço Ativo.
Surtos de beribéri ocorriam durante as viagens, com o início 

dos sintomas após o 12º dia de mar, aproximadamente, e as quei-
xas eram inicialmente de parestesias de membros inferiores evo-
luindo para outros grupos musculares, provocando fraqueza inten-
sa, impeditiva para qualquer atividade laborativa e, que sem uma 
alimentação adequada, evoluía com edema, disfunção cardíaca e 
transtornos mentais.5,7

Nos registros dos surtos ocorridos a bordo dos navios da Mari-
nha do Brasil, a apresentação clínica era distinta, de acordo com as 
funções que desempenhavam. Os marinheiros com atividade mus-
cular intensa e alta ingesta de carboidratos desenvolviam a forma 
edematosa, ou seja, iniciavam o quadro clínico com dispneia, taqui-
cardia, edema de membros inferiores e falência cardíaca. Aqueles 
com menor atividade física apresentavam mais comumente neuro-
patia periférica ou confusão mental.7

Foi observado que as perícias médicas eram transcritas em li-
vros de ata, seguindo uma ordem cronológica, com lançamento do 
posto ou graduação, nome do inspecionado, enfermidade de que era 
portador e o laudo conclusivo da inspeção de saúde.

Nos casos de verificação de deficiências funcionais, a junta de 
saúde, sempre composta por três médicos, após inspecionar o enfer-
mo, considerava duas condições: exarava o laudo de invalidez,  po-
dendo ou não angariar os meios de vida, ou concedia um período 
determinado para licença de tratamento de saúde.   

Na análise documental das causas de incapacidade temporária 
para o Serviço Ativo da Marinha ocorridas no início do século XX,  
constatou-se que o beribéri foi a principal causa de afastamento, res-
pondendo por 28,5% dos casos, seguido pelos distúrbios digestivos 
(23%), distúrbios respiratórios (20%), doenças então denominadas 
como venéreas (12,5%) e outras (16%). Observou-se também que 
acometia principalmente praças, preferencialmente os foguistas e  
poucos oficiais também foram atingidos.

Observar 6ª  e 11ª  linha – dois militares sofrem de beribéri necessitando 
de três meses e um mês respectivamente para tratamento. Livro de atas 
de inspeções de saúde – Marinha do Brasil. 1900.

O tempo de licença para tratamento de saúde concedido pela 
Junta Médica variava de um a três meses, sendo que muitos pa-
cientes eram encaminhados para a então denominada Enferma-
ria de Copacabana, criada exatamente para essa finalidade, pois 
era pensamento da época, tratar-se de doença infectocontagiosa. 
No final do século XIX, Copacabana era local deserto, de difícil 
acesso, com clima esplêndido e salubre, constituindo num exce-
lente sanatório.  
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Observar 7ª  linha – “Foguista contratado Joaquim Ferreira da Costa soffre 
de beriberi devendo baixar à Copacabaña.” Documento inédito. Livro de 
atas de inspeções de saúde –  Marinha do Brasil. 1900.

Verificou-se ainda, em relação à atividade profissional, que a 
taxa de prevalência foi alta nos foguistas, cuja função era cuidar 
das fornalhas nas máquinas de propulsão a vapor. Os foguistas 
desempenhavam intensa atividade física, além de seu ambiente 
de trabalho ser inóspito, convivendo com elevadas temperaturas, 
ausência de ventilação e confinamento. Para suportar tais condi-
ções adversas ingeriam dieta rica em carboidratos, compensando 
a perda energética.

vou-se, ainda mais, que os taifeiros peculiarmente também não con-
traíam a doença, pois estes ingeriam a mesma comida dos oficiais. 

 

Ao chegar em Nova York, a bordo do Encouraçado Minas Gerais, 
foram diagnosticados os primeiros casos de beribéri em 5 de setem-
bro de 1920. Os casos foram aumentando nos dias subsequentes, 
acometendo  97 militares da tripulação, ocorrendo dois óbitos. Os mi-
litares doentes foram encaminhados ao Hospital Naval de Brooklin, 
onde foram submetidos a tratamento com reforço alimentar com evo-
lução para cura em todos os casos.

Em 1923, segundo Erasmo Lima, oficial-médico da Marinha do 
Brasil, foram implantadas as seguintes medidas para profilaxia de  
beribéri na Marinha do Brasil, obtendo redução  drástica na incidên-
cia da doença.5

"1. nas grandes travessias, onde o uso de conservas é inevitável, 
usar as mais recentes, e o governo solicitará aos fabricantes que 
mencionem visivelmente, nas embalagens, a data do enlatamento.

2. uma vez o navio atracado no porto, dar preferência à carne fresca 
ou peixe, legumes frescos e frutas. Evitar conservas.

3. abandonar a praxe do armazenamento constante de rações, por-
que os paióis de bordo, em geral quentes, úmidos e mal ventila-
dos, não conservam por longo tempo os alimentos em bom estado. 
Os cereais são atacados por parasitas, que os alteram, tornando-
os inadequados ao consumo.

4. nos deslocamentos da Esquadra, os navios maiores levariam nas 
suas frigoríficas alimentos frescos, carnes, peixes, legumes e fru-
tas para prover a distribuição durante um prazo igual ou 2/3 ao da 
maior travessia.

5. os navios de menor porte, quase nunca fazem grandes travessias, 
porém quando o fazem, são apoiados por um de maior porte e 
nestes casos podem fazer a transferência de alimentos frescos ao 
encargo deste.

6. deve ser evitada a prática de recebimento de gêneros para a viagem 
completa, pois estes vão perdendo o valor nutritivo pela longa arma-
zenagem. Dar preferência ao reabastecimento nos portos de escala.

7. está provado que alguns alimentos têm poder preventivo e curativo 
contra o beribéri, principalmente os vegetais frescos e uma varie-
dade de feijão conhecida como katjang-idgo (Phaseolus radiatus).

8. ter em mente, que o cozimento de legumes tem ação destrutiva 
sobre os nutrientes, preferindo o uso de saladas e de frutos crus. 

Contratorpedeiro Rio Grande do Sul
1918 – Dakar

Repatriados 7 Todos recuperados

Falecidos 4 2 a bordo e  2 no hospital

Curados 74

Total 85

Encouraçado Minas Gerais
Hospital Naval do Brooklin –  1920 – Nova York  

Falecidos 2

Curados 95

Total 97

Observar 5ª linha – “Foguista de 2ª classe extranumerário Theotonio 
Baptista Caldeira, soffre de beriberi, moléstia que o inhabilita para o 
trabalho durante trez meses pelo menos. Como é Foguista e  o seu contrato 
termina a 16 de setembro do corrente anno, é a Junta de parecer que seja 
concedida a sua baixa.” Livro de atas de inspeções de saúde –  Marinha do 
Brasil. 1900.

Os navios brasileiros no início do século XX, a maioria de pro-
pulsão a vapor, tinham paióis quentes, mal ventilados, úmidos e não 
possuíam sistema de refrigeração adequado para a conservação de 
gêneros alimentícios frescos, que suportassem muitos dias de mar.

Para se ter uma ideia das travessias à época, o Cruzador Almi-
rante Barroso, comandado pelo CMG Custódio de Melo navegou 72 
dias para ir de Valparaíso, no Chile, a Sidney, na Austrália, por oca-
sião da viagem de circunavegação. 

Foram inúmeros os surtos da doença a bordo dos navios de 
guerra brasileiros no início do século XX. Serão descritos dois dos 
mais significativos de nossa Marinha.5

No Contratorpedeiro Rio Grande do Sul, surgiram os primeiros 
casos de beribéri  em novembro de 1918, atingindo 35% da guar-
nição, acometendo 85 militares. Este surto foi atribuído à época, ao 
enfraquecimento dos marinheiros, pois estes tinham contraído ante-
riormente gripe e malária. Um fato curioso registrado na ocasião foi 
que a gripe e a malária atingiam mais os oficiais , enquanto o beribéri 
acometia principalmente as praças, poupando os oficiais, reforçando 
a hipótese de que a alimentação tinha papel preponderante.  Obser-
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Se a cocção dos legumes for necessária, aproveitar a água, pois 
é rica em nutrientes.

9. relembrar sempre as regras básicas de higiene, pois a sua inob-
servância abre as portas para diversas enfermidades." 

Quando os navios chegavam aos portos eram implementadas 
medidas dietéticas como, por exemplo, fornecimento de carne fres-
ca, verduras e frutas obtendo resultados muito satisfatórios.

Eram inúmeros os casos da doença acometendo nossos mari-
nheiros, sendo estes baixados em hospital-barraca na Ilha do Go-
vernador. A Marinha, diante do número crescente de casos e sendo 
a doença considerada contagiosa, necessitou criar um hospital para 
os beribéricos – a Enfermaria de Copacabana – sendo seu primeiro 
diretor o CMG (médico) Euclides Ferreira da Rocha, situada no ca-
minho que ligava a Rua Real Grandeza  a Rua Barrozo, atual Siquei-
ra Campos, trajeto onde foi construído um túnel para passagem de 
bondes facilitando assim o acesso a Copacabana.2,3

Faria de Alencar, a União adquiriu do Conde de Nova Friburgo uma 
propriedade que foi incorporada à Marinha para nela estabelecer um 
sanatório para  acomodar os doentes de beribéri.1

A melhora dos doentes foi logo sentida pela mudança de clima, é 
certo, mas sobretudo por uma melhor alimentação rica em vitaminas. 
A cidade, porém, ficou sobressaltada, temendo a possível indiscipli-
na dos marinheiros e o perigo iminente de contaminação, pois, na 

Na Enfermaria de Copacabana, segundo o cirurgião naval Do-
mingos dos Santos, foram tratados de 1890 a 1896, aproximadamen-
te 1.266 beribéricos da Marinha. 

No início do século XX, foi verificado que a Enfermaria de Copa-
cabana para os beribéricos não mais correspondia à sua finalidade 
pois, ao supor que se tratava de doença contagiosa, acreditava-se 
que os doentes necessitavam de mudança de ambiente e clima.

Em 22 de março de 1910, sendo Presidente da República o Dr. 
Nilo Peçanha, e Ministro da  Marinha o Vice-Almirante Alexandrino 

opinião da população, um hospital de beribéricos seria um potencial 
centro de disseminação da doença.

No decorrer dos anos, após descoberta a causa do beribéri, que 
tem sua origem na deficiência de vitamina B1, a doença deixou de ser 
um flagelo e desapareceu da Marinha.

O Sanatório Naval destituído da sua finalidade inicial, foi transfor-
mado em hospital especializado para convalescentes e tratamento 
de tuberculosos. 

A ingesta adequada de tiamina foi confirmada como sendo capaz 
de prevenir o beribéri. 

A cocção do arroz antes da remoção da casca, procedimento 
conhecido como parbolização, faz com que a vitamina se dissemine 
por todo o grão, preservando e conservando todas as suas proprie-
dades protetoras.

CONCLUSÃO
O autor procedeu a uma pesquisa histórica e documental nos ar-

quivos existentes no Departamento de Auditoria Médico-Pericial do 
Centro de Perícias Médicas da Marinha, consultando o livro de ata 
que contém as inspeções de saúde dos servidores civis e militares 
da Marinha do Brasil, no período de 1900 a 1901 e constatou:

• O beribéri foi uma importante causa de afastamento temporário 
de militares do Serviço Ativo da Marinha, fato este testemunhado 
pelos registros médico-periciais obtidos.

•  Nas tripulações vitimadas pelos surtos de beribéri, as praças eram 
a maioria, e havia nítida predominância do pessoal que trabalhava 
nas máquinas de propulsão a vapor. Os foguistas  e maquinistas ti-
nham maior predisposição a desenvolver a doença, devido a exer-
cer atividade física extenuante com alta ingestão de carboidratos  
deficientes em vitamina B1.

• A história do conhecimento, da causa e a obtenção da cura do be-Sanatório Naval de Nova Friburgo — 1910

Enfermaria de Copacabana — 1890

Enfermaria de beribéricos — Sanatório Naval de Nova Friburgo
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ribéri foi dramática e está devidamente documentada na literatura 
médica.  Não resta dúvida de que uma alimentação deficiente pode 
matar tanto quanto os perigos do mar.

• O beribéri, nos dias atuais, é praticamente inexistente nas Mari-
nhas de todo mundo, devido à existência de modernas instalações 
de refrigeração nos navios e sofisticadas técnicas industriais de 
conservação alimentar.

• O Centro de Perícias Médicas da Marinha é um real depo-
sitário da memória viva da história da Marinha do Brasil e 
guarda em seus arquivos registros de inestimável valor. Es-
tes não possuem apenas relevância histórica, mas são úteis 
para fundamentar  decisões técnicas, que, respaldadas no 
fiel conhecimento das  origens mais remotas  dos problemas 
de saúde do militar, resultarão em estratégias acertadas, ga-
rantindo a integridade psicofísica de seu patrimônio humano. 
O resultado será a máxima eficiência da Força, asseguran-
do que a Marinha continue a cumprir com êxito sua missão 
constitucional suprema.
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ABSTRACT
The author presents the results of a documentary research, which was done with the purpose of finding out what medical inspection pro-

cedures were used to assess the Brazilian Navy garrisons in 1900 and 1901. The assessments were made at the Hospital Central da Marinha, 
on Ilha das Cobras.

He observes the high frequency of beriberi as a cause of temporary disability for the Navy active duty.
He even includes a brief account of the beriberi epidemic that was afflicting Navy crews from all over the world in the early twentieth century, 

recalling the actions taken regarding the disease in our country.
Lastly, the author presents little-known documents and facts, as attesting the significant historical value of the material collected from the 

archives of the Navy Medical Inspection Center.

Keywords: beribéri, military medicine; epidemiology; Centro de Perícias Médicas da Marinha.

INTRODUCTION
The author noticed a significant number of beriberi cases, while reviewing the minute records of health inspections, currently filed at the 

Audit Department of Medical Inspections of the Navy Medical Inspection Center for the years 1900-01. 
Since the disease is now statistically insignificant, this fact has motivated further research of the historic evolution of the disease, which had 

represented a real threat to naval crews. 
This article is a historical and documentary review of the years 1900-01, aiming to study the medical inspection procedures used in the 

early twentieth century, in the course of military assessments. 
It further aims to identify which diseases and how often they afflicted those brave men of the sea.
The research has shown that there are expert medical documents produced by the Navy Health Care Board from 1900 to date, filed in the 

current Audit Department of Medical Inspections of the Navy Medical Inspection Center. 
The medical inspection records of 1,017 health inspections from the years 1900-01, in the facilities of the current Hospital Central da 

Marinha, located on Ilha das Cobras, were studied.
These inspections had basically two purposes: to check the fitness status for admittance to Navy active-duty service, and to verify the 

functional deficiencies (VFD), i.e., a physical and clinical assessment of the military member who, by misfortune, felt ill or suffered an accident.
In the years studied (1900/1901), for the inspections performed to verify functional deficiencies, the Health Care Board considered as per-

manent disability for the Navy active duty service 65.4% of the cases. Sick leave was provided to 34.6% of those surveyed.    
Pulmonary tuberculosis was the most predominant disease, followed by others, such as syphilis, cardiac lesions of several etiologies and 

chronic polyarthralgia that caused the dismissal of active duty.
With regard to the diseases causing temporary disability, it brought to our attention the prevalence of beriberi.
The research surprised not only by the identification of a pathology that had killed the men of the sea in the early years of the twentieth 

century, but also by the discovery of documents and facts little known so far. 
Beriberi is now, statistically, a turned page of history, not occurring anymore in seafaring staff, since it was unveiled to its etiology, en-

abling prompt prevention and treatment. In the naval environment, thanks to technical resources (storage and refrigeration), it has been 
totally eradicated.
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Historical Review
In the past, the conditions of success and the chances of sur-

vival in the sailing the seas were slim and many risks and difficulties 
had to be faced due to the precariousness of astronomical instru-
ments, as well as the occurrence of diseases of unknown origin.

Since the sixteenth century, the ships departed to stay months 
at sea. The food needed to last a long time without deterioration and 
consisted mainly of salt beef, pork and fish, dried vegetables, such as 
peas, onion, vinegar, olive oil and the ‘hard tacks’ which was baked 
twice to be more durable, and was also known as ‘sea biscuit‘, consti-
tuting a hard and salty biscuit, which has a history dated back to the 
navigation days. There are reports that they were baked in real ovens, 
like the Zebro Valley’s ones, in Lisbon, in which, between 1505 and 
1507, over a thousand tons of hard tacks were made.11

Historians report that the main cause of death of the crew was 
storm, followed by diseases. Such was the loss of human lives that 
40% of the crew members could not reach their destination, and 
from the sixteenth and seventeenth centuries, hospitals were built 
in the main routes of navigation.   

Beriberi was a great puzzle, afflicting the Navy from several 
countries, causing losses in the garrisons and remaining for a long 
time without defined etiology, frightening the ships crew.   

The word beriberi, used in medical terminology, comes from the 
Sinhalese, a language spoken in India and one of the languages cur-
rently in use in Sri Lanka (formerly Ceylon). The word beri means weak-
ness and beri-beri, extreme weakness, which is written that way be-
cause in Sinhalese, the superlative is formed by repeating the word.9

In 1642, Jacob Bontius (1592-1631) – in a book published in 
Latin, 11 years after his death, in Batavia, by his brother, William 
Bontius –, after studying cases from the Southeast Asia, made the 
first scientific report of the disease in the West, De medicina In-
dorum, lib. Iii., cap i. de paralyseos quadam specie quam Indige-
nae beri-beri vocan. Ten years later, in 1652, another Dutch doctor, 
Nicolaas Tulp (1593-1674), after observing a young man coming 
from the West Indies affected by a disease which the natives called 
beriberi, gave a detailed description of the pathology, but did not as-
sociate it with nutritional deficiency.8

In Brazil, the following two works, among others, should be 
highlighted: Contribuição ao estudo do beribéri written by Dr. Pa-
checo Mendes in 1889, and O beribéri na Marinha Militar do Brazil, 
by Jaime Silvado, dated 1907.7,10 

restrial miasmas, latitudes, seasons, humidity and, afterwards, to 
chemical poisoning caused by arsenic, carbon dioxide, oxalic acid, 
and later evolving to a suspected infectious etiology.

Beriberi occurred most frequently as an epidemic disease in 
close communities. It was considered a communicable disease.

The Dutch Navy was being plagued by beriberi in its colonies, 
mainly in Indonesia which was under the Dutch rule in the nineteenth 
century. For this reason, they appointed a commission to undertake an 
internship at the Koch laboratory, in Berlin, to master the bacteriologi-
cal techniques, before heading to the local affected with the outbreak. 

They observed later that the micrococcus isolated did not meet 
the Koch’s postulates. Therefore, the thesis of infectious cause was 
getting harder to be confirmed as the etiology of beriberi.9

During the XXII Congress of Tropical Medicine and Hygiene 
held in London in 1913, it was established that “in view of not 
proven infectivity of beriberi, the section suggests that in all ports, 
health authorities should abolish the quarantines and other restric-
tive measures against this disease”. In Brazil, as of that date, the 
National Department of Public Health also excluded beriberi from 
the list of compulsory notification diseases.5

Finally, in the twentieth century, it became clear that the illness 
was due to nutritional deficiency.

In 1889, the researcher Christiaan Eijkman (1858-1930), a 
Dutch medical officer, isolated from the rice cuticle a substance 
wich he called antineuritic principle.  

After studying the data obtained from 101 prisons, with a total 
of 300,000 prisoners, Eijkman observed that the prevalence of beri-
beri was 300 times higher in prisons using polished rice compared 
to those who did not use it.  Then, he concluded that there was a 
toxin in the dehulled rice, which would be neutralized by the anti-
neuritic principle isolated by him: this was his only mistake.9, 15

Gerrit Grijns, a Dutch researcher who succeeded Eijkman in the 
head of the laboratory, formulated the theory that beriberi was not 
caused by a toxin, but by the lack of a substance in the rice cuticle.12

The chemical nature of this substance was identified in 1911 
by Casimir Funk (1884-1967), a Polish biochemist, who coined the 
word vitamin, formed from the Latin word vita, life + amine, as it is 
an accessory food factor, essential to life.9 With regard to “amine”, it 
was a hasty generalization of the chemist and, later, it was discov-
ered that, contrary to what the term implies, these substances are 
not always derived from ammonia. The discovery of these organic 
compounds was followed by the appointment in alphabetical order. 

The vitamin contained in the rice cuticle was isolated by Jansen 
and Donath in 1926, who gave it the name aneurine, and it was fi-
nally synthesized in 1936, concomitantly and independently by Wil-
liams and Cline, in the United States and Andersag and Westphal, 
in Germany, receiving the name thiamine for containing sulfur in its 
molecule (‘thio’ in Greek means sulfur).9

By his merits, Christiaan Eijkman, graduated in Medicine from 
the University of Amsterdam, conducted the first scientific paper 
on the concept of vitamins and shared, in 1929, the Nobel Prize in 
Physiology and Medicine with Frederick Gowland Hopkins (1861-
1947) for his studies on the vitamins’ properties.  

Several outbreaks of beriberi occurred in our country during the 
nineteenth century; among them, the one identified in the Corvette 

Etiology – a puzzle unveiled
Several causes were suggested at that time: the older studies 

blamed the physical phenomena and attributed the disease to ter-
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Nictheroy in 1882 when travelling to Bahia. In the twentieth centu-
ry the one occurred in the Destroyer Rio Grande do Sul (in Dakar, 
1918), as well as those occurred in the Battleship Minas Gerais (in 
New York, 1920) and in the Battleship São Paulo also in 1920, on a 
journey to Europe leading King Albert I and Queen Elizabeth of Bel-
gium, from a visit to Brazil.5

Beriberi, as reported, had been around for quite awhile; however, 
it was only halfway through the late nineteenth century that beriberi 
had reached epidemic proportions because of the following factors:

• The long journeys required a great stock of supplies, and it was 
noticed that the polished rice, i.e., without the film that surrounds 
it, became more resistant and it could be stored for long periods; 

• At that time, the international trade was booming and so, rice had 
become a scarce product, due to the fact that many countries did 
not produce it, and the cultivation was for local consumption, re-
quiring the product to be imported from China; and

• In China, rice had to be stored for long periods until it reached 
the consumers, which required a more resistant rice: the pol-
ished rice. The primitive Chinese processing machines were 
gradually replaced by other machines that produced a white, 
polished rice with excellent appearance. This type of rice was 
preferred by the population.10

 The crews of the ships that were launched to the seas had the 
food storage and preservation as the major challenges to be faced.

Clinical Aspects
Beriberi, a state of nutritional deficiency, is triggered by deple-

tion and non-replacement of vitamin B1 or thiamine reserves. Thia-
mine is important for various chemical reactions in the body, mainly 
in the conduction of nervous impulses.15

Water soluble vitamins, such as vitamin B, are stored in small 
amounts in the body, requiring a regular intake, and when depleted, 
the early symptoms of deficiency are precocious when compared 
with liposoluble vitamins (A, D, E and K).14

The disease is symptomatically characterized by major weak-
ness, anorexia, difficulty to move with stiffness or rigidity in the 
limbs, changes in sensitivity, mental confusion, shortness of breath, 
subcutaneous edema and of the lower limb muscles, and can prog-
ress to the serous cavities.13

The onset is sudden or gradual, progressing slowly or rapidly, show-
ing surprising improvement and relapse on the course of the disease.15

Record of Medical Inspections in the Brazilian Navy
This study allowed to highlight that in the Brazilian Navy, beri-

beri had reached many crews of the warships. 
The military members affected by the disease were inspected 

by the Health Care Board which assessed their fitness for active 
duty service.

Beriberi outbreaks occurred during the journeys, with the onset 
of symptoms occurring around the 12th day at sea, and the com-
plaints were initially of paresthesia of lower limbs evolving to other 
muscle groups, causing intense weakness, impeding any labor ac-
tivity and that, in the lack of an adequate diet the disease evolved 
with edema, cardiac dysfunction and mental disorders.5, 7

In the records of outbreaks occurred onboard ships of the Bra-

zilian Navy, the clinical presentation was different, according to the 
patient’s functions. The sailors, with intense muscular activity and 
high-carbohydrate intake, developed the edematous form, i.e., clini-
cal features starting with dyspnea, tachycardia, edema of lower 
limbs and heart failure. Those with less physical activity showed 
more commonly peripheral neuropathy or mental confusion.7

It was noted that the medical inspections were transcribed into 
minute books, following a chronological order, providing informa-
tion regarding: position or rank, name of the inspected patient, 
disorders that he/she was carrying and the conclusive report of 
the health inspection.

In cases of verification of functional deficiencies, the Health Care 
Board, always composed of three physicians, after examining the 
patient, considered two options: imprinting of the disability report, 
whether collecting or not the benefits, or granting a sick leave for a 
specific time.   

In the documentary analysis of the causes of temporary dis-
abilities for the active Navy service occurred in the early twentieth 
century, it was observed that beriberi was the leading cause of sick 
leave, accounting for 28.5% of the cases, followed by digestive dis-
orders (23%), respiratory disorders (20%),  the ‘so-called’ venereal 
diseases (12,5%) and others (16%). It was also noticed that the 
disease affected mostly the enlisted men, preferably the stokers, as 
well as few officers.

Please note 6th and 11th row – two military affected by beriberi requiring 
three months – and one month –, respectively, sick leave. Minute book of 
health inspections – Brazilian Navy. 1900.

The sick leave provided by the Medical Board ranged from one 
to three months, and many patients were referred to the so-called 
Copacabana Nursing Ward, created exactly for this purpose, as it 
was thought at the time, this disease was infectious. In the late nine-
teenth century, Copacabana was a deserted place, of difficult ac-
cess, with splendid and salubrious climate, providing an excellent 
location for a sanatorium. 

Please note 7th row – “Hired stoker Joaquim Ferreira da Costa affected 
by beriberi should be dismissed to Copacabana”. Unpublished document. 
Minute book of health inspections – Brazilian Navy. 1900.
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With regard to professional activity, it was also noted that the 
prevalence rate was high in stokers, working on the furnaces in the 
steam machinery. The stokers’ work involved intense physical la-
bor. They worked in a harsh work environment, where confinement, 
high temperature and poor ventilation were the norm. To withstand 
such adverse conditions, they used to have a high-carbohydrate 
diet, compensating the great energy expenditure.

given adequate food and all recovered.     
In 1923, according to Erasmo Lima, a medical officer of the Brazilian 

Navy, the following measures were implemented to prevent beriberi in the 
Brazilian Navy, reflecting a drastic reduction in the disease incidence.5

 "1. In major voyages, where the use of preserved food is unavoidable, 
use the latest products; the government will request manufacturers 
to stamp clearly on the packages, the date of canning.

2. Once the ship docked in port, give preference to fresh meat or 
fish, fresh vegetables and fruits. Avoid preserved food.

3. To stop the habit of constantly storing rations, because store-
rooms on board were usually hot, humid and poorly ventilated 
and do not preserve food for long periods. Cereals are attacked 
by parasites which make them unsuitable for consumption.

4. In the shifts of Squad, the largest ships would take on their cold-
storage rooms, fresh food, meat, fish, vegetables and fruits to 
provide the distribution for a period equal to or of not less than 
2/3 of the largest crossing.

5. Smaller ships almost never make long voyages; however, when 
they do, they are supported by a larger ship and, in these cases 
they can make the transfer of fresh food at its expense.

6. It should be avoided the practice of receiving groceries for the 
entire journey, because they lose their nutritional value during 
longer storage. Give preference to refuel in ports of call.

7. It has been demonstrated that some foods have preventive and 
curative power against beriberi, especially fresh vegetables and 
a variety of beans known as katjang-idgo (Phaseolus radiatus).

8. Bear in mind that cooking vegetables has a destructive action on 
the nutrients; give preference to raw salads and fruits. If cooking 
vegetables is needed, use the water as it is rich in nutrients.

9. Always remember the basic rules of hygiene, because its failure 
opens the door for various diseases.” 

When the ships arrived at the ports, dietary measures were im-
plemented, such as supply of fresh meat, vegetables and fruits, 
with very satisfactory results.

Destroyer   Rio Grande do Sul
1918 – Dakar

Repatriated patients 7 All recovered

Deceased patients 4 2 aboard and  2 in  hospital

Cured patients 74

Total 85

Battleship  Minas Gerais
1920 – New York – Naval Hospital in Brooklyn

Deceased patients 2

Cured patients 95

Total 97

Please note 5th row – “2nd class supernumerary stoker Theotonio Baptista 
Caldeira, affected by beriberi, an incapacitation illness, preventing him 
for working for at least three months. As the Stoker’s contract ends on 
September 16 of the current year, the Board is of the opinion to grant his 
discharge”. Minute Book of Health Inspections –  Brazilian Navy. 1900.

In the early twentieth century, most Brazilian ships were team 
ships. Their storerooms were hot and poorly ventilated, without re-
frigeration systems to preserve fresh food for many days at sea.

To get an idea of the crossings at the time, the Cruiser Almirante 
Barroso, commanded by CMG Custódio de Melo, sailed 72 days from 
Valparaíso, in Chile, to Sidney, in Australia, during the voyage of cir-
cumnavigation. 

In the early twentieth century, the outbreaks of the disease on 
board Brazilian warships were numerous. The two most significant 
in our Navy will be described.5

In the Destroyer Rio Grande do Sul, the first cases of beriberi occurred 
in November, 1918, affecting 85 sailors which represented 35% of the garri-
son. At the time this outbreak was attributed to the weakening of the sailors, 
as they had previously caught influenza and malaria. A curious fact record-
ed at the time was that influenza and malaria reached more officers and 
more modern enlisted men, while beriberi affected only enlisted men, spar-
ing the officers, strengthening the hypothesis that diet had a predominant 
role. It was further observed that, peculiarly, the stewards did not contract 
the disease because they had the same food as the officers. 

Upon arriving in New York aboard the Battleship Minas Gerais, 
the first cases of beriberi were diagnosed on September 5, 1920. 
There were an increasing number of cases in the following days, 
affecting 97 crew members with two deaths. The military patients 
were referred to the Naval Hospital in Brooklyn, where they were   Copacabana Nursing Ward — 1890
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There were numerous cases of the disease affecting our sailors 

who were discharged to a hospital-tend on Ilha do Governador. The 
Navy, faced with a growing number of cases and the disease con-
sidered at the time contagious, had to create a hospital for beriberi 
patients.  The first director of the Copacabana Nursing Ward was 
CMG (doctor) Euclides Ferreira da Rocha, and the ward was locat-
ed on the road linking Rua Real Grandeza to Rua Barrozo, current 
Siqueira Campos, route where a tunnel was built for the passage of 
trams, thus facilitating the access to Copacabana.2, 3

According to naval surgeon Domingos dos Santos, the Copa-
cabana Nursing Ward treated approximately 1,266 beriberi patients 
from 1890 to 1896. 

Navy to build a sanatorium to treat patients with beriberi.1

Improvement on patients’ health was soon felt by climate change, 
but it was mainly due to a better diet rich in vitamins. The city, how-
ever, was startled fearing a possible indiscipline of the sailors and the 
imminent danger of contamination, since in the opinion of population 
a hospital for beriberi patients could potentially spread the disease.

Over the years, after discovering the cause of beriberi, a defi-
ciency of vitamin B1, the disease was no longer a scourge and dis-
appeared from the Navy.

The Naval Sanatorium, deprived from its original purpose, was 
transformed into a specialized hospital for convalescent patients 
and for treating tuberculosis patients. 

It was confirmed that adequate intake of thiamine was able to 
prevent beriberi. 

Cooking rice before peel removal, procedure known as parboil-
ing, spreads the vitamin throughout the grain, preserving and keep-
ing all protective properties of the rice.

CONCLUSION
The author researched the historical and documentary files 

of the Audit Department of Medical Inspections of the Navy Medi-
cal Inspection Center, referring to the minute book containing the 
health inspections of the civilian and military members of the Brazil-
ian Navy, from 1900 to 1901 and found that:

•  Beriberi was an important cause of temporary leave from Ac-
tive Navy Service, a fact witnessed by the medical inspection 
records obtained.

•  In the crews victimized by the beriberi outbreaks, the enlisted 
men were the majority, and there was clear predominance of 
the staff working on steam machinery. The stokers and engi-
neers were more predisposed to developing the disease due to 
strenuous physical activity performed with a diet rich in carbo-
hydrate and deficient in vitamin B1.

•  The history of the findings for the cause and cure of the beri-
beri was dramatic and it is all documented in the medical litera-
ture. There is no doubt that a poor diet can kill as the perils of 
the sea can.

• Beriberi, nowadays, is vir tually nonexistent in Navy crews 
from all over the world due to the modern refrigeration fa-
cilities on ships and the sophisticated manufacturing tech-
niques for food preservation.

•  The Navy Medical Inspection Center is a real living memory 
depositary of the Brazilian Navy history, keeping on its files 
records of inestimable value. These records not only have his-
torical significance, but they are useful to support technical 
decisions which, backed by true knowledge of the earliest ori-
gins of military health issues, will result in adjusted strategies, 
ensuring the psychophysical integrity of their human assets. 
The result is the maximum efficiency of the Force, ensuring 
that the Navy continues to successfully fulfill its supreme con-
stitutional mission.
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Nursing Ward for beriberi patients — Sanatório Naval de Nova Friburgo
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TREINAMENTO EM TRAUMA PARA O TIME 
AVANÇADO DE CIRURGIA DO EXÉRCITO AMERICANO

Bruno MT Pereira, M.D.1  

  Mark L Ryan, M.D.2  

Ten Cel (Md) George D Garcia3

RESUMO
O primeiro time avançado de cirurgia (Forward Surgical Team – FST) foi criado pelo Dr. Charles Rob, cirurgião vascular servindo na 

Corporação de Saúde do Exército da Inglaterra durante a Segunda Grande Guerra. A missão inicial do FST era o cuidado e a estabilização 
dos paraquedistas ingleses imediatamente após uma batalha. O mais importante elemento do FST é o grupo de combatentes que o compõe, 
sendo três cirurgiões gerais, um ortopedista, dois enfermeiros anestesistas, um enfermeiro de centro cirúrgico e três instrumentadores. O ob-
jetivo primário do Centro de Treinamento em Trauma do Exército Americano (ATTC, em inglês) é promover e coordenar o trabalho em equipe, 
de um grupo que raramente trabalhou em conjunto, na resposta ao atendimento do paciente politraumatizado, em um cenário de atendimen-
to clínico ou catastrófico. O treinamento de duas semanas intensivas é dividido em três fases. O FST é avaliado pelo time de instrutores do 
ATTC, focando principalmente na performance do grupo em diferentes situações como preparação, liderança, trabalho em equipe e atuação 
médica no treinamento. Aspectos positivos e negativos são revistos e estratégias alternativas para planejamento, triagem e tratamento das 
vítimas são discutidas. O objetivo deste artigo é fornecer as mais recentes atualizações em treinamento médico (trauma e catástrofes em 
massa) para forças militares e nossa experiência com os FST no ATTC. Acreditamos que a combinação de simulação, didática e exposição 
clínica no ATTC representa uma modalidade de formação única e valiosa para aqueles que prestam cuidados médicos aos nossos soldados 
no estrangeiro. Esse modelo de treinamento pode e deve ser utilizado por forças militares aliadas no sentido de melhorar o atendimento ao 
trauma e preparação para eventual atuação em área de combate.

Palavras-chave: medicina militar; cirurgia de guerra; trauma.

INTRODUÇÃO
O primeiro time avançado de cirurgia (Forward Surgical Team – FST) foi criado pelo Dr. Charles Rob, cirurgião vascular servindo na Cor-

poração de Saúde do Exército da Inglaterra durante a Segunda Grande Guerra. A missão inicial do FST era o cuidado e estabilização dos 
paraquedistas ingleses imediatamente após uma batalha.2 Os Estados Unidos adaptaram esse conceito no início da década de 90, com o 
objetivo de substituir o Hospital Móvel de Cirurgia do Exército Americano (MASH) muito utilizado durante as guerras da Coreia, Vietnã e a in-
vasão de Granada. A missão do FST é fornecer atendimento avançado em cirurgia durante a “hora de ouro” do atendimento ao trauma em 5 
a 10% dos pacientes que não sobreviveriam ao transporte para o Hospital de Suporte aos Combatentes (Combat Support Hospital – CSH).2 
Nas guerras do Iraque e Afeganistão o número de atendimentos realizados pelos FST aumentou consideravelmente (principalmente devido 
ao uso de dispositivos improvisados de explosão, os IED). Nessas áreas de combate, o tempo médio de transporte de uma vítima de trauma 
até o Hospital de Base (CSH) é de seis horas em aeronaves com rotor, tornando os FST uma necessidade na região inóspita de combate. 

O mais importante elemento do FST é o grupo de combatentes que o compõe. Este consiste em três cirurgiões gerais (ou especialidade não 
ortopédica), um ortopedista, dois enfermeiros anestesistas, um enfermeiro de centro cirúrgico e três instrumentadores. Este time é capaz de pro-
ver um máximo de 10 cirurgias para tratamento de lesões que representem ameaça à vida ou aos membros (superiores e inferiores) por 24 horas, 
durante três dias, sem a necessidade de reabastecimento. O FST pode ainda prover atendimento avançado ao trauma (ATLS®) para 15 pacientes, 
assim como cuidado pós-operatório por seis horas em um máximo de oito pacientes simultaneamente, antes da evacuação médica e transferên-

Recebido em 27/3/2010  
Aceito para publicação em 3/6/2010
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cia. Membros adicionais desse grupo de elite incluem: um enfermeiro 
especialista em terapia intensiva, um enfermeiro especialista em emer-
gência, quatro técnicos de emergência médica militar (com especiali-
zação em situações de combate), três enfermeiras e um oficial de lo-
gística, compondo um total de 20 militares. Atualmente os FST utilizam 
tendas biológica e quimicamente protegidas que requerem menos de 
93 m2 de espaço para serem erguidas. Em condições ideais essa ten-
da possui controle de temperatura e sistema de ventilação positiva, for-
necendo ar puro e temperatura ideal para toda a instalação.3,4,5 Apesar 
do FST estar ligado ao Hospital de Base (CSH) para suporte em geral, 
eles não possuem ponto de base fixo e são designados para operar 
em zonas inóspitas e geograficamente remotas. Os FST já demonstra-
ram resultados benéficos ao paciente comparáveis ao CSH, apesar da 
limitação de equipamentos diagnósticos e terapêuticos.6,7

   Desde o início do programa de treinamento em 2002, 84 FTS 
passaram pelo ATTC na Universidade de Miami/Ryder Trauma Cen-
ter incluindo todos os enviados ao Iraque e Afeganistão. O objetivo 
deste artigo é fornecer as mais recentes atualizações em treinamen-
to médico (trauma e catástrofes em massa) para forças militares e 
nossa experiência com os FST no ATTC. 

MATERIAIS E MÉTODOS
Antes de serem enviados à zona de batalha, cada FST participa 

do treinamento de imersão no ATTC. Os times rodam numa média de 
uma vez por mês totalizando 11 rotações de diferentes grupos FST 
por ano. Um mês fica reservado aos instrutores do ATTC para aná-
lise da performance do treinamento. O treinamento de duas sema-
nas intensivas é dividido em três fases. O objetivo primário do ATTC 
é promover e coordenar o trabalho em equipe na resposta ao aten-
dimento do paciente politraumatizado, de um grupo que raramente, 
se alguma vez, trabalhou em conjunto, em um cenário de atendi-
mento clínico ou catastrófico. O diretor do ATTC e oito instrutores 
experientes compõem o time de treinamento. Fellows e residentes 
da Universidade de Miami/Ryder Trauma Center estão autorizados 
a participar, se o espaço permitir.

Fase I
A ênfase primária da fase 1 é refrescar o conhecimento médico 

do FST, incluindo avaliação e manejo inicial do paciente e determi-
nação da função de cada elemento para funcionamento de uma uni-
dade coordenada.

Essa fase consiste em diversas aulas de 50 minutos cada, ofereci-
das nos primeiros quatro dias de treinamento. Os seguintes temas são 
estudados: princípios da avaliação primária do paciente segundo as 
definições do Comitê de Trauma do Colégio Americano dos Cirurgiões 
(ATLS®), princípios de triagem, preservação de remanescentes e cadá-
veres, conceitos de trabalho em equipe em situações críticas, trabalho 
em equipe no trauma e sala de ressuscitação, manejo de vias aéreas di-
fíceis, choque e ressuscitação, trauma cranioencefálico, trauma de tórax, 
trauma de abdome, trauma de extremidades, trauma pediátrico e quei-
maduras. O Curso de Cirurgia de Extremidades em Combate (CESC) 
também é oferecido nessa fase do treinamento. Adicionalmente à parte 
teórica, o CESC inclui laboratório prático em membros de cadáveres, 
onde os alunos realizam exposições cirúrgicas para acesso e reparo de 
lesões vasculares, fasciotomia de membros superiores e inferiores, colo-

cação de fixadores externos e procedimentos ortopédicos não cirúrgicos 
como imobilizações de fraturas e aplicação de gesso. 

   No modulo prático o FST tem a oportunidade de treinar em 
pacientes vivos simulados (atores) e também praticar os conceitos 
do ATLS® em bonecos computadorizados como o METIman (METI 
Medical Technologies, Inc.). O grupo também é instruído em anato-
mia cirúrgica básica, assim como em exposições cirúrgicas e aces-
so venoso no cuidado ao paciente politraumatizado. Finalmente, o 
FST participa de um exercício simulado de catástrofe em massa e do 
curso avançado de técnica cirúrgica no trauma (Advanced Trauma 
Operative Management – ATOM), exclusivo para os cirurgiões. 

   A novidade desse programa de treinamento militar é, justamen-
te, a utilização de diversos tipos de simulação no tocante ao cuidado 
do paciente em momentos de estresse e no funcionamento em situ-
ações de triagem em eventos com múltiplas vítimas. 

A fase 1 consiste, assim, em extensivos treinamentos simulados e 
um módulo teórico divididos durante os primeiros quatro dias de treina-
mento. O primeiro exercício simulado ocorre no segundo dia de treina-
mento e é realizado num manequim de trauma fisiologicamente reativo 
(METI Medical Technologies, Inc.). Um dos diversos cenários disponíveis 
nesse software é escolhido e nessa primeira fase a habilidade de co-
municação e tomada de decisão é avaliada em vez da capacidade da 
habilidade de diagnosticar e tratar. Concomitantemente, os membros do 
grupo rodam pelo Laboratório de Ressuscitação que inclui uma estação 
de vias aéreas e outra para aquisição de acessos venosos. 

No dia seguinte ou terceiro dia, cirurgiões, enfermeiros aneste-
sistas e todo o pessoal que compõe a sala de cirurgia participam do 
laboratório de cadáveres, aprendendo exposições e acessos, que ra-
ramente ou nunca realizaram, por serem específicos do atendimento 
ao politraumatizado. Em seu retorno ao Ryder Trauma Center o time 
é informado de que deverá permanecer de plantão e de que um pa-
ciente vítima de trauma pode chegar em alguns minutos.  

Essa parte do treinamento utiliza um voluntário simulando o paciente 
politraumatizado. O exercício é minuciosamente preparado de forma que 
a realidade e a experiência passada pelo time sejam o mais autênticas 
possível. Ao voluntário são explicadas suas lesões e o mecanismo de 
trauma, assim como o comportamento e ações que este deve apresen-
tar durante o exercício, de forma que sejam consistentes com o trauma 
simulado. Um formulário de consentimento informado é assinado pelo 
voluntário autorizando a instalação de acessos venosos periféricos. 

O time é então informado pelo sistema de pager do hospital de que 
uma vítima de trauma se aproxima em cinco minutos trazida pelo ser-
viço de Resgate Aéreo do Condado de Miami/Corpo de Bombeiros. To-
da a equipe se paramenta previamente à chegada do paciente. O pa-
ciente politraumatizado simulado é tratado de acordo com o protocolo 
do ATLS®, enquanto demonstra desafios ao tratamento como agitação 
e alteração do estado de consciência. Todo exercício é realizado sob 
supervisão direta de dois ou três instrutores do ATTC. Procedimentos 
invasivos estão limitados ao acesso venoso periférico. 

Uma revisão de ação pós-simulação (After Action Review – AAR) 
é realizada objetivando discutir aspectos positivos e negativos da per-
formance do time durante o exercício, mais uma vez focando primeira-
mente na dinâmica do grupo e performance das funções e atividades 
designadas. Soluções alternativas e cenários que produzam impacto 
sobre o tratamento do paciente são discutidos assim como estratégias 
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para resolução das mesmas numa situação crítica de combate. 

A fase 1 culmina com o exercício de atendimento em massa, simu-
lando uma catástrofe com múltiplas vítimas (MASCAL) realizado em suí-
nos vivos e anestesiados, seguindo protocolo padrão da Universidade de 
Miami. As vítimas são apresentadas simultaneamente, com o objetivo de 
avaliar a rápida provisão do protocolo ATLS® e correta triagem para sala 
de cirurgia, CTI ou estabilização e transporte para o CSH. 

O exercício começa com um módulo de instruções de 30 minutos 
que inclui revisão dos princípios do socorro de acidentes em massa 
e como manejar pacientes oriundos de uma catástrofe, assim como 
anatomia básica de suínos que muito se parece com a anatomia hu-
mana no tocante aos órgãos internos. Após o primeiro módulo de 30 
minutos, o time tem 60 minutos para preparar todo seu equipamento 
e tornar-se operacional para um número desconhecido de vítimas 
que pode chegar a qualquer momento (Figura 1). O ambiente de 
combate é simulado com um conjunto de alto-falantes espalhados 
pela sala de atendimento, que emitem sons em alto volume de ar-
mas de fogo, explosivos, helicópteros e etc., tornando a comunica-
ção mais dificil dentro do laboratório de treinamento. Assim como no 
campo de batalha, o FST encontrará dificuldade de suprimentos e 
material, queda de luz e água e déficit no número de pessoal em face 
ao montante de vítimas de trauma que chega (Figura 2). 

Na sala adjacente ao laboratório principal onde se desen-
cadeia todo o treinamento, os animais são anestesiados e le-
sionados com um padrão de injúrias relevantes ao treinamento 
de combate militar (Tabela 1). Todos os procedimentos são rea-
lizados de acordo com o Protocolo do Instituto Americano de 
Saúde para Uso de Animais de Laboratório (National Institute of 
Health Guidelines for Use of Laboratory Animals) – órgão ame-
ricano que preza pela ética no uso de animais em laboratório e 
pré-aprovados pelo Comitê Institucional para o Uso e Cuidado 
de Animais dos Estados Unidos (Figuras 3 e 4).

No caso de um paciente ser selecionado para triagem e evacua-
do com sucesso sem a necessidade de cirurgia, este é reencaminha-
do à sala de preparo (Frank – Tabela 1) e após a produção de novas 
lesões, reenviado ao laboratório de treinamento. 

As vítimas são cobertas com mantas ou vestidas em jalecos des-
cartáveis (escondendo assim as lesões à primeira vista) e enviadas 
aos alunos em três principais ondas de chegada em um heliponto 
simulado fora da zona de treinamento com alto ruído de helicóptero 
e vento excessivo fornecido por um ventilador industrial. Via rádio 
de comunicação VHF, o FST é notificado da chegada do helicóptero 
de evacuação médica com um número indeterminado de vítimas de 
guerra. Nessa primeira onda de atendimento, apenas um paciente 
é enviado (Abel). O FST inicia o atendimento segundo o protocolo 
universal de trauma e após 15 minutos o operador de rádio notifica 
o time de que outro helicóptero de evacuação médica se aproxima 
com uma segunda onda de pacientes. Dessa vez, quatro pacientes 
são desembarcados (Baker, Charles, David e Edgar). Sessenta mi-
nutos adicionais para tratamento dos pacientes pertencentes à se-
gunda onda são dados aos alunos até que outra onda de pacientes 
seja anunciada pelo operador de rádio contendo mais duas a quatro 
vítimas provindas do campo de batalha. A terceira onda pode ou não 
conter pacientes, simulando falha na inteligência e/ou comunicação 
ou pacientes que faleceram durante o transporte. O exercício é fina-

lizado quando todas as vítimas foram ressuscitadas e estabilizadas 
para o transporte ou faleceram em consequência de suas lesões. 

Finalizado o exercício de atendimento em massa, os alunos são 
então separados em diferentes grupos e laboratórios de habilidades. 
Cirurgiões participam do curso avançado de técnica cirúrgica no trau-
ma (ATOM – Colégio Americano dos Cirurgiões) onde cada animal re-
cebe uma combinação de injúrias intra-abdominais e intratorácicas. O 
cirurgião deve localizar e tratar essas lesões utilizando um protocolo 
padrão de atendimento cirúrgico ao trauma, permitindo-lhe portanto a 
execução de determinados procedimentos que, muitas vezes, não fa-
zem parte de sua clínica diária (Figura 5 e 6). Os outros integrantes do 
FST são conduzidos às estações de sutura e dreno de tórax.

O componente final e talvez mais importante do exercício MAS-
CAL é o AAR (Revisão de Ação Pós-Simulação). O FST é avaliado pe-
lo time de instrutores do ATTC, focando principalmente na performance 
do grupo em diferentes situações como preparação, liderança, traba-
lho em equipe e atuação médica no treinamento. Aspectos positivos e 
negativos são revistos e estratégias alternativas para planejamento, 
triagem e tratamento das vítimas são discutidas (Figura 7).

Fase II
A fase clínica é a segunda fase do treinamento, e é inteiramen-

te conduzida no Ryder Trauma Center (RTC). O RTC pertence ao 
complexo hospitalar do Jackson Memorial Hospital e é o único centro 
de trauma nível 1 no sul da Flórida, especificamente em Miami. Este 
centro fornece atendimento às vítimas de trauma em todo condado 
de Miami e condados próximos englobando cerca de 2,3 milhões de 

Figura 2: FST durante treinamento com falta de energia.

Figura 1: Preparação do FST para o exercício.
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pessoas. Devido ao alto número de traumas fechados e penetrantes – 
aproximadamente 5 mil admissões por ano – o RTC tornou-se o local 
ideal para o treinamento dos FSTs antes de enviá-los à zona de guerra.

O FST é então dividido em dois times para plantões diurnos e notur-
nos conjuntamente com todo o staff do RTC incluindo experientes cirur-
giões de trauma, residentes e enfermeiros especialistas no atendimento 
ao politraumatizado. Após três dias de plantão, um dia de folga é conce-
dido. Quando do retorno do grupo os plantões são trocados de forma que 

Figuras 3 e 4: Preparação dos animais pelos instrutores do ATTC em sala reservada.

Tabela 1: Lesões Padrão

Combatente Lesões
Abel Via aérea comprometida, 50% SCQ (simulado), queimadura por inalação (simulado)
Baker Trauma transmediastinal penetrante com ferida cardíaca, ferida toracoabdominal penetrante à direita
Charles Laceração abdominal com evisceração, IED (não detonado) dentro da ferida abdominal
David Laceração do Scalp, amputação traumática de membro inferior direito
Edgar Via aérea comprometida, lesões por artefato explosivo em ventre e dorso, 30% SCQ (simulado), ferida penetrante em zona II de 

pescoço com lesão de carótida e jugular
Frank “Reciclado” (veja o texto)

IED: dispositivo improvisado de explosão; SCQ: superfície corporal queimada

Experiência de combate Tempo trabalhando em grupo

0 meses 51% (91) 49% (87)

6-12 meses 27% (48) 16% (28)

12-18 meses 15% (26) 10% (18)

18-24 meses 3% (6) 7% (12)

Mais que 24 meses 4% (7) 19% (33)

Porcentagem de alunos envolvidos no cuidado do paciente

0-25% 56% (99)

25-50% 3% (6)

50-75% 6% (11) 

75-100% 35% (62)

Reconhece a função do time Reconhece a própria função

Discorda rigorosamente 2% (4) 7% (12)

Discorda 1% (2) 10% (17)

Neutro 71% (126) 13% (24)

Concorda 19% (33) 37% (65)

Concorda rigorosamente 7% (13) 34% (60)

Tabela 2: Questionário  Pré-treinamento

o grupo diurno agora fará parte da equipe noturna e vice-versa. 

Fase III
O treinamento culmina na Fase III (denominada CAPSTONE). 

Nesta fase final do treinamento os 20 componentes do FST perma-
necem no RTC e são inteiramente responsáveis por todo o atendi-
mento dessa unidade de trauma durante 24 horas sem a interferên-
cia da experiente equipe do Centro de Trauma. Durante essa fase do 
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treinamento os instrutores do ATTC e a equipe do RTC têm a função 
de supervisionar e tomar o controle, caso seja necessário.  

RESULTADOS

Todos os alunos são solicitados a responder um questionário 
antes e após sua experiência no ATTC, considerando as atividades 
médicas clínicas e de combate, assim como a performance de sua 
função no time e trabalho em equipe. Nosso grupo coletou dados 
de 178 participantes nos últimos 18 meses com o objetivo de deter-
minar: 1) o perfil típico do aluno que participa desse treinamento; 
2) avaliar os ganhos feitos no sentido de trabalho em equipe e pre-
paro para atendimento ao paciente politraumatizado. 

O questionário pré-treinamento demonstra a necessidade de co-
nhecimento técnico-teórico no preparo ao desafio que os aguarda no 
campo de batalha (Tabela 2). Cinquenta e um por cento dos alunos 
têm 0-6 meses de experiência em trauma e 27% têm de 6 meses a 1 
ano de experiência. Apenas 22% têm experiência prévia de combate. 
A formação de um time sólido para atuar nos momentos críticos e a 
definição da função de cada elemento é essencial para melhora de sua 
performance na zona de batalha. Dos participantes, 49% demonstra-
ram ter trabalhado em conjunto por menos de 6 meses; 56% tiveram 
envolvimento mínimo (menos de 25% do dia de trabalho) com cuidado 
de pacientes graves ou vítimas de trauma, refletindo a necessidade de 
intenso treinamento clínico e simulações. Antes do treinamento, 74% 
dos alunos demonstraram-se inseguros em como o FST funciona no 
sentido de um grupo coordenado quando se trata de uma vítima de 

Figuras 5 e 6: Instrutor ATTC (capote verde-escuro) no curso ATOM/toracotomia.

Figura 7: Formulário de avaliação utilizado no AAR. O time é graduado 
de acordo com sua performance como um time unido e a aderência ao 
protocolo do ATLS®/ATOM®. 

Aumentou conhecimento Reconhece a função do time Reconhece a própria função

Discorda rigorosamente 1% (2) 0% (0) 0% (0)
Discorda 1% (1) 0% (0) 1% (2)
Neutro 5% (8) 1% (2)) 3% (5)
Concorda 36% (62) 29% (50) 29% (50)
Concorda rigorosamente 57% (98) 55% (94) 66% (113)

Curso de maior valor Curso de menos valor

Sala de trauma 2% (3) 6% (10)
Simulador METIman 1% (1) 22% (38)
Dinâmica de grupo 2% (4) 25% (43)
Laboratório de anatomia 6% (10) 5% (9)
Paciente simulado 5% (9) 9% (15)
MASCAL 21% (36) 2% (4)
Curso de extremidades (Orto) 4% (6) 5% (9)
Rotação clínica 47% (80) 47% (80)
Aulas teóricas 2% (3) 12% (20)

CAPSTONE 11% (19) 12% (20)

Tabela 3: Questionário Pós-treinamento
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trauma ou catástrofe e 30% não estavam familiarizados com sua fun-
ção dentro da estrutura de um time organizado.

Após todos os módulos do treinamento terem sido completados, há 
uma visível melhora da performance de todo o time, assim como uma 
melhora na função que cada elemento exerce (Tabela 3). A habilidade 
do time em funcionar como um grupo sólido de atendimento ao trauma 
cresceu de 26% para 84%, reforçando os dois principais focos do treina-
mento: trabalho em equipe e comunicação. Ao serem questionados so-
bre sua determinada função dentro do grupo observamos que 95% sa-
biam exatamente onde atuar comparados a 75% antes do treinamento, 
indicando que o funcionamento do time como uma unidade coordenada 
durante o treinamento MASCAL e atividades clínicas trouxe benefício. O 
componente clínico do treinamento foi considerado o de maior valor por 
47% dos alunos treinados, com o exercício MASCAL sendo colocado 
em segunda posição por 21% dos participantes. O manequim inteligente 
METIman foi considerado o de menor ajuda para o grupo (22%). Essas 
deficiências devem ser tratadas a fim de melhorar a relevância clínica 
dos exercícios, bem como a satisfação dos participantes. 

DISCUSSÃO
Nossa experiência sugere fortemente que uma abordagem multi-

modal é benéfica para a preparação de um grupo de indivíduos com 
experiência mínima de combate (ou trauma) para os rigores dos cui-
dados médicos e de triagem no campo de batalha. 

Depois do 11 de Setembro, o 274o Regimento FST foi enviado 
ao Afeganistão, por um período de 8 meses. Durante esse tem-
po, eles cuidaram de 153 lesões traumáticas (lesões de tecidos 
moles, 61%; ortopédica, 10%; e vascular, 17%).8,9 A capacidade 
de trabalhar com poucos recursos nas ondas de combatentes 
vítimas de trauma é uma qualidade essencial para ser obtida an-
tes do envio desses combatentes ao campo de batalha. O trei-
namento MASCAL não é apenas um componente de educação 
médico-cirúrgica.10 Nossas observações anteriores de exercícios 
MASCAL realizados em nossa instituição registraram uma inci-
dência de 20% de óbitos evitáveis.5 Pela resolução das falhas de 
comunicação e trabalho em equipe durante a simulação, acredi-
tamos que a morbidade e mortalidade no campo de batalha será 
reduzida como resultado. 

Os dados fornecidos pelos participantes do treinamento no AT-
TC demonstram que pela exposição clínica e simulação ao lon-
go de um período de duas semanas, são capazes de demonstrar 
a melhora da função do FST como uma unidade sólida, com a 
melhora da comunicação e do conhecimento da função de cada 
elemento no momento de uma situação crítica. O exercício MAS-
CAL é um componente vital na formação dos alunos de forma que 
estes sintam os desafios que se colocam adiante. Além disso, a 
exposição clínica às lesões traumáticas em um ambiente contro-
lado também é de extrema importância na preparação dos FSTs 
preparando-os para todos os tipos de acidentes que encontrarão 
no campo de batalha. Outros modelos de treinamento para o time 
de saúde militar são limitados a modelos inanimados e animais.11 
Acreditamos que a combinação de simulação, didática e exposição 

clínica no ATTC representa uma modalidade de formação única e 
valiosa para aqueles que prestam cuidados médicos aos nossos 
soldados no estrangeiro. 

CONCLUSÃO
Esse modelo de treinamento pode e deve ser utilizado por forças 

militares aliadas no sentido de melhorar o atendimento ao trauma e 
preparação para eventual atuação em área de combate.  
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ABSTRACT
The first Forward Surgical Team (FST) was established by Dr. Charles Rob, a vascular surgeon serving in the Health Care Corporation of 

the British Army during the Second World War. The initial mission of the FST was the care and stabilization of British paratroopers immediately 
after a battle. The most important characteristic of the FST is the group of combatants embedded in it. There are three general surgeons, one 
orthopedic surgeon, two nurse anesthetists, one surgical center nurse and three operating room technicians. The primary goal of the Army 

Trauma Training Center (ATTC) is to foster and coordinate teamwork in response to poly-traumatized patient, of a group that rarely, if ever, 
worked together in a clinical or catastrophic care scenario. The intensive two-week training is divided into three phases. The FST is evaluated 
by the team of ATCC instructors, focusing mainly on group performance in different situations, such as preparation, leadership, teamwork and 
medical performance in training. Positive and negative aspects are reviewed and alternative strategies for planning, screening and treatment 
of victims are discussed. The purpose of this study is to provide the latest updates in medical training (trauma and mass disasters) for military 
forces and our experience with FSTs at the ATTC. We believe that a combination of simulation, didactics and clinical exposure at the ATTC is 
a unique and valuable formation tool for those providing medical care to our soldiers abroad. This training model can and should be used by 
allied military forces to improve the trauma care system and to prepare health care providers for an occasional operation in the combat zone.

Keywords: military medicine; war surgery; trauma.

INTRODUCTION
The first Forward Surgical Team (FST) was established by Dr. Charles Rob, a vascular surgeon serving in the Health Care Corporation of 

the British Army during the Second World War. The initial mission of  the FST was the care and stabilization of British paratroopers immediately 
after a battle.2 The United States has adapted this concept in the early 90’s, aiming to replace the U.S. Mobile Army Surgical Hospital (MASH) 
widely used during the wars in Korea and Vietnam as well as during the invasion of Grenada. The mission of the FST is to provide advanced 
care in surgery during the “golden hour” of trauma care in 5 to 10% of patients who would not survive the transport ride to the Combat Support 
Hospital (CSH).2 In the wars in Iraq and Afghanistan the number of patients assisted by FSTs increased significantly (mainly due to the use of 
improvised explosive devices, the IEDs). In these areas of combat, the average time to transport a trauma victim to the Combat Support Hos-
pital (CSH) is six hours by a rotor aircraft, which makes the FSTs essential in the inhospitable combat zone. 

The most important characteristic of the FST is the group of combatants embedded in it. There are three general surgeons (or non-ortho-
pedic specialty), one orthopedic surgeon, two nurse anesthetists, one surgical center nurse and three operating room technicians. This team is 
capable of providing a maximum of 10 surgeries to treat injuries that might be life-threatening or could compromise the (upper and lower) limbs 
for 24 hours, during 3 days, without requiring refueling. The FST can also provide advanced care to trauma (ATLS®) for 15 patients, as well as 
post-surgical care for six hours at a maximum of eight patients concomitantly, before medical evacuation and transfer. Additional members of 
this elite group include: an intensive care nurse specialist, an emergency clinical nurse specialist, four military emergency medical technicians 
(with specialization in combat situations), three nurses and a logistic officer, totalizing 20 military personnel. Currently, the FSTs use biologically 
and chemically protected tents that require less than 93 m2 to be erected. Under ideal conditions, these tents have temperature control and 



27
 I 

Ar
q.

 B
ra

s.
 M

ed
. N

av
al

, R
io

 d
e 

Ja
ne

iro
, 7

1 
(1

): 
26

-3
1

positive ventilation system, providing fresh air and ideal temperature 
for the entire plant.3,4,5 Although the Forward Surgical Team (FST) is 
connected to the Combat Support Hospital (CSH) to provide general 
support, they have no fixed base point and are designed to operate in 
geographically remote and inhospitable areas. The FST had already 
turned out to be beneficial to patient comparable to the CSH, despite 
the limitation of diagnostic and therapeutic equipment.6,7

Since the beginning of the training program in 2002, 84 FTSs 
have passed by the U.S. Army Trauma Training Center (ATTC) at the 
University of Miami/ Ryder Trauma Center, including all deployed to 
Iraq and Afghanistan. The purpose of this study is to provide the latest 
updates in medical training (trauma and mass disasters) for military 
forces and our experience with FSTs at the ATTC.  

MATERIAL AND METHODS
Before being sent to the battle zone, each FST participates in 

the immersion training at ATTC. The teams rotate, on average, once 
per month in a total of eleven training rotations of different FST 
groups per year. One month is reserved for the ATTC instructors to 
review the training performance. The intensive two-week training is 
divided into three phases. The primary goal of the ATTC is to foster 
and coordinate teamwork in response to poly-traumatized patients, 
of a group that rarely, if ever worked together in a clinical or cata-
strophic care scenario. The director of ATTC and eight experienced 
instructors form the training team. Fellows and residents at the Uni-
versity of Miami/Ryder Trauma Center are allowed to participate, if 
the space allows so.

Phase I
The primary emphasis of Phase 1 is to refresh the medical knowl-

edge of FST, including initial assessment and management first care 
of the patient, as well as to determine the function of each member in 
order to operate a coordinated unit.

This phase consists of several classes of 50 minutes each, of-
fered in the first four days of training. The following topics are stud-
ied: principles of primary assessment of patient according to the defi-
nitions of the American College of Surgeons Committee on Trauma 
(ATLS®), principles of screening, preservation of remains and corps-
es, concepts of teamwork in critical situations, work team in trauma 
and in the resuscitation room, management of difficult airways, shock 
and resuscitation, cranioencephalic trauma, chest trauma, abdomi-
nal trauma, extremity trauma, pediatric trauma and burns. The Com-
bat Extremity Surgical Course (CESC) is also offered at this stage 
of training. In addition to lectures, CESC includes laboratory classes 
in corpses’ limbs, where the students perform surgical exposures to 
access and repair vascular injuries, fasciotomy of upper and lower 
limbs, placement of external fixation and non-surgical orthopedic pro-
cedures, such as fracture immobilization and cast application. 

In the practical module, the FST has the opportunity to train with 
simulated patients (actors) and also to practice the concepts of the 
ATLS® in computer-controlled mannequins such as METIman (METI 
Medical Technologies, Inc). The group is also instructed in basic sur-
gical anatomy, as well as in surgical exposure and venous access in 
polytraumatized patients. Finally, the FST participates in a simulated 
mass disaster training exercise and in the Advanced Trauma Opera-

tive Management (ATOM), exclusive to the surgeons. 
The novelty of this military training program is precisely the use 

of various types of simulation in the care of the patient in moments 
of stress and in the functioning in screening situations in multiple 
victim events. 

Thus, Phase 1 consists of extensive simulated training and a the-
oretical module, which are divided during the first four days of training. 
The first simulation exercise occurs on the second day of training and 
is performed in a trauma mannequin physiologically reactive (METI 
Medical Technologies, Inc). One of the many scenarios available in 
this software is chosen and in this first phase, communication and de-
cision-making abilities are evaluated instead of the ability to diagnose 
and treat patients. Concurrently, the group members walk through the 
Resuscitation Laboratory, which includes a station of airways and an-
other for venous access. 

In the following day or third day, the surgeons, nurse anesthetists 
and the entire staff that comprises the operating team, join in the ca-
daver laboratory, learning exposure and access that they rarely or 
never carried out, for being specific in the polytrauma care. On their 
return to the Ryder Trauma Center, the team is informed that should 
remain on duty and that a trauma victim may arrive in a few minutes.  

This part of training uses a volunteer simulating a polytrauma-
tized patient. The training exercise is carefully prepared so that the 
simulation is as authentic as possible, as well as the experience ac-
quired by the team. The volunteer receives explanations regarding 
the injuries as well as the trauma mechanism, behavior and actions 
that he/she should perform during the exercise, so that they are con-
sistent with simulated trauma. An informed consent form is signed 
by the volunteer authorizing the setup of peripheral venous access. 

The team is then informed through the hospital paging system 
that a trauma victim is arriving in five minutes brought by the Air Res-
cue Service of the Miami County /Fire Department. The whole team 
dresses up previously to the patient arrival. The simulated polytrau-
matized patient is treated according to the ATLS® guidelines, while 
he/she demonstrates treatment challenges such as agitation and al-
tered state of consciousness. The entire exercise is performed under 
the direct supervision of two or three ATTC instructors. Invasive pro-
cedures are limited to peripheral venous access. 

An After Action Review (AAR) is performed aiming to discuss the 
positive and negative aspects of team performance during the ex-
ercise, again focusing primarily on the group dynamics and perfor-
mance of the functions and activities assigned. Alternative solutions 
and scenarios that might impact the patient’s treatment are discussed 
as well as strategies to solve them in a critical combat situation. 

Phase 1 culminates with a mass care training, simulating a di-
saster with multiple victims (MASCAL) performed in anesthetized 
pigs, following the standard guidelines of the University of Miami. The 
victims are provided concomitantly, aiming to evaluate the rapid pro-
vision of ATLS® guidelines and correct screening for the operating 
room, ICU or stabilization and transport to CSH. 

The training exercise begins with a 30-minute instruction module, 
which includes reviewing the principles of rescue in mass casualty 
incidents and how to manage patients from disasters, as well as bas-
ic pig anatomy that is very similar to that of human beings regarding 
the internal organs. After the first 30-minute module, the team has 60 



28
 I 

Ar
q.

 B
ra

s.
 M

ed
. N

av
al

, R
io

 d
e 

Ja
ne

iro
, 7

 (1
): 

26
-3

1
minutes to prepare all their equipment and become operative for an 
unknown number of victims that can arrive at any time (Figure 1). The 
combat environment is simulated with a set of loudspeakers placed 
around the medical care room, emitting loud sound of guns, explo-
sives, helicopters and so on, making communication more difficult in 
the training laboratory. As in battlefield, the FST will tackle obstacles 
to obtain supplies and materials, experiencing problems with power 
outage, water shortage and understaffed based on the number of 
trauma victims that continues arriving (Figure 2). 

In the room next to the main laboratory where the entire train-
ing is triggered, the animals are anesthetized and injured with a pat-
tern of injuries relevant to the military combat training (Table 1). All 
procedures are performed in accordance with the National Institute 
of Health Guidelines for Use of Laboratory Animals – an American 
agency that prizes for  the ethical use of animals in medical research 
–and pre-approved by the U.S. Institutional Animal Care and Use 
Committee (Figures 3 and 4).

If a patient is selected for screening and successfully removed 
without the need of surgery, he/she is re-forwarded to the preparation 
room (Frank - Table 1), and as a result of new injuries, he/she will be 
forwarded to the training laboratory. 

The victims are covered with blankets or dressed in disposable lab 
coats (thus, covering the injuries at first sight) and sent to students in 
three main groups of arrival at a simulated helipad outside the training 
zone with loud helicopter noise and excessive wind provided by an in-
dustrial fan. Using a VHF radio communication, FST is notified of the ar-
rival of the medical evacuation helicopter with an undetermined number 
of war victims. In this first group of treatment, only one patient (Abel) is 
sent to the area. FST starts medical care according to universal trauma 
care guidelines and after 15 minutes, the radio operator notifies the 
team that another medical evacuation helicopter approaches the ar-
ea with a second group of patients. This time, four patients are landed 
(Baker, Charles, David and Edgar). The students are provided with an 
additional 60 minutes for treatment of patients from the second group 
until another group of patients is announced by the radio operator, this 
time containing 2 to 4 more victims from the battle field. The third group 
may or may not comprise patients, simulating a failure in the intelli-
gence and/or in communication, or patients who died during transpor-
tation. The training exercise is completed when all victims are resusci-
tated and stabilized for transportation or died as a result of their injuries. 

After the mass care training is done, the students are divided into 
different groups according to their laboratory skills. Surgeons attend the 
Advanced Trauma Operative Management (ATOM), in which each animal 
presents a combination of intra-abdominal and intra-thoracic injuries. The 
surgeon must find and treat these lesions using the trauma surgical care 
standard guidelines, which will enable him/her to implement certain pro-
cedures that rarely are part of their daily practice (Figure 5 and 6). The 
other FST members are sent to suture and chest drain stations.

The final component and perhaps the most important MASCAL 
training exercise is AAR (After-Action Review). The FST is evaluated 
by the team of ATCC instructors, focusing mainly on group perfor-
mance in different situations such as preparation, leadership, team-
work and medical performance in training. Positive and negative as-
pects are reviewed and alternative strategies for planning, screening 
and treatment of victims are discussed (Figure 7).

Phase II
The clinical phase is the second phase of training and it 

is entirely conducted at Ryder Trauma Center (RTC). RTC be-
longs to the Jackson Memorial Hospital complex and is the 
only level-1 trauma center in southern Florida, particularly in 
Miami. This center provides care for trauma victims throughout 
Miami County and nearby counties, comprising approximately 
2.3 millions of people. Due to the high number of blunt and 
penetrating trauma – about 5,000 admissions per year – RTC 
has become the ideal place for FSTs training before sending 
them to the war zone.

FST is then divided into two teams for the day and night shifts 
together with the entire RTC staff, including experienced trauma sur-
geons, residents and nurse specialists in the care of polytrauma-
tized patients. After three days on duty, a day off is granted. When the 
group returns, the shifts are swapped so that the daytime team is now 
part of the nighttime team and vice versa. 

Phase III
The training culminates in Phase III (called CAPSTONE). In this 

final training phase, 20 FST members remain at the RTC and are en-
tirely responsible for all the care of this trauma unit during 24 hours 
without the interference of the experienced Trauma Center staff. Dur-
ing this training phase, the ATTC instructors and the RTC staff have 
the responsibility to supervise and take control if needed.  

Figure 2: FST during training with power outage.

Figure 1: FST Preparation to the exercise.
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RESULTS
All students are asked to fill out a questionnaire before and after 

their experience in the ATTC, regarding the combat and clinical medi-
cal activities, as well as the performance of their function in the team and 
teamwork. Our group collected data from 178 participants in the last 18 
months aiming to determine: 1) the typical profile of the student participat-
ing in this training experience; 2) to evaluate the gains made in the sense 

of teamwork and preparation for care of a polytraumatized patient. 
The pre-training questionnaire demonstrates the need of techni-

cal and theoretical knowledge in preparation to the challenge that 
awaits them on the battlefield (Table 2). Fifty-one percent of the 
students had 0-6 months of experience in trauma and 27% had 6 
months to 1 year of experience. Only 22% had previous experience of 
combat. The formation of a solid team to work in critical moments and 

Figure 3 and 4: Animal preparation by ATCC instructors in private room.

Table 1: Standard Injuries

Combatent Injuries
Abel Airway compromised, 50% BBSA (simulated), Burn inhalation (simulated)
Baker Transmediastinal penetrating trauma with cardiac wound, thoracic-abdominal penetrating wound to the right side 
Charles Abdominal laceration with evisceration, IED (not blown) into the abdominal wound 
David Scalp laceration, traumatic amputation of the right lower limb
Edgar Airway compromised, explosive injuries in abdomen and back, 30% BBSA (simulated), penetrating wound in zone II of neck with jugular and 

carotid artery injury. 
Frank “Recycled” (see text)
IED: Improvised Explosive Device; BBSA: Burned Body Surface Area

Combat Experience Time Working in Group

0 month 51% (91) 49% (87)

6 -12 months 27% (48) 16% (28)

12 -18 months 15% (26) 10% (18)

18 -24 months 3% (6) 7% (12)

More than 24 months 4% (7) 19% (33)

Percentage of students involved in patient care 

0 –  25% 56% (99)

25 –  50% 3% (6)

50 –  75% 6% (11) 

75 –  100% 35% (62)

The role of the team is recognized Own function is recognized

Strongly disagrees 2% (4) 7% (12)

Disagrees 1% (2) 10% (17)

Neutral 71% (126) 13% (24)

Agrees 19% (33) 37% (65)

Strongly agrees 7% (13) 34% (60)

Table 2: Pre-Training Questionnaire
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Figure 5 and 6: Instructor (dark green overcoat) in the ATOM/ thoracotomy training course.

Figure 7: Evaluation form applied in AAR. The team is graded according to 
their performance as a united team and compliance with the ATLS®/ATOM® 
guidelines.

the definition of the function of each member is essential for improv-
ing its performance on the battlefield. Of the participants, 49% proved 
to have worked together for less than 6 months; 56% had minimal 
involvement (less than 25% of the working day) in the care of severe 
patient or trauma victims, reflecting the need of intensive clinical train-
ing and simulations. Before training, 74% of the students demonstrat-
ed to be insecure on how FST works as a coordinated group when 
it comes to a trauma victim from a disaster and 30% were unfamiliar 
with their function within the structure of an organized team.

There was a visible improvement in the performance of the team 
as a whole, as well as an improvement in the function of each member 
(Table 3) after all training modules have been completed. The team’s 
ability to function as a solid group of trauma care increased from 26% to 
84%, reinforcing the two main focuses of training: teamwork and com-
munication. When asked about their particular role within the group, we 
observed that 95% knew exactly where to act compared to 75% before 
training, indicating that the functioning of the team as a coordinated 

 Increased Knowledge The role of the team is recognized Own function is recognized

Strongly disagrees 1% (2) 0% (0) 0% (0)

Disagrees 1% (1) 0% (0) 1% (2)

Neutral 5% (8) 1% (2) 3% (5)

Agrees 36% (62) 29% (50) 29% (50)

Strongly agrees 57% (98) 55% (94) 66% (113)

 Training course of higher value Training course of lower value

Trauma Room 2% (3) 6% (10)

METIman Simulator 1% (1) 22% (38)

Group dynamics 2% (4) 25% (43)

Anatomy Laboratory 6% (10) 5% (9)

Simulated Patient 5% (9) 9% (15)

MASCAL 21% (36) 2% (4)

Extremity Course (Orthopedics) 4% (6) 5% (9)

Clinical Rotation 47% (80) 47% (80)

Lectures 2% (3) 12% (20)

CAPSTONE 11% (19) 12% (20)

Table 3: Post-Training Questionnaire
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ATLS – Advanced Trauma Life Support; FST – Forward Surgical Team; CSH – Combat Support Hospital; MASH – Mobile Army Surgical Hospital; ATTC – 
Army Trauma Training Center; ATOM – Advanced Trauma Operative Management; CESC – Combat Extremity Surgical Course; AAR – After Action Review

unit during MASCAL training and clinical activities was beneficial. The 
clinical component of training was considered of highest value by 47% 
of the trained students, and MASCAL exercise was placed in second 
place by 21% of the participants. The intelligent mannequin METIman 
was considered the least effective for the group (22%). These short-
comings should be addressed in order to improve the clinical relevance 
of the exercises, as well as the satisfaction of participants. 

 DISCUSSION
Our experience strongly suggests that a multimodal approach is 

beneficial for the preparation of a group of individuals with minimal ex-
perience of combat (or trauma) for the requirements of medical care 
and screening on the battlefield. 

After September 11, the 274th FST Regiment was sent to Af-
ghanistan for a period of 8 months. During this time, they took care of 
153 trauma injuries (soft tissue: 61%, orthopedics: 10% and vascular: 
17%).8.9 The ability to work with few resources to the groups of com-
batants victimized by trauma is an essential quality to be achieved 
before sending these combatants to the battlefield. MASCAL training 
is not just a component of medical-surgical education.10 Our previ-
ous observations of Mascal exercises performed in our institution re-
ported a 20% incidence of avoidable deaths.5 Based on the solution 
developed to address communication and teamwork problems during 
simulation, we believe that morbidity and mortality on the battlefield 
will be reduced as a result of it. 

Data provided by the participants of the ATCC training demon-
strate that, through clinical exposure and simulation over a period of 
two weeks, the participants are capable to demonstrate improvement 
of FST function as a solid unit, by improving communication and knowl-
edge of the function of each member at the time of a critical situation. 
Mascal exercise is a vital component in the training of students so that 
they experience the challenges to be faced. Moreover, clinical exposure 
to trauma injuries in a controlled environment is also of extreme im-
portance in the FSTs training as it provides preparation for all kinds of 
accidents that they will probably meet on the battlefield. Other training 
models for the military health team are limited to inanimate models and 
animals.11 We believe that a combination of simulation, didactics and 
clinical exposure at the ATTC is a unique and valuable formation tool 
for those providing medical care to our soldiers abroad. 

CONCLUSION
This training model can and should be used by allied military forc-

es to improve the trauma care system and to prepare health care pro-
viders for an occasional operation in the combat zone. 
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PREVALÊNCIA DE FATORES DE RISCO 
CARDIOVASCULAR EM MILITARES DA MARINHA 
DO BRASIL ALOCADOS EM NATAL (RN)

RESUMO
As doenças cardiovasculares (DCV) representam a principal causa de morte na população brasileira. O objetivo deste artigo foi analisar 

a prevalência dos fatores de risco cardiovascular em militares da Marinha do Brasil alocados em Natal (RN). Por meio de estudo transversal, 
1.486 voluntários de todas as organizações militares foram avaliados. Os indivíduos foram submetidos à avaliação clínica, análise bioquímica 
sanguínea, do nível de atividade física e tabagismo. A prevalência dos fatores de risco cardiovascular encontrada neste estudo foi: colesterol 
total ≥ 200 mg/dL = 26,0%; LDL-colesterol ≥ 160 mg/dL = 28,3%; HDL-colesterol alterado (< 40 mg/dL para homens e < 50 mg/dL para mu-
lheres) = 43,5%; triglicerídeos ≥ 150 mg/dL = 18,6%; glicemia de jejum ≥ 100 mg/dL = 5,9%; sobrepeso = 37,6%; obesidade = 12,9%; pressão 
arterial sistólica ≥ 140 mmHg = 6,2%; pressão arterial diastólica ≥ 90 mmHg = 10,9%; sedentarismo = 9,0%; tabagismo = 9,2%. Além disso, 
com exceção do HDL-colesterol alterado e hábito de fumar, todos os outros fatores de risco cardiovascular foram mais prevalentes em faixas 
etárias superiores (40 anos ou mais > 30-39 anos > 20-29 anos > 20 anos ou menos). De acordo com os resultados supracitados, parece im-
portante o investimento em programas de caráter preventivo vislumbrando mudanças positivas no estilo de vida dos militares analisados, com 
estímulo à alimentação saudável, prática regular de atividade física e controle do peso corporal, a fim de diminuir a prevalência dos fatores de 
risco para DCV e prevenir eventos mórbidos relacionados ao sistema cardiovascular nessa população.

Palavras-chave: fatores de risco; doenças cardiovasculares; avaliação em saúde; Marinha do Brasil; militares.

INTRODUÇÃO
As doenças cardiovasculares (DCV) representam a principal causa de morte na população mundial, tanto nos países desenvolvidos 

quanto em desenvolvimento.19 No Brasil, essa situação não é diferente, onde as DCV também cursam com alta demanda de morbidade e 
mortalidade, além de altos custos sociais,tendo como resultado hospitalizações e aposentadorias precoces.17 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde,26 os principais fatores de risco relacionados ao desenvolvimento de doenças crônicas 
não transmissíveis, incluindo as DCV, são: hipertensão arterial sistêmica (HAS), hipercolesterolemia, ingestão insuficiente de frutas, hortali-
ças e leguminosas, sobrepeso e obesidade, inatividade física e tabagismo.

No ambiente da Marinha, alguns aspectos ocupacionais – extensas jornadas de trabalho, problemas ergonômicos e isolamento social, 
como em viagens para treinamento – influenciam negativamente o status de saúde dos indivíduos.22 A união dessas questões parece contri-
buir para mudanças negativas no estilo de vida dos indivíduos, com intensificação do hábito de fumar e aumento do consumo de bebidas al-
coólicas.22,8,10 Nesse sentido, é plausível especular que os aspectos ocupacionais destacados também possam influenciar o desenvolvimento 
de outros fatores de risco para DCV. 

Diante desse contexto, torna-se importante a realização de estudos objetivando prover dados epidemiológicos sobre a prevalência de 
fatores de risco cardiovascular nos militares da Marinha do Brasil, haja vista que as DCV são a principal causa de morbi-mortalidade na po-
pulação brasileira.23 Portanto, o objetivo deste artigo foi analisar a prevalência de fatores de risco cardiovascular em militares da Marinha do 
Brasil alocados em Natal (RN).
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DESENVOLVIMENTO
Métodos 
Design experimental

Por meio de estudo transversal, delineado para avaliar a preva-
lência de fatores de risco cardiovascular de militares da Marinha do 
Brasil sediados em Natal (RN), foram alocados voluntários das se-
guintes organizações militares (OM): Comando do Terceiro Distrito 
Naval, Hospital Naval de Natal, Capitania dos Portos, Base Naval de 
Natal, Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal, Grupamento Naval 
do Nordeste (navios Goiana, Grajaú, Manhães e Graúna), Serviço 
de Sinalização Náutica, Depósito Naval de Natal, Estação Rádio da 
Marinha e Navio Oceanográfico Sírius.

A coleta de dados foi realizada diretamente nas OM supracitadas 
no período de julho a outubro de 2008. Isso ocorreu após aprovação 
do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Norte (UFRN), sob o protocolo número 176/08. 
Todos os participantes assinaram um termo de consentimento livre e 
esclarecido (TCLE), de acordo com a Resolução nº 196/96 do Con-
selho Nacional de Saúde.

Sujeitos
Fizeram parte da pesquisa 1.581 militares em serviço ativo, 

que não estavam de férias ou licença de suas atividades profis-
sionais. Foram excluídos 95 indivíduos (6% da população) que 
não estiveram presentes nos dias das avaliações ou não realiza-
ram jejum adequado para coleta de sangue. Completaram a pes-
quisa 1.486 voluntários, sendo 1.383 (93,1%) do sexo masculino 
e 103 (6,9%) do sexo feminino, com idade variando entre 18 e 56 
anos (30,9 ± 10,5 anos).

Protocolo do estudo
Os voluntários foram submetidos à avaliação clínica (medida da 

massa corporal, estatura, índice de massa corporal e pressão arte-
rial), análise bioquímica sanguínea (colesterol total, HDL-colesterol, 
LDL-colesterol, triglicerídeos e glicemia de jejum), do nível de ativi-
dade física e hábito de fumar. O índice de massa corporal (IMC) foi 
categorizado de acordo com a OMS, 2004 (eutrófico = 18,5-24,9 kg/
m²; sobrepeso = 25-29,9 kg/m²; obesidade ≥ 30 kg/m²).

Amostras de sangue venoso foram coletadas entre 8h e 10h 
após jejum de 12 horas. Os sujeitos foram instruídos a não realizar 
atividade física intensa e não ingerir bebidas alcoólicas 24 horas an-
tes da coleta. A análise das amostras sanguíneas foi realizada por 
espectofotometria automática por reação calorimétrica enzimática, 
com autoanalisador Wiener do laboratório Metrolab 2300. O LDL-co-
lesterol foi calculado pela fórmula de Friedewald: 

LDL = (colesterol - HDL) - (triglicerídeos / 5)
Para definição dos pontos de corte referentes ao perfil lipídico 

e glicemia de jejum foram utilizadas a IV Diretriz Brasileira sobre 
Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose.24 e a I Diretriz Brasi-
leira de Diagnóstico e Tratamento da Síndrome Metabólica, 2005, 
sendo considerados fatores de risco: colesterol total ≥ 200 mg/
dL; HDL-colesterol < 50 mg/dL para mulheres e < 40 mg/dL para 
homens; LDL-colesterol ≥ 160 mg/dL; triglicerídeos ≥ 150 mg/dL; 
glicemia ≥ 100 mg/dL. 

A medida da pressão arterial (PA) foi realizada de acordo com a 
V Diretriz Brasileira de HAS, 2007. Após 10 minutos em repouso na 
posição sentada, foram feitas três verificações da PA dos sujeitos, 
com intervalo de um minuto, e computada a média da segunda e 
terceira medidas. Para tal, utilizou-se o aparelho Onrom® HEM-780-E 
(método oscilométrico), devidamente validado.11,6 Por fim, o nível de 
atividade física foi avaliado por meio do International Questionnaire 
of Physical Activity (IPAQ – versão curta).7

Análise estatística
Para disposição dos resultados foi realizada a estatística descri-

tiva (média, desvio-padrão e frequências relativa e absoluta). Para 
análise de diferença entre as faixas etárias analisadas no que se 
refere à prevalência dos fatores de risco cardiovascular elencados 
foi utilizado o teste qui-quadrado. O pacote estatístico SPSS® versão 
17.0 foi utilizado para esses fins, sendo adotado um p-valor < 0,05 
como significância estatística.

RESULTADOS
Na tabela 1 estão expostos os resultados referentes à prevalên-

cia geral dos fatores de risco cardiovascular dos militares da Marinha 
do Brasil sediados em Natal (RN). 

Fatores de risco cardiovascular n %

Colesterol total ≥ 200 mg/dL 386 26,0

LDL-colesterol ≥ 160 mg/dL 421 28,3

HDL-colesterol < 50 mg/dL M; < 40 mg/dL H 647 43,5

Triglicerídeos ≥ 150 mg/dL 277 18,6

Glicemia de jejum ≥ 100 mg/dL 88 5,9

Sobrepeso (IMC 25-29,9 kg/m²) 559 37,6

Obesidade (IMC ≥ 30 kg/m²) 192 12,9

Pressão arterial sistólica ≥ 140 mmHg 92 6,2

Pressão arterial diastólica ≥ 90 mmHg 162 10,9

Sedentarismo* (< 10 min de AF na semana) 134 9,0

Tabagismo 137 9,2

M = mulheres; H = homens; IMC = índice de massa corporal; AF = atividade física; * definido pelo International Questionnaire of Physical Activity (IPAQ).

Tabela 1: Prevalência de fatores de risco cardiovascular em militares da Marinha do Brasil alocados em Natal (RN) (n = 1.486)
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Na Tabela 2 estão expressas as prevalências dos fatores de risco 
analisados divididas por faixa etária. 

Discussão
O objetivo deste artigo foi analisar a prevalência de fatores de 

risco cardiovascular em militares da Marinha do Brasil alocados em 

Natal (RN). Nesse sentido, dois aspectos podem ser destacados: 1) 
prevalência de sobrepeso e obesidade > 50%; 2) perfil dislipidêmico 
relevante, com destaque para alterações no HDL-colesterol (43,5%), 
LDL-colesterol (28,3%) e colesterol total (26%). 

Estudos avaliando fatores de risco ocupacionais e causas de mor-
talidade em militares da Marinha foram realizados previamente.22,8,10,20,21 

Fatores de risco cardiovascular Faixa etária n % p

Colesterol total ≥ 200 mg/dL

< 20 anos
20-29 anos
30-39 anos
≥ 40 anos

06
67

111
212

2,4
11,2
35,8
50,7

< 0,001*

LDL-colesterol ≥ 160 mg/dL

< 20 anos
20-29 anos
30-39 anos
≥ 40 anos

12
77

113
219

4,8
15,1
36,5
52,4

< 0,001*

HDL-colesterol < 50 mg/dL M; < 40 mg/dL H

< 20 anos
20-29 anos
30-39 anos
≥ 40 anos

111
227
135
174

44,8
44,5
43,5
41,6

0,809

Triglicerídeos ≥ 150 mg/dL

< 20 anos
20-29 anos
30-39 anos
≥ 40 anos

03
36
83

155

1,2
7,1

26,8
37,1

< 0,001*

Glicemia de jejum ≥ 100 mg/dL

< 20 anos
20-29 anos
30-39 anos
≥ 40 anos

-
11
24
53

-
2,2
7,7

12,7

< 0,001*

Sobrepeso (IMC 25-29,9 kg/m²)

< 20 anos
20-29 anos
30-39 anos
≥ 40 anos

36
163
147
213

14,5
32

47,4
51

< 0,001*

Obesidade (IMC ≥ 30 kg/m²)

< 20 anos
20-29 anos
30-39 anos
≥ 40 anos

09
28
58
97

3,6
5,5

18,7
23,2

< 0,001*

Pressão arterial sistólica ≥ 140 mmHg

< 20 anos
20-29 anos
30-39 anos
≥ 40 anos

01
09
22
60

0,4
1,8
7,1

14,4

< 0,001*

Pressão arterial diastólica ≥ 90 mmHg

< 20 anos
20-29 anos
30-39 anos
≥ 40 anos

02
11
37

112

0,8
2,2

11,9
26,8

< 0,001*

Sedentarismo** (< 10 min de AF na semana)

< 20 anos
20-29 anos
30-39 anos
≥ 40 anos

03
33
39
59

1,2
6,5

12,6
14,1

< 0,001*

Tabagismo

< 20 anos
20-29 anos
30-39 anos
≥ 40 anos

20
58
20
39

8,1
11,4

6,5
9,3

0,109

Tabela 2: Prevalência dos fatores de risco cardiovascular por faixa etária (n = 1.486).

M = mulheres; H = homens; IMC = índice de massa corporal; AF = atividade física; ** definido pelo International Questionnaire of Physical 
Activity (IPAQ); * diferença estatisticamente significativa entre as faixas etárias (teste qui-quadrado).
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Entretanto, não se tem notícia de trabalhos nacionais amplos com 
foco investigativo na prevalência de fatores de risco para DCV nes-
sa população. Nessa linha, esta pesquisa buscou retratar de forma 
consistente a realidade dos militares da Marinha do Brasil sediados 
em Natal (RN) e, para tal, mais de 80% desses indivíduos foram 
avaliados.

A identificação dos fatores de risco para DCV é fundamental tan-
to para a prática clínica quanto para o desenvolvimento de estraté-
gias de saúde pública visando à prevenção primária e secundária 
das doenças coronarianas e cerebrovasculares, principais causas de 
mortalidade da população brasileira.26 

De forma importante, a obesidade está fortemente relacionada 
aos principais fatores de risco para DCV – dislipidemia, HAS, hipe-
rinsulinemia, diabetes mellitus tipo 2.28 além de ser um fator de ris-
co independente para tal.13 Comparando com pessoas eutróficas, 
homens com 20% acima do peso adequado têm, respectivamente, 
20% e 25% a mais de chance de morrer por todas as causas e 
por doenças coronarianas (DAC).3 Nossos achados, surpreenden-
temente, demonstraram que a prevalência de sobrepeso e obesi-
dade dos militares avaliados, de uma forma geral, encontra-se em 
patamar superior ao encontrado na população brasileira, cuja pre-
valência de sobrepeso é de 28,3% e obesidade de 9,7% na popu-
lação adulta do Nordeste e Sudeste do Brasil. 1,24 Nossos achados 
demonstram prevalência de sobrepeso e obesidade de 37,6% e 
12,9%, respectivamente. 

Analisando por faixa etária também houve maior prevalência de 
sobrepeso e obesidade nos militares analisados em relação ao es-
tudo de Abrantes et al. – sobrepeso: 20-29 anos = 32% vs. 22,3%; 
30-39 anos = 47,4% vs. 32,2%; 40-59 anos = 51% vs. 34,6%; obe-
sidade: 20-29 anos =  5,5% vs. 3,4%; 30-39 anos = 18,7% vs. 7,8%; 
40-59 anos = 23,2% vs. 9,1. Entretanto, se comparado ao VIGITEL 
(Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas 
por Inquérito Telefônico),4 nossos dados são semelhantes aos en-
contrados na população de Natal (RN): 43,4% de sobrepeso e 11,7% 
de obesidade. Tais achados chamam a atenção, pois é de se esperar 
que os militares da Marinha do Brasil apresentem um bom padrão de 
composição física, haja vista a necessidade de se manterem aptos 
para realizar sua missão específica: “preparar e empregar o poder 
naval, a fim de contribuir para a defesa da pátria”.

Além de comprometer o desempenho físico,27 a obesidade tam-
bém está associada a diversas alterações deletérias no metabo-
lismo lipídico, incluindo níveis elevados de colesterol total, LDL-
colesterol e triglicerídeos, e redução do HDL-colesterol.12 Nesse 
sentido, o perfil lipídico da amostra estudada revelou que os níveis 
de colesterol total, triglicerídeos, LDL e HDL-colesterol apresenta-
ram-se inadequados em uma parcela significativa dos indivíduos 
(ver Tabela 1). Esse dado se torna relevante haja vista que há uma 
clara relação entre perfil dislipidêmico e aumento de risco para de-
senvolvimento de DCV.24,5

Cozza et al.23 ao analisarem a composição nutricional do car-
dápio oferecido em algumas OM da Marinha do Brasil, verificaram 
que os valores de fibra, proteínas, lipídios totais, vitaminas e mine-
rais apresentavam-se, quase que na totalidade, fora dos padrões re-
comendados pela RDA (Recommended Dietary Allowance) e AHA 
(American Heart Association) do ponto de vista da segurança car-

diovascular. Além de alto conteúdo lipídico, foi verificado elevado teor 
de gordura saturada, baixo nível de gordura monoinsaturada e con-
sumo de colesterol total acima do preconizado, com desequilíbrio 
da relação ômega 6/ômega 3 (W6/W3). Somado a isso foi verificado 
também baixo consumo de frutas e vegetais. 

Esse padrão alimentar inadequado, demonstrado por Cozza et 
al.9 pode representar um potencial aspecto negativo à saúde coletiva 
da Marinha, já que a alimentação nesse meio é padronizada. Nesse 
sentido, é plausível especular que o perfil dislipidêmico encontrado 
neste estudo possa ter uma associação considerável com a dieta 
oferecida nas OM de Natal (RN), apesar de estudos complementares 
serem necessários para confirmar tal suposição. 

No que se refere aos outros fatores de risco analisados (níveis 
pressóricos alterados, glicemia de jejum acima da normalidade, ta-
bagismo e sedentarismo) os resultados encontram-se em patamar 
inferior ao encontrado na população brasileira, de uma forma geral.4

Entretanto, no que se refere à baixa prevalência de sedentaris-
mo encontrada (9,0%), alguns aspectos precisam ser expostos. De 
acordo com o IPAQ,7o sujeito é considerado sedentário se não reali-
zar qualquer atividade física contínua por pelo menos 10 minutos em 
uma semana e classificado como insuficientemente ativo se realizar 
menos de 150 minutos de atividade física na semana com frequên-
cia menor que cinco dias. Nesse sentido, somando os sedentários e 
os insuficientemente ativos o índice de não ativos sobe para 28,9%. 
Esse dado é relevante, pois quase 1/3 dos militares analisados não 
foram considerados como fisicamente ativos, o que parece ser um 
contraponto ao que é preconizado no meio militar, onde se valoriza 
indivíduos ativos e com boa aptidão física. No que se refere à saúde, 
esse dado possui um impacto ainda maior, tendo em vista que o es-
tilo de vida não ativo está relacionado com aumento importante na 
chance de mortalidade por DCV e por todas as causas.15,18,2

Um dos achados principais deste estudo é a confirmação do que 
a literatura vem demonstrando há algum tempo: a idade como fator 
influenciador no aumento da prevalência dos fatores de risco car-
diovascular.14,16 Nesse sentido, nossos resultados demonstram que, 
com exceção do HDL-colesterol e tabagismo, todos os outros fato-
res de risco analisados foram mais prevalentes em faixas etárias su-
periores (p < 0,05). Neste estudo não foram incluídos idosos (≥ 60 
anos), e ainda assim foram verificadas taxas de prevalência preocu-
pantes no que diz respeito aos fatores de risco para DCV em indiví-
duos entre 30-39 anos e, principalmente, acima de 40 anos. Esses 
dados merecem destaque, pois a expectativa de vida da população 
mundial está cada vez maior.29 E nesse sentido, é plausível ques-
tionar: como estarão os militares da Marinha do Brasil sediados em 
Natal (RN) daqui a 20 anos?

CONCLUSÃO
A prevalência dos fatores de risco cardiovascular nos militares da 

Marinha do Brasil alocados em Natal (RN) foi: colesterol total ≥ 200 
mg/dL = 26,0%; LDL-colesterol ≥ 160 mg/dL = 28,3%; HDL-colesterol 
alterado (< 40 mg/dL para homens e < 50 mg/dL para mulheres) = 
43,5%; triglicerídeos ≥ 150 mg/dL = 18,6%; glicemia de jejum ≥ 100 
mg/dL = 5,9%; sobrepeso = 37,6%; obesidade = 12,9%; pressão ar-
terial sistólica ≥ 140 mmHg = 6,2%; pressão arterial diastólica ≥ 90 
mmHg = 10,9%; sedentarismo = 9,0%; tabagismo = 9,2%.
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De acordo com os resultados supracitados, parece importante 
o investimento em programas de caráter preventivo vislumbrando 
mudanças positivas no estilo de vida dos militares da Marinha do 
Brasil sediados em Natal (RN), com estímulo à alimentação saudá-
vel, prática regular de atividade física e controle do peso corporal, 
a fim de diminuir a prevalência dos fatores de risco para DCV e 
prevenir eventos mórbidos relacionados ao sistema cardiovascular 
nessa população.
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ABSTRACT
Cardiovascular diseases (CVD) are the leading cause of death in the Brazilian population. The aim of this study was to assess the 

prevalence of cardiovascular risk factors among Brazilian Navy military personnel allocated in Natal (RN). By means of a cross-sectional 
study, 1,486 volunteers from all military organizations were evaluated. The individuals underwent clinical evaluation, biochemical analysis 
of blood, evaluation of their level of physical activity and smoking. The prevalence of cardiovascular risk factors found in this study was: total 
cholesterol ≥ 200 mg/dL = 26.0%; LDL-cholesterol ≥ 160 mg/dL = 28.3%; abnormal HDL-cholesterol (< 40 mg/dL for men and 50 mg/dL 
for women) = 43.5%; triglycerides ≥ 150 mg/dL = 18.6%; fasting blood glucose ≥ 100 mg/dL = 5.9%; overweight = 37.6%; obesity = 12.9%; 
systolic blood pressure ≥ 140 mmHg = 6.2%; diastolic blood pressure ≥ 90 mmHg = 10.9%; sedentarism = 9.0%; smoking = 9.2%. Addition-
ally, except for the abnormal HDL-cholesterol and history of smoking, all other cardiovascular risk factors were more prevalent in older age 
groups (40 years or more > 30-39 years > 20-29 years > 20 years or less). According to the above-mentioned results, it seems important to 
invest in preventive programs envisaging positive changes in the lifestyle of the military members assessed, including encouraging them to 
adopt a healthy diet, regular physical exercises and body weight control in order to reduce the prevalence of CVD risk factors and prevent 
cardiovascular system-related morbid events in such population.

Keywords: cardiovascular diseases; cardiovascular risk factors; Brazilian Navy; military personnel; health evaluation.

INTRODUCTION
Cardiovascular diseases (CVD) are the leading cause of death worldwide in both developed and developing countries.19 In Brazil, this 

situation is not different, and the CVD is also related to high morbidity and mortality, further to the high social burden associated with hos-
pital admission for treatment and earlier disability retirement.17  

According to the World Health Organization,26 the key risk factors for development of non-communicable chronic diseases, including 
CVD, are: systemic blood hypertension (SBH), hypercholesterolemia, low intake of fruits, vegetables and leguminous, overweight and obe-
sity, physical inactivity and smoking.

In the Navy environment, certain occupational-related aspects – long work journeys, ergonomic problems and social isolation, as experienced 
during training travels – have been considered to have a negative impact over the health status of the individuals.22 These issues together seem to 
contribute to negative changes in the lifestyle of the individuals, including increased smoking and consumption of alcohol.22,8,10 In this regard, it is 
plausible to speculate that the mentioned occupational-related aspects might also influence the development of other CVD risk factors. 

Based on this assumption, it became important to conduct studies aimed at providing epidemiologic data about the prevalence of cardio-
vascular risk factors among Brazilian Navy military personnel, as CVD is the key cause of morbi-mortality among the Brazilian population.23 
Therefore, the aim of this study was to analyze the prevalence of cardiovascular risk factors among Brazilian Navy military personnel 
allocated in Natal (RN). 
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DEVELOPMENT
Methods
Study design

By means of a cross-sectional study designed to evaluate the 
prevalence of cardiovascular risk factors among the Brazilian Navy 
military members located in Natal (RN), volunteers from the follow-
ing military organizations (MOs) were assigned: Command of the 
Third Naval District, Naval Hospital of Natal, Port Authority, Naval 
Base of Natal, Marine Corps of Natal, Marine Corps of the North-
east (vessels Goiana, Grajaú, Manhães and Graúna), Nautical Sig-
naling Service, Naval Warehouse of Natal, Broadcasting Station 
and Oceanographic Vessel Sírius. 

The data were collected directly in the above-mentioned MOs 
in the period comprised between July and October, 2008. This was 
made upon approval of the study by the Committee of Research 
Ethics of the Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
under protocol number 176/98. All the participants have signed a 
free and informed consent form (FICF) according to Resolution No. 
196/96 of the National Council of Health.

Subjects
One thousand five hundred eighty-one military subjects on ac-

tive duty, i.e. not on vacations or on a leave of absence participated 
in the study. Ninety-five individuals (6% of the population) were ex-
cluded from the study because they were not present on the dates 
of the evaluations or failed to observe proper fasting for blood test. 
One thousand four hundred eighty-six volunteers completed the re-
search, 1,383 of them (93.1%) male and 103 (6.9%) female sub-
jects aging between 18 and 56 years (30.9 ± 10.5 years).

Study protocol
The volunteers underwent a clinical evaluation of their health status 

(measurement of their body mass, height, body mass index and arterial 
blood pressure), blood biochemical test (total cholesterol, HDL-choles-
terol, LDL-cholesterol, triglycerides and fasting blood glucose), further 
to the analysis of their level of physical activity and smoking.  The body 
mass index (BMI) was ranked according to WHO, 2004 (eutrophic = 
18.5-24.9 kg/m²; overweight = 25-29.9 kg/m²; obesity ≥ 30 kg/m²).

Blood samples were collected between 8 a.m. and 10 a.m. af-
ter 12-hour fasting. The subjects were asked to avoid doing strong 
physical activity and not to drink alcohol 24 hours before collecting 
the sample. The blood samples were tested by automatic enzymatic 
calorimetric spectrophotometry using Wiener autoanalyzer of the 
laboratory Metrolab 2300. The LDL-cholesterol was calculated ac-
cording to Friedewald’s formula: 

LDL = (cholesterol - HDL) - (triglycerides / 5)
The 4th Brazilian Guideline on Dyslipidemia and Prevention of Ath-

erosclerosis24 and the 1st Brazilian Guideline for the Diagnosis and 
Treatment of Metabolic Syndrome, 2005 were used to set cut-off values 
for determining the lipid profile and fasting blood glucose, and the risk 
factors considered were: total cholesterol ≥ 200 mg/dL; HDL-choles-
terol < 50 mg/dL for women and < 40mg/dL for men; LDL-cholesterol 
≥ 160 mg/dL; triglycerides ≥ 150 mg/dL; blood glucose ≥ 100 mg/dL. 

The arterial blood pressure (AP) was measured according to 
the 5th Brazilian HAS Guidelines, 2007. After a 10 minutes rest sit-
ting down, the subjects had their AP measured three times, with an 
interval of one minute between each measurement, and the aver-
age between the second and third measurements was calculated. 
For such purpose, a duly validated blood pressure monitor Onrom® 

HEM-780-E (oscillometric method) was used11,6 Finally, the level of 
physical activity was assessed on basis of the International Ques-
tionnaire of Physical Activity (IPAQ – short version).7

Statistical Analysis
The descriptive statistics (average, standard deviation and rela-

tive and absolute frequencies) were employed for describing the re-
sults. The chi-square test was used to analyze the difference among 
the age groups studied regarding the prevalence of the cardiovas-
cular risk factors listed. For such purpose, the statistical package 
SPSS® version 17.0 was used, and p value <0.05 was adopted as 
statistical significance.

RESULTS
Table 1 shows the results regarding the general prevalence of 

cardiovascular risk factors among Brazilian Navy military personnel 
located in Natal (RN). 

Cardiovascular risk factors n %

Total cholesterol ≥ 200 mg/dL 386 26.0

LDL-cholesterol ≥ 160 mg/dL 421 28.3

HDL-cholesterol<50 mg/dL W;<40 mg/dL M 647 43.5

Triglycerides ≥ 150 mg/dL 277 18.6

Fasting blood glucose ≥ 100 mg/dL 88 5.9

Overweight (BMI 25-29.9 kg/m²) 559 37.6

Obesity (BMI 30 kg/m²) 192 12.9

Systolic blood pressure ≥ 140 mmHg 92 6.2

Diastolic blood pressure ≥ 90 mmHg 162 10.9

Sedentarism* (< 10 min of weekly PA) 134 9.0

Smoking 137 9.2

W = women; M = men; BMI = body mass index; PA = physical activity; * defined by the International Questionnaire of Physical Activity (IPAQ).

Table 1: Prevalence of cardiovascular risk factors among Brazilian Navy military personnel allocated in Natal (RN) (n=1,486)
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Table 2 shows the prevalence of the analyzed risk factors bro-
ken down per age range. 

DISCUSSION
The aim of this study was to analyze the prevalence of cardio-

vascular risk factors among Brazilian Navy military members locat-

ed in Natal (RN). In this regard, two aspects may be highlighted: 1) 
prevalence of overweight and obesity > 50%; 2) relevant dyslipid-
emic profile, particularly HDL-cholesterol (43.5%), LDL-cholesterol 
(28.3%) and total cholesterol (26%) abnormalities. 

Studies evaluating occupational-related risk factors and causes 
of death of military members in the Navy have been previously con-

Cardiovascular risk factors   Age group n % p

Total cholesterol ≥ 200 mg/dL

< 20 years
20-29 years
30-39 years
≥ 40 years

06
67

111
212

2.4
11.2
35.8
50.7

< 0.001*

LDL-cholesterol ≥ 160 mg/dL

< 20 years
20-29 years
30-39 years
≥ 40 years

12
77

113
219

4.8
15.1
36.5
52.4

< 0.001*

HDL-cholesterol < 50 mg/dL W; < 40 mg/dL M

< 20 years
20-29 years
30-39 years
≥ 40 years

111
227
135
174

44.8
44.5
43.5
41.6

0.809

Triglycerides ≥ 150 mg/dL

< 20 years
20-29 years
30-39 years
≥ 40 years

03
36
83

155

1.2
7.1

26.8
37.1

< 0.001*

Fasting blood glucose ≥ 100 mg/dL

< 20 years
20-29 years
30-39 years
≥ 40 years

-
11
24
53

-
2.2
7.7

12.7

< 0.001*

Overweight (BMI 25-29.9 kg/m²)

< 20 years
20-29 years
30-39 years
≥ 40 years

36
163
147
213

14.5
32

47.4
51

< 0.001*

Obesity (BMI ≥ 30 kg/m²)

< 20 years
20-29 years
30-39 years
≥ 40 years

09
28
58
97

3.6
5.5

18.7
23.2

< 0.001*

Systolic blood pressure ≥ 140 mmHg

< 20 years
20-29 years
30-39 years
≥ 40 years

01
09
22
60

0.4
1.8
7.1

14.4

< 0.001*

Diastolic blood pressure ≥ 90 mmHg

< 20 years
20-29 years
30-39 years
≥ 40 years

02
11
37

112

0.8
2.2

11.9
26.8

< 0.001*

Sedentarism** (< 10 min of weekly PA)

< 20 years
20-29 years
30-39 years
≥ 40 years

03
33
39
59

1.2
6.5

12.6
14.1

< 0.001*

Smoking

< 20 years
20-29 years
30-39 years
≥ 40 years

20
58
20
39

8.1
11.4

6.5
9.3

0.109

Table 2: Prevalence of cardiovascular risk factors per age range (n=1,486)

W = women; M = men; BMI = body mass index; PA = physical activity; ** defined by the International Questionnaire of Physical Activity 
(IPAQ); * statistically significant difference between the age groups (chi-square test).
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ducted.22,8,10,20,21 However, to our knowledge, there are no large na-
tional investigative studies focused on the prevalence of CVD risk 
factors among this population. Therefore, the present research 
aimed at capturing a consistent picture of the reality lived by the 
Brazilian Navy military personnel located in Natal (RN), and for 
such purpose over 80% of such subjects were evaluated.

Identifying CVD risk factors is essential for both clinical practice 
and the development of public health-oriented strategies for primary 
and secondary prevention of coronary heart and cerebrovascular 
disorders, which are the leading causes of mortality among the Bra-
zilian population.26 

An important aspect of obesity is that it is closely related to 
CVD key risk factors – dyslipidemia, HAS, hyperinsulinemia, dia-
betes mellitus type 228 –  besides being a risk factor on its own.13 

In a comparison against eutrophic people, men being 20% above 
the suitable weight are 20% and 25% more likely to die of all the 
causes and of coronary heart diseases (CHD), respectively.3 Sur-
prisingly, our findings showed that the prevalence of overweight and 
obesity among military personnel evaluated is generally higher than 
that found among the Brazilian population.1,24 The findings further 
showed prevalence of 28.3 % of overweight and 9.7% of obesity 
among adult population in the Northeast and Southeast regions of 
Brazil. Our findings show prevalence of 37.6% and 12.9% of over-
weight and obesity, respectively. 

An analysis of the age group also showed higher prevalence 
of overweight and obesity among military members evaluated over 
the results shown in the study conducted by Abrantes et al. – over-
weight: 20-29 years = 32% vs. 22.3%; 30-39 years = 47.4% vs. 
32.2%; 40-59 years = 51% vs. 34.6%; obesity: 20-29 years = 5.5% 
vs. 3.4%; 30-39 years = 18.7% vs. 7.8%; 40-59 years = 23.2% vs. 
9,1. However, when compared to Vigitel, 20094 our data are similar 
to those found for the population of Natal (RN): 43.4% of overweight 
and 11.7% of obesity. Such findings are worth of notice because it 
is expected that the Brazilian Navy military personnel, as members 
of the Armed Forces, would have good physical conditions, in view 
of the need of keeping fit for the accomplishment of their specific 
duty: “prepare and use the naval power in order to contribute to the 
defense of the homeland.”

Besides jeopardizing the physical performance.27, obesity is al-
so associated with several deleterious changes in the lipid metabo-
lism, including high levels of total cholesterol, LDL-cholesterol and 
triglycerides, and decreased HDL-cholesterol.12 In this regard, the 
lipid profile of the sample studied showed that a significant share of 
individuals have abnormal levels of total cholesterol, triglycerides, 
LDL and HDL-cholesterol (see table 1). This data is relevant be-
cause there is a clear relationship between the dyslipidemic profile 
and an increased risk for CVD.24, 5

When assessing the nutritional composition of the diet offered to 
certain MOs of the Brazilian Navy, Cozza23 et al. found that the val-
ues of fiber, proteins, total lipids, vitamins and minerals are almost 
in their totality out of the standards recommended by RDA (Recom-
mended Dietary Allowance) and AHA (American Heart Association) 
regarding cardiovascular safety. Besides the high contents of lipids, 
the findings show a high saturated fat and low monounsaturated 
fat diet, and intake of total cholesterol above the recommendations 

thus resulting in an unbalanced omega 6/omega3 (W6/W3) ratio. 
Moreover, a low intake of fruits and vegetables was also found. 

Such inappropriate dietary intake shown by Cozza et al.9 may 
play a negative role in the collective health of the Navy members, 
as the diet in the institution is standardized. In this regard, it is plau-
sible to speculate that the dislypidemic profile found in this study 
might have a considerable connection with the diet offered in the 
MOs of Natal (RN), while complementary studies are required to 
confirm such assumption. 

Regarding other risk factors evaluated (abnormal levels of arte-
rial blood pressure, fasting blood glucose above normality, smoking 
and sedentarism) the results are below those typically found among 
the Brazilian population.4

However, regarding the low prevalence of sedentarism found 
(9.0%), a few aspects should be considered. According to IPAQ.7 

the individual who does not practice any kind of physical activity for 
at least 10 minutes on a weekly basis is considered inactive or sed-
entary. Otherwise, the individual who practices less than 150 min-
utes of physical activity weekly is considered insufficiently active. 
Therefore, summing up sedentary and insufficiently active people, 
the ratio of inactive people rises to 28.9%. This data is relevant be-
cause almost 1/3 of the military members screened were not con-
sidered physically active. These findings do not seem to match the 
claims in the military environment where active and properly fit in-
dividuals are appreciated. As far as health is concerned, the impact 
of this data is even stronger, because an inactive lifestyle is associ-
ated with an important increase in the chance of dying of CVD and 
all the causes.15,18,2

One of the main findings of this study confirms what the litera-
ture on the subject has shown for some time: the age as a factor in-
fluencing the increased prevalence of cardiovascular risk factors.14, 

16 In this regard, our findings show that, except for the HDL-choles-
terol and smoking, all other risk factors analyzed were more prevail-
ing among older age groups (p <0.05).  Elderly people (≥ 60 years 
old) were not enrolled in this study, and nevertheless, concerned 
prevalence rates were found regarding CVD risk factors among indi-
viduals from 30 to 39 years, and particularly, above 40 years. These 
data are worth of notice, as the life expectancy of the worldwide 
population is growing29 and so it is plausible to question: how will 
the Brazilian Navy military personnel located in Natal (RN) be within 
20 years from here?

CONCLUSION
The prevalence of cardiovascular risk factors among Brazilian 

Navy military members allocated in Natal (RN) was: total choles-
terol ≥ 200 mg/dL = 26.0%; LDL-cholesterol ≥ 160 mg/dL = 28.3%; 
abnormal HDL-cholesterol (< 40 mg/dL for men and 50 mg/dL for 
women) = 43.5%; triglycerides ≥ 150 mg/dL = 18.6%; fasting blood 
glucose ≥ 100 mg/dL = 5.9%; overweight = 37.6%; obesity = 12.9%; 
systolic blood pressure ≥ 140 mmHg = 6.2%; diastolic blood pres-
sure ≥ 90 mmHg = 10.9%; sedentarism = 9.0%; smoking = 9.2%.

According to the above-mentioned results, it seems important 
to invest in preventive programs envisaging positive changes in the 
lifestyle of the Brazilian Navy military members located in Natal 
(RN), including encouraging them to adopt a healthy diet, regular 
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physical exercises and body weight control in order to reduce the 
prevalence of CVD risk factors and prevent cardiovascular system-
related morbid events among such population.
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ANÁLISE RETROSPECTIVA DE CASOS DE ACIDENTE 
COM MATERIAL BIOLÓGICO NO HOSPITAL NAVAL 
MARCÍLIO DIAS OCORRIDOS NO PERÍODO DE 
JANEIRO DE 2003 A JUNHO DE 2008

RESUMO
Este estudo retrospectivo teve como objetivo quantificar e analisar o perfil de acidentes ocupacionais com material biológico registrados 

no Hospital Naval Marcílio Dias, Rio de Janeiro. A amostra consistiu em 271 casos de acidente, registrados no período de janeiro de 2003 a 
junho de 2008. Para coleta dos dados foram utilizados os formulários próprios para notificação de acidente com material biológico, conforme 
modelo da Secretaria Municipal de Saúde. Os resultados demonstraram que os profissionais de enfermagem representaram o maior quantita-
tivo dos casos notificados e que a maioria dos acidentes ocorreu após o procedimento, sendo 33% durante o recapeamento de agulhas. Entre 
os casos, 10% tinham história de acidente prévio nos últimos seis meses. Também observamos que, apesar de 78,96% dos acidentes terem 
ocorrido com pacientes fonte identificados, apenas 41,12% destes realizaram o teste rápido anti-HIV, com 2,27% de resultados positivos. A 
cobertura vacinal para hepatite viral do tipo B mostrou-se elevada, com 85,6% dos profissionais já tendo recebido alguma dose da vacina. Não 
foi registrado nenhum caso de soroconversão entre os 271 casos estudados.

Palavras-chave: acidentes de trabalho; acidentes e eventos biológicos; enfermagem.

INTRODUÇÃO
Os hospitais de alta complexidade, como é o caso do Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD), são ambientes potencialmente propícios a 

diversos tipos de agravos à saúde dos profissionais que ali trabalham, principalmente quando não ocorre uma completa adesão às normas e 
protocolos de segurança estabelecidos. Os profissionais desses locais estão continuamente expostos a diversos riscos, sejam estes de natu-
reza física, química, biológica, emocional ou psicológica. Entre estes, os acidentes perfurocortantes envolvendo material biológico possuem 
elevada frequência e, além dos riscos reais, trazem consigo grande prejuízo emocional para a vítima, seja pela necessidade de utilização de 
medicação profilática ou pelo receio de adquirir uma doença infecciosa que pode colocar em risco até mesmo seus familiares. Certamente, 
uma boa parcela desse temor é proveniente do desconhecimento dos procedimentos a serem instituídos após a ocorrência de um acidente e 
da desinformação quanto aos riscos de transmissão.

A possibilidade de transmissão de agentes infecciosos após um acidente envolvendo material biológico é conhecida desde a década de 30. 
Entretanto, poucas medidas eram adotadas para se evitar a transmissão de agentes patogênicos.5 Com o surgimento da Síndrome da Imunode-
ficiência Adquirida (SIDA ou AIDS), considerada até o presente momento incurável, descoberta durante a década de 80, o temor do contato com 
seu agente etiológico, o vírus HIV, se tornou um motivador para a adesão ao uso de equipamentos de proteção individual (EPI). Essa motivação foi 
reforçada depois da publicação do caso de uma enfermeira que desenvolveu AIDS, como consequência de perfuração acidental com uma agulha 
utilizada em um paciente infectado pelo HIV, internado em um hospital da Inglaterra.7 Desde então os EPI como máscara, óculos, capote, luva, 
material descartável e esterilizado são usados pelos profissionais das diferentes áreas de saúde que apresentem possibilidade de contato com 
secreções orgânicas. Há um novo conceito de biossegurança com constante preocupação relacionada à transmissão de doenças, tanto do profis-
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sional de saúde para seus pacientes, como dos pacientes para os pro-
fissionais.5 Desde que essa prática, conhecida como precauções pa-
drão (ou precauções universais) foi criada em 1987 pelos Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC) dos Estados Unidos, ocorreu 
uma mudança de paradigma, o que transformou um evento corriqueiro 
e antes não valorizado em uma emergência médica e de notificação 
compulsória, com trabalhadores de saúde afetados por potenciais in-
fecções e pela grande carga emocional que perdura durante os meses 
de espera dos resultados dos exames sorológicos.

As principais doenças que adquiriram importância epidemioló-
gica a partir de então, além da própria infecção pelo HIV, são as 
hepatites virais B e C, devido à possibilidade de cronificação e suas 
consequências em longo prazo.

Considera-se como “acidente com material biológico” aquele no 
qual ocorre contato de mucosa ocular ou outra membrana mucosa, 
pele não íntegra ou contato parenteral com sangue ou outros ma-
teriais potencialmente infectantes, como líquor, esperma, secreção 
vaginal e retal, leite materno e outras secreções que estejam even-
tualmente contaminadas com sangue: urina, saliva, fezes diarreicas, 
líquido pleural, líquido ascítico e outros menos comuns.

Os acidentes ocasionados por picada de agulhas são responsá-
veis por 80% a 90% das transmissões de doenças infecciosas, no 
exercício da profissão, entre trabalhadores de saúde. O risco estimado 
de transmissão de infecção, por uma agulha contaminada, é de um em 
três para hepatite B, um em 30 para hepatite C e um em 300 para HIV.9

Quando considerado o conjunto de acidentes perfurocortantes, o 
risco de contaminação pelo HIV, após exposição percutânea ao san-
gue, é de aproximadamente 0,3%, sendo diretamente proporcional 
ao volume do inóculo, à extensão e à profundidade da lesão. O risco 
estimado de contaminação após exposição de membranas mucosas 
é de 0,09%. Ferimentos profundos possuem 16 vezes mais risco; 
havendo sangue visível na agulha ou cateter ou se o procedimen-
to envolve agulha colocada diretamente na veia, cinco vezes maior; 
caso haja morte do paciente fonte por doença relacionada ao HIV 
nos dois meses após o acidente, oito vezes maior.9 De acordo com 
o CDC, desde o início da epidemia de AIDS em 1981, foram regis-
trados 103 casos de trabalhadores que apresentaram soroconversão 
ao HIV após exposição ocupacional e 219 foram considerados como 
casos suspeitos até o ano de 2004.1 

Em relação ao vírus da hepatite B (HBV), o risco de contami-
nação está relacionado, principalmente, ao grau de exposição ao 
sangue no ambiente de trabalho e também à presença ou não do 
antígeno HBeAg no paciente fonte. Em exposições percutâneas en-
volvendo sangue sabidamente infectado pelo HBV e com a presença 
de HBeAg (o que reflete uma alta taxa de replicação viral e, portanto, 
uma maior quantidade de vírus circulante), o risco de hepatite clíni-
ca varia entre 22% a 31% e o da evidência sorológica de infecção 
de 37% a 62%. Quando o paciente fonte apresenta somente a pre-
sença de HBsAg (com antígeno HBe negativo), o risco de hepatite 
clínica varia de 1% a 6% e o de soroconversão, 23% a 37%. Apesar 
das exposições percutâneas serem um dos mais eficientes modos 
de transmissão do HBV, elas são responsáveis por uma minoria dos 
casos ocupacionais de hepatite B entre profissionais de saúde. Em 
investigações de surtos nosocomiais, a maioria dos profissionais in-
fectados não relata exposições percutâneas.1 

A única forma eficiente de transmissão do vírus da hepatite C 
(HCV) é pelo sangue. A incidência média de soroconversão, após 
exposição percutânea com sangue sabidamente infectado pelo HCV, 
é de 1,8% (variando de 0% a 7%). Um estudo demonstrou que os 
casos de contaminações só ocorreram em acidentes envolvendo 
agulhas com lúmen. O risco de transmissão em exposições a ou-
tros materiais biológicos que não o sangue não é quantificado, mas 
considera-se que seja muito baixo. A transmissão do HCV a partir de 
exposições em mucosas é extremamente rara. Nenhum caso de con-
taminação envolvendo pele não íntegra foi publicado na literatura.1 

Ainda não existe qualquer tipo de quimioprofilaxia absolutamente 
segura em caso de exposição ao HIV, o que reforça a necessidade do 
rigoroso estabelecimento de normas universais de biossegurança para 
diminuir o risco dessa exposição. A quimioprofilaxia deve ser iniciada o 
mais rápido possível, preferencialmente nas duas primeiras horas após 
o acidente e no máximo até 72 horas, tendo duração de 4 semanas.2

Em relação à profilaxia para hepatite B, uma das principais me-
didas de prevenção é a vacinação pré-exposição, indicada a todos 
os profissionais da área da saúde. A vacinação segue um esquema 
de três doses, administradas no intervalo de 0, 1 e 6 meses. Quando 
da ocorrência de exposição ocupacional, envolvendo sangue de pa-
ciente sabidamente portador da hepatite B e profissional não vacina-
do ou com história de vacinação incerta, maior eficácia na profilaxia 
é obtida com o uso precoce da gamaglobulina hiperimune (HBIG), 
dentro do período de 24 a 48 horas após o acidente.4  

Quanto à hepatite C, não existe nenhuma medida específica pa-
ra a redução do risco de transmissão pós-exposição ao vírus HCV. 
Da mesma forma, nenhuma imunoprofilaxia tem provado ser efetiva 
para pré ou pós-exposição ao referido vírus.4 

OBJETIVO
 Analisar estatisticamente os casos de acidente com material 

biológico ocorridos no HNMD no período de janeiro de 2003 a junho 
de 2008, mostrando sua distribuição de acordo com as diversas va-
riáveis estudadas.

MATERIAL E MÉTODO
Tratou-se de uma análise retrospectiva e descritiva de acidentes 

com material biológico registrados no Hospital Naval Marcílio Dias no 
período de janeiro de 2003 a junho de 2008. A amostra foi composta 
por profissionais de diversas categorias que trabalham no HNMD.

Todos os dados foram obtidos nas 271 fichas para notificação de 
acidente com material biológico, de acordo com o modelo fornecido 
pela Secretaria Municipal de Saúde, ocorridos no referido hospital.

Foi criado um banco de dados no programa Access®, da empresa 
Microsoft, versão 2003, onde as seguintes variáveis foram inseridas:

• sexo, faixa etária, ocupação, frequência de acidentes prévios nos 
últimos 6 meses e prevalência de vacinação para hepatite viral do 
tipo B do profissional acidentado;

• tipo de exposição e situação do acidente; 

• topografia da lesão;

• relação temporal com o momento do procedimento realizado;

• classificação do paciente fonte como conhecido ou desconhecido; e

• quantidade de testes rápidos anti-HIV realizados e seus resultados.
 Posteriormente, os resultados foram analisados utilizando-se o 
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programa EPI INFO 3.5.1, desenvolvido e disponibilizado gratuita-
mente pelo CDC.

RESULTADOS
Houve superioridade na frequência dos casos de aciden-

tes com material biológico ocorridos no HNMD, no sexo femi-
nino, representando 54,98%, o que equivale a um valor abso-
luto de 149 dos casos contra 45,01% dos casos ocorridos nas 
vítimas do sexo masculino num total de 122 casos (Gráfico 1).

O Gráfico 2 demonstra que, dos 271 casos de acidente, 
118 (43,54%) acidentados tinham até 25 anos inclusive; 104 
(38,37%) tinham de 26 a 35 anos inclusive; 38 (14,02%) tinham 
de 36 a 45 anos inclusive. O restante, acima de 45 anos, soma-
va 11 (4,05%) casos.

Quando subdivididos em grupos de acordo com a ocu-
pação, os técnicos de enfermagem somaram 123 casos 

Nenhuma dose havia sido administrada em 27 casos (9,96%) e 12 
trabalhadores (4,42%) desconheciam seu estado vacinal. 

A exposição foi classificada como percutânea, de mucosa e de 
pele, com incidência de casos de 89,66% (243 casos); 8,11% (22 ca-
sos) e 2,58% (7 casos) respectivamente (Gráfico 6).

Gráfico 1 – Número absoluto de casos de acidente com material biológico 
por sexo.

Gráfico 2 – Número absoluto de casos de acidente biológico por faixa etária.

Gráfico 4 – Frequência de acidente prévio envolvendo material biológico 
ocorrido até 6 meses antes do momento da notificação.

Gráfico 3 – Número absoluto de casos de acidente por ocupação.

(45,38%), contra 32 (11,80%) em médicos e 25 (9,22%) em 
enfermeiros. Os 33,60% (91) restantes ocorreram em outros 
profissionais que não os mencionados anteriormente, con-
forme o Gráfico 3.

O Gráfico 4 demonstra a frequência de acidente prévio envol-
vendo material biológico ocorrido até 6 meses antes do momento 
da notificação, sendo a história positiva em 25 profissionais (9,22%). 
Nenhum evento prévio havia sido registrado em 246 casos (90,78%).

A alta prevalência de vacinação para hepatite B nos trabalhado-
res do HNMD está representada no Gráfico 5, com 232 profissionais 
(85,60%) referindo que receberam pelo menos uma dose da vacina. 

Os dados no Gráfico 7 representam o valor absoluto de ca-
sos de acidente com material biológico por situação. As situações 
foram divididas em cinco grupos. Foi observada a preponderân-
cia dos acidentes durante o recapeamento de agulhas, com uma 
totalidade de 33,57% (91 casos). Os casos ocorridos durante a 
administração de medicação, coleta de sangue e punção venosa 
periférica foram agrupados juntos, totalizando 23,98% (65 casos). 
Eventos ocorridos durante cirurgias representaram 10,70% (29 
casos). Os 23,98% restantes ocorreram em outras situações que 
não as já descritas.

Gráfico 5 – Prevalência de vacinação para hepatite B em trabalhadores 
do HNMD.
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Em relação à topografia das lesões, fossem elas percutâneas, de 
mucosa ou de pele, foram divididas em dedo das mãos, outra área de 
membro superior que não o dedo, olhos e outras, sendo considerada 
“outras” todas as áreas exceto as anteriormente citadas. As incidên-
cias foram 76,75% (208 casos) em área de dedo, 10,33% (28 casos) 
em outra área de membro superior, 8,11% (22 casos) em olhos e 
4,79% (13 casos) em outras áreas.

O momento do acidente foi dividido em dois grupos: durante 
o procedimento e após o procedimento. Cento e sessenta e três 
acidentes (60,14%) ocorreram após o procedimento e 108 casos 
ocorreram durante o procedimento (39,85%), conforme demons-
tra o Gráfico 8.

A identificação do paciente fonte por parte do profissional aci-
dentado é importante para que se possam aperfeiçoar as medi-
das preventivas às possíveis doenças infecciosas transmissíveis, 

principalmente em relação ao HIV, com realização do teste rápi-
do. Entretanto, observamos que o paciente fonte não foi identifi-
cado em 57 casos, o que representa 21,03% do valor total. Tais 
casos ocorreram principalmente quando o material contaminante 
encontrava-se em áreas de lixo comum ou no chão. A despeito da 
identificação do paciente fonte ter sido feita em 214 casos, o que 
significa 78,96% de todos os casos de acidente ocorridos envol-
vendo material biológico, o teste rápido foi realizado em apenas 
41,12% das vezes (88 casos), significando que 58,87% (126 ca-
sos) dos 214 trabalhadores com fonte conhecida, podem ter sido 
submetidos à quimioprofilaxia anti-HIV de forma desnecessária ou 
deixado de utilizar tal método preventivo quando necessário. Entre 
os 88 testes rápidos anti-HIV realizados, 2 (2,27%) apresentaram 
resultado positivo.

DISCUSSÃO
Os dados deste artigo foram coletados no Hospital Naval Mar-

cílio Dias, um hospital militar de alta complexidade, o que pode não 
representar a mesma realidade da população de outros hospitais ter-
ciários no Brasil.

A literatura sugere haver um predomínio de acidentes envol-
vendo material biológico com os trabalhadores do sexo feminino. 
Balsamo e Felli 3 afirmam que, por ser a força de trabalho predo-
minantemente feminina, a incidência de acidente entre as mulhe-
res é duas vezes maior do que entre os homens. Alguns autores 
como Marziale et al. chegam a sugerir taxas de acidente acome-
tendo mulheres em torno de 90%. No HNMD esse predomínio, 
apesar de presente, foi discreto, o que pode ser explicado por, 
como dito anteriormente, se tratar de instituição militar com mui-
tos profissionais do sexo masculino.

A idade dos profissionais vítimas de acidente com material bioló-
gico teve grande variação, sendo os profissionais mais jovens aque-
les que mais se acidentaram. Tal fato se repete em outros trabalhos 
como mostrado por Caixeta e Barbosa-Branco.6

Foi demonstrado que os profissionais de enfermagem, sejam de 
nível técnico ou de nível superior, foram os que mais se acidentaram. 
Isso pode ser explicado pelo fato desses profissionais estarem mais 
expostos a esse tipo de acidente ao executarem a maior parte dos 
procedimentos de potencial risco dentro dos hospitais.3, 7

A reincidência do acidente com material biológico não é uma 
realidade presente apenas no HNMD, que mostrou possuir 9,22% 
de seus profissionais com mais de um evento envolvendo acidente 
com material biológico em um intervalo de seis meses. Hospitais 
públicos do Distrito Federal, apresentam 39,1% dos seus profis-
sionais com história prévia desse tipo de acidente, porém não foi 
especificado o intervalo de tempo considerado como anterior ao 
momento do acidente.6

A maioria dos acidentes ocorridos envolveu exposição do tipo 
percutânea, representando quase 90% dos casos. Outros trabalhos 
corroboram com esses achados.3,7,4,6   Caixeta e Barbosa-Branco ob-
servaram que 86,5% do total de acidentes com material biológico 
envolveram exposição percutânea.6 Dados do CDC registraram 89% 
dos casos com associação com exposição percutânea entre 1985 e 
1998 e, até o ano de 2002, estimavam um valor anual de 384.325 
casos de acidentes percutâneos no mundo.4,7

Gráfico 6 – Incidência de casos de acidente com material biológico de 
acordo com o tipo de exposição.

Gráfico 7 – Valor absoluto de casos de acidente com material biológico 
por situação.

Gráfico 8 – Incidência de casos de acidente com material biológico 
classificados de acordo com o momento do acidente.
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A análise retrospectiva dos casos nos permitiu a identificação de 
que a principal situação associada à ocorrência do acidente percutâ-
neo foi o recapeamento de agulhas, fato que infringe as precauções 
de cuidado padrão. Para minimizar essa situação, Marziale e Rodri-
gues recomendam a existência de caixas para descarte disponíveis 
para pronta substituição, evitando seu enchimento excessivo. Tam-
bém recomendam que a tarefa de substituição não seja exercida por 
profissional da enfermagem. 7

A principal região anatômica acometida durante os acidentes 
perfurocortantes foi o dedo, com taxa de 76,75%, confirmando da-
dos de outros estudos que sugerem uma taxa de 76,9%.8

Em relação ao momento do acidente, 60,14% dos casos ocor-
reram após o procedimento. Essa situação demonstra que o próprio 
acidentado foi, possivelmente, o principal responsável pelo desen-
cadeamento do acidente, já que este não foi relacionado à atividade 
propriamente dita e ocorreu em um momento no qual já deveria ter 
cessado o possível estresse relacionado ao procedimento em si. Em 
um estudo realizado por Balsamo e Felli, 20,83% dos acidentados 
admitiram não estar em uso correto do EPI quando da ocorrência 
do acidente.4

A realização do teste rápido anti-HIV no paciente fonte é um 
importante instrumento para evitar a transmissão desse vírus 
através de acidentes envolvendo material biológico. Apesar disso 
o teste rápido foi realizado apenas em 41,12% dos casos com pa-
ciente fonte identificado, com 2,27% dos resultados positivos. Ou-
tro estudo realizado na cidade de Ribeirão Preto em 2004 mos-
trou 10% dos pacientes fontes com resultado anti-HIV positivo.4 
É esperado que haja grande variação em relação a esse dado 
entre os hospitais e até mesmo entre os setores de um mesmo 
hospital, de acordo com a prevalência de infecção pelo HIV entre 
os pacientes assistidos.

Não foi observado nenhum caso de contaminação durante o es-
tudo realizado.

CONCLUSÃO
Apesar da inexistência de casos de contaminação no presente 

estudo, não pode deixar de ser ressaltada a importância e a gravida-
de das doenças potencialmente transmitidas por acidentes envolven-
do materiais biológicos, assim como os vários prejuízos acarretados 
aos profissionais e à instituição. Vários profissionais necessitaram de 
afastamento temporário de suas atividades, seja por efeitos colate-
rais às medicações profiláticas ou por incapacidade de trabalhar de-
vido à ansiedade gerada pelo acidente.

Os dados obtidos no estudo nos permitem concluir:
a) o número de profissionais com pelo menos uma dose contra a he-

patite B foi elevado, entretanto, idealmente os profissionais devem 
ser vacinadod com três doses e a cobertura vacinal atingir 100% 
dos profissionais;

b) a ocorrência de acidentes com profissionais do sexo feminino foi 
discretamente maior que no sexo masculino;

c) a ocorrência ente técnicos de enfermagem foi significativamente 
maior se comparada com médicos e enfermeiros;

d) a exposição percutânea respondeu pela imensa maioria dos ca-
sos, sendo que um terço envolvia o recapeamento de agulhas; e

e) a maior parte dos acidentes aconteceu após o procedimento.

CONSIDERAÇÕES GERAIS
Permanece a necessidade de realizar o treinamento de todos 

os profissionais que atuam em serviços de saúde, visando erradi-
car práticas inadequadas e reforçar a implementação de medidas de 
proteção. Da mesma forma, é importante que o teste rápido anti-HIV 
seja realizado sempre que o paciente fonte puder ser identificado.

Como no Brasil há relativamente poucas informações a respei-
to da frequência e natureza dos acidentes resultantes de exposição 
ocupacional a material biológico, novos estudos a respeito do tema 
fazem-se necessários para um melhor conhecimento epidemiológico 
da situação e implementação de medidas preventivas. 
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ABSTRACT
The purpose of this retrospective study is to quantify and review the profile of occupational accidents with biological material recorded in the 

Hospital Naval Marcílio Dias, Rio de Janeiro.  The sample consists of 271 accidents recorded in the period comprised between January 2003 
and June 2008. Suitable forms for reporting accidents with biological material, according to the template provided by the Municipal Department 
of Health, were used for collecting data.  The results showed that nursing professionals account for the largest amount of reported cases and 
that most accidents occurred after a procedure, and 33% when recapping needles. Among the cases, 10% had a history of prior accident in 
the last six months. We also noted that while 78.96% of the accidents have occurred with source-patients identified, only 41.12% of them un-
derwent a quick test for HIV, with 2.27% of positive results. Vaccination coverage for hepatitis B was high, as 85.6% of the health care providers 
had already received at least one dose of the vaccine. There were no cases of seroconversion among the 271 cases studied.

Keywords: occupational accidents; biological accidents and events; nursing.

INTRODUCTION
High complexity hospitals, such as the Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD) are potentially amenable environments to several types of dis-

eases to which the professionals working there are exposed, especially when there is no fully compliance with the established safety rules and 
protocols.  Professionals from these places are continuously exposed to various risks, whether of a physical, chemical, biological, emotional or 
psychological nature. Among these risks, the accidents with sharp objects involving biological material have high frequency, and in addition to 
real risks, they also bring great emotional harm to the victim, whether because of the need of using a prophylactic drug or the fear of acquir-
ing an infectious disease which may pose a risk even to their family members. Of course, a good part of this fear comes from ignorance of the 
procedures to be taken after the occurrence of an accident and misinformation about the risks of transmission.

The possibility of transmission of infectious agents after an accident with biological material has been known since the 1930s. However, 
few measures were adopted to prevent the transmission of pathogens. 5 With the emergence of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) 
discovered during the 1980s and considered incurable until now, fear of contact with its etiologic agent, the HIV virus has become a motiva-
tor for adhering to the use of personal protective equipment (PPE). This motivation was reinforced after the publication of the case of a nurse 
who developed AIDS as a result of accidental puncture with a needle used on a patient infected with HIV in a hospital in England. 7 Since then, 
PPE such as mask, goggles, gowns, gloves, disposable and sterile materials are used by different health care providers who may possibly 
be exposed to contact with organic fluids. There is a new concept of biosafety encouraging continued concerned about the transmission of 
diseases both from health care providers to patients, and from patients to health care providers. 5 Since the inception of this practice, known 
as standard precautions (or universal precautions), in 1987 by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in the United States, a 
paradigm shift occurred, which turned a trivial, previously underestimated event into a medical and compulsory notification emergency with 
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health care providers affected by potential infections and the great 
emotional burden which remains for months until the results of sero-
logic tests are received.

The main diseases which reached epidemiologic significance 
since then, in addition to HIV-infection itself, are viral hepatitis B and 
C because they may become chronic diseases and have long-term 
consequences.

It is considered as an “accident with biological material” the con-
tact with the eye mucosa or other mucous membrane, non-intact 
skin or parenteral contact with blood or other potentially infecting 
materials, such as cerebrospinal fluid, semen, vaginal and rectal 
secretions, breast milk and other fluids which may be contaminated 
with blood, urine, saliva, feces, diarrhea, pleural liquid, ascites and 
others less common.

Needlestick accidents account for 80% to 90% of the transmission of 
occupational infectious diseases among health care providers. The esti-
mated risk of transmission of infection by a contaminated needle is one 
in three for hepatitis B, one in 30 for hepatitis C and one in 300 for HIV. 9

Considering all needlestick accidents, the risk of HIV contamina-
tion after percutaneous exposure to blood is approximately 0.3%, and it 
is directly proportional to the inoculum volume, extent and depth of the 
lesion.  The estimated risk of contamination after exposure of mucous 
membranes is 0.09%. Deep wounds are 16 times more risky; if blood 
is visible on the needle or catheter, or if the procedure involves placing 
the needle directly into vein, it is five times higher; in case of death of 
the source-patient for HIV-related disease within two months after the 
accident, the risk is eight times higher. 9 According to CDC, since the 
beginning of the AIDS epidemic in 1981, 103 cases were recorded for 
workers who seroconverted into HIV following occupational exposure 
and 219 were considered as suspected cases by the year 2004.1  

Regarding hepatitis B virus (HBV), the risk of contamination is 
mainly related to the degree of blood exposure in the workplace and 
also to the presence or absence of HBeAg antigen in the source pa-
tient. In percutaneous exposures involving blood known to be infected 
with HBV and the presence of  HBeAg (reflecting a high rate of viral 
replication, and therefore a greater amount of circulating virus), the 
risk of clinical hepatitis ranges from 22% to 31% and serologic evi-
dence of infection from 37% to 62%. When the source patient shows 
the presence of HBsAg only (with HBe antigen negative), the risk of 
clinical hepatitis ranges from 1% to 6% and of seroconversion from 
23% to 37%. Despite percutaneous exposures are one of the most 
efficient modes of transmission of HBV, they account for a minority 
of cases of occupational hepatitis B among health care providers.  In 
investigations of nosocomial outbreaks, the majority of health care 
providers who were infected did not report percutaneous exposures. 1 

The only efficient way of transmitting hepatitis C virus (HCV) is 
the blood. The average incidence of seroconversion after percutane-
ous exposure to blood known to be infected with HCV is 1.8% (rang-
ing from 0% to 7%). One study showed that cases of contamination 
occurred only in accidents involving needles with lumen. The risk of 
transmission on exposure to other biological materials than blood is 
not quantified, but it is considered to be very low. The HCV transmis-
sion from mucosal exposure is extremely rare. No case of contamina-
tion involving broken skin was published in the literature. 1 

Yet there is no type of chemoprophylaxis that is completely safe 

to be used in case of exposure to HIV, which reinforces the need of 
establishing rigorous universal precautions to reduce the risk of expo-
sure. Chemoprophylaxis should be started as soon as possible, pref-
erably within the first two hours after the accident and no later than 72 
hours, lasting 4 weeks.2 

With regard to prophylaxis for hepatitis B, a key measure of pre-
vention is the pre-exposure vaccination, indicated for all health care 
providers. Vaccination follows a three-dose scheme, administered in 
an interval of 0, 1 to 6 months. A more effective prophylaxis is ob-
tained with the early use of hyperimmune gamma globulin (HBIG) 
within 24 to 48 hours of the exposure to infected blood with hepatitis 
B in cases with no prior immunization or unconfirmed immunization.4  

Regarding hepatitis C, there is no specific measure for reducing 
the risk of post-exposure transmission of HCV virus. Likewise, no im-
munoprophylaxis has proved to be effective for pre or post-exposure 
to said virus.4 

OBJECTIVE
The purpose of this article is to review statistically the cases of 

accidents with biological material occurred in HNMD in the period 
comprised between January 2003 and June 2008, showing their dis-
tribution according to several variables studied.

MATERIAL AND METHOD
This article is a retrospective and descriptive review of accidents 

with biological material recoded in the Hospital Naval Marcílio Dias 
from January 2003 through June 2008. The sample includes profes-
sionals of several categories working in the HNMD.

All data were obtained from 271 files including reports of acci-
dents with biological material occurred in the hospital, filled in accord-
ing to the template provided by the Municipal Department of Health 
occurred in the mentioned hospital. 

A database was created in the program Microsoft Access®, ver-
sion 2003, in which the following variables were entered:

•  gender, age group, occupation, frequency of previous accidents in 
the last 6 months and prevalence of immunization against hepatitis 
B in the professional who suffered an accident;

•  type of exposure and accident situation; 

•  lesion topography;

•  time relation with the timing of the procedure performed;

•  classification of the source patient as known or unknown; and

•  amount of quick HIV tests performed and their results.
Later, the results were analyzed with the EPI INFO 3.5.1 software 

designed and provided free of charge by CDC.

RESULTS
The cases of accidents with biological material occurred in HNMD 

were more prevailing among women accounting for 54.98%, which is 
equivalent to a total of 149 of the cases against 45.01% of the cases 
occurred among men in a total of 122 cases (Chart 1).

Chart 2 shows that of the 271 cases of accident, 118 (43.54%) 
victims were 25 years old or younger; 104 (38.37%) were 26 to 35, 
inclusive; 38 (14.02%) were 36 to 45 years old inclusive.  The remain-
ing victims were older than 45 years  and totaled 11 (4.05%) cases.

When subdivided into groups according to their occupation, the 
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Chart 1: Total number of cases of accident with biological material per gender.

Chart 2: Total number of cases of accident per age group.

practical nurses amounted to 123 cases  (45.38%) vs. 32 (11.80%) 
of physicians and 25 (9.22%) nurses. The remaining 33.60% (91) of 
the accidents occurred with other health care providers not previously 
mentioned, according to Chart 3.

 Chart 4 shows the frequency of previous accident with biological 
material occurred up to 6 months before the time of notification, and 
the positive history for 25 professionals (9.22%). No previous event 
had been recorded in 246 cases (90.78%).

The high prevalence of vaccination for hepatitis B among HNMD 
workers is depicted in Chart 5, with 232 professionals (85.60%) re-
porting that they received at least one dose of the vaccine. No dose 
had been administered in 27 cases (9.96%) and 12 workers (4.42%) 
were not aware of their vaccinal status. 

The exposure was classified as percutaneous, mucous and skin 
with an incidence of 89.66% (243 cases); 8.11% (22 cases) and 

Chart 3: Total number of cases of accident per occupation.

Chart 4: Frequency of previous accident with biological material occurred 
up to 6 months before the time of notification.

Chart 5: Prevalence of vaccination for hepatitis B among 
HNMD workers.

2.58% (7 cases), respectively (Chart 6).
The data in Chart 7 show the total number of cases of accidents 

with biological material per situation. The situations were divided into 
five groups. A prevalence of accidents when recapping needles was 
found, with a total of 33.57% (91 cases). The cases occurred during the 
administration of medication, blood sampling and venepuncture were 
grouped together totaling 23.98% (65 cases). Events occurred during 
surgeries accounted for 10.70% (29 cases). The remaining 23.98% of 
cases occurred in situations other than those already described.

Regarding the topography of the lesions, whether percutane-
ous, mucous or skin-related, they were divided into finger, other 
area of the upper limb than finger, eyes and others, and “others” re-
ferred to all areas except the aforementioned. The incidences were 
76.75% (208 cases) in the finger area, 10.33% (28 cases) in other 
area of the upper limb, 8.11% (22 cases) in the eyes and 4.79% (13 
cases) in other areas.

Chart 6: Incidence of cases of accident with biological material according to 
the type of exposure.
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The time of the accident was divided into two groups: during a 
procedure and after a procedure. One hundred sixty-three accidents 
(60.14%) occurred after the procedure and 108 cases occurred dur-
ing the procedure (39.85%), as shown in Chart 8.

The identification of the source patient by the health care profes-
sional victim of the accident is important to improve the preventive 
measures for possible infectious diseases, particularly regarding HIV, 
including the quick test. However, we noticed that the source patient 
was not identified in 57 cases, which means 21.03% of the total num-

ranging around 90%. Such prevalence in HNMD, even if present, was 
discrete, which can be explained, as previously stated, because this 
is a military institution with many male health care providers.

The age of the professionals who were victims of accident with 
biological material was greatly varied, but the younger professionals 
were hurt most. This fact is repeated in other papers, as shown by 
Caixeta and Barbosa-Branco.6

It was demonstrated that nursing professionals, whether of a 
technical or higher level, are the ones who suffer most accidents.  
This may be explained by the fact that these professionals are more 
exposed to this type of accident to perform most potentially hazard-
ous procedures in hospitals.3, 7

The recurrence of accidents with biological material is not only a 
reality present in HNMD, which showed 9.22% of its own profession-
als had more than one accident with biological material in a range of 
six months. Public hospitals in the Federal District showed that 39.1% 
of its staff had already a history of this type of accident, but no time 
span was specified before the time of the accident.6

Most accidents involved percutaneous exposure, accounting 
for almost 90% of the cases. Other papers confirm these find-
ings.3,7,4,6  Caixeta e Barbosa-Branco found that 86.5% of the to-
tal accidents with biological material involved percutaneous expo-
sure.6 CDC data recorded 89% of the cases with association to 
percutaneous exposure between 1985 and 1998, and by 2002, an 
estimated annual amount of 384,325 cases of percutaneous ac-
cidents were recorded worldwide.4,7

The retrospective review of cases allowed us to identify that 
the core situation associated with the occurrence of percutaneous 
accident is needle recapping, a fact that violates the standard pre-
cautions. To minimize this situation, Marziale and Rodrigues recom-
mend keeping boxes available for disposable material for prompt 
replacement avoiding excessive filling. They also recommend that 
the task of replacing the boxes should not be performed by the nurs-
ing professional.7

The main anatomical region affected during a needlestick acci-
dent was the finger with a rate of 76.75%. This confirms the data of 
other studies which suggest a rate of 76.9%.8

Regarding the time of the accident, 60.14% of the cases occurred 
after the procedure. This demonstrates that the victim himself/herself 
was possibly the main responsible for causing the accident, as this 
was not related to the activity itself, and occurred at a time when 
all possible stress associated to the procedure should have already 
come to an end. In a study performed by Balsamo and Felli, 20.83% 
of the victims of accidents admitted that they were not using appropri-
ate PPE when the accident occurred.4

Submitting the source patient to an anti-HIV quick test is a key 
tool for preventing transmission of this virus through accidents in-
volving biological material.  Nevertheless, the quick test was con-
ducted for only 41.12% of the cases with identified source patient, 
with 2.27% of positive results. Another study conducted in the city 
of Ribeirão Preto in 2004 showed 10% of the source patients were 
positive for HIV.4 It is expected that there is a great variation of this 
data among hospitals and even among departments of the same 
hospital, according to the prevalence of HIV infection among the 
patients treated.

Chart 7: Total amount of cases of accident with biological material 
per situation.

ber. Such cases occurred particularly when the contaminant material 
was in garbage areas or on the floor. Despite the identification of the 
source patient has been made in 214 cases, which means 78.96% of 
all cases of accidents with biological material, the quick test was per-
formed in only 41.12% of the cases (88 cases) meaning that 58.87% 
(126 cases) of 214 workers with known source have been subjected 
to HIV chemoprophylaxis unnecessarily or failed to use such preven-
tive method, when necessary.  Among the 88 anti-HIV quick tests per-
formed, 2 (2.27%) tested positive.

DISCUSSION
The data in this article were collected in the Hospital Naval Marcí-

lio Dias, a military hospital of high complexity, which may not represent 
the reality of the population assisted in other tertiary hospitals in Brazil.

The literature suggests that accidents with biological materials 
are prevailing among female workers. Balsamo and Felli 3 found that, 
as this is a predominantly female workforce, the incidence of acci-
dents among women is twice higher than among men. Some authors 
like Marziale et al. even suggested accident rates among women 

Chart 8: Incidence of cases of accident with biological material classified 
according to the time of the accident.
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There were no cases of contamination during the study.

CONCLUSION
Despite there were no contamination cases in the present study, 

the importance and severity of diseases potentially transmitted by ac-
cidents with biological materials must be emphasized, further to the 
various losses entailed to the staff and the institution. Several profes-
sionals required temporary leave from the work, either due to side ef-
fects to prophylactic drugs or because they were unable to work due 
to anxiety caused by the accident.

The data obtained during the study allow us to conclude:
a) the number of professionals with history of vaccination for hep-

atitis B was high, but ideally it should be 100%;
b) the occurrence of accidents among female health care provid-

ers was slightly higher than among male professionals;
c) the occurrence among practical nurses was significantly higher 

if compared to physicians and nurses;
d) the percutaneous exposure accounted for the huge majority of 

the cases, and one third involved needle recapping; and
e) most of the accidents happened after the procedure.

GENERAL CONSIDERATIONS
It is still necessary to encourage all health care providers to elimi-

nate inadequate practices and to adopt protective measures. Similar-
ly, it is important that the anti-HIV quick test be performed where the 
source patient can be identified.

As in Brazil there is relatively little information about the frequen-
cy and nature of accidents resulting from occupational exposure to 
biological material, new studies on the issue are needed for a better 
understanding of the epidemiological situation and implementation of 
preventive measures.
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COMPARAÇÃO DO SANGRAMENTO 
PÓS-OPERATÓRIO ENTRE A CIRURGIA ASSISTIDA 
POR COMPUTADOR E A CONVENCIONAL NA 
ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO

Anderson Antonio da Costa¹
CMG (Md) Claudio Luis da S. Fraga2

1o Ten (RM2-Md) Daniel Guinim Macedo³
Felipe Campos da Costa Rabello Cabral4 

RESUMO
Na artroplastia total do joelho (ATJ), há uma perda sanguínea considerável que aumenta as taxas de morbimortalidade.2 Alguns 

métodos auxiliam na redução do sangramento per e pós-operatório, e a cirurgia assistida por computador minimiza as perdas san-
guíneas pós-operatórias. Objetivo: Avaliar, comparando à técnica convencional, a diminuição do sangramento pós-operatório em pa-
cientes submetidos à artroplastia total do joelho assistida por computador. Métodos: Realizamos um estudo retrospectivo da perda 
sanguínea pós-operatória em 48 pacientes submetidos à artroplastia total do joelho divididos em dois grupos: um grupo submetido à 
cirurgia assistida por computador e outro ao procedimento convencional. Utilizamos como parâmetro de avaliação o volume sanguíneo 
contido no dreno de sucção a vácuo e a diminuição nos níveis de hemoglobina. Ambos os procedimentos foram realizados pelo mes-
mo cirurgião, na mesma instituição, com a mesma abordagem cirúrgica. A única diferença entre as técnicas empregadas foi o uso dos 
guias intramedulares femoral e tibial para alinhamento dos componentes na cirurgia convencional e o uso de pinos ósseos para adap-
tação dos sensores na técnica assistida por computador. Resultados: A drenagem média observada foi de 706 ml no grupo assistido 
por computador, e 1.047 ml no grupo convencional. A diferença entre os grupos (341 ml) foi considerada estatisticamente significante 
(p = 0,0005). A diminuição média nos níveis de hemoglobina foi de 2,3 g∕dl no grupo assistido por computador e de 3,2 g∕dl no grupo 
convencional, apresentando uma diferença de 0.9 g/dl entre as médias, também considerada estatisticamente significante (p = 0,0007). 
Conclusão: Na artroplastia total do joelho assistida por computador, houve uma redução no volume da drenagem sanguínea e menor 
queda nos níveis de hemoglobina no pós-operatório comparada à abordagem cirúrgica convencional, comprovada estatisticamente. 

Palavras-chave: perda sanguínea pós-operatória/cirurgia; artroplastia do joelho/métodos; cirurgia assistida por computador; 
joelho/cirurgia; ortopedia/métodos. 

INTRODUÇÃO
A osteoartrose do joelho é uma doença degenerativa, cuja prevalência está crescendo, devido a um aumento da expectativa de vida. A 

artroplastia total do joelho (ATJ) tem como principal indicação o alívio da dor, possibilitando a correção do alinhamento e, em alguns casos, 
melhora do arco de movimento e da marcha.1

Na ATJ há uma perda sanguínea considerável que aumenta as taxas de morbimortalidade.2 Alguns métodos auxiliam na redu-
ção do sangramento per e pós-operatório, como o uso do manguito pneumático,3 cirurgias minimamente invasivas e substâncias 
antifibrinolíticas.4

Com a incorporação de novas tecnologias na prática médica, existe a cirurgia assistida por computador para realização de alguns 
procedimentos ortopédicos, entre eles a ATJ. Nosso artigo objetiva avaliar se a cirurgia assistida por computador contribui para a re-
dução do sangramento.

Recebido em 12/4/2010  
Aceito para publicação em 18/5/2010

1 Médico Assistente da Clínica de Traumato-Ortopedia do Hospital Naval Marcílio Dias, Encarregado do Grupo de Joelho da Clínica de Traumato-Ortopedia 
do Hospital Naval Marcílio Dias e Membro Titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia.

2 Chefe da Clínica de Traumato-Ortopedia do Hospital Naval Marcílio Dias.

3 Médico Assistente da Clínica de Traumato-Ortopedia do Hospital Naval Marcílio Dias.

4 Ex-Assistente da Clínica de Traumato-Ortopedia do Hospital Naval Marcílio Dias e Membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia.
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PACIENTES E MÉTODOS
Avaliamos retrospectivamente os prontuários de 70 pacientes 

submetidos à ATJ no Hospital Naval Marcílio Dias, entre o período 
de março de 2005 a julho de 2007. Todos os pacientes foram sub-
metidos a uma rotina pré-operatória, que consiste na avaliação clíni-
ca pelo cirurgião, cardiologista e anestesista, além da realização de 
exames pré-operatórios (com dosagem dos níveis de hemoglobina 
sanguínea).

No pós-operatório, todos os pacientes são encaminhados a uma 
unidade de cuidados semi-intensivos, onde se realiza a medida do 
volume drenado no pós-operatório imediato, primeiro e segundo 
dias. Após 48 horas, é retirado o dreno de sucção e solicitado hemo-
grama de controle. Realizamos em todos os pacientes a profilaxia da 
trombose venosa profunda com uso de heparina de baixo peso mo-
lecular na dose de 40 mg subcutânea iniciada no primeiro dia pós-
operatório e mantida diariamente até o décimo dia de pós-operatório.

Avaliamos as perdas sanguíneas através do volume sanguíneo 
drenado, nas primeiras 48 horas, e a diferença dos níveis de hemo-
globina (Hb) calculada pela seguinte fórmula: hemoglobina pré-ope-
ratória subtraída da hemoglobina pós-operatória. 

Incluímos neste artigo, apenas pacientes com osteoartrose pri-
mária do joelho.

Estabelecemos como critérios de exclusão a ausência de infor-
mações adequadas no prontuário (falta do registro do volume dre-
nado e/ou ausência de exames pré e pós-operatórios); os pacientes 

que tiveram o dreno retirado antes de completar 48 horas; os porta-
dores de doenças hematológicas; os medicados com  anticoagulan-
tes e os submetidos à artroplastia de revisão.

Foram descartados do estudo 22 pacientes, por não se enqua-
drarem nos critérios acima descritos. Os 48 restantes foram divididos 
conforme o tipo de procedimento. No grupo A: cirurgia convencional 
– 22 pacientes (Tabela 1) e, no grupo B: a cirurgia assistida por com-
putador – 26 pacientes (Tabela 2). 

Caso Iniciais Sexo Idade Hb pré Hb 
pós

Hb Vol.
drenado

Δt
isquemia

1 MWA F 72 13,9 11,4 2,5 630 98

2 ASO F 66 13,7 10,2 3,5 1.080 90

3 JAO M 68 13,8 10,4 3,4 850 110

4 OLM F 72 12,5 9,4 3,1 1.070 87

5 ECL M 66 14,5 11,6 2,9 1.230 89

6 OMM F 68 13,4 10,5 2,9 960 105

7 MAS F 80 12,5 8,2 4,3 1.720 109

8 CSS F 68 13,7 10,8 2,9 1.250 112

9 GFS M 68 14,9 12,9 2 890 114

10 TMG F 66 13,3 9,9 3,4 870 97

11 JBM F 79 13,2 11,2 2 950 99

12 GFS M 68 14,9 10,9 4 1.600 108

13 VAA F 65 14,4 12 2,4 680 79

14 MVE F 77 13,9 10,8 3,1 500 83

15 DBM M 74 14,2 10,6 3,6 1.320 86

16 TJO F 74 12,5 8,7 3,8 1.450 88

17 IBB F 65 13,5 9,5 4 1.540 97

18 MMS M 60 12,1 9,8 2,3 650 79

19 NAD F 70 13,4 10,6 2,8 890 110

20 SMS F 73 12,4 8,3 4,1 1.100 115

21 CRD M 70 14,1 9,7 4,4 1.120 101

22 MMA F 65 14,7 11,9 2,8 680 92

M: masculino; F: feminino; Idade: idade em anos; Hb pré: hemoglobina pré-
operatória (g/dl); Hb pós: hemoglobina pós-operatória (g/dl);  
Hb: diminuição dos níveis de hemoglobina (g/dl); Vol. drenado: volume 
sanguíneo drenado pelo dreno de sucção;   t isquemia: tempo de isquemia.

Tabela 1: Casuística dos pacientes do grupo convencional segundo 
número de ordem, iniciais, sexo, idade, valores de hemoglobina pré e pós-
operatória, diminuição nos valores de hemoglobina, volume drenado e 
tempo de isquemia

M: masculino; F: feminino; Idade: idade em anos; Hb pré: hemoglobina 
pré-operatória (g/dl); Hb pós: hemoglobina pós-operatória (g/dl);  
Hb: diminuição dos níveis de hemoglobina (g/dl); Vol. drenado: volume 
sanguíneo drenado pelo dreno de sucção;   t isquemia: tempo de isquemia.

Caso Iniciais Sexo Idade Hb pré Hb pós Hb Vol. 
drenado

 t isquemia

1 OKP F 71 12,6 10,2 2,4 1.030 160

2 IBH F 71 13,2 12,5 0,7 390 140

3 TJO F 74 13,6 12,2 1,4 550 154

4 JRS M 72 14,3 13,5 0,8 360 118

5 VRS M 73 14,7 12,1 2,6 530 125

6 NAD F 69 13,8 10,6 3,2 600 140

7 MMI F 63 14,1 9,5 4,6 1.040 129

8 ELS M 72 12,9 11,4 1,5 650 115

9 JPC M 73 15,2 12,7 2,5 1.300 137

10 MDN F 67 12,8 11,5 1,3 700 148

11 OGR F 60 13,3 10.1 3,2 650 143

12 AMC F 76 12,5 11,7 0,8 400 128

13 MVP F 75 11,2 9,4 1,8 580 125

14 JGO M 70 14,1 12,3 1,8 600 135

15 MVE F 78 12,3 10,8 1,5 700 122

16 DFA M 66 14,2 12,1 2,1 700 133

17 ISW M 69 15,6 12,1 3,5 850 128

18 ERS F 72 13,7 10,2 3,5 950 122

19 EMS M 66 14,9 13,1 1,8 720 170

20 JDC F 72 12,9 9,2 3,7 530 134

21 VBS F 67 13,9 11,7 2,2 320 129

22 OPC F 68 13,3 10,6 2,7 1.200 121

23 CRM M 70 14,1 12,4 1,7 430 162

24 TTS F 74 14,2 11,2 3 620 133

25 EDR F 57 11,4 9,4 2 600 145

26 UFG M 69 13,3 10,2 3,1 1.350 122

Tabela 2: Casuística dos pacientes do grupo submetido à cirurgia assistida 
por computador segundo número de ordem, iniciais, sexo, idade, valores de 
hemoglobina pré e pós-operatória, diminuição nos valores de hemoglobina, 
volume drenado e tempo de isquemia

 Medidas descritivas 

Variável N Mínimo Máximo Mediana Média Desvio padrão

Idade (anos) 22 60 80 68 69,7 4,97

Tabela 3: Análise descritiva da idade dos pacientes do grupo 
submetido à cirurgia convencional

Tabela 4: Análise descritiva da idade dos pacientes do grupo submetido à 
cirurgia assistida por computador

 Medidas descritivas 

Variável N Mínimo Máximo Mediana Média Desvio padrão

Idade (anos) 26 57 78 70,5 69,8 5,33



54
 I 

Ar
q.

 B
ra

s.
 M

ed
. N

av
al

, R
io

 d
e 

Ja
ne

iro
, 7

1 
(1

): 
52

-5
6

No grupo A eram 15 pacientes do sexo feminino e sete do mascu-
lino, enquanto no grupo B, 16 eram do sexo feminino e 10 do masculi-
no. Nos dois grupos, a média de idade foi semelhante (Tabelas 3 e 4).

Os resultados foram analisados de forma estatística com auxílio 
do programa BioEstat versão 3.0.5 E o estudo foi avaliado e aprova-
do pela comissão de ética do hospital.

TÉCNICA CIRÚRGICA
Todas as cirurgias foram realizadas pelo mesmo cirurgião, na 

mesma instituição, utilizando a mesma técnica anestésica (raquia-
nestesia). Posicionado o paciente em decúbito dorsal horizontal. Foi 
realizada a isquemia do membro inferior ipsilateral com o uso de 
manguito pneumático automático ajustado com a pressão de 400 
mmHg, após exsanguineação com faixas de compressão elástica. 

A via de acesso utilizada foi a retinacular parapatelar medial6  

com joelho fletido a 90°. Seguiram-se os cortes ósseos e o balanço 
ligamentar, sem  preservação do ligamento cruzado posterior. 

Foi utilizada a prótese total cimentada (Search-Evolution, da 
Aesculap, Alemanha) sem  artroplastia do componente patelar.

Após realização da ATJ, o sistema de drenagem de sucção a vácuo 
foi instalado no interior da articulação, realizada sutura por planos e cura-
tivo compressivo associado à imobilização não gessada. A liberação da 
isquemia só foi realizada após realização do curativo e da imobilização. 
Não ocorreu o clampeamento do dreno no pós-operatório. 

Como única diferença entre os dois grupos, destacamos a utiliza-
ção da perfuração da medular da tíbia e do fêmur para colocação dos 
guias para alinhamento da prótese no grupo convencional e uso de 
pinos bicorticais de 4 mm para instalação dos sensores de posicio-
namento do navegador, que no caso, foi o Orthopilot® da Aesculap, 
Alemanha (Figura 1).

 

transmitindo ao computador informações do posicionamento, em uma 
sequência de referências ósseas por ele solicitadas, cujos dados per-
mitem uma reconstrução tridimensional da área, informando: alinha-
mento, posicionamento ideal para realização dos cortes ósseos, tama-
nho dos componentes femoral e tibial, tamanho do polietileno. 

Figura 1: Navegador cirúrgico Orthopilot® da Aesculap.

O navegador utilizado funciona pela emissão de ondas infraver-
melhas (Figura 2), que são refletidas por sensores fixados aos po-
sicionadores (femoral e tibial) e guias de instrumentação (Figura 3), 

Figura 2: Emissor e receptor infravermelho do navegador.

Figura 3: Sensores refletores infravermelhos, fixados aos posicionadores 
tibial e femoral do navegador.

ANÁLISE ESTATÍSTICA
Para elaboração e processamento dos dados estatísticos, uti-

lizamos o programa de análise estatística BioEstat versão 3.0 e 
com o teste paramétrico T-Student (t-test; utilizado quando o ta-
manho das amostras é igual ou inferior a 30 unidades para cada 
grupo e as variantes desconhecidas) avaliamos as duas amos-
tras. Os resultados foram considerados estatisticamente signifi-
cativos, quando apresentaram probabilidade de significância in-
ferior a 5% (p < 0,05). Tendo, portanto, 95% de confiança nas 
conclusões apresentadas. 

RESULTADOS
A média do volume sanguíneo drenado foi de 706 ml (intervalo 

de confiança (IC) da amostra de 95% = de 591 a 820 ml) no grupo 
assistido por computador, e 1.047 ml (IC 95% = 898 a 1.195 ml) no 
grupo convencional (Gráfico 1). Desse modo, a diferença entre as 
médias (341 ml; IC 95% = 162 a 520 ml) foi estatisticamente signifi-
cativa (p = 0,0005) (Tabela 5).
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Também foi observado que a média da diminuição nos níveis de 
hemoglobina no grupo assistido por computador foi de 2.3 g∕dl (IC 
95% =1,9 a 2,7 g∕dl) contra 3,2 g∕dl  (IC 95% = 2,9 a 3,5 g∕dl) no gru-
po convencional (Gráfico 2). Portanto, a diferença entre as médias 
(0,9 g∕dl; IC 95% = 0,4 a 1,4 g∕dl) foi estatisticamente significante  (p 
= 0,0007), confirmando que há diferença estatística na redução do 
volume sanguíneo drenado entre os grupos (Tabela 6).

tido à cirurgia assistida por computador (Gráfico 3). Essa diferença, 
de 37 minutos, no tempo total de isquemia foi estatisticamente signifi-
cante (p = 0,000) e creditado a curva de aprendizado do procedimen-
to, sem que nenhuma complicação maior tenha ocorrido (Tabela 7).

Gráfico 1: Perda média sanguínea (ml) pelo dreno de sucção a vácuo nos 
grupos do estudo: grupo A – cirurgia convencional e grupo B – cirurgia 
assistida por computador. 

Tabela 5: Análise descritiva da perda sanguínea entre os grupos

 Medidas descritivas 

Cirurgia N Mínimo Máximo Mediana Média Desvio padrão p

Convencional 22 500 1.720 1.015 1.047 335,2 0,0005

Assistida por computador 26 320 1.350 633 706 282,6

Entretanto, foi observado um aumento médio de 37 minutos (IC 
95% = 30 a 45minutos) no tempo total de isquemia do grupo submeti-
do à cirurgia assistida por computador. Sendo o tempo médio dos pa-
cientes submetido à cirurgia convencional de 98 minutos (IC 95% = 93 
a 103 min) e 135 minutos (IC 95% = 130 a 141 min) no grupo subme-

Gráfico 2: Diminuição da média nos níveis de hemoglobina (Hb) nos grupos 
do estudo: grupo A – cirurgia convencional e grupo B – cirurgia assistida por 
computador.

Tabela 6: Análise descritiva da diminuição dos níveis de hemoglobina entre 
os grupos

 Medidas descritivas 

Cirurgia N Mínimo Máximo Mediana Média Desvio padrão p

Convencional 22 2 4,4 3,19 3,2 0,72 0,0007

Assistida por computador 26 0,7 4,6 2,28 2,3 0,99  

Observamos que, nos critérios avaliados, houve diferença esta-
tisticamente significante (p < 0,05), validando a utilização da cirurgia 
assistida por computador na ATJ.

DISCUSSÃO
Estudos recentes demonstram que a ATJ realizada pela técnica 

assistida por computador, proporciona melhor alinhamento dos com-
ponentes e do joelho, quando comparado à técnica convencional.7,8

Na ATJ há uma perda sanguínea considerável. Keating e cola-
boradores9 observaram que pacientes com níveis de hemoglobina 
pré-operatória menor do que 13 g∕dl possuem maior incidência de 
hemotransfusão no pós-operatório.

Na técnica assistida por computador, realizamos cortes ósseos 
mais econômicos, quando comparada à técnica convencional, não 
perfuramos o canal medular justificando a diminuição do sangramen-
to pós-operatório.

Em nosso serviço, a liberação do dreno de sucção é feita tão lo-
go seja restabelecido o fluxo sanguíneo no membro operado (após o 
curativo). Estudos recentes demonstraram não haver diferenças es-
tatísticas significativas entre a liberação imediata ou após uma hora 
do término do procedimento.10,11

Segundo Schuh e colaboradores,12 a liberação da isquemia para 
realização de hemostasia pré fechamento de planos não interfere no 
sangramento pós-operatório.13

Na técnica convencional, Ko e colaboradores14 demonstraram 
que a utilização do plug ósseo autólogo, extraído dos cortes ósseos, 
diminuiria o sangramento pós-operatório. No nosso estudo, apesar 
da utilização do plug ósseo nas cirurgias realizadas pela técnica con-
vencional, o resultado foi inferior ao da cirurgia assistida por compu-
tador, em que não há utilização do mesmo. 

Gráfico 3: Tempo médio de isquemia em minutos nos grupos do estudo: 
grupo A – cirurgia convencional e grupo B – cirurgia assistida por 
computador.

Tabela 7: Análise descritiva do tempo de isquemia entre os grupos

 Medidas descritivas 

Cirurgia N Mínimo Máximo Mediana Média Desvio padrão p

Convencional 22 79 115 97,5 98 11,5 0

Assistida por computador 26 115 170 133 135 15,5  
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Como desvantagens da técnica assistida por computador cita-
mos a aquisição do navegador, instrumental e sensores utilizados; 
e o treinamento da equipe que, sendo uma nova técnica, aumentou 
em média o tempo da cirurgia em 35 minutos. Estudos americanos 
demonstraram que, além do custo de aquisição do navegador (em 
média US$ 500 mil) houve um aumento de US$ 600 a US$ 2 mil, por 
procedimento. No nosso hospital, o aparelho fica em consignação e 
o custo com a aquisição dos sensores foi de aproximadamente US$ 
1.200 por procedimento.

Ressaltamos que, após o treinamento e a adaptação da equipe, 
houve a redução gradual do tempo cirúrgico, fato relacionado com a 
curva de aprendizado.

CONCLUSÃO
Este artigo demonstrou uma significante redução do sangramento 

pós-operatório na técnica assistida por computador. Fato corroborado 
por um menor volume sanguíneo drenado e por uma menor queda 
nos níveis de hemoglobina, quando comparados à técnica cirúrgica 
convencional. Portanto, a cirurgia assistida por computador é eficaz na 
redução do sangramento pós-operatório na artroplastia total do joelho, 
diminuindo o potencial de morbimortalidade do procedimento.
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ABSTRACT
There is considerable blood loss in total knee arthroplasty (TKA) which increases the morbidity and mortality rates.2 Some meth-

ods help to reduce the perioperative and postoperative bleeding, and computer-assisted surgery minimizes the postoperative blood 
loss. Objective: To assess the reduction of bleeding in the postoperative period in patients undergoing computer-assisted total knee 
arthroplasty when compared to the conventional technique. Methods: A retrospective study of the postoperative bleeding was per-
formed in 48 patients undergoing total knee arthroplasty, divided in two groups: one group underwent computer-assisted surgery 
and the other, conventional procedure. The parameters used in this assessment were: blood volume contained in the vacuum suction 
drainage system and the decrease in the hemoglobin levels. Both procedures were performed by the same surgeon, at the same 
institution, with the same surgical approach. The only difference between the techniques was the use of intramedullary guides at the 
femur and tibia for components alignment in the conventional surgical technique and the use of bone pegs for sensor placement in 
the computer-assisted technique. Results: The average volume drained was 706 ml in the computer-assisted group and 1,047 ml in 
the conventional group. The difference between groups (341 ml) was statistically significant (p = 0.0005). The average decrease in 
the hemoglobin levels was 2.3 g∕dl in the computer-assisted group and 3.2 g∕dl in the conventional group, showing a difference of 0.9 
g/dl between the average levels of the groups, which was also statistically significant (p = 0.0007). Conclusion: There was a statisti-
cally significant reduction in the volume of blood drained and a smaller drop in the hemoglobin levels in the computer-assisted total 
knee arthroplasty group compared to the conventional TKA group.

Keywords: postoperative blood loss/surgery; arthroplasty, replacement, knee/methods; surgery, computer-assisted; knee/surgery; 
orthopedics/methods.

INTRODUCTION
Knee osteoarthritis is a degenerative disease and its prevalence is increasing due to prolonged life expectancy. Total knee ar-

throplasty (TKA) is the main treatment for pain relief, enabling the correction of alignment and, in some cases, improvement of the 
motion range and gait.1

There is a considerable blood loss in TKA which increases the morbidity and mortality rates in these patients.2 Some methods 
help to reduce the perioperative and postoperative bleeding, such as the use of pneumatic cuff,3 minimally invasive surgeries and 
antifibrinolytic drugs.4

With the incorporation of new technologies to the medical practice, the computer-assisted surgery has been also developed to 
be used in some orthopedic procedures, including TKA. The aim of this paper is to verify if computer-assisted technique in TKA con-
tributes to blood loss reduction.
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PATIENTS AND METHODS

We retrospectively evaluated the medical records of 70 patients un-
dergoing TKA at the Hospital Naval Marcílio Dias, between March 2005 
and July 2007. In addition to preoperative tests (blood hemoglobin lev-
els), all patients underwent preoperative rotine clinical assessments by 
the surgeon, the cardiologist and the anesthesiologist.

During the postoperative period, all patients were referred to a 
semi-intensive care unit, where the blood volume drained was mea-
sured at the immediate postoperative period, and on the first and 
second days after surgery. After 48 hours, the suction drainage sys-
tem was withdrawn and complete blood count (CBC) was requested. 
Prophylaxis for deep venous thrombosis was provided to all patients 
with daily administration of a subcutaneousr dose of 40 mg of low 
molecular weight heparin, from the first to the tenth day after surgery.

Blood loss was evaluated based on the volume of blood drained 
within 48 hours, and the difference in the hemoglobin (Hb) levels, 
which was calculated using the following formula: preoperative hemo-
globin minus postoperative hemoglobin. 

Only patients with primary knee osteoarthritis were included in 
this study.

The exclusion criteria were: lack of adequate information in the 
medical record (missing record of volume drained and/or absence of 
preoperative and postoperative examinations); patients who had the 
drain removed before completing 48 hours; patients with hematologic 
malignancies; patients treated with anticoagulants and those under-
going revision arthroplasty.

Twenty two (22) patients were withdrawn as they did not meet the 
above criteria. The remaining 48 subjects were divided according to the 
type of procedure: Group A (conventional surgery) – 22 patients (Table 
1) and Group B (computer-assisted surgery) – 26 patients (Table 2). 

Case Initials Sex Age Pre Hb Post 
Hb 

Hb Drained 
Vol

 Ischemia 
( t)

1 MWA F 72 13.9 11.4 2.5 630 98

2 ASO F 66 13.7 10.2 3.5 1,080 90

3 JAO M 68 13.8 10.4 3.4 850 110

4 OLM F 72 12.5 9.4 3.1 1,070 87

5 ECL M 66 14.5 11.6 2.9 1,230 89

6 OMM F 68 13.4 10.5 2.9 960 105

7 MAS F 80 12.5 8.2 4.3 1,720 109

8 CSS F 68 13.7 10.8 2.9 1,250 112

9 GFS M 68 14.9 12.9 2 890 114

10 TMG F 66 13.3 9.9 3.4 870 97

11 JBM F 79 13.2 11.2 2 950 99

12 GFS M 68 14.9 10.9 4 1,600 108

13 VAA F 65 14.4 12 2.4 680 79

14 MVE F 77 13.9 10.8 3.1 500 83

15 DBM M 74 14.2 10.6 3.6 1,320 86

16 TJO F 74 12.5 8.7 3.8 1,450 88

17 IBB F 65 13.5 9.5 4 1,540 97

18 MMS M 60 12.1 9.8 2.3 650 79

19 NAD F 70 13.4 10.6 2.8 890 110

20 SMS F 73 12.4 8.3 4.1 1,100 115

21 CRD M 70 14.1 9.7 4.4 1,120 101

22 MMA F 65 14,7 11,9 2,8 680 92

Table 1: Patients data from conventional group according to case number, 
initials, sex, age, preoperative and postoperative hemoglobin levels, 
decrease in hemoglobin levels, drained volume and duration of ischemia

M: male; F: female; Age: age in years; Pre Hb: Preoperative hemoglobin 
levels (g/dl); Post Hb: Postoperative hemoglobin levels (g/dl); Hb: decrease 
in hemoglobin levels (g/dl); Drained Vol.: Blood volume measured from the 
suction drain; Ischemia ( t): duration of ischemia.

Case Initials Sex Age Pre Hb  Post 
Hb

Hb Drained 
Vol

 Ischemia
 ( t)

1 OKP F 71 12.6 10.2 2.4 1,030 160

2 IBH F 71 13.2 12.5 0.7 390 140

3 TJO F 74 13.6 12.2 1.4 550 154

4 JRS M 72 14.3 13.5 0.8 360 118

5 VRS M 73 14.7 12.1 2.6 530 125

6 NAD F 69 13.8 10.6 3.2 600 140

7 MMI F 63 14.1 9.5 4.6 1,040 129

8 ELS M 72 12.9 11.4 1.5 650 115

9 JPC M 73 15.2 12.7 2.5 1,300 137

10 MDN F 67 12.8 11.5 1.3 700 148

11 OGR F 60 13.3 10.1 3.2 650 143

12 AMC F 76 12.5 11.7 0.8 400 128

13 MVP F 75 11.2 9.4 1.8 580 125

14 JGO M 70 14.1 12.3 1.8 600 135

15 MVE F 78 12.3 10.8 1.5 700 122

16 DFA M 66 14.2 12.1 2,1 700 133

17 ISW M 69 15.6 12.1 3.5 850 128

18 ERS F 72 13.7 10.2 3.5 950 122

19 EMS M 66 14.9 13.1 1.8 720 170

20 JDC F 72 12.9 9.2 3.7 530 134

21 VBS F 67 13.9 11.7 2.2 320 129

22 OPC F 68 13.3 10.6 2.7 1,200 121

23 CRM M 70 14.1 12.4 1.7 430 162

24 TTS F 74 14.2 11.2 3 620 133

25 EDR F 57 11.4 9.4 2 600 145

26 UFG M 69 13.3 10.2 3.1 1,350 122

Table 2: Patients data from the computer-assisted surgery group according 
to case number, initials, sex, age, preoperative and postoperative 
hemoglobin levels, decrease in hemoglobin values, drained volume and 
duration of ischemia

In group A, among the patients there were 15 women and seven 
men, while in group B, 16 were women and 10 were men. In both 
groups, the average age was similar (Tables 3 and 4).

The results were analyzed using the software BioEstat version 
3.0.5 The study was evaluated and approved by the ethics committee 
of the hospital.

M: male; F: female; Age: age in years; Pre Hb: preoperative hemoglobin 
levels (g/dl); Post Hb: postoperative hemoglobin levels (g/dl); Hb: decrease 
in hemoglobin levels (g/dl); Drained vol.: blood volume measured from the 
suction drain; Ischemia ( t): duration of ischemia.

 Descriptive measurements 

Variable N Minimum Maximum Median Average Standard deviation

Age (years) 26 57 78 70.5 69.8 5.33

 Descriptive measurements 

Variable N Minimum Maximum Median Average Standard deviation

Age (years) 22 60 80 68 69.7 4.97

Table 3: Descriptive analysis of age in group A (conventional surgery)

Table 4: Descriptive analysis of age in group B (computer-assisted surgery)
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SURGICAL TECHNIQUE
All surgeries were performed by the same surgeon, at the same 

institution, using the same anesthetic technique (spinal anesthesia). 
The patient was placed on supine position. Ischemia of the ipsilateral 
lower limb was performed using the automated pneumatic cuff ad-
justed at 400-mmHg pressure, after exsanguination with elastic com-
pression bandages. 

The medial parapatellar retinaculum6 access was used with knee 
flexion at 90°. This was followed by the bone cut and ligament bal-
ance, without preservation of the posterior cruciate ligament. 

Cemented total prosthesis (Search-Evolution, Aesculap, Germa-
ny) was used with no arthroplasty of patellar component.

After completion of TKA, the vacuum suction drainage system 
was installed inside the joint, and suture in layers and compressive 
bandage with no plastered immobilization were performed. The re-
lease of ischemia was only performed after compression and immo-
bilization. The drain clamping was not performed postoperatively. 

The only difference between the two groups was the use of a 
medullary drilling at the tibia and femur for placement of the guides 
for prosthesis alignment performed in the conventional technique and 
the use of 4-mm bicortical pegs for sensor positioning installation of 
the navigation tool Orthopilot® Aesculap, Germany (Figure 1).

This navigation system works using infrared wave emission (Fig-
ure 2). These waves are reflected by sensors attached to (femoral 
and tibial) positioners and instrumentation guides (Figure 3), which 

the sample size is equal to or lower than 30 units for each group and 
the variants are unknown) was used to detect differences between 
groups. The results were considered statistically significant when the 
significance level was lower than 5% (p < 0.05). Therefore, the results 
are provided with 95% confidence. 

RESULTS
The average blood volume drained was 706ml (95% confidence 

interval (CI) = 591 to 820 ml) in the computer-assisted group and 
1,047 ml (95% CI = 898 to 1195ml) in the conventional group (Chart 
1). Thus, the difference between the group averages (341 ml; 95% CI = 
162 to 520 ml) was statistically significant (p = 0.0005) (Table 5).

Figure 1: Surgical navigation system Orthopilot® Aesculap.

transmit data regarding localization to the computer, in a sequence 
of bone references requested by the equipment. This data enables a 
three-dimensional reconstruction of the area, providing information 
related to alignment, ideal positioning to perform bone cuts, sizing of 
femoral and tibial components and the polyethylene size.

STATISTICAL ANALYSIS
Data was evaluated using the statistical analysis software BioE-

stat version 3.0. The parametric Student’s t-test (t-test; used when 

Figure 2: IR emitter and receiver of the navigation system.

Figure 3: Infrared reflector sensors, fixed to the tibial and femoral 
positioners of the navigation system.

Chart 1: Average blood loss (ml) obtained from the vacuum suction 
drainage system in the study groups: group A (conventional surgery) and 
group B (computer-assisted surgery). 
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 It was also noted that the average decrease in the hemoglobin 

levels in the computer-assisted group was 2.3 g∕dl (95% CI =1.9 to 
2.7 g∕dl) versus 3.2 g∕dl (95% CI = 2.9 to 3.5 g∕dl) of the conven-

tive hemoglobin levels less than 13 g∕dl have a higher incidence of 
postoperative blood transfusion.

We performed more economical bone cuts with the computer-
assisted technique as it did not require the drilling of the medullary 
canal, which explains the reduction in the postoperative bleeding.

In our department, the suction drainage system is withdrawn as 
soon as the blood flow is restored in the affected limb (after compres-
sion). Recent studies have demonstrated the absence of significant 
differences when the drainage withdrawn is performed immediately 
or one hour after the end of the procedure.10,11

According to Schuh and colleagues,12  the release of ischemia in 
order to obtain hemostasis before closing the layers does not inter-
fere with postoperative bleeding.13

In the conventional technique, Ko and colleagues14 demonstrated 
that the use of autologous bone plug, extracted from bone cuts, would 
decrease the postoperative bleeding. In our study, even though bone 
plug has been used in the surgeries using conventional technique, 
the result was less effective compared with the result obtained with 
computer-assisted surgery, which does not require a plug. 

The disadvantages of computer-assisted technique are: the acquisi-
tion of the navigator system (including instruments and sensors); and per-
sonnel training. As it is a new technique, it increases the average surgery 
time in 35 minutes. American studies demonstrated that, in addition to 
the cost of purchasing the navigation system (average of US$ 500,000), 
there was an increase in cost from US$ 600 to US$ 2,000, per procedure. 
In our hospital, the equipment is on consignment and the cost to pur-
chase the sensors is approximately US$ 1,200 per procedure.

We emphasize that, after team training and adaptation, there was 
a gradual reduction in the surgical time, which is related to the learn-
ing curve related to the new technique.

CONCLUSION
This paper has demonstrated that the computer-assisted tech-

nique provided a significant reduction of postoperative bleeding. This 
fact was corroborated by a lower blood volume drained and a smaller 

tional group (Chart 2). Therefore, the difference between the group 
averages (0.9 g∕dl; 95% CI = 0.4 to 1.4 g∕dl) was statistically signifi-
cant (p = 0.0007), which supports the statistical difference in the 
decrease of blood volume drained between the groups (Table 6).

Nevertheless, it was observed an average increase of 37 minutes 
(95% CI = 30 to 45minutes) at the total time for ischemia in the comput-
er-assisted surgery group. The average time for the patients undergoing 
conventional surgery was 98 minutes (95% CI = 93 to 103 min) and, 135 
minutes (95% CI = 130 to 141min) for the group undergoing computer-

Table 5: Descriptive analysis of blood loss in the study groups

 Descriptive measurements

Surgery N Minimum Maximum Median Average Standard deviation p

Conventional 22 500 1,720 1,015 1,047 335.2 0.0005

Computer-assisted 26 320 1,350 633 706 282.6

Chart 2: Decrease in the average of hemoglobin (Hb) levels in the study groups: 
group A (conventional surgery) and group B (computer-assisted surgery).

Table 6: Descriptive analysis of the decrease in hemoglobin levels in the 
study groups

assisted surgery (Chart 3). This 37-minute difference at the total time for 
ischemia was statistically significant (p = 0.000) and probably associated 
with the learning curve for the new procedure, with no occurrence of ma-
jor complications associated to this technique (Table 7).  
Based on the criteria assessed, there was statistically significant dif-
ference (p < 0.05) between the study groups, which validates the use 
of the computer-assisted surgery in the TKA.

DISCUSSION
Recent studies have shown that computer-assisted TKA provides 

better alignment of the knee components, when compared to conven-
tional technique.7,8

There is a considerable blood loss in a conventional TKA proce-
dure. Keating and colleagues9 observed that patients with preopera-

 Descriptive measurements 

Surgery N Minimum Maximum Median Average Standard deviation p

Conventional 22 2 4.4 3.19 3.2 0.72 0.0007

Computer-assisted 26 0.7 4.6 2.28 2.3 0.99  

Chart 3: Average time for ischemia, in minutes, in the study groups: group A 
(conventional surgery) and group B (computer-assisted surgery).

Table 7: Descriptive analysis of the ischemia time in the study groups

 Descriptive measurements 

Surgery N Minimum Maximum Median Average Standard deviation p

Conventional 22 79 115 97.5 98 11.5 0

Computer-assisted 26 115 170 133 135 15.5  
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drop in the hemoglobin levels, when compared to the conventional sur-
gical technique. Therefore, the computer-assisted surgery is effective in 
reducing postoperative bleeding in the total knee arthroplasty, reducing 
the potential morbidity and mortality related to the procedure.
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TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL EM 
GRUPO PARA CRIANÇAS COM TDAH NO GAAPE

RESUMO
Este artigo tem como objetivo apresentar um programa de tratamento psicológico cognitivo-comportamental em grupo para crianças 

portadoras do Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH), realizado no Grupo de Avaliação e Acompanhamento de Pacientes 
Especiais (GAAPE) da Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória (PNNSG). Após uma descrição do TDAH, justifica-se a proposta da terapia 
em grupo, o seu objetivo, e sua condução com sessões quinzenais alternadas entre os pacientes e seus pais. Na conclusão são ressaltadas 
as vantagens do diagnóstico precoce, e do tratamento psicológico cognitivo-comportamental combinado ao uso da medicação.

Palavras-chave: : Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade; terapia cognitivo-comportamental em grupo. 

INTRODUÇÃO
O diagnóstico do Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é feito com base em critérios operacionais expressos em siste-

mas classificatórios como o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV) ou a CID-10.14 que discriminam três tipos 
de manifestação dessa patologia: o predominantemente hiperativo/impulsivo, o predominantemente desatento e o combinado. O fato de o 
diagnóstico ser clínico possivelmente propiciava uma subjetividade maior, favorecendo o aparecimento de pacientes falso-positivos. No en-
tanto, o advento do DSM-IV resultou em maior uniformidade diagnóstica e, com isso, também em um aumento na sua confiabilidade, fator de 
fundamental importância para a realização de estudos a respeito do transtorno.15

O TDAH é considerado um transtorno crônico que se estende até a fase adulta, para a maioria de seus portadores, não podendo, assim, 
ser considerado apenas como um comportamento extravagante de algumas crianças e nem fruto de um padrão inadequado de educação 
proporcionada pelos seus pais.15 Os portadores de TDAH apresentam altos níveis de desatenção, impulsividade e hiperatividade (American 
Psychiatric Association, 2000). Tais características podem afetar negativamente o desempenho desses indivíduos em diversos contextos so-
ciais, familiares, escolares e vida laborativa, prejudicando sua autoeficácia e autoestima, necessitando, portanto, de intervenção.

Adicionalmente, é importante ressaltar que o TDAH frequentemente se manifesta associado com outros transtornos emocionais, com-
portamentais ou de aprendizagem,15 tais como: de aprendizagem, de humor, de ansiedade, disruptivos do comportamento e de abuso de 
substâncias e de álcool. Os transtornos comórbidos podem piorar o prognóstico e, portanto, devem ser conhecidos para que não interfiram 
negativamente na evolução do tratamento.

No Grupo de Avaliação e Acompanhamento de Pacientes Especiais (GAAPE), formado por uma equipe interdisciplinar de saúde mental 
que presta atendimento na Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória, observa-se, com frequência, que o motivo de encaminhamento das 
crianças que serão posteriormente diagnosticadas como portadoras de TDAH, nem sempre são os sintomas primários desse transtorno: hi-
peratividade, impulsividade e desatenção. De uma forma geral, as situações que costumam propiciar a procura pelo atendimento são: baixo 
desempenho escolar, dificuldades no relacionamento social, dificuldades na linguagem, sintomas ansiosos, depressivos e disruptivos. Assim, 
no momento da avaliação psicológica ou psiquiátrica, o que se verifica, com expressiva frequência, é que os sintomas relatados, como motivo 
de encaminhamento, são secundários ao TDAH, ou próprios de transtornos comórbidos. Essas crianças são encaminhadas ao GAAPE pelas 
escolas, neurologistas, pediatras, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos ou mesmo levadas por seus pais.

Cabe ressaltar, que embora os indivíduos portadores de TDAH não sejam considerados pacientes especiais, eles representam 40% do 
total de atendimentos psiquiátricos realizados no GAAPE. Em virtude dessa expressiva demanda, o setor planejou estratégias para o atendi-
mento psicológico desses pacientes, aliadas à medicação prescrita pelos psiquiatras da equipe.

Os medicamentos são, atualmente, a primeira linha de tratamento para TDAH, reduzindo problemas de atenção, alta atividade e impul-
sividade. 16 No entanto, os medicamentos em si não oferecem aos pacientes estratégias concretas e habilidades para enfrentar as dificulda-
des provocadas pelos sintomas relacionados ao transtorno. De acordo com Morgan,12 crianças com TDAH apresentam melhor resposta a 
um tratamento que envolva terapia medicamentosa associada à terapia psicológica e orientações regulares aos pais e professores. Partindo 
dessa ideia, e com o objetivo de aumentar os ganhos em termos de qualidade de vida desses pacientes, foi adotada a Terapia Cognitivo-
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Comportamental (TCC) como abordagem psicoterapêutica para os 
pacientes com TDAH. 

A TCC é considerada, por diversos autores, como o tratamen-
to psicoterapêutico preferencial para esses indivíduos, por ser ativa, 
orientadora e, ao mesmo tempo, proporcionar apoio e incentivo.4,5,6 As 
intervenções cognitivo-comportamentais baseiam-se no pressuposto 
de que o afeto e o comportamento são, em grande parte, um produto 
de cognições. Assim, estas intervenções podem causar mudanças no 
pensamento, no sentimento e no comportamento.7 Esta abordagem 
utiliza então, várias intervenções psicoterapêuticas que visam reduzir 
comportamentos desajustados, alterando processos cognitivos.6

Diante do expressivo número de pacientes com TDAH, foi co-
locado em prática um Programa de Psicoterapia Cognitivo-Com-
portamental em grupo. A abordagem grupal, além de proporcionar 
maior absorção à demanda, oferece diversas vantagens. Uma delas 
é que, por conta dos sintomas primários da patologia, as crianças 
com TDAH apresentam muitas dificuldades nos relacionamentos in-
terpessoais. Assim, essas dificuldades deverão se manifestar no de-
senvolvimento do grupo, o que proporcionará a oportunidade para 
as intervenções imediatas do terapeuta. Além disso, o tratamento 
em grupo permite a interação com outras crianças que lidam com as 
mesmas dificuldades, possibilitando, portanto, a troca de experiên-
cias e o desenvolvimento de estratégias conjuntas para o manejo de 
problemas de forma mais eficaz.   

De forma concomitante com a terapia de grupo para as crian-
ças, são realizadas sessões de orientação aos pais, também de gru-
po, com roteiro programado para a obtenção de metas específicas. 
O comportamento bastante intenso de uma criança com TDAH, e o 
seu tão comum prejuízo de autocontrole, exige maiores esforços por 
parte dos pais para monitorarem, direcionarem e auxiliarem essas 
crianças, aumentando muitas vezes o nível de estresse familiar.1 A 
intervenção com os pais é necessária, pois objetiva  fazer com que 
as crianças generalizem os comportamentos adequados, vivencia-
dos no espaço terapêutico, para outras situações do dia a dia. Desse 
modo, o trabalho específico com os pais tem a finalidade de fazer 
com que eles, de posse das informações e esclarecimentos sobre o 
transtorno e o manejo comportamental dos seus filhos, possam se 
capacitar para ajudar na promoção de um melhor desenvolvimento 
para eles. Assim, é importante que pais e terapeutas possam ter uma 
mesma conduta diante de situações específicas vividas pela criança.  

O objetivo do trabalho de grupo com as crianças portadoras de 
TDAH e seus pais, levado a efeito no GAAPE, é o de desenvolver 
competências, para lidarem melhor com o transtorno e seus efeitos 
secundários, melhorando a qualidade de vida familiar. Também, con-
forme proposto, noutros termos em Morgan,12 os principais alvos do 
tratamento são os sintomas primários como impulsividade, distração 
e inquietação e os secundários, como dificuldades de relacionamen-
to e baixa autoestima.

Por outro lado, em virtude da proposta de tratamento em grupo, 
conduzido no GAAPE, ter tempo limitado, as condições comórbidas 
(depressão maior, ansiedade generalizada, transtorno de aprendi-
zado e os padrões comportamentais mal adaptativos), que possam 
estar associadas, não serão alvo de intervenção no trabalho desen-
volvido. Com isso, os pacientes que apresentarem tais condições se-
rão encaminhados para tratamentos psicológicos conduzidos parale-

lamente ao trabalho de grupo.

O PROGRAMA DE PSICOTERAPIA EM GRUPO NO 
GAAPE

No programa são previstas 12 sessões com as crianças e 12 
sessões com os pais. Essa igualdade na quantidade de sessões de-
ve ser entendida como uma demonstração da importância do en-
volvimento dos pais no tratamento. Isso, porque as mudanças com-
portamentais esperadas para os filhos dificilmente se efetivarão, se 
não acontecerem modificações nos padrões disfuncionais instalados 
antes do início do trabalho de grupo.

Os grupos são constituídos por seis a oito crianças, com idade 
entre 8 e 12 anos, com QI dentro da normalidade e todas fazendo uso 
de medicação de primeira escolha, em doses médias prescrita pelos 
psiquiatras da equipe. Excluem-se desses grupos, crianças abaixo de 
8 anos em virtude das limitações impostas pelo momento do desen-
volvimento cognitivo em que se encontram. Crianças menores irão se 
beneficiar, de forma melhor, com tratamentos que possuam uma ênfa-
se maior na intervenção comportamental, juntamente com a familiar. 10 
O grupo é realizado por uma psicóloga com a participação de uma co-
terapeuta, que pode ser também uma psicóloga ou terapeuta ocupa-
cional, integrante da equipe interdisciplinar do GAAPE. A coterapeuta 
executa o papel de acompanhar o que acontece nas microrrelações do 
grupo. Por outro lado, o trabalho em dupla terapêutica possibilita que 
as intervenções possam ser mais bem instituídas, uma vez que o ou-
tro terapeuta está envolvido com o desenrolar do tema das sessões. O 
tempo destinado a cada sessão é de 90 minutos.

Todas as sessões para as crianças são estruturadas de acordo 
com as seguintes etapas:

• relaxamento; 

• automonitoramento de situações problemas;

• desenvolvimento de um tópico que pode ser: psicoeducação, re-
gras de funcionamento de grupo, identificação de dificuldades 
individuais e de sentimentos, fazer relação entre sentimentos/
pensamentos/comportamentos, treino de solução de problemas, 
organização do tempo, do espaço, controle de impulsos, manejo 
da raiva e habilidades sociais;

• treino da atenção/memória; e

• sistema de pontos.
A seguir, são apresentados as etapas e tópicos desenvolvidos 

nas sessões de grupo com as crianças e, depois, com os pais.

ETAPAS E TÓPICOS DO TRABALHO DE GRUPO 
COM AS CRIANÇAS
Relaxamento

É realizado no início da sessão para que as crianças possam 
perceber o grau de agitação e tensão corporal que se estabelecem 
no início do trabalho. São utilizadas técnicas de respiração e relaxa-
mento corporal. É de fundamental importância que essas crianças, 
desde pequenas, aprendam a se observar e a criar estratégias para 
melhorar o seu estado geral.

Automonitoramento
Como é difícil para as crianças com TDAH monitorarem seus 

comportamentos e fazerem avaliações dos mesmos, cada crian-



64
 I 

Ar
q.

 B
ra

s.
 M

ed
. N

av
al

, R
io

 d
e 

Ja
ne

iro
, 7

1 
(1

): 
62

-6
5

ça listará os comportamentos problemáticos que expressam em 
casa e na escola, acompanhando-os e atribuindo-lhes notas. O 
automonitoramento aumenta a capacidade da criança de se au-
toavaliar, e se implicar no processo de mudança dos comporta-
mentos disfuncionais.

Regras de funcionamento do grupo
As regras são estabelecidas pelos participantes do grupo, junta-

mente com os terapeutas, para que as sessões possam fluir de for-
ma satisfatória e haja um bom aproveitamento dos temas discutidos 
e as tarefas desenvolvidas na sessão.

Sistema de pontos
É uma técnica comportamental que tem como objetivo premiar 

as respostas e atitudes adequadas do paciente, aumentando a fre-
quência delas. Consiste em fazer com que a criança regule alguns 
comportamentos mais difíceis para ela, conquistando pontos, e, à 
medida que consegue isso, pode trocar os pontos por prêmios pre-
viamente definidos com as crianças. No grupo, os comportamentos 
a serem regulados pelos pacientes são os descritos nas regras de 
funcionamento do grupo.

Psicoeducação
Tem como objetivo fazer com que as crianças tenham um maior 

conhecimento sobre o TDAH, compreendendo melhor os sintomas e 
as dificuldades inerentes ao mesmo.

 
Relação entre pensamentos/sentimentos/
comportamentos

As crianças com TDAH tendem a chegar a conclusões precipita-
das a respeito de situações vividas, sem evidências que apoiem tais 
interpretações. 

Neste momento, a criança é treinada a reconhecer expressões 
faciais e posturas corporais, analisando-as e, a partir daí, fazer infe-
rências sobre os pensamentos, sentimentos e comportamentos.

O pensamento exerce grande influência nos sentimentos e nos 
comportamentos e, por isso, necessita de avaliação permanente.

 Treino de solução de problemas
Esse treino ajuda a criança a pensar antes de agir; a não ser do-

minada pelos sentimentos diante dos problemas, tornando-se capaz 
de encontrar soluções alternativas para eles. A criança deve apren-
der a seguir o modelo autoinstrutivo apresentado adiante:

1. reconhecer o problema;
2. gerar soluções para o problema;
3. examinar as consequências de cada alternativa encontrada;
4. aplicar a alternativa escolhida; e
5. avaliar os resultados.

Organização do tempo/espaço
Aqui é discutida a importância da organização do tempo, e a 

criança aprende a elaborar no grupo sua agenda semanal, com a 
ajuda dos terapeutas. A organização do espaço também é discutida 
com o objetivo de fazer a criança refletir sobre as contribuições e res-

ponsabilidades de cada um no espaço comum familiar.

Treinamento de autoinstrução/controle dos impulsos
A autoinstrução refere-se à internalização de verbalizações com 

o propósito de fazer com que a criança se torne capaz de desenvol-
ver um autocontrole em relação aos seus próprios comportamentos. 
Assim, espera-se que a criança possa evoluir do controle do compor-
tamento, a partir do modelo adulto, para mais adiante ser capaz de 
dirigir os seus próprios comportamentos.

Manejo da raiva/frustração
É importante para as crianças com TDAH tornarem-se capazes 

de reconhecer os sinais corporais e de pensamento, quando estão 
começando a ficar com raiva, para poderem encontrar alternativas, 
visando diminuí-la. Raiva e frustração são adaptativas e quando ex-
pressas de forma adequada à situação não geram problemas. A for-
ma inadequada como se lida com essas situações geradoras de rai-
va é que se torna um problema por si só.

 Habilidades sociais
Por apresentarem impulsividade e falta de autocontrole emo-

cional, as crianças com TDAH são geralmente pouco populares, e 
frequentemente isoladas e rejeitadas por colegas, o que aumenta a 
probabilidade de adotarem comportamentos antissociais e de se en-
volverem com grupos de risco.

As principais habilidades sociais trabalhadas no grupo são: civili-
dade, autocontrole, expressividade emocional, empatia, assertivida-
de e fazer amizades.

 Treino da atenção
Ao final de cada sessão, são realizadas atividades de jogos, en-

volvendo atenção e memória, que são funções cognitivas geralmente 
prejudicadas nas crianças com TDAH.

TRABALHO EM GRUPO COM OS PAIS
Este trabalho com os pais visa torná-los mais capacitados e, 

consequentemente, mais eficazes no manejo comportamental dos 
filhos, para melhor contribuirem, no sentido de promover a evolução 
dos mesmos. A psicoeducação, a informação intensificada sobre o 
TDAH, gera muito alívio, pois os pais passam a entender as possí-
veis dificuldades dos filhos, eliminando, com isso, muitas vezes, o 
sentimento de culpa, por acharem que não teriam cumprido os seus 
papéis a contento. Propicia, também, estabelecimento de expectati-
vas mais realistas em relação aos filhos elevando a qualidade dos re-
lacionamentos familiares e promovendo interações mais funcionais.

O trabalho desenvolvido tem três objetivos em relação aos pais. 
Espera-se que eles possam adquirir habilidades e modificar seu pró-
prio comportamento; que as mudanças ocorram com as crianças e 
que essas modificações sejam generalizadas e mantidas.13

Portanto, para atingir esses objetivos, a análise funcional do 
comportamento infantil e parental é de grande importância. Preten-
de-se, com isso, considerar as possíveis variáveis contextuais, na 
compreensão do comportamento infantil, propiciando aos pais uma 
revisão sobre ele. Assim, espera-se facilitar o entendimento dos pais 
em relação ao comportamento de seus filhos e a tomada de consci-
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ência dos seus próprios comportamentos.
As sessões com os pais são intercaladas com as das crianças e, 

portanto, os mesmos temas desenvolvidos com as crianças são discu-
tidos, para que os pais possam, em casa, ajudar na sistematização da 
aprendizagem. Além dos temas desenvolvidos descritos anteriormen-
te, é prevista, somente para os pais, uma sessão com o psiquiatra da 
equipe que assiste a criança, que explicará as opções de medicações, 
esclarecendo as dúvidas e questionamentos.

CONCLUSÃO
O Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade afeta significa-

tivamente a vida do indivíduo, uma vez que vários aspectos do seu 
funcionamento encontram-se prejudicados. Portanto, os sintomas 
primários do TDAH, principalmente em crianças, não devem ser con-
siderados como características passageiras que normalmente com o 
tempo se modificam.

A realização do diagnóstico precoce é de fundamental impor-
tância, uma vez que possibilita a introdução não só da prescrição 
da medicação adequada, que atenuará os sintomas como também 
a atuação do psicoterapeuta, desde o mais cedo possível, junto 
às crianças e aos pais, ajudando a amenizar as dificuldades emo-
cionais provenientes do transtorno. A baixa autoestima, as dificul-
dades no funcionamento social e relacional, a instabilidade de hu-
mor, e a fácil frustração, tão comuns na vida adulta futura dessas 
crianças, também poderão ser prevenidas em grande parte pela 
psicoeducação.

O aumento da compreensão do transtorno ajuda o indivíduo a 
entender melhor a si próprio e entender porque determinadas situa-
ções são tão problemáticas para ele. Também ajuda a conceber es-
tratégias mais saudáveis para lidar, no manejo da vida, com dificul-
dades tais como as de se organizar, concluir as tarefas começadas, 
planejar e executar plano, reduzir os esquecimentos, e outras tantas.

No tratamento de crianças com TDAH, deve-se priorizar a forma-
ção de padrões de comportamentos mais funcionais. Com a partici-
pação e o envolvimento dos pais, a realização dessa tarefa se tor-
na possível, resultando em consequências positivas para a própria 
criança e para todo o sistema familiar. Assim, é possível desenvolver 
um tratamento combinado eficaz de medicação e psicoterapia para 
o TDAH. Há relatos de muitas estratégias de intervenção, com bons 
prognósticos, descritos na literatura.12 

Diante disso, deve-se chamar a atenção que cabe aos terapeu-
tas, pais, outros familiares e professores proporcionar, para as crian-
ças afetadas pelo transtorno, uma sensação de maior fortalecimen-
to emocional, motivação e aderência ao tratamento. Esses esforços, 
combinados com o desenvolvimento das habilidades aqui discutidas, 
instrumentalizarão essas crianças a manejarem, de forma mais pro-
missora, as dificuldades relacionadas ao transtorno, melhorando sua 
qualidade de vida e funcionamento social.
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ABSTRACT
This article aims to present a program of cognitive-behavioral psychological group treatment for children suffering from “Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder” (ADHD), carried out in the Group of Evaluation and Monitoring of Special Patients (GAAPE) of Policlínica Naval Nossa 
Senhora da Glória (PNNSG). After a description of ADHD, the proposed group therapy and its goal are justified. Therapy in alternate sessions 
is recommended for patients and their parents every other week. In conclusion, the advantages of early diagnosis and cognitive-behavioral 
psychological treatment, combined with the use of medication are highlighted.

Keywords: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder; cognitive-behavioral group therapy.

INTRODUCTION
The diagnosis of “Attention Deficit Hyperactivity Disorder” (ADHD) is based on operational criteria expressed in classification systems, 

such as the “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” (DSM-IV) or ICD-10.14 that differentiates three types of manifestation of this 
disorder: the predominantly hyperactive / impulsive; the predominantly inattentive, and the combined type. As diagnosis was based on clinical 
evidence, it possibly provided a greater subjectivity, favoring the detection of “false-positive” ADHD patients. However, the advent of DSM-IV 
resulted in greater consistency in diagnosis, also increasing its reliability, which is a factor of considerable importance to perform studies on 
the disorder.15 

For most of the patients, ADHD is a chronic disorder that lasts through adulthood and, therefore, cannot be considered only as an extrava-
gant behavior of some children or the result of inadequate education standard provided by their parents.15 ADHD patients have high levels of 
inattention, impulsivity and hyperactivity (American Psychiatric Association, 2000). Such characteristics can adversely affect the performance 
of these individuals in several social, family and working life contexts, impairing their self-efficacy and self-esteem, thus requiring intervention.

Moreover, it is important to note that ADHD is often associated with other emotional, behavioral and learning disorders, such as those cited 
by Rhode and Mattos:15 learning, mood, anxiety, disruptive of behavior, as well as substance and alcohol abuse. The comorbid disorders may 
worsen the prognosis and, therefore, should be detected to avoid affecting negatively the treatment.

The Group of Assessment and Monitoring of Special Patients (GAAPE), composed by an interdisciplinary mental health team providing 
care in the Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória, has frequently noticed that the referral reason that will subsequently diagnose children 
with ADHD is not always the primary symptoms of this disorder: hyperactivity, impulsivity and inattention. In general, the situations that often 
trigger the demand for care are: poor school performance, difficulties in social interaction, language difficulties, anxiety, depressive and disrup-
tive symptoms. Thus, at the time of psychological or psychiatric evaluation, what is noted with expressive frequency is that the symptoms re-
ported as a reason for referral are secondary to ADHD or are even the own comorbid disorders. These children are referred to the GAAPE by 
schools, neurologists, pediatricians, psychologists, educational psychologists, speech therapists or even by their own parents.

It is noteworthy that although individuals with ADHD are not considered special patients, they account for 40% of psychiatric care provided 
in the GAAPE. Given this significant demand, the department has planned strategies for the psychological care of these patients, combined 
with medication prescribed by psychiatrists of the team.

 The prescription of drugs is currently the first line treatment of ADHD, reducing attention problems, high activity and impulsivity.16 However, 
the own drugs do not offer patients practical strategies and skills to address the problems caused by symptoms related to the disorder. Accord-
ing to Morgan,12 children with ADHD have a better response to a treatment involving drug therapy associated with psychological therapy and 
regular monitoring from parents and teachers. Based on this idea, and aiming at increasing the quality of life of these patients, a Cognitive-
Behavioral Therapy (CBT) was adopted as a psychotherapeutic approach for ADHD patients. 

CBT is considered by many authors, as a psychotherapeutic treatment of choice for these individuals, because it is active, providing at the 
same time guidance, support and encouragement.4,5,6  The cognitive-behavioral interventions are based on the assumption that affection and 
behavior are largely a product of cognition. Thus, these interventions may cause changes in thinking, feeling and behavior.7 This approach then 
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uses a number of psychotherapeutic interventions to reduce mal-
adaptive behaviors by changing cognitive processes.6

Given the large number of ADHD patients, a “Program of Cog-
nitive-Behavioral Group Psychotherapy” was put in place. Besides 
providing greater absorption to demand, the group approach offers 
several advantages. As ADHD children have many difficulties with in-
terpersonal relationships due to the primary symptoms of the dis-
ease, these problems should be present during group therapy, which 
provides a good opportunity for the therapist to immediately address 
this issue.  Moreover, the group treatment allows interaction with oth-
er children dealing with similar difficulties, and therefore it provides 
the exchange of experiences and develops joint strategies to deal 
with problems in a more efficient manner.   

 Concurrently with the group therapy for children, counseling ses-
sions are performed with the parents, also in group, with a scheduled 
program to achieve specific goals. The quite intense behavior of a 
child with ADHD, and his/her ‘so common’ impairment in self-control 
require greater efforts by parents to monitor, guide and assist these 
children often increasing the level of family stress.1 Intervention with 
parents is necessary because it allows children to generalize appro-
priate behaviors, experienced in the therapeutic environment to other 
daily situations. Thus, the specific work with parents has the purpose 
to provide information and clarification about the disorder and the 
behavioral management regarding ADHD and; subsequently, to ca-
pacitate parents to help in promoting a better development for their 
children.  Therefore, it is important that parents and therapists have a 
similar conduct regarding specific situations experienced by the child.   

The goal of the group work with ADHD children and their parents, 
carried out in GAAPE, is to develop skills to better deal with the dis-
order and its side effects, improving the quality of family life. Also, as 
Morgan.12 proposed in other terms, the main targets for treatment are 
the primary symptoms, such as impulsivity, distractibility and restless-
ness and the secondary ones, such as difficulties in relationships and 
low self-esteem.

On the other hand, as the proposed group therapy conducted in 
GAAPE has limited time, the comorbid conditions (major depression, 
generalized anxiety, learning disorder and maladaptive behavioral 
patterns), which may be associated, will not be target of intervention 
during the treatment. Thus, patients presenting such conditions will 
be referred for psychological treatment which will be performed in 
parallel with the group therapy.

GAAPE’S PSYCHOTHERAPY GROUP PROGRAM 
The program comprises 12 (twelve) sessions with children and 

12 (twelve) sessions with their parents. This even number of sessions 
should be understood as a demonstration of the importance of pa-
rental involvement during the treatment. The main reason is the be-
havioral changes expected for the children will hardly be effected if no 
changes occur in the dysfunctional patterns observed before starting 
the group therapy.

The groups comprise 6-8 children, aged between 8 and 12 years, 
with an IQ within normal values and all making use of first choice 
medication, in average doses prescribed by psychiatrists of the team. 
Children less than 8 years old are excluded from these groups due to 
the limitations imposed by the cognitive development stage they are 

found. Younger children will benefit better with treatments that have a 
greater emphasis on behavioral intervention, along with familial one.10 
The group is leaded by a psychologist with the participation of a co-
therapist, who can also be a psychologist or occupational therapist, 
a member of an interdisciplinary GAAPE team. The work performed 
with dual therapists enables a better establishment of the therapeutic 
interventions, since one therapist is involved with the development 
of the theme during the sessions while the co-therapist performs 
the role of monitoring what happens in the micro relationships in the 
group.  Each session lasts for 90 minutes.

All sessions for children are structured according to the follow-
ing steps:

• Relaxation; 

• Self-monitoring of problem situations;

• Development of a topic that can be: psychoeducation, group op-
erating rules, identification of individual difficulties, identification 
of feelings, connecting feelings / thoughts / behaviors, training to 
solve problems, time and space organization, control of impulses, 
anger management and social skills;

• Memory / Attention Training; and

• Scoring system.
The following are the steps and topics developed in the group 

sessions with children and then with their parents:

STAGES AND TOPICS OF THE GROUP WORK 
WITH CHILDREN
Relaxation

It is performed in the beginning of the session so that children can 
perceive the degree of agitation and body tension established in the 
beginning of the session. Breathing and body relaxation techniques 
are used. It is vital that children, since the early age, learn to monitor 
themselves and develop strategies to improve their general condition.

Self-monitoring
As it is difficult for children with ADHD to monitor their behavior 

and make assessments by themselves, each child will list the prob-
lematic behaviors that they express at home and at school, monitor-
ing and grading them. Self-monitoring increases the child’s ability to 
self-assess, involving him/herself in the process of changing dysfunc-
tional behaviors.

Group operating rules
Rules are established by the participants of the group, along with 

the therapists, so that the sessions can flow satisfactorily and there 
is a good use of the themes discussed and the tasks performed in 
the session.

Scoring system
It is a behavioral technique that aims to reward the proper re-

sponses and attitudes of the patient, stimulating an increase in their 
frequency. It consists of rewarding a child with points every time he/
she adjusts the behaviors he/she considered more difficult to control. 
The points rewarded are then exchanged for prizes previously de-
fined with the children. The behaviors to be adjusted by the patients 
are described in the group operating rules.
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Psychoeducation

It aims to ensure that children have greater  knowledge  about 
ADHD, in order to better understand the symptoms and difficulties 
associated with the disorder.

 
Connecting thoughts / feelings / behaviors

Children with ADHD tend to reach hasty conclusions about situa-
tions experienced, with no evidence supporting such interpretations. 

At this stage, the child is trained to recognize facial expressions 
and body language, analyzing them and making inferences about the 
thoughts, feelings and behaviors.

The thoughts have great influence on feelings and behavior and, 
therefore, require continuous evaluation.

Training to solve problems
This training helps the child to think before acting; to not be domi-

nated by feelings in the presence of problems, making him/her able to 
find workarounds. The child must learn to follow the self-instructional 
model provided below:
1 – Acknowledge the problem;
2 – Find solutions to the problem;
3 – Examine the consequences of each alternative found;
4 – Implement the chosen alternative and; 
5 – Evaluate the results.

Time / space organization
      Here we discuss the importance of organizing time, and the 

child learns to elaborate in group his/her weekly schedule, with the 
help of therapists. The space organization is also discussed in order 
to make the child reflect on the contributions and responsibilities of 
each one in the familial common space.

Training of self-education /control of impulses
Self-education refers to the internalization of verbalization in or-

der to make the child capable to develop self-control over their own 
behaviors. Thus, it is expected that the child is able to control his/her 
behavior, based on the adult model, to further be able to rule his/her 
own behavior.

Management of anger / frustration
It is important for children with ADHD to become able to recog-

nize mind and body signs, when they are starting to get angry, to be 
able to find alternatives, aiming to reduce it. Anger and frustration are 
adaptive and when expressed properly to the situation do not create 
problems. The inappropriate way to deal with these anger-generating 
situations is the reason that becomes the problem itself.

Social skills
By showing impulsive behavior and lack of emotional self-con-

trol, children with ADHD are often unpopular, isolated and rejected by 
peers, thus increasing the chances of adopting an anti-social behav-
ior that can lead to engaging with risk groups.

The main social skills addressed in the group are: civility; self-
control; emotional expressiveness; empathy; assertiveness; and 
making friends.

Training attention
At the end of each session, game activities are performed, involv-

ing attention and memory, cognitive functions that we found impaired 
in children with ADHD.

GROUP WORK WITH PARENTS
The group work with parents aims to make them more skilled, and 

therefore more effective to manage their children’s behavior to better 
contribute towards promoting their progress. Psychoeducation, which 
corresponds to enhanced information about ADHD, provides relief to 
the parents as they learn about possible difficulties experienced by their 
children, thus eliminating the sense of guilt related to their inability to 
not fulfill satisfactorily their parental roles. It also establishes more re-
alistic expectations regarding their children, raising the quality of family 
relationships and promoting more functional interactions.

The group work has three goals related to ADHD children’s par-
ents. It is expected that they are capable of acquiring skills in order to 
modify their own behavior; that the changes occur with their children 
during treatment; and these changes can be generalized and main-
tained.13

Therefore, to achieve these goals, the functional analysis of the 
infant and parental behavior is of great importance. Based on this, it is 
intended to consider the possible contextual variables in understand-
ing children’s behavior, providing parents with a review on it. Thus, it 
is expected to broaden parents’ understanding of their children’s be-
havior and awareness of their own behavior.

Sessions with parents are interspaced with children’s sessions 
and, therefore, the same themes approached with children are dis-
cussed with their parents so they can, at home, help in learning 
consolidation. In addition to the themes previously described, it is 
scheduled a parental session involving the participation of the psy-
chiatrist of the team assisting the child, who will be available to ex-
plain the types of drugs to be prescribed, and to clarify doubts and 
questions.

CONCLUSION
Attention Deficit Hyperactivity Disorder significantly affects 

an individual’s life, since many functioning aspects are impaired. 
Therefore, the primary symptoms of ADHD, especially in chil-
dren, should not be considered as transient features that normally 
change over time.

The early diagnosis is crucial since it allows introduction not only 
of proper drug prescription, but also reduces the symptoms, as well 
as the psychotherapist work in the earliest stage of the disorder with 
ADHD children and their parents will also help to mitigate their emo-
tional difficulties. Low self-esteem, difficulties in the social and rela-
tionship functioning, mood instability and easy frustration - features 
so common in the adult life of these children - will also be largely pre-
vented by psychoeducation.

Increased understanding of the disorder helps the individual to 
better understand him/herself and understand why certain situations 
are so problematic for him/her. It also helps to devise healthier strate-
gies to deal with difficulties in the management of life, such as: to be 
organized; to complete tasks started; to plan and execute plans; to 
reduce forgetfulness; among many others.
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In the treatment of ADHD children, priority should be given to more 
functional behavioral patterns. With participation and involvement of 
parents, the task becomes possible, resulting in positive consequences 
for the own child and for the entire family system. Thus, it is possible to 
develop an effective combined treatment of medication and psycho-
therapy for ADHD. There are reports of many strategies of intervention, 
with good prognoses from the literature.12 

One should draw attention that therapists, parents, other relatives 
and teachers should provide children affected by the disorder with 
a greater sense of emotional empowerment, motivation and treat-
ment compliance. These efforts, combined with the development of 
the skills discussed here, will provide these children to manage, in a 
more promising way, the difficulties related to the disorder, improving 
their quality of life and social functioning.
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SÍNDROME DE APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO: 
ETIOLOGIA, MÉTODO DIAGNÓSTICO, PREVENÇÃO E 
CONTROLE – REVISÃO DE LITERATURA
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RESUMO
Objetivo: Revisão da literatura sobre etiologia, método diagnóstico, prevenção e controle em Odontologia da Síndrome de Apneia Obstru-

tiva do Sono (SAOS). A importância desta revisão está no fato de que a SAOS é um distúrbio crônico do sono, com trajetória evolutiva, alta 
taxa de morbidade e mortalidade, com consequências sistêmicas, e repercussões gerais hemodinâmicas, neurológicas e comportamentais; 
comprometendo a vida social e profissional do paciente. Métodos e Resultados: Consulta às bases de dados BBO e Lilacs, Medline, com 
recuperação de publicações no período de 10 anos (2001-2010). Conclusão: A etiologia é multifatorial, apresentando um conjunto sintomáti-
co múltiplo, desde o ronco até a sonolência excessiva diurna. Pacientes com alterações nas estruturas craniofaciais; alterações no comando 
ventilatório; glossoptose; obesidade; volume aumentado de secreções respiratórias; hipertrofia de amígdalas e/ou adenoides; e fatores extrín-
secos tais como álcool, tabaco e drogas que deprimem o sistema nervoso central, além de componentes genéticos como retrognatia, microg-
natia, face longa, posicionamento mais baixo do osso hioide, plano mandibular mais inclinado e macroglossia, podem desenvolver a SAOS. A 
polissonografia é o exame de eleição e a cefalometria pode também ser auxiliar no diagnóstico. O tratamento pode envolver desde interven-
ções cirúrgicas como também emprego de dispositivos intraorais e CPAP (Contínuos Positive Airway Pressure). A condução das terapias com 
CPAP ou dispositivos intraorais, quando indicadas, provam efetividade no tratamento. Pela repercussão da doença na vida profissional, social 
e da saúde do trabalhador, outros estudos sobre o tema devem ser estimulados. 

Palavras-chave: Apneia do Sono Tipo Obstrutiva/etiologia; Síndromes da Apneia do Sono. 

INTRODUÇÃO
A Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) é uma desordem respiratória caracterizada pelo colapso repetido da via aérea su-

perior durante o sono. É uma doença crônica, progressiva, incapacitante, com alta mortalidade e morbidade cardiovascular.1 É um problema 
de saúde pública, devido às consequências cardiovasculares e aos riscos de acidentes ocupacionais e automobilísticos em decorrência da 
hipersonolência diurna.2 Repercute nas atividades cotidianas do indivíduo como conversação, refeições, direção ou operação de máquinas, 
podendo causar acidentes em casa, no trabalho ou nas estradas, em consequência da dificuldade de controlar a sonolência excessiva diurna.3 
É considerada como uma limitação significativa da qualidade de vida do indivíduo.4 

A fisiopatologia é multifatorial, e pode resultar de alterações craniofaciais e diminuição da ação dos músculos dilatadores da faringe. A 
diminuição do espaço orofaríngeo é uma dessas alterações, caracterizando-se por uma tendência à retrognatia, micrognatia, face longa, po-
sicionamento mais baixo do osso hioide, plano mandibular mais inclinado e macroglossia.5

A composição de uma equipe multiprofissional de saúde é relevante no tratamento da SAOS, com profissionais hábeis para diagnosticar 
e planejar o tratamento adequado e, em nível de saúde pública, divulgar as possibilidades de tratamento para este mal, contribuindo para 
melhorar a qualidade de vida dos indivíduos.

O objetivo deste artigo é promover uma revisão de literatura sobre a Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS), enfocando sua 
etiologia, os métodos diagnósticos, sua prevenção e controle. 
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MÉTODO
As informações para a elaboração deste artigo foram recupe-

radas nas bases de dados Bibliografia Brasileira de Odontologia 
(BBO), Medline e Lilacs, de artigos publicados no período de 10 anos 
(2001-10) onde foram encontradas produções científicas com esse 
enfoque, sendo que a base Lilacs apresentou dois artigos, Medline, 
24 e a BBO, 25 artigos. Neste artigo, foram utilizados os descritores 
Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) e Odontologia para 
a seleção dos artigos. Os critérios adotados para a inclusão dos ar-
tigos neste estudo foram: etiologia, método diagnóstico, prevenção e 
controle em Odontologia da SAOS.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Fisiopatogenia da SAOS

A ocorrência de obstrução recorrente das vias aéreas superiores 
durante o sono caracteriza o distúrbio respiratório da SAOS. Quando 
se oblitera parcial ou totalmente a luz do tubo faríngeo, transitoria-
mente, ocorrem eventos de pausas respiratórias e despertares su-
cessivos durante o sono.6  Essa obstrução ocorre devido ao estreita-
mento dessas vias, que se estende desde a nasofaringe até a porção 
inferior da hipofaringe. 

A interação entre fatores fisiológicos e alterações anatômicas 
dessa região é fundamental para compreender a patogênese da SA-
OS. Inúmeras causas têm sido sugeridas para elucidar a fisiopatolo-
gia desse transtorno,7 como: 
a) alterações nas estruturas craniofaciais; 
b) alterações no comando ventilatório; 
c) glossoptose; 
d) obesidade  e aumento de tecido adiposo no tronco superior e na 

região cervical;  
e) volume aumentado de secreções respiratórias;
f) hipertrofia de amígdalas e/ou adenoides;
g) fatores extrínsecos tais como álcool, tabaco e drogas que depri-

mem o sistema nervoso central, além de componentes genéticos.
A SAOS é multifatorial e não totalmente esclarecida, decorre em 

parte de alterações anatômicas da via aérea superior e do esqueleto 
facial associadas a alterações neuromusculares da faringe.3 

A maioria dos fatores de risco se encontra na presença de al-
terações funcionais e anatômicas da faringe, principalmente no 
envolvimento da parte superior das vias aéreas superiores (VAS), 
anormalidades craniofaciais (em especial a hipoplasia maxilar e/ou 
mandibular), anormalidades endócrinas como hipotireoidismo, acro-
megalia e influência genética.9-11 

As causas de obstrução de vias aéreas superiores associadas à 
SAOS anatomicamente podem estar localizadas: no nariz (desvio do 
septo, rinites alérgicas e não alérgicas, polipose, atresia coanal, co-
lapso de válvula, tumores e tamponamento), na rinofaringe (hiperpla-
sia adenoidiana, estenose rinofaringe, tumores), boca e orofaringe 
(hiperplasia de tonsila faríngea, hiperplasia de tonsila lingual, macro-
glossia, micrognatia congênita e adquirida, lipoma cervical, tumo-
res), laringe (edema, redundância de estruturas supraglóticas, pa-
ralisia de pregas vocais, tumores); além de causas neuromusculares 
(paralisia cerebral,  distrofia muscular, distrofia miotônica, miastenia 
grav, miopatias congênitas, miopatias metabólicas, esclerose múlti-
pla, hipotireoidismo, lesões medulares, AVC bulbar).11 

De acordo com a mais recente classificação de desordens 
do sono (International Classification of Sleep Disorders, 2005) 
da Academia Americana de Medicina do Sono, a SAOS integra a 
categoria dos distúrbios respiratórios do sono. Essa classificação 
agrupa os distúrbios do sono segundo características fisiopatoló-
gicas e clínicas, por compartilhar os códigos segundo a Classifi-
cação Internacional das Doenças (CID), e é baseada na queixa 
principal (distúrbio: insônia, hipersonia); na etiologia (distúrbio do 
ritmo circadiano) ou no órgão ou sistema onde o problema surge 
(distúrbio respiratório do sono).12

Exames clínicos, sinais e sintomas
O diagnóstico clínico das alterações é realizado através de exa-

me físico, onde variáveis antropométricas (peso e altura), a circun-
ferência do pescoço e a pressão arterial são mensuradas. 3 Além 
disso, é fundamental a avaliação facial e da via aérea superior.14 O 
Quadro 1 resume os principais achados do exame físico na SAOS.3

Quadro 1: Principais achados do exame físico na SAOS

Fonte: Adaptado de Bitencourt, 2008.

A classificação de Mallampati modificada é utilizada para verifi-
cação de possíveis alterações na morfologia da cavidade oral, seja 
por aumento do tecido mole (principalmente volume da língua) ou 
por hipodesenvolvimento da estrutura óssea bimaxilar.14 No índice 
de Mallampati modificado, a Classe I de alteração é caracterizada 
pela visualização de toda a parede posterior da orofaringe incluindo 
o polo inferior das tonsilas palatinas; a Classe II é visualizada pela 
parede posterior da orofaringe; a Classe III é visualizada pela inser-
ção da úvula e o palato mole (não é possível evidenciarmos a pare-
de posterior da orofaringe) e a Classe IV é visualizada somente por 
parte do palato mole e o palato duro.3

O tamanho das tonsilas palatinas também é considerado, on-
de o aspecto dos pilares pode ser volumoso e medianizado, com 
inserção baixa dos pilares posteriores da úvula formando uma 
membrana bilateral, paralelamente à extensão da úvula (também 
denominado de “palato-web”); palato mole posteriorizado com di-
minuição do espaço retropalatal, palato mole espesso e alongado 
e úvula espessa e alongada.12

A graduação das tonsilas palatinas é dividida em Grau I (ton-
silas palatinas ocupam até 25% do espaço orofaríngeo); Grau II 
(tonsilas palatinas ocupam entre 25% a 50% do espaço orofarín-
geo); Grau III (tonsilas palatinas ocupam entre 50% e 75% do es-
paço orofaríngeo) e Grau IV (tonsilas palatinas ocupam mais de 
75% do espaço orofaríngeo).3,1

A avaliação da morfologia craniofacial pode detectar hipoplasia 

Obesidade (índice de massa corporal ≥ 30 kg/m²)

Circunferência cervical (maior que 43 cm nos homens e 38 cm 
nas mulheres)

Circunferência abdominal (acima de 95 cm nos homens e 85 cm 
nas mulheres)

Classificação de Mallampati modificada (Classes III e IV)

Hipertrofia de tonsilas palatinas (Graus III e IV)

Presença de palato ogival
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maxilar e retroposição mandibular. Alterações na oclusão dentária 
(mordida cruzada, mordida aberta, má oclusão de classe de Angle), 
presença de palato ogival e estreitamento lateral da maxila podem 
sugerir crescimento inadequado da maxila e/ou mandíbula.12 

Outros exames são necessários para o diagnóstico da SAOS, 
como a polissonografia, rinoscopia, nasofaringolaringoscopia, to-
mografia computadorizada e a cefalometria. Os critérios para a SA-
OS no adulto foram indicados durante o I Consenso em Ronco e 
Apneia do Sono (2000), permitindo a construção do Guia Prático 
com origem de critérios para diagnóstico e tratamento da SAOS: A, 
B + D ou C + D (Quadro 2).3 

Quadro 2: Critérios para o diagnóstico de SAOS de acordo com  o 
I Consenso em Ronco e Apneia do Sono (2000)

Fonte: Adaptado de Bitencourt, 2008.

Como forma de diagnóstico, podem ser aplicados questionários, 
auxiliando na detecção precoce ou confirmação da doença.13 Entre os 
validados no Brasil, mais conhecidos e utilizados atualmente, estão: 
a) Questionário Clínico de Berlim, onde a presença de sintomas co-

mo sonolência ou ronco habitual e intenso têm o mesmo peso que 
a hipertensão arterial sistêmica (HAS) ou o índice de massa cor-
poral (IMC), para predizer a doença;

b) Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (Pittsburgh Sleep 
Quality Index – PSQI), que avalia a qualidade do sono em re-
lação ao último mês e fornece uma medida da qualidade do 
sono padronizada, discriminando os “bons dormidores” e os 
“maus dormidores”;

c) Escala de Sonolência de Epworth (Epworth Sleepiness Scale – 
ESS), um questionário que se refere à possibilidade de cochilar, 
sendo utilizado para medir a sonolência diurna excessiva.

A SAOS, devido aos recorrentes microdespertares noturnos 
e às pausas respiratórias, pode acarretar alterações funcionais, 
neurocognitivas e psicossociais.18 Prejuízos das funções cogniti-

vas, tais como concentração, atenção, memória e de função exe-
cutiva são frequentemente observados entre os indivíduos com 
SAOS, além de irritabilidade, ansiedade, depressão e diminuição 
das atividades sociais, por apresentarem sonolência diurna e dé-
ficit de atenção.3 

Pacientes com SAOS sentem-se cansados no período da manhã, 
apresentam boca seca e alguns queixam-se de cefaleia (que pode du-
rar de 1 a 2 horas), entre outros sinais e sintomas (Quadro 3).3

Quadro 3: Sinais e sintomas mais comuns na SAOS

Fonte: Adaptado de Bitencourt, 2008.

A gravidade da SAOS é considerada leve quando a sonolência 
diurna ou episódios de sono involuntários ocorrem durante ativida-
des que requerem pouca atenção, como assistir televisão, ler ou an-
dar de veículo como passageiro. Neste nível de SAOS, os sintomas 
produzem discreta alteração da função social ou ocupacional. Na po-
lissonografia, o índice de apneia e hipopneia (IAH) apresenta valores 
dentro da escala (de 5 a 15).3

Para que a SAOS seja considerada moderada, a sonolência ou 
episódios involuntários do sono ocorrem durante atividades que re-
querem alguma atenção, como assistir a eventos sociais, prejudican-
do moderadamente a função social ou ocupacional.  O IAH é maior 
que 15 e menor ou igual a 30.3

A SAOS grave se caracteriza quando o IAH for superior a 30 e 
a sonolência diurna ou episódios de sono involuntários ocorrem du-
rante as atividades que requerem maior atenção, como comer, con-
versar, andar ou dirigir. A função social ou ocupacional é considera-
velmente alterada.3

A sonolência excessiva é o sintoma diurno mais evidente, princi-
palmente quando o indivíduo está em situação relaxada, como sen-
tado, lendo ou vendo televisão. A dificuldade de controlar a sono-
lência interfere negativamente na sua participação em atividades do 
cotidiano, como assistir a concertos, ir ao cinema ou teatro, presen-
ciar reuniões. Em casos mais severos, o indivíduo não controla a so-
nolência extrema em situações ativas, conversação, refeições, dire-
ção ou operação de máquinas, podendo causar acidentes em casa, 
no trabalho ou nas estradas.3 

O ronco, produzido pela vibração do palato mole e/ou outros te-
cidos bucofaríngeos, durante a passagem do ar, na função respirató-
ria,16 é um dos sinais que pode acompanhar a SAOS. Cerca de 40% 

A No mínimo um dos critérios abaixo:

• episódios de sono não intencionais durante a vigília, sono-
lência diurna excessiva (SDE), sono não reparador, fadiga 
ou insônia;

• acordar com pausas respiratórias, engasgos ou asfixias;

• companheiro(a) relata ronco alto e/ou pausas respiratórias 
durante o sono.

B Polissonografia apresentando:

• cinco ou mais eventos respiratórios detectáveis (apneia e/ou 
hipopneia e/ou despertar relacionado ao esforço respirató-
rio –DRER) por hora de sono;

• evidências de esforço respiratório durante todo ou parte de 
cada evento.

C Polissonografia apresentando:

• quinze ou mais eventos respiratórios detectáveis (apneia/
hipopneia e/ou DRER) por hora de sono;

• evidência de esforço respiratório durante todo ou parte de 
cada evento.

D O distúrbio não pode ser mais bem explicado por outro distúr-
bio do sono, doenças médicas ou neurológicas, uso de medi-
cações ou distúrbios por uso de substâncias.

Sintomas noturnos Sintomas diurnos

Ronco ressuscitativo Sonolência excessiva

Pausas respiratórias no sono 
testemunhadas

Sono não reparador

Episódios de sufocação Cefaleia matutina

Despertares frequentes Alteração de humor

Noctúria Dificuldade de concentração

Sudorese excessiva Alteração de memória

Pesadelos Diminuição da libido

Insônia Fadiga

Pirose e regurgitação

Engasgos
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a 60% dos adultos roncam, mas apenas cerca de 3% da população 
adulta apresenta pausas respiratórias ao dormir. Também podem ser 
encontrados episódios de bruxismo (fenômeno de ranger os dentes 
durante o sono),17 principalmente durante a fase 2 do sono Rapid 
Eye Movement (REM, movimento rápido dos olhos).18 

Entre as morbidades mais frequentes associadas à SAOS es-
tão as arritmias cardíacas, a hipertensão arterial sistêmica, angina 
noturna, refluxo gastroesofágico, infarto do miocárdio e acidente 
vascular cerebral (AVC).19,20 Alterações vasculares, endoteliais, e 
da coagulação sanguínea também têm sido descritas, além de re-
latos de morte súbita.9 

Dados epidemiológicos revelam que a SAOS apresenta alta inci-
dência e prevalência, atingindo 2% da população feminina e 4% da 
masculina. Pode acometer qualquer faixa etária, entretanto, o pico de 
incidência está situado entre 40 e 60 anos. A SAOS é considerada 
problema de saúde pública, devido às consequências cardiovascu-
lares e aos riscos de acidentes ocupacionais e automobilísticos em 
decorrência da hipersonolência diurna.2,21

No caso específico dos motoristas profissionais, há alta preva-
lência de distúrbios respiratórios do sono em comparação com a 
média populacional. No Brasil cerca de 26% de 10.101 motoristas 
de transporte rodoviário de carga foram considerados de alto risco 
para SAOS.22 Outro estudo nacional com 300 motoristas identificou 
hipersonolência em 46,3%, observando uma significativa associa-
ção com a presença de roncos e uma correlação positiva entre a 
hipersonolência e histórico de acidentes.23

Cefalometria aplicada para diagnóstico de Síndrome 
de Apneia Obstrutiva do Sono 

A análise tradicional cefalométrica, ou seja a mensuração das 
estruturas craniofaciais a partir de telerradiografias, fornece infor-
mações básicas do padrão esquelético do paciente, mas para o 
diagnóstico de SAOS são realizadas pelo menos três tomadas ini-
ciais: em repouso, em manobra de Muller (inspiração forçada du-
rante tomada radiográfica) e em protrusão.24 Atualmente não há 
consenso se a cefalometria deve ser solicitada para todos os pa-
cientes com SAOS, porém alguns autores acreditam que ela deva 
ser  solicitada para todos os casos que serão submetidos à cirur-
gia, já que os achados cefalométricos são úteis  na decisão acerca 
do tipo de cirurgia a ser realizada.25, 26 

Para outros autores, a cefalometria é auxiliar na elaboração de 
plano de tratamento, na observação das alterações anatômicas pro-
gressivas durante o desenvolvimento das doenças respiratórias obs-
trutivas, na avaliação e acompanhamento de casos tratados, e nas 
pesquisas que procuram elucidar os componentes anatômicos res-
ponsáveis pelas obstruções do espaço aéreo durante o sono.1

É um exame necessário ao se indicar aparelhos intraorais, por 
fornecer dados adicionais sobre a  resposta do paciente a esta mo-
dalidade e tratamento.26 Deve ser realizado principalmente quando 
se suspeita de dismorfismo craniofacial.27 

A análise cefalométrica para aferições das displasias esqueléticas 
fornece dados para direcionamento de tratamentos. Elas não são mui-
to visíveis clinicamente e poderão apresentar bloqueios das VAS nos 
níveis da oro e hipofaringe, principalmente em pacientes com retrusão 
esquelética da mandíbula e maxila concomitante e harmonia facial.24

A profundidade da orofaringe varia de acordo com a idade do 
indivíduo, não se devendo adotar um valor médio para representar 
todas as faixas etárias. O tipo de má oclusão é capaz de determi-
nar alterações no espaço aéreo orofaríngeo e os valores médios da 
profundidade da orofaringe são maiores nos indivíduos que apre-
sentam má oclusão Classe III do que naqueles que apresentam má 
oclusões Classes I e II de Angle. Os índices de normalidade para 
a profundidade da orofaringe, segundo a idade, são os seguintes: 
entre 8,76 mm e 14,86 mm para a faixa etária 6-11 anos; entre 9,07 
mm e 15,07 mm para a faixa etária 12-17 anos; e entre 9,55 mm e 
16,99 mm para a faixa etária 18-24 anos.28

As alterações cefalométricas mais encontradas nos pacientes 
com SAOS são: retrognatia, via aérea estreita, plano mandibular dis-
tante ao osso hioide, base de crânio curta e palato mole alongado. 
Graus de gravidade da SAOS variados apresentaram diferenças sig-
nificativas na estrutura e função da via aérea.27

As anormalidades cefalométricas variam de acordo com a obesi-
dade em pacientes com SAOS. Os não obesos com SAOS apresen-
tam base de crânio curta e retrognatia, enquanto obesos apresentam 
palato mole alongado e aumento do volume lingual. Tais caracterís-
ticas deram origem à teoria do esqueleto craniofacial favorável: pa-
cientes com oclusão dentária adequada (Classe I de Angle) tolera-
riam melhor o excesso de peso sem desenvolver SAOS, enquanto 
pacientes com retrognatia desenvolvem SAOS mesmo com IMC 
adequado.27,29 Entretanto, a cefalometria associada ao IMC possui 
alto valor  preditivo positivo e não substitui a polissonografia  no diag-
nóstico de SAOS.30

As análises cefalométricas podem fornecer informações sobre o 
crescimento distinto dos componentes esqueléticos do crânio e face, 
bem como dos tecidos moles do espaço aéreo superior; definir as di-
mensões e o alinhamento das estruturas anatômicas interdependen-
tes; observar a repercussão das anomalias de natureza óssea sobre 
os tecidos moles e vice-versa; diagnosticar as anomalias de cada in-
divíduo; fornecer subsídios para elaboração de plano de tratamento 
direcionado a minimizar ou corrigir os sítios obstrutivos, e auxiliar na 
escolha da melhor terapia para pacientes roncadores ou com distúr-
bios respiratórios do sono.1 

Diagnóstico pela polissonografia
A polissonografia (PSG) é o termo genérico que se refere 

ao registro simultâneo de algumas variáveis fisiológicas duran-
te o sono.1 Ela é, geralmente, realizada em laboratório de so-
no que deve estar sob a direção de um médico responsável.3 A 
montagem polissonográfica possibilita o registro em polígrafo do 
eletroencefalograma (EEG), do eletrooculograma (EOG), da ele-
tromiografia (EMG) do mento e membros, das medidas do fluxo 
oronasal, do movimento tóraco-abdominal, do eletrocardiograma 
(ECG) e da oximetria de pulso. Canais adicionais também podem 
estar disponíveis para registro de outros parâmetros, tais como a 
posição corpórea, medidas de pressão esofágica, ronco e deriva-
ções suplementares de EEG.31 

O estagiamento do sono é baseado no padrão de ondas ce-
rebrais, na atividade muscular, no mento e no oculograma anali-
sados a cada período de 20 ou 30 segundos, que é denominado 
“época” e deve ser feito visualmente, por profissional treinado, 
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por não haver evidências de que as análises automáticas sejam 
confiáveis.32

O estágio 1 do sono se caracteriza pela presença predominan-
te de ondas cerebrais de baixa frequência e amplitude (ondas teta), 
redução da atividade muscular em relação à vigília e movimentos 
oculares lentos. O estágio 2 caracteriza-se pela presença de com-
plexo K, fusos do sono e ausência de movimentos oculares. No 
sono de ondas lentas (estágios 3 e 4) há presença de ondas de 
grande amplitude e baixa frequência (ondas delta). No sono REM 
ocorre acentuada redução ou ausência do tônus muscular, movi-
mentos oculares rápidos e ondas em dente de serra. São também 
analisadas a respiração, a saturação da oxihemoglobina, a frequ-
ência cardíaca, entre outros.31 

Parâmetros polissonográficos
O laudo polissonográfico deve apresentar:3

1. nome completo, idade, sexo, peso, altura, data e identificação do 
exame; 

2. resultados das variáveis do sono analisadas – tempo total de 
sono (TTS); tempo de vigília, tempo total de registro (TTR); efi-
ciência do sono: TTS/TTR; latência para o início do sono, la-
tência para o sono REM e para os demais estágios do sono; 
duração(minutos) e a proporção dos estágios do sono do TTS; 
número total e o índice das apneias e hipopneias (IAH) por 
hora de sono; valores da saturação e os eventos de dessatu-
ração da oxihemoglobina (quedas > 3% ou 4%, com 10 segun-
dos); número total e o índice dos movimentos periódicos de 
membros inferiores por hora de sono; número total e o índice 
dos microdespertares por hora de sono e sua relação com os 
eventos respiratórios ou os movimentos de pernas; ritmo e fre-
quência cardíaca;

3. gráficos comparativos entre as variáveis do sono – a distribuição e 
a proporção dos estágios do sono podem ser representadas num 
gráfico denominado hipnograma;

4. conclusão dos achados;
5. assinatura do médico responsável. 

A gravação simultânea em vídeo possibilita a identificação 
dos comportamentos anormais durante o sono, como nas paras-
sonias do sono REM e NREM (Non-Rapid Eye Movements, ou 
sono sincronizado).3

Sistemas polissonográficos
O estudo polissonográfico de noite inteira realizado no labora-

tório é o método padrão ouro para o diagnóstico dos distúrbios do 
sono. Mas há sistemas portáteis para a monitoração domiciliar, 
utilizados principalmente para o diagnóstico de apneia e hipop-
neia do sono obstrutiva. A Associação Americana de Distúrbios 
do Sono (AADS) adverte para que essa monitoração se restrin-
ja a pacientes com sintomas clínicos acentuados, ou quando a 
polissonografia (PSG) clássica não esteja disponível. Já a polis-
sonografia do tipo “split-night” consiste, numa mesma noite, em 
registro inicial para diagnóstico da SAOS, seguido de titulação 
da pressão positiva em via aérea. É uma alternativa para casos 
graves, mas não é recomendado como rotina, devido às suas limi-
tações. Conhecida com “nap-study”, a polissonografia realizada 

durante o dia, por um período de tempo curto, não é aceitável por 
subestimar a presença e gravidade da SAOS.3

Diante da diversidade dos sistemas polissonográficos disponí-
veis, um Comitê da AADS publicou uma revisão desses sistemas, 
classificando-os em diferentes níveis de resolução.32

1. Nível I (polissonografia padrão ouro): tem o mínimo de sete ca-
nais, incluindo eletroencefalograma (EEG), eletrooculograma 
(EOG), eletromiografia (EMG) submentoniana, eletrocardiogra-
ma (ECG), fluxo aéreo oronasal, movimento respiratório e satu-
ração da oxihemoglobina. É realizada em laboratório e acompa-
nhada por técnico treinado.

2. Nível II (polissonografia portátil): tem o mínimo de sete canais, in-
cluindo EEG, EOG, EMG submentoniana, ECG (ou registro de fre-
quência cardíaca), fluxo aéreo oronasal, movimento respiratório, 
saturação da oxihemoglobina. Registro realizado em casa, sem 
acompanhamento técnico. Quando comparada a polissonografia 
convencional com a de Nível II, a primeira mostrou maior acurácia 
para a avaliação dos estágios do sono.

3. Nível III (sistema portátil modificado para diagnóstico da 
SAHOS): possui o mínimo de quatro canais, incluindo venti-
lação (pelo menos dois canais para movimentos respiratórios, 
ou movimento respiratório e fluxo aéreo oronasal), ECG (ou 
registro de frequência cardíaca), saturação da oxihemoglobina. 
Somente as variáveis cardiorrespiratórias são avaliadas, não 
sendo possível a análise dos parâmetros do sono. Essa modali-
dade apresenta alta sensibilidade e especificidade para apneia 
do sono quando aplicada a uma população sintomática. Reco-
mendada apenas para adultos.

4. Nível IV (registro contínuo de um ou dois parâmetros): mínimo 
de um canal (saturação da oxihemoglobina por oximetria, asso-
ciada ou não a registro de frequência cardíaca). Inclui desde um 
simples oxímetro até os dispositivos com algoritmos de análise 
mais sofisticados. A oximetria de pulso, combinada a um escore 
clínico, é útil como teste de triagem na seleção de pacientes para 
a polissonografia padrão.

As terapêuticas propostas incluem medidas de higiene do sono, 
utilização de aparelhos com pressão positiva em via aérea superior 
e/ou intraorais, cirurgias nasais, faríngeas e craniofaciais. Em curto 
prazo, os tratamentos minimizam os sintomas associados e, em lon-
go prazo, evitam as complicações da doença, sobretudo as cardio-
vasculares.15 

O intuito do tratamento é regularizar os distúrbios respiratórios, 
da saturação da oxihemoglobina e das fases de sono, além de pro-
piciar o desaparecimento dos despertares noturnos, do ronco e dos 
sintomas clínicos.15 É composto de medidas comportamentais, como 
perda de peso, diminuição na ingestão e/ou consumo moderado de 
álcool e medicamentos, terapia posicional, adequadas medidas de 
higiene do sono e Continous Positive Airway Pressure (CPAP, ou seja 
pressão positiva contínua na via aérea).15 

Para outros autores, pode incluir ainda tratamento farmacológico, 
cirurgias e terapias combinadas.33, 34

O tratamento clínico mais recomendado atualmente é a utiliza-
ção de máscara nasal, CPAP. Porém, pela pouca aceitação e pelo 
desconforto gerado no paciente, os aparelhos intraorais estão sendo 
também indicados.1,3 Contudo, as terapêuticas indicadas dependem 
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da gravidade do transtorno diagnosticado.
O recontorno cirúrgico do espaço faringiano é uma modalidade de 

tratamento, embora difícil de ser adotado em pacientes graves, pois 
muitos locais anatômicos poderão estar envolvidos com a síndrome, 
constituindo dificuldades para ressecção de muitos tecidos para abrir 
as vias aéreas superiores, causando sequelas ao paciente.24 

O aparelho intraoral (AIO) de reposicionamento mandibular tem 
sido sugerido como recurso clínico, não cirúrgico, para o tratamento 
do ronco e da SAOS de intensidade leve, e em casos de intensidade 
moderada quando o paciente é intolerante ao uso do CPAP.36 

O princípio de ação dos aparelhos intrabucais é promover al-
terações nas estruturas anatômicas das vias aéreas superiores, 
para manter a potência dessas vias durante a respiração noturna. 
A anteriorização mandibular, realizada pelos dispositivos de avan-
ço mandibular, aumenta a atividade dos músculos genioglosso e 
pterigoideos laterais, transmitindo tensões à musculatura supra e 
infra-hioidea, que, por consequência, irá proporcionar um posicio-
namento anterossuperior do osso hioide em relação à coluna cer-
vical e ampliará as dimensões do conduto faríngeo. Essa nova si-
tuação anatômica é capaz de reduzir a vibração dos tecidos moles 
da orofaringe, que resulta no ronco, e assim, permitir a ventilação 
adequada durante o sono.9

CONCLUSÃO 
A SAOS é um problema de saúde pública, devido às conse-

quências cardiovasculares e aos riscos de acidentes ocupacio-
nais e automobilísticos em decorrência da hipersonolência diur-
na, e se traduz em uma limitação significativa da qualidade de 
vida do indivíduo.

A SAOS tem origem multifatorial, não totalmente esclarecida, po-
dendo ser decorrente de alterações anatômicas da via aérea supe-
rior e do esqueleto facial, associada a alterações neuromusculares 
da faringe.

Entre os métodos diagnósticos, a polissonografia realizada sob 
supervisão técnica constitui o padrão para avaliação desse distúrbio 
respiratório. O diagnóstico requer ainda a presença de sintomas as-
sociados às alterações polissonográficas.

A detecção precoce da SAOS e o encaminhamento para o trata-
mento previne de forma adequada as possíveis morbidades relacio-
nadas a esse distúrbio. As terapias com CPAP ou dispositivo intraoral, 
respeitando-se suas indicações, apresentam resultados positivos.

 O profissional de Odontologia, treinado com experiência no aten-
dimento global de saúde bucal e munido de conhecimento em medici-
na do sono e distúrbios respiratórios do sono, tem papel importante na 
equipe multidisciplinar que visa ao tratamento dos doentes com SAOS. 

 Pela repercussão da doença na vida profissional, social e na 
saúde do indivíduo, do trabalhador e da população em geral, outros 
estudos sobre o tema devem ser estimulados, visando à prevenção 
ou ao tratamento da SAOS.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Dal Fabbro C, Chaves Jr CM, Tufik S. A odontologia na medici-

na do sono. Maringá: Dental Press; 2010.
2. Ayappa I, Rapoport DM. The upper airway in sleep: physiology 

of the pharynx. Sleep Med Reviews.2003;7(1):9-33.

3. Bitencourt LRA. Diagnóstico e tratamento da síndrome da ap-
néia obstrutiva do sono (SAOS): guia prático. São Paulo: Livraria Mé-
dica Paulista; 2008.

4. Mediano O. Hipersonolência diurna e variáveis polissonográ-
ficas em doentes com síndrome da apnéia do sono. Eur Respirat J. 
2007;13(6). 

5. Walker RE. Snoring and obstructive apnea. In: Bailey BJ. Head 
and Neck Surgery- Otolaryngology. 4th ed. [place unknown]: LWW; 
2006. 

6. Chaves Jr CM. Pacientes com síndrome de apnéia e hipopnéia 
do sono obstrutiva avaliados pela análise cefalométrica das contra-
partes de Enlow. [tese]. Piracicaba: Universidade Estadual de Cam-
pinas; 2000. 

7. Hoekema A, Hovinga B, Stegenga B, de Bont LGM. Cranio-
facial morphology and obstructive sleep apnoea: a cephalometric 
analysis. J Oral Rehabil. 2003;30:690-6.

8. Togeiro SMGP, Martins AB, Tufik S. Síndrome da apnéia 
obstrutiva do sono: abordagem clínica. Rev Bras Hipertensão. 
2005;12(3):196-9.

9. Togeiro SMGP. Avaliação peri-operatória da apnéia obstrutiva 
do sono no obeso. Pneumol Paul. 2008;21(3):21-4.

10. Martinho FL. Análise crítica da indicação do tratamento cirúr-
gico na SAOS. Pneumol Paul. 2008;21(3):51-4.

11. Colombini NP. Síndrome de apnéia obstrutiva do sono: Enfo-
que maxilofacial e otorrinolaringológico. In: Colombini NP. Cirurgia da 
face: Interpretação funcional e estética. [Local desconhecido]. Revin-
ter; 2002. v.2.

12. Zonato AL, Bittencourt LRA, Martinho FL. Head and neck 
physical examination comparison between non-apneic and obstructi-
ve sleep apnea patients. Laryngoscope 2005;115:1030-4

13. Bertolazi AN. Tradução, adaptação cultural e validação de 
dois instrumentos de avaliação do sono: escala de sonolência de 
Epworth e índice de qualidade do sono de Pittsburgh. [dissertação]. 
Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 2008.

14. Kyung SH, Park YC, Pae YK. Obstructive sleep apnea with 
the oral appliance: experience pharyngeal size and shape changes in 
three dimensions. Angle Orthod.  2004;75:15-22. 

15. Genta PR, Lorenzi Filho G. Distúrbios respiratórios do sono: 
tratamento clínico. Pneumol Paul. 2008;21(3):55-8.

16. American Academy of Sleep Medicine. Sleep-related bre-
athing disorders in adults: recommendations for syndrome defi-
nitions and measurements techiques in clinical research. Sleep. 
1999;22:667-89.

17. Douglas CR. Tratado de Fisiologia aplicado às ciências da 
saúde: fisiologia dos estados de consciência. São Paulo: Robe; 1994. 
p. 335-51.

18. Bader GG. Descriptive physiological data on a sleep bruxism 
population. Rev Sleep. 1997;20(11):982-90.

19. Tarantino AB. Doenças pulmonares. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan; 2005.

20. Guimarães KCC. Efeitos dos exercícios orofaríngeos em pa-
cientes com apnéia obstrutiva do sono moderada: estudo controlado 
e randomizado. [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Facul-
dade de Medicina; 2008.

21. Drager LF. Complicações cardiovasculares na síndrome da 



76
 I 

Ar
q.

 B
ra

s.
 M

ed
. N

av
al

, R
io

 d
e 

Ja
ne

iro
, 7

1 
(1

):7
0-

76
apnéia obstrutiva do sono. Pneumol Paul. 2008; 21(3):15-20.

22. Moreno CR, Carvalho FA, Lorenzi C, Matuzaki LS, Prezotti S, 
Bighetti P, et al. High risk for obstructive sleep apnea in truck drivers 
estimated by the Berlin questionnaire: prevalence and associated fac-
tors. Chronobiol Int. 2004;21:871-9. 

23. Pinho RS, Silva Jr FP, Bastos JP, Maia WS, Mello MT, Bruin 
V, et al. Hypersomnolence and accidents in truck drivers: a cross-
sectional study. Chronobiol Int. 2006;23:963-71. 

24. Simões DO. Cefalometria em apnéia do sono. In: Pinto JA. 
Ronco e apnéia do sono. [Local desconhecido]: Revinter; 2000. 
p.47–72. 

25. Riley RW. Obstructive sleep apnea and maxillomandibular ad-
vancement: an assessment of  airway  changes  using  radiographic  
and nasopharyngoscopic examinations. J Oral Maxillofac Surg. 2002 
May;60(5):526-30.

26. Petri N, Suadicani O, Wildschiodtz G, Bjorn-Jorgen-
sen J. Predictive value of Muller maneuver, cephalometry and 
clinical features of the outcome of uvulopalatopharyngoplas-
ty: evaluation of predictive factors using discriminant analy-
sis in 30 sleep apopnoea patients. Acta Otolaryngologica. 
1994;114: 565-71.   

27. Horiuchi A, Suzuki M, Ookubo M, Ikeda K, Mitani H, Sugawa-
ra J. Measurement techniques predicting the effectiveness of an oral 
appliance for obstructive sleep apnea hypopnea syndrome. Angle Or-
thod. 2005 Nov;75(6):1003-11.

28. Nuernberg CHG, Vilella OV. Avaliação cefalométrica da orofa-

ringe. Rev Odonto Ciênc. 2006;21:370-5.
29. Liao YF. Upper Airway and Its surrounding structures in obese 

and nonobese patients with sleep-disordered breathing. Laryngosco-
pe. 2004 Jun;114(6):1052-9.

30. Telles PAS, Dolci JEL. Simplificando a cefalometria. Acta ORL. 
2007 Jun;25(2):170-2.

 31. Togeiro SMGP,  Smith AK. Métodos diagnósticos nos distúr-
bios do sono. Rev Bras Psiquiatr. 2005; 27:8-15.

32. Iber C, Ancoli-Israel S, Cheeson A, Quan SF. The AASM ma-
nual for scoring of sleep associated events: rules, terminology and te-
chnical specifications. Westchester (IL): American Academy of Sleep 
Medicine; 2007. 

33. Fairbanks DNF, Fujita S. Snoring and obstructive sleep apnea. 
2nd ed. New York: Raven Press, 1995.

34. George P. A modified functional appliance for treatment of 
obstructive sleep apnea. J Clin Orthod.1987;16:171-5.

35. Nowara WS. Oral appliances for the treatment of snoring and 
obstructive sleep apnea: a review. Rev Sleep. 1995;18(6):501-10.

36. Hoekema A, Hovinga B, Stegenga B, de Bont LGM. Cranio-
facial morphology and obstructive sleep apnoea: a cephalometric 
analysis. J Oral Rehabil. 2003;30:690-6.

Como citar este artigo: Macedo IAB, Oliveira CCC, Guimarães 
MLR, Costa SS. Síndrome de apnéia obstrutiva do sono: etiologia, 
método diagnóstico, prevenção e controle - revisão de literatura. Arq 
Bras Med Naval. 2010;71(1):70-76.



77
 I 

Ar
q.

 B
ra

s.
 M

ed
. N

av
al

, R
io

 d
e 

Ja
ne

iro
, 7

1(
1)

: 7
7-

82

OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME: 
ETIOLOGY, DIAGNOSTIC METHODS, PREVENTION 
AND CONTROL – LITERATURE REVIEW

1o Ten (RM2-CD) Isabela de Avelar Brandão Macedo1

Cristiane Costa da Cunha Oliveira, M.D., Ph.D.2

Maria de Lourdes Rabelo Guimarães3

Sueli de Souza Costa, M.D.4

Received on 07/07/2010  
Accepted for publication on 08/21/2010

1 Dentist of the Port Authority in Sergipe – Brazilian Navy. Master’s student in Health and Environment (Unit, SE), Specialist in Orthodontics (Unisa, SP), Spe-
cialist in Occupational Dentistry, Postgraduate student in Orthodontics (Funorte, MG), Dentist with advanced training in Sleep Dentistry.

2 PhD in Public Health (UPE, PE), Master’s Degree in Social and Preventive Dentistry (UPE, PE), Full Professor of the Dentistry Program (Unit, SE), Professor 
of the Master’s Program in Health and Environment (Unit, SE), Researcher at the Laboratory of Health Planning and Promotion in the Institute of Technology 
and Research (ITP, SE).

3 Specialist in Occupational Dentistry (Ciodonto, MG), Coordinator of the Sleep Dentistry Program at the Estação Ensino/Ciodonto (MG), Member of the 
Brazilian Association of Sleep.

4 Master’s Degree in Dentistry (Laser – Unicsul), Specialist in Stomatology (Unisa), Specialist in Occupational Dentistry (CFO).

ABSTRACT
Purpose: This is a literature review on etiology, diagnostic methods, prevention and control in dentistry regarding Obstructive Sleep Ap-

nea Syndrome (OSAS). Its importance derived from the fact that OSAS is a chronic sleep disorder with progressive course, high morbidity 
and mortality, with adverse systemic effects and general hemodynamic, neurological and behavioral consequences; which impair social and 
professional life of the patient. Methods and Results: It was performed a referral to the databases BBO, Lilacs and Medline, retrieving papers 
published in the last 10 years (2001-2010). Conclusion: OSAS etiology is multifactorial, with a multiple set of symptoms varying from snoring 
to excessive daytime sleepiness. Patients with changes in craniofacial structures; changes in respiratory drive; glossoptosis; obesity; increased 
volume of respiratory secretions; hypertrophy of tonsils and/or adenoids; and extrinsic factors, such as the use of alcohol, tobacco and drugs 
that depresses the central nervous system, as well as genetic factors, such as retrognathia, micrognathia, long face, lower positioning of the 
hyoid bone, macroglossy and more inclined mandibular plane may develop OSAS. Polysomnography is the diagnostic test of choice and ceph-
alometry may also help in the diagnosis. Treatment can involve surgery, but also intraoral appliances and CPAP (Continuous Positive Airway 
Pressure). CPAP or intra-oral appliances, when indicated, have proven to be effective treatments. Given the impact of the disease on profes-
sional and social life and worker’s health, other studies regarding the subject should be encouraged.

Keywords: Obstructive Sleep Apnea/etiology; Sleep Apnea Syndromes.

INTRODUCTION
Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) is a breathing disorder characterized by repeated collapse of the upper airway during sleep. 

It is a chronic, progressive, disabling disease with high cardiovascular mortality and morbidity.1 It is a public health problem, due to cardiovas-
cular effects and risks of occupational and car accidents resulting from daytime hypersomnia.2 It affects the daily activities of the patient, such 
as talking, having meals, driving or operating machinery and can cause accidents at home, at work or on the road, as a consequence of the 
difficulty of controlling excessive daytime sleepiness.3 It is considered a significant limitation in the patient’s life quality.4 

The pathophysiology of OSAS is multifactorial and may result in craniofacial abnormalities and decreased activity of pharyngeal dilator 
muscles. The decrease of the oropharyngeal space is one of these changes and is characterized by a tendency to retrognathia, micrognathia, 
long face, lower positioning of the hyoid bone, more inclined mandibular plane and macroglossy.5

The composition of the multidisciplinary health care team is important in the treatment of OSAS and should be composed by skilled profes-
sionals to diagnose and to plan an adequate treatment and as a public health tool, promote the awareness of the various treatments available 
for this disease in order to improve the quality of life of the patient.

The aim of this paper is to perform a literature review regarding Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS), focusing on the etiology, di-
agnostic methods, prevention and control. 
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METHODS

This article was based on information retrieved from the databas-
es: Brazilian Bibliography of Odontology (BBO), Medline and Lilacs, 
regarding articles published within the last 10 years (2001-10). With 
this approach, scientific production was found as it follows: Lilacs da-
tabase - two articles, Medline - 24 articles and BBO - 25 articles. 
In this paper, the descriptors: Obstructive Sleep Apnea Syndrome 
(OSAS) and Dentistry were used for paper search. Criteria used for 
paper inclusion in this study were: OSAS etiology, diagnostic meth-
ods, prevention and control in Dentistry.

RESULTS AND DISCUSSION
Pathophysiology of OSAS

The occurrence of recurrent obstruction of upper airways dur-
ing sleep characterizes the respiratory disorder of OSAS. When 
the pharyngeal tube lumen is partially or totally obliterate, events 
of breathing pauses and successive arousals during sleep occur 
transiently.6  The obstruction occurs due to narrowing of these air-
ways, which extends from the nasopharynx to the lower portion of 
hypopharynx. 

The interaction between physiological factors and anatomical 
changes in this area is essential to understand the OSAS pathogen-
esis. Many causes have been suggested to explain the pathophysiol-
ogy of this disorder,7 such as: 
a) Changes in the craniofacial structures; 
b) Changes in the respiratory drive; 
c) glossoptosis; 
d) obesity and increased fat in the upper trunk and cervical region;  
e) increased volume of respiratory secretions;
f) hypertrophy of tonsils and/or adenoids;
g) extrinsic factors, such as the use of alcohol, tobacco and drugs that 

depresses the central nervous system, as well as genetic components.
OSAS is a multifactorial and not completely understood dis-

order partially resulted from anatomical changes of the upper air-
ways and facial skeleton associated with neuromuscular changes 
of the pharynx.3 

Most risk factors is found in the presence of functional and ana-
tomical changes of pharynx, especially in the involvement of high up-
per airway (UA), craniofacial abnormalities (especially maxilla and/or 
mandible hypoplasia), endocrine abnormalities, such as hypothyroid-
ism, acromegaly and genetic factors.9-11 

The causes of the upper airway obstruction anatomically associ-
ated with OSAS may be located: in the nose (septal deviation, allergic 
and non-allergic rhinitis, polyposis, choanal atresia, valve collapse, 
tumors and tamponade), in the nasopharynx (adenoid hyperplasia, 
nasopharyngeal stenosis, tumors), mouth and oropharynx (pharyn-
geal tonsil hyperplasia, lingual tonsil hyperplasia, macroglossy, con-
genital and acquired micrognathia, cervical lipoma, tumors), larynx 
(edema, redundant supraglottic structures, vocal fold paralysis, tu-
mors); in addition to neuromuscular causes (brain paralysis, muscular 
dystrophy, myotonic dystrophy, myasthenia gravis, congenital myopa-
thies, metabolic myopathies, multiple sclerosis, hypothyroidism, spi-
nal cord injuries, bulbar stroke).11 

According to the latest classification of sleep disorders (Interna-
tional Classification of Sleep Disorders, 2005) of the American Acad-

emy of Sleep Medicine, OSAS is part of the ‘sleeping respiratory 
disorders’ category. This classification groups the sleeping disorders 
according to the physiopathological and clinical features, for sharing 
the same codes based on the International Classification of Diseases 
(ICD), and is based on the main complaint (disorder: insomnia, hyper-
somnia); on the etiology (circadian rhythm disorder) or on the organ 
or system where the problem arises (sleep respiratory disorder).12

Clinical examinations, signs and symptoms
The clinical diagnosis of the changes is performed through 

physical examination, where anthropometric variables (weight 
and height), neck circumference and blood pressure are mea-
sured.3 Moreover, face and airway are also important to be as-
sessed.14 Chart 1 summarizes the major findings on physical ex-
amination in OSAS.3

Chart 1: Major findings on the physical examination in OSAS

Obesity (body mass index ≥ 30 kg/m²) 

Cervical circumference [> 43 cm (men) and >38 cm (women)]

Waist circumference [> 95 cm (men) and > 85 cm (women)]

Modified Mallampati Score (Class III and IV)

Palatine tonsil hypertrophy (Grade III and IV)

Presence of ogival palate

Source: Adapted from Bitencourt, 2008.

The modified Mallampati score is used to check possible chang-
es in the morphology of the oral cavity, either by soft tissue augmen-
tation (particularly in the tongue size) or by underdevelopment of 
the bimaxillary bone structure.14 According to the modified Mallam-
pati score,  Class I consists of visibility of the entire posterior oro-
pharyngeal wall, including the inferior pole of palatine tonsil; Class 
II, visibility of the posterior oropharyngeal wall; Class III: visibility 
of the uvula insertion and soft palate (the posterior oropharyngeal 
wall is not visible) and Class IV: only part of the soft palate and hard 
palate are visible.3

The size of the palatine tonsils is also considered, where 
the aspect of the pillars can be bulky at medium position, with 
low insertion of the posterior pillars of the uvula forming a bilat-
eral membrane, parallel to the length of the uvula (also called 
as “web palate”); soft palate posteriorized with reduction of the 
retropalatal space, thick and elongated soft palate and thick and 
elongated uvula.12

The palatine tonsils are graded as follows: Grade I (palatine ton-
sils occupying up to 25% of the oropharyngeal space); Grade II (pala-
tine tonsils occupying between 25% and 50% of the oropharyngeal 
space); Grade III (palatine tonsils occupying between 50% and 75% 
of the oropharyngeal space) and Grade IV (palatine tonsils occupying 
more than 75% of the oropharyngeal space).3,1

The evaluation of craniofacial morphology can detect maxilla hy-
poplasia and mandible retroposition. Changes in dental occlusion 
(cross bite, open bite, Angle’s class malocclusion), presence of ogival 
palate and maxilla lateral narrowing may suggest inadequate growth 
of the maxilla and/or mandible.12 
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Other tests are required for OSAS diagnosis, such as polysom-
nography, rhinoscopy, nasopharyngolaryngoscopy, computed tomog-
raphy and cephalometry. Criteria for OSAS in adults were presented 
during the 1st Consensus on Snoring and Sleep Apnea (2000), allow-
ing the construction of the Practical Guide providing criteria for diag-
nosis and treatment of OSAS: A, B + D or C + D (Chart 2).3 

Chart 2: Diagnostic criteria for OSAS according to the 1st Consensus on 
Snoring and Sleep Apnea (2000)

Chart 3: Most common signs and symptoms in OSAS

A At least one of the following criteria:

• unintended sleep episodes during wakefulness, excessive 
daytime sleepiness (EDS), non-restorative sleep, fatigue or 
insomnia;

• awakening with breathing pauses, choking or suffocation;

• loud snoring and/or breathing pauses during sleep reported 
by sleep partner.

B Polysomnography featuring:

• five or more detectable breathing events (apnea and/or hy-
popnea and/or respiratory effort-related arousal –RERA) 
per hour of sleep;

• evidence of respiratory effort during all or part of each event.

C Polysomnography featuring:

• fifteen or more detectable breathing events (apnea/hypop-
nea and/or RERA) per hour of sleep;

• evidence of respiratory effort during all or part of each event.

D Disorder cannot be better explained by another sleep disorder, 
medical or neurological condition, drug use or disorders rela-
ted to substance use.

Nocturnal symptoms Daytime symptoms

Resuscitative snoring Excessive sleepiness

Witnessed breathing pauses during 
sleep

Non-restorative sleep 

Suffocation episodes Morning headache

Frequent arousals Mood disorders

Nocturia Difficulty with concentration

Excessive sudoresis Memory loss

Nightmares Decreased libido

Insomnia Fatigue

Pyrosis and regurgitation

Choking

Source: Adapted from Bitencourt, 2008.

As a way of diagnosis, questionnaires, aiming to assist early de-
tection or confirmation of the disease, can be applied.13 Among the 
validated ones, the most known and used questionnaires in Brazil 
today are the following: 
a) Berlin questionnaire, in which the presence of symptoms, such as 

sleepiness or usual and intense snoring, has the same weight as high 
blood pressure (HBP) or body mass index (BMI) to predict the disease;

b) Pittsburgh Sleep Quality Index – PSQI, which assesses the sleep 
quality over the last month and provides a standardized measure of 
sleep quality, identifying “good sleepers” and “poor sleepers”;

c) Epworth Sleepiness Scale – ESS, a questionnaire evaluating the 
likelihood of falling asleep, which is used to measure excessive 
daytime sleepiness.

OSAS due to recurrent nocturnal microarousals and breath-
ing pauses can induce functional, neurocognitive and psychosocial 
changes.18 Impairment of cognitive functions, such as concentration, 
attention, memory and executive function is often observed among 
patients with OSAS, in addition to irritability, anxiety, depression and 
decreased social activities, as a consequence of daytime sleepiness 
and attention deficits.3 

OSAS patients usually feel tired in the morning, experiencing dry 
mouth with some of them complaining of headache (which can last 1- 
2 hours), among other signs and symptoms (Chart 3).3

Source: Adapted from Bitencourt, 2008.

OSAS is considered mild when the daytime sleepiness or invol-
untary sleep episodes occur during activities requiring little attention, 
such as watching TV, reading or riding as a passenger in a vehicle. 
At this OSAS level, the symptoms produce slight impairment in social 
or occupational function. On polysomnography, the apnea and hy-
popnea index (AHI) indicates values within the scale (from 5 to 15).3

OSAS is considered moderate when sleepiness or involuntary 
sleep episodes occur during activities requiring moderate degree of at-
tention, such as attending social events, moderately impairing social or 
occupational function.  The AHI is between 16 and 30 inclusive.3

Severe OSAS is characterized when AHI is above 30 and day-
time sleepiness or involuntary sleep episodes occur during activities 
requiring significant attention, such as eating, talking, walking or driv-
ing. Social or occupational function is considerably impaired.3

Excessive sleepiness is the most evident daytime symptom; es-
pecially when the patient is in a relaxed situation, such as while sit-
ting, reading or watching TV. The difficulty of controlling sleepiness 
negatively interferes with their participation in daily activities, such as 
attending concerts, going to the movies or theater, attending meet-
ings. In more severe cases, the patient has no control over extreme 
sleepiness in active situations, such as while talking, having meals, 
driving or operating machinery, and that can cause accidents at 
home, at work or on the road.3 

Snoring, produced by vibration of the soft palate and/or other oro-
pharyngeal tissues, during the air passage through the respiratory 
tract,16 might be one of the signs of OSAS. About 40% to 60% of the 
adults snore, but only about 3% of the adult population has breath-
ing pauses while sleeping. Also, bruxism (teeth grinding phenomenon 
during sleep)17 can be detected, especially during the 2nd phase of 
Rapid Eye Movement (REM) sleep.18 

Among the most common morbidities associated with OSAS are 
cardiac arrhythmias, hypertension, nocturnal angina, gastroesophage-
al reflux, myocardial infarction and cerebrovascular accident (CVA).19,20 
Changes in vascular and endothelial function and blood coagulation 
have also been described, as well as reports of sudden death.9 

Epidemiological data show that OSAS has a high incidence and 
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prevalence, reaching 2% of women and 4% of men. It can affect any 
age group; however, the incidence peak is between 40 and 60 years 
old. OSAS is considered a public health problem due to the cardio-
vascular consequences and risks of occupational and car accidents 
resulted from excessive daytime sleepiness.2,21

In the specific case of professional drivers, there is a high preva-
lence of sleep-disordered breathing compared to the average popula-
tion. In Brazil, about 26% of 10,101 commercial long-haul truck driv-
ers were considered at high risk for OSAS.22 Another national study 
with 300 drivers identified hypersomnolence in 46.3%, noting a sig-
nificant association with presence of snoring and positive correlation 
between hypersomnolence and history of accidents.23

Cephalometry applied for diagnosis of obstructive 
sleep apnea syndrome 

The traditional cephalometric analysis, i.e. the measurement of cra-
niofacial structures from teleradiographies, provides basic information 
about the patient’s skeletal pattern; however, for OSAS diagnosis at least 
three initial measurements are performed: at rest, at Muller maneuver 
(forced inspiratory effort while radiography is taken) and at protrusion.24 
Currently, there is no consensus if the cephalometry should be requested 
for all OSAS patients; however, some authors believe that it should be ap-
plied to all cases undergoing surgery, since cephalometric findings are 
useful in deciding which type of surgery should be performed.25, 26 

Other authors consider cephalometry as a useful tool to develop 
treatment plan, to monitor progressive anatomical changes during 
the development of obstructive respiratory diseases, to evaluate and 
follow treated cases, and to elucidate the anatomical components re-
sponsible for the airspace obstruction during sleep.1

It is a necessary examination in order to indicate intraoral ap-
pliances, as it provides additional data on patient’s response to this 
treatment modality.26 It should be performed mainly when craniofacial 
dimorphism is suspected.27 

Cephalometric analysis for measurement of skeletal dysplasia 
provides data regarding adequate treatment. They are not very clini-
cally visible and may indicate UA blockade at the level of oropharynx 
and hypopharynx, especially in patients with concomitant skeletal re-
trusion of mandible and maxilla and facial harmony.24

The oropharynx depth varies according to patient’s age, and an 
average value should not be adopted to represent all age groups. The 
type of malocclusion is capable to determine changes in the orophar-
ynx airspace, and the average values of oropharynx depth are higher 
in patients with Class III malocclusion than in those presenting Angle 
Class I/II malocclusion. The normal indexes for oropharynx depth, ac-
cording to age, are the following:  age group 6-11 years [8.76 - 14.86 
mm]; age group 12-17 years [9.07 - 15.07 mm]; and age group 18-24 
years [9.55 - 16.99 mm].28

The cephalometric changes most often found in patients with 
OSAS are: retrognathia, narrow airway, mandibular plane distant from 
hyoid bone, short cranial base and elongated soft palate. Different de-
grees of OSAS severity reveal significant differences in airway struc-
ture and function.27

Cephalometric abnormalities vary with obesity in OSAS patients. 
Non-obese OSAS patients have short cranial base and retrognathia, 
while obese patients have elongated soft palate and enlarged tongue. 

Such characteristics have led to the theory favoring craniofacial skele-
ton: patients with adequate dental occlusion (Angle Class I) would bet-
ter tolerate the extra weight without developing OSAS, while patients 
with retrognathia develop OSAS even with adequate BMI.27,29 Although 
cephalometry associated with BMI has a high positive predictive value, 
it does not replace polysomnography in diagnosing OSAS.30

The cephalometric analysis can provide information on the growth of 
different skeletal components of the skull and face, and soft tissue of the 
upper airspace. It can also define the dimensions and alignment of inter-
dependent anatomical structures; observe the effect of abnormal bony 
nature on soft tissues and vice versa; diagnose the abnormalities in each 
patient; provide important data for development of treatment plan aim-
ing to minimize or correct the obstructive sites, as well as help choosing 
the best therapy for patients with snoring or sleep-disordered breathing.1 

DIAGNOSIS BY POLYSOMNOGRAPHY
Polysomnography (PSG) is the generic term that refers to the si-

multaneous recording of some physiological variables during sleep.1 
It is usually performed in a sleep laboratory that should be under su-
pervision of the physician in charge.3 The polysomnographic assem-
bly allows the polygraphic recording of electroencephalogram (EEG), 
electrooculogram (EOG), electromyogram (EMG) of the chin and limbs, 
oral-nasal airflow measurements, thoracoabdominal movement, elec-
trocardiogram (ECG) and pulse oximetry. Additional channels may 
be also available to record other parameters, such as body position, 
esophageal pressure, snoring measurements and supplementary 
lead-EEG.31 

Sleep staging assessment is based on the pattern of brain waves, 
muscle chin activity and oculogram analyzed at every period of  20 
or 30 seconds, which is called “epoch”, and should be visually per-
formed by a trained professional, as there is no evidence that the au-
tomated analysis is reliable.32

Sleep stage 1 is characterized by a predominance of brain waves of 
low frequency and amplitude (theta waves), reduction of muscle activity 
compared to wakefulness and slow eye movements. Stage 2 is charac-
terized by the presence of K-complex, sleep spindles and absence of 
eye movements. The slow-wave sleep (stages 3 and 4) is characterized 
by large-amplitude and low-frequency waves (delta waves). In REM 
sleep, there is a pronounced reduction or absence of muscle tone, 
presence of rapid eye movements and Sawtooth waves. Breathing, oxy-
hemoglobin saturation, heart rate, among others, are also assessed.31 

Polysomnographic parameters
The polysomnographic report should present:3

1. Patient’s full name, age, sex, weight, height, test identification and date; 
2. Results of sleep variables assessed – total sleep time (TST); wake-

fulness time, total recording time (TRT); sleep efficiency: TST/TRT; 
sleep onset latency, REM sleep latency and latency for the other 
sleep stages; duration (minutes) and the proportion of sleep stages 
for TST; total number and apnea and hypopnea index (AHI) per 
sleep hour; saturation values and the events of oxyhemoglobin de-
saturation (drops of > 3% or 4%, within 10 seconds); total number 
and index of periodic lower limb movements per sleep hour; total 
number and index of microarousals per sleep hour and its relation-
ship to breathing events or limb movements; heart rhythm and rate;
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3. Comparative charts among sleep variables – the distribution 
and proportion of sleep stages can be represented in a chart 
called hypnogram;

4. Conclusion of the findings;
5. Signature of the physician in charge. 

Simultaneous video recording allows the identification of abnor-
mal behavior during sleep, as in REM or NREM (Non-Rapid Eye 
Movements or synchronized sleep) sleep parasomnias.3

Polysomnographic systems
Overnight polysomnography study performed in the laboratory is 

a gold standard method for sleep disorders diagnostics. Additionally, 
there are portable systems for home monitoring, mainly used for di-
agnosis of apnea and hypopnea of obstructive sleep. The American 
Association of Sleep Disorders (AASD) warns that such monitoring 
is limited to patients with pronounced clinical symptoms, or when the 
classical polysomnography (PSG) is not available. Split-night poly-
somnography is characterized for initial OSAS diagnosis followed by 
positive airway pressure titration in a single night of study. It offers an 
alternative for severe cases, but is not routinely recommended due to 
its limitations. The polysomnography performed during the day, also 
known as “nap-study”, is a short-time test and is not an adequate 
method as it underestimates the presence and severity of OSAS.3

Given the diversity of the polysomnographic systems available, 
an AASD Committee has published a review of these systems, clas-
sifying them in different levels of resolution.32

1. Level I (gold standard polysomnography): it has a minimum of sev-
en channels, including electroencephalogram (EEG), electroocu-
logram (EOG), submentonian electromyogram (EMG), electrocar-
diogram (ECG), oral-nasal airway flow, breathing movement and 
oxyhemoglobin saturation. The study is performed in a laboratory 
and is monitored by a trained technician.

2. Level II (portable polysomnography): it has a minimum of seven chan-
nels including EEG, EOG, submentonian EMG, ECG (or heart rate 
record), oral-nasal airway flow, breathing movement, oxyhemoglobin 
saturation. The recording is performed at home, with no technical sup-
port. When this study is compared with conventional polysomnography, 
the latter provides higher accuracy for sleep stage evaluation.

3. Level III (modified portable system for OSAS diagnosis): it has at 
least four channels, including ventilation (at least two channels for 
breathing movements, or breathing movement and oral-nasal air-
way flow), ECG (or heart rate record), oxyhemoglobin saturation. 
Only the cardio respiratory variables are evaluated, and the analy-
sis of sleep parameters is not provided by this study. This method 
has high sensitivity and specificity for sleep apnea when applied to 
a symptomatic population. It is recommended for adults only.

4. Level IV (continuous record of one or two parameters): at least one 
channel (oxyhemoglobin saturation by oximetry, associated or not 
to heart rate record). It comprises from a simple oximeter to appli-
ances with more sophisticated algorithms for analysis. Pulse oxim-
etry combined with a clinical score is useful as a screening test for 
selecting patients for standard polysomnography.

The proposed treatments include measures of sleep hygiene, use 
of devices with positive pressure on the upper airways and/or intra-
oral, nasal, pharyngeal and craniofacial surgeries. In short term, the 

treatment should minimize the symptoms associated with the sleep 
disorder; however, in the long term, they should prevent disease com-
plications, especially cardiovascular ones.15 

The purpose of the treatment is to regulate breathing, oxyhemo-
globin saturation and sleep phase disorders, in addition to provid-
ing the disappearance of nighttime awakenings, snoring and clini-
cal symptoms.15 It comprises behavioral measures, such as weight 
loss, decreased intake and /or moderate consumption of alcohol and 
drugs, positional therapy, adequate sleep hygiene measures and 
Continuous Positive Airway Pressure (CPAP).15 

Other authors may also include pharmacological treatment, sur-
geries and combined therapies.33,34

Currently, the most recommended clinical treatment is the use of 
nasal mask with CPAP. However, due to patient's low acceptance and 
discomfort, the intraoral appliances are also indicated.1,3 However, prop-
er treatment depends on the severity of the diagnosed disorder.

The surgical recontouring of the pharyngeal space is another 
treatment modality, although it is difficult to be adopted in severe 
patients, because many anatomical sites are involved with the syn-
drome, complicating the resection of many tissues to open the upper 
airway, which could impair the condition of patients.24 

The intraoral appliance (IOA) for mandible repositioning has been 
suggested as a clinical non-surgical resource to treat snoring and 
mild OSAS, and also in cases of moderate severity when the patient 
is intolerant to CPAP.36 

The intraoral appliance works promoting changes in anatomical 
structures in the upper airway to maintain the potency of the airway dur-
ing nighttime breathing. Mandible anteriorization, performed by man-
dibular advancement appliances, increases the activity of genioglossus 
and lateral pterygoid muscles, transferring the tension to the suprahyoi-
dal and infrahyoidal muscles, which will provide an anterosuperior po-
sitioning of the hyoid bone in relation to the cervical spine and will ex-
pand the pharyngeal conduit. This new anatomical situation is capable 
to reduce the vibration of the oropharyngeal soft tissues, minimizing the 
snoring and thus allowing adequate ventilation during sleep.9

CONCLUSION 
OSAS is a public health problem due to cardiovascular conse-

quences and the risks of occupational and car accidents resulting 
from excessive daytime sleepiness. This all translates into a signifi-
cant limitation of patient’s quality of life.

OSAS has a multifactorial origin, not completely understood, and 
can be caused by anatomical changes in the upper airway and in the 
facial skeleton, associated with neuromuscular pharyngeal changes.

Among the diagnostic methods, polysomnography performed un-
der technical supervision is considered “gold standard” for the evalu-
ation of this breathing disorder. The diagnosis also requires the pres-
ence of symptoms associated with Polysomnographic changes.

Early detection of OSAS and referral for treatment properly prevent 
possible morbidities related to this disorder. Therapies involving CPAP or 
intraoral appliances, based on their indications, provide positive results.

The Dentistry professional, trained with experience in global oral 
health attendance and provided with knowledge in sleep medicine 
and sleep-disordered breathing, has an important role in the multidis-
ciplinary health team aiming to treat OSAS patients. 
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Given the consequences of this disorder to the professional and 

social life and in health of the worker and of the population in general, 
other studies regarding the subject should be encouraged, aiming to 
prevent or treat OSAS.
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