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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. 

 
Segunda metade do século XX

Fase da busca pela padronização no processo de 
editoração dos artigos científicos. 

Anos 60 – Os artigos passam a aparecer com 
resumo, bibliografia consultada e o crédito dos autores.  

Anos 70 – A revista passa a incluir introdução, 
material & métodos, resultados, discussão e conclusão 

na sua estrutura. A periodicidade continua irregular. 

Anos 80 – A periodicidade passa a ser regular e a 
revista adquire o formato tradicional - “in octavo”.   

Meados de 80 e início de 90 
A informatização torna necessária a indexação, para 

facilitar a busca e recuperação de artigos.   

Final de 90 – O novo padrão na publicação dos 
artigos científicos obedece aos avanços científicos e 

tecnológicos provocados pela globalização.  

Anos 2000 – A revista passa a ser editada em duas 
línguas: português e inglês, para alcançar a indexação 

nas bases de dados no mundo científico. 

In the 30’s – At the end of the 30’s, 
the scientific journal was created by Notice no. 1,070 of 
the Ministry of the Navy, Vice Admiral Henrique Aristides 
Guilhem, in June 19, 1939.

In the 40’s – The first issue is published with nine articles 
and 145 pages. It is published bi-annually. 

In the second half of the 20th Century 
Intent to standardize the editing process of  
scientific articles.
 
In the 60’s – The articles begin to be published with an 
abstract, the references and giving credit to authors.  
 
In the 70’s – The journal begins to include the following 
sections: Introduction, Material & Methods, Results, Discussion 
and Conclusion. It continues to be irregularly published. 
   
In the 80’s – The journal is regularly published. It is printed 
in the octavo format. 
 
In the middle of the 80’s and beginning of the 90’s 
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.

A Revista Arquivos Brasileiros de Medicina Naval foi criada pelo Aviso nº 1070, 
de 19 de junho de 1939, do Exmº Sr. Ministro da Marinha, Vice-Almirante 
Henrique Aristides Guilhem, sendo Diretor Geral de Saúde Naval, o Contra-
Almirante (Md) Otávio Joaquim Tosta da Silva.
O Título desta revista foi registrado no Departamento Nacional de Propriedade 
Industrial do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, conforme termo de 
depósito número 247.731, de 15 de junho de 1953, e no Registro Civil das 
pessoas Jurídicas (Vara de Registro Público do Distrito Federal), sob o número 
635, no livro “B”, número 1 de matrícula de oficinas impressas, jornais e outros 
periódicos, em 15 de junho de 1953

The Brazilian Archives of Naval Medicine was created on July 19th, 1939 by the 
Notice # 1070 of the Brazilian Ministry of the Navy, Vice Admiral Henrique Aristides 
Guilhem, being Rear Admiral (Md) Otávio Joaquim Tosta da Silva the Navy Health 
Director.
The title of this journal was registered with the National Department of 
Intellectual Property of the Ministry of Labor, Industry and Commerce, according 
to the filing term number 247.731, as of June 15th, 1953, and with the Civil 
Registry Office of Legal Entities (Public Court of Registry of the Federal District), 
under number 635, in book “B”, bearing the number 1 of enrollment for printed 
workshops, newspapers and other journals, on June 15th, 1953.
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Mensagem/Message
Mensagem do Diretor de Saúde da Marinha/Message from the Navy Health Care Director

A 
72ª edição da revista Arquivos Brasileiros de 

Medicina Naval é um marco significativo das 

comemorações dos 162 anos do Corpo da Saú-

de da Marinha. Nossa revista é publicada des-

de 1940, fruto da iniciativa de dedicados profissionais de 

saúde que traduziram em letras o espírito instigante e in-

quieto daqueles que lidam com o fascínio da arte de curar. 

Ao longo do tempo, tem sido um emblema do talento e da 

vocação científica do CSM, em paralelo às conhecidas ver-

tentes assistencial, pericial e operativa. Expõe à comunida-

de científica nacional e internacional a pujança do Sistema 

de Saúde da Marinha, e realça o ensino e a pesquisa como 

partes da nossa missão. Contribui, destarte, para o aprimo-

ramento do nosso pessoal, atualizando e incentivando ao 

continuado aperfeiçoamento, em prol de nossos pacientes.

As pesquisas e a produção científica em saúde na Ma-

rinha do Brasil vislumbram, agora, um novo porvir, por meio 

do Instituto de Pesquisas Biomédicas da Marinha (IPB), lo-

calizado no Hospital Naval Marcílio Dias. O IPB, que em 

passado não muito distante abrigou inúmeras teses e diver-

sos trabalhos científicos, ressurge revitalizado, vocaciona-

do para as áreas de farmacocinética, cirurgia experimental, 

e treinamento cirúrgico e por simulação. Com instalações 

modernas e funcionais, alinhado às normas de vigilância 

sanitária, está aberto às academias e núcleos de pesquisa 

de universidades, constituindo um novo impulso ao desen-

volvimento intelectual dos profissionais de saúde.

Os temas selecionados para este número, entre relatos de 

casos, artigos originais e de revisão, proporcionarão agradá-

veis momentos, e serão rica fonte de consulta técnica, hoje e 

no futuro. Parabenizo a todos que tornaram esta obra possível, 

pelo belo trabalho executado. 

Cumprimento, por fim, aos integrantes do CSM, militares e 

civis, oficiais e praças, por mais este aniversário. Viva o Corpo 

de Saúde da Marinha!

Celso Barbosa Montenegro

Vice-Almirante (Md)

Diretor de Saúde da Marinha

he 72nd edition of the journal Brazilian Archives of 

Naval Medicine marks a significant milestone in the 

celebration of the 162 years of the Navy Medical 

Corps. Our journal has been published since 1940, 

as a result of the initiative of dedicated health care profession-

als who have translated into writing the intriguing and restless 

spirit of those who deal with the art of healing,. Over time, it 

has been an emblem of scientific talent and vocation of the 

CSM, in parallel to known aspects of health care, inspection 

and operational expertise. The journal makes known to the 

national and international scientific communities the strength 

of the Navy Health System and enhances the teaching and 

research as part of our mission. Thus it contributes for the pro-

fessional development of our staff, encouraging and updating 

the continuous training on behalf of our patients.

The research and scientific production in health of 

the Brazilian Navy glimpse now a new future, through the 

Instituto de Pesquisas Biomédicas da Marinha – IPB (Na-

vy Research Institute), located at Hospital Naval Marcílio 

Dias. IPB, which not long ago housed numerous scientific 

papers and several theses, reemerges revitalized, special-

izing in the areas of pharmacokinetics, experimental sur-

gery and surgical training and simulation. With modern and 

accessible facilities, aligned with the health service stan-

dards and regulations, it is open to the Academies and 

university research centers, providing a new impetus to the 

intellectual development of health care professionals.

The topics selected for this issue, among case reports, 

original and review articles, will provide a pleasant reading 

experience and will be a rich source of technical information 

for the present and for the future. Congratulations to everyone 

who made this fine work possible.

Finally, I salute the members of the CSM, military and ci-

vilian officers and soldiers, for one more year of celebration. 

Congratulations to the Navy Medical Corps!

Celso Barbosa Montenegro
Vice-Admiral (Md)

Navy Health Care Director

T
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Editorial                                         

A 
revista Arquivos Brasileiros de Medicina Naval, fundada 

em 1939, com 72 anos de publicação regular, registra 

parte dos 203 anos da história da atividade da Saúde 

Naval. Ela é composta por artigos que focam as várias 

vertentes das atividades do Corpo de Saúde da Marinha.

Nesta edição reverenciamos o Contra-Almirante Médico Eimar 

Delly de Araújo. Trata-se de um pioneiro da cirurgia cardiotorácica na 

MB. Figura cativante e singular que muito influenciou, com sua atitu-

de e conhecimento acadêmico, várias gerações de profissionais de 

saúde que tiveram o privilégio de conhecê-lo em vida.

O Hospital Naval Marcílio Dias, o Centro de Perícias Médicas da 

Marinha, a Odontoclínica Central da Marinha, o Laboratório Farma-

cêutico da Marinha e a Unidade Integrada de Saúde Mental contribu-

íram com um artigo histórico, quatro artigos originais e dois estudos 

de casos que compõem a parte científica desta edição. 

Ao encerrar a minha participação na chefia do Conselho Editorial 

da revista Arquivos Brasileiros de Medicina Naval, gostaria de agra-

decer ao Exmo. Sr. Vice-Almirante (Md-RM1) Edson Baltar da Silva 

a confiança depositada ao me designar para essa missão. Ao Exmo. 

Sr. Diretor de Saúde da Marinha, Vice-Almirante (Md) Celso Barbosa 

Montenegro pelo apoio irrestrito na condução desse trabalho. Aos 

diversos autores e autoras dos artigos publicados e a publicar que 

apresentaram a sua produção científica para apreciação do Conse-

lho Editorial o meu muito obrigado.

Por fim é necessário destacar o Capitão-de-Mar-e-Guerra (Md) An-

dré Germano De Lorenzi, o Capitão-de-Fragata (CD) Antonio Jatobá 

Lins Filho, a Capitão-de-Fragata (S) Carla Callegário Reis Bastos, a 1o T 

enente (RM2-T) Regina Lúcia Antunes Lima da Silva, a 1o Tenente (RM2-

S) Isis Teixeira e Silva Santana e a Servidora Civil Jane Vitória Queiroz 

Guzman, que formam o Conselho Editorial da revista. Profissionais que 

dedicaram muito do seu tempo disponível, com muita paixão, pelo sim-

ples prazer de manter vivo o espírito acadêmico dessa Instituição. São os 

responsáveis diretos pelo padrão de qualidade da revista. Obrigado por 

terem sido meus parceiros e parceiras nessa inesquecível singradura.

Trabalhar com amigos é sempre mais fácil.

Boa leitura...

Roberto Casella Aversa
Capitão-de-Mar-e-Guerra (Md)

Editor-Chefe

         
 he journal Brazilian Archives of Naval Medicine, created in 
1939, has regularly been published in the last 72 years, co-
vering part of the 203 years of the history of Naval Medical 
activities in Brazil. The journal includes articles that focus on 

a wide range of activities of the Navy Medical Corps. 
In this edition, we honor with outmost respect the physician Rear 

Admiral Eimar Delly de Araújo. He was a pioneer in the field of car-
diothoracic surgery in the Brazilian Navy. A well-liked and unique in-
dividual whose academic knowledge and personal attributes have 
influenced several generations of health professionals who had the 
privilege of have known him. 

Hospital Naval Marcílio Dias, Centro de Perícias Médicas da 
Marinha, Odontoclínica Central da Marinha, Laboratório Farmacêu-
tico da Marinha and Unidade Integrada de Saúde Mental, they all 
contributed to this edition that includes a historical article, four origi-
nal scientific articles and two case reports.

At the end of my tenure as the head of the editorial board of the 
journal Brazilian Archives of Naval Medicine, I would like to thank 
Vice-Admiral (Md-RM1) Edson Baltar da Silva for the trust he has 
placed in me to fulfill this mission. I would also like to thank the Navy 
Health Care Director, Vice-Admiral (Md) Celso Barbosa Montenegro, 
for his unconditional support throughout the process of conducting 
this work. I would like to express my sincere thanks to the several 
authors who submitted their scientific articles to the editorial board.

Lastly, I would like to highlight the work of the following members of 
the journal’s Editorial Board: Captain (Md) André Germano De Loren-
zi, Commander (CD) Antonio Jatobá Lins Filho, Commander (S) Car-
la Callegário Reis Bastos, Lieutenant Junior Grade (RM2-T) Regina 
Lúcia Antunes Lima da Silva, Lieutenant Junior Grade (RM2-S) Isis 
Teixeira e Silva Santana and the civilian public servant Jane Vitória 
Queiroz Guzman. These professionals enthusiastically devoted their 
efforts and time to keeping this Institution’s academic spirit alive. They 
are directly responsible for the high standard of quality of the journal. 
Thanks for being my partners in this unforgettable voyage.

Working with friends makes any job easier.
Enjoy your read!

Roberto Casella Aversa
Captain (Md)
Chief Editor

T
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Homenagem da ABMN - ABMN pays homage to                                         

Contra-Almirante (Md) 
Eimar Delly de Araújo

U05/10/1928 - U20/03/2011

Pioneiro nas especialidades de Cirurgia Cardiovascular 
e Cirurgia Torácica na Marinha do Brasil, construiu um vas-
to currículo que, por si só, seria suficiente para demonstrar 
sua importância para a Saúde Naval e do Brasil. Um exem-
plo de Oficial e médico a ser seguido pelas gerações pre-
sentes e futuras, sempre devotado, sem medir esforços, à 
Marinha, aos seus colegas de farda e de profissão e, espe-
cialmente, aos seus pacientes.

Incentivador incansável do academicismo e da pesqui-
sa na área de saúde, era detentor de uma cultura médica 
de extrema abrangência em todos os campos. Suas parti-
cipações no Centro de Estudos do Hospital Naval Marcílio 
Dias, são consideradas simplesmente antológicas. Naquela 
arena, na qual compareceu até suas últimas energias, fica-
va evidente a rara combinação de dois atributos presentes 
em um só homem: sabedoria e humildade. Opinava sempre 
oportunamente, qualquer que fosse o assunto, com obser-
vações de extremo conteúdo técnico, ético e filosófico, dei-
xando à mostra seu conhecimento e suas insuperáveis cor-
dialidade e eloquência, despertando nos profissionais mais 
jovens as mais profundas reflexões.

Descanse em paz Dr. Eimar. Nós, que aqui ainda per-
manecemos, tentaremos dar continuidade ao seu árduo tra-
balho, nos dedicando com afinco e sempre nos espelhando 
na sua pessoa: um inesquecível brasileiro.

Nossa revista vem homenagear 
o Contra-Almirante (Md) 
Eimar Delly de Araújo.

Rear Admiral  (Md)
Eimar Delly de Araújo

U10/5/1928 - U3/20/2011

This publication would like 
to honor Rear Admiral (Md)  

Eimar Delly de Araújo

A pioneer in the specialties of Cardiovascu-
lar Surgery and Thoracic Surgery in the Brazilian 
Navy, he built an extensive curriculum that alone 
would have been sufficient to demonstrate his im-
portant role not only in the Naval Medicine but also 
in the Brazilian Medicine. He was an example of 
an officer and a physician, one to be followed by 
present and future generations, always devoted to 
the Navy, to his fellow officers and colleagues and, 
especially, to his patients.

Dr. Araújo had a vast medical background and 
he was a tireless supporter of academics and he-
alth research. He participated in the Study Group 
of Hospital Naval Marcílio Dias with wisdom and 
humility up to the end, and his work is memorable. 
Whatever the subject was, his inputs were timely 
and appropriate, with observations of extreme te-
chnical, ethnical and philosophical content, revea-
ling his knowledge and unsurpassed warmth and 
eloquence, and awakening in young professionals 
the most profound reflections.

Rest in peace, Dr. Araújo. We, who still remain 
here, will try to continue your hard work, dedica-
ting ourselves arduously and always reflecting in 
your person: a Brazilian who will always be in our 
memories.
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RESUMO
Os autores apresentam os resultados de pesquisa documental, realizada com a finalidade de conhecer as patologias que mais incidiam nas 

guarnições da Marinha do Brasil, por meio de consulta de registros médico-periciais, no período compreendido entre o final do século XIX e início do 
século XX, arquivados no Centro de Perícias Médicas da Marinha. As perícias médicas eram realizadas nas dependências do atual Hospital Central 
da Marinha, na Ilha das Cobras. Foi observada a alta frequência de tuberculose pulmonar e sífilis como causa de incapacidade definitiva para o Servi-
ço Ativo da Marinha, bem como o beribéri e a malária como importantes causas de incapacidade temporária. Foi desenvolvido ainda um breve relato 
histórico da vida a bordo dos homens do mar de outrora e as epidemias que assolavam as tripulações. Finalmente, apresentaram 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; Surtos de doenças; Prova pericial; Centro de Perícias Médicas da Marinha; 
Brasil/epidemiologia; Hospital Central da Marinha.

ABSTRACT
The authors present the results of a documentary research conducted in order to know the most prevailing diseases among the Brazilian 

Navy personnel by reviewing the records of medical inspections from the late nineteenth to the early twentieth century filed with the Centro de 
Perícias Médicas da Marinha (Navy Medical Inspection Center). The medical inspections were conducted on the premises of the current Hospital 
Central da Marinha (Central Navy Hospital) on Ilha das Cobras. A high frequency of pulmonary tuberculosis and syphilis was observed as the 
cause of definitive disability for the Navy Active Duty, as well as beriberi and malaria as major causes of temporary disability. The authors also pro-
vide a brief historical account of life of seamen onboard in ancient times and the epidemics that ravaged the crews. Lastly, they present little-known 
documents and facts, attesting the significant historical value of the material collected from the files of Centro de Perícias Médicas da Marinha.

Keywords: Naval Medicine/history; Medical inspection in the Navy; Operational Medicine.

INTRODUÇÃO
Este artigo apresenta as principais patologias que acometiam os marinheiros ao final do século XIX e início do século XX, por meio de 

consultas aos registros médico-periciais depositados no Centro de Perícias Médicas da Marinha (CPMM).
Ressalta-se que os registros desse período não representam a totalidade dos casos ocorridos na Marinha do Brasil; muitos marinheiros 

adoeciam a bordo dos navios, nas longas travessias entre os portos e alguns morriam durante a viagem e eram lançados ao mar, sendo im-
possível o resgate de seus registros. Apenas alguns doentes chegavam ao porto de destino e eram encaminhados a hospitais.

Na Marinha do Brasil, a primeira Junta de Saúde Oficial, a Junta Médica da Marinha, foi criada em 1858, pelo Imperador Dom Pedro II e 
o Ministro dos Negócios da Marinha estabeleceu e regulamentou a perícia médica, por meio do Decreto nº 1.981/1857 e do Aviso de 27 de 
julho de 1858, com a finalidade de executar perícias e inspecionar os oficiais e praças.

As perícias médicas eram registradas em livro, em ordem cronológica, com nome e posto ou graduação do inspecionado, enfermidade diagnos-
ticada e conclusão de laudo médico-pericial. As Figuras 1 e 2 apresentam o registro de uma Inspeção de Saúde datada de 15 de fevereiro de 1860, 

1 Título de Especialista em Terapia Intensiva pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) e Associação Médica Brasileira. 
2  Título de Especialista em Endoscopia pela Pontíficia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

Figura 1: 
Registro de 

Inspeção de 
Saúde realizada 

na Marinha do 
Brasil datada de 

15 de fevereiro 
de 1860.

Figura 2: 
Transcrição 
do registro de 
Inspeção de 
Saúde realizada na 
Marinha do Brasil 
datado de 15 de 
fevereiro de 1860.
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a mais antiga existente nos arquivos da Diretoria do Patrimônio Histórico 
e Documental da Marinha, referente a um “Machinista de 2ª classe, que 
soffre de infecção sifilítica, endocardite crônica, e fístula na região ingui-
nal do lado direito. Incapaz ao serviço por ter moléstia crônica incurável”. 

UMA GUERRA CONTRA A MORTE

A vida a bordo das naus era muito precária, reunindo três condi-
ções ideais para a gênese de doenças: a promiscuidade, o deficiente 
arejamento e a dieta carente e monótona. Não havia instalações sa-
nitárias a bordo, sendo as necessidades fisiológicas realizadas pe-
la borda, com higiene e segurança precárias, exigindo sempre uma 
condição física robusta. 

Os depósitos de água, vinho e alimentos, como barris, tonéis, 
pipas, não eram hermeticamente vedados, assim, deterioravam-se 
com rapidez. Como fatores agravantes, atuavam as péssimas con-
dições de higiene dos tripulantes, convivendo em ambientes insalu-
bres, repletos de ratos, insetos, em reduzido espaço físico, tornando-
se assim “viveiros” de doenças que dizimavam tripulações inteiras e 
populações nativas com as quais entravam em contato.1

A temperatura nos conveses das naus chegava a alcançar valo-
res próximos a 50ºC. Armazenava-se a água misturada com vinagre, 
que mesmo assim deteriorava rapidamente. A água doce, um bem 
precioso, era distribuída para cada tripulante, diariamente, em cotas 
reduzidas. A água para tornar-se menos turva na hora do consumo 
era “filtrada” em sacos de lona, retirando-se dela corpos estranhos.

A escassez de água aliada a uma alimentação ricamente sal-
gada e sem verduras, legumes e frutas frescas foi uma das causas 
mais frequentes de doença e morte a bordo.

Cada homem do mar recebia, diariamente, uma canada3 de vinho, 
isto é, um pouco mais de um litro. Utilizava-se carne salgada e também 
carne embarcada viva: aves de capoeira, cabras e ovelhas degoladas à 
medida das necessidades. As grandes ondas encarregavam-se de lavar 
o sangue dos sacrifícios desses animais. A ração cotidiana era de um 
arrátel (cerca de 459,5 g) por homem e igual quantidade de biscoito.2

Os biscoitos eram duros, de água e sal, e cozidos duas vezes, 
como o nome indica (“bis”: dois; “coctus”: cozido), para durarem mais 
tempo. Eram conhecidos como “bolachas de marinheiro” ou “biscoito 
de marear”, constituindo uma 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 Lis-
boa, onde, entre 1505 e 1507, foram fabricadas mais de mil toneladas.

As doenças que os marujos de então portavam eram mais mor-
tíferas do que as armas convencionais e, sem saber, provocavam 
grandes epidemias, vitimando pessoas que não possuíam defesas 
imunológicas adequadas para resistir. Algumas doenças eram con-
traídas em terra e agravadas pelas condições da navegação.

Por tudo isso, não raras vezes, as epidemias a bordo dos navios ofe-
reciam aos marinheiros um risco de morte superior ao que ocorria em 
combate ou tempestades. Para exemplificar a magnitude das epidemias 
que atingiam a gente do mar, em 1582, aportou no Rio de Janeiro uma 
esquadra espanhola, comandada por Diogo Valdez, com aproximada-
mente 3 mil homens, sendo inúmeros os enfermos, fazendo-se neces-
sário serem assistidos, e não existia um hospital. Naquele tempo de pro-
fundo desconhecimento da microbiologia, toda doença grave, de caráter 
epidêmico, era designada pelo nome genérico de peste.

Por vezes, tripulações inteiras eram dizimadas por epidemias, 
durante as travessias oceânicas, fato que pode ser a fonte das len-
das dos navios fantasmas, que vagavam perdidos no mar, atemori-
zando muitos navegadores.3

Em terra, nos portos, a situação também era dramática, a popu-
lação vivia em pânico. O historiador Luís Edmundo, em seu livro O 
Rio de Janeiro no tempo dos vice-reis, cita:

Morria-se como não há memória de se morrer tanto, no Brasil. A 
população assustada e ignorante quanto às causas das epidemias 
atirava às ruas manadas de bois, varas de porcos, rebanhos de 
carneiros, esperando que a divindade os fulminasse, transferindo 
para eles a cólera que tanto aos homens prejudicava. Faziam-se 
preces públicas; as igrejas viviam sempre abertas, os altares dia 
e noite iluminados. Prometiam-se à divindade custódias de ouro, 
inúmeros objetos de cera, somas em dinheiro, novenas (...)4 

A crença do povo era de que a causa das febres, como eram co-
nhecidas genericamente as epidemias, teria origem nos odores dos 
ares pestilentos dos pântanos, valas estagnadas e cemitérios. Era a 
teoria dos miasmas.7

A literatura da época descreve frequentes surtos de peste bubô-
nica, varíola, febre amarela, cólera, malária, tifo, escarlatina, disen-
terias e outras doenças como tuberculose, sífilis, sarampo, beribéri e 
lepra, acometendo os homens do mar e as populações das cidades.

Nos registros médico-periciais obtidos nos arquivos do CPMM, 
estudados no período compreendido entre o final do século XIX e 
início do XX, destaca-se a ocorrência de um número significativo de 
casos de tuberculose, sífilis, malária, beribéri e lepra. Os poucos re-
gistros documentais de doenças como febre amarela, febre tifoide e 
disenterias diversas não significa a escassa ocorrência, e sim o fato 
de apresentarem uma evolução mais aguda, em curto intervalo de 
tempo, onde ocorria a cura ou a morte desses marinheiros, portanto 
não eram encaminhados para perícia médica.

Observa-se, também, um número significativo de marinheiros 
com sequelas de traumas osteomusculares, poliartralgias crônicas, 
lesões cardíacas de etiologias diversas e a ocorrência de hepatopa-
tias provavelmente induzidas por álcool, cujo consumo era excessivo.

As doenças de maior frequência que incapacitavam definitiva-
mente eram, em primeiro lugar, a tuberculose pulmonar, seguida pe-
la sífilis, e, em relação às que causavam incapacidade temporária, 
chamou a atenção a prevalência do beribéri seguido pela malária. 

Figura 3: Embarcações eram responsáveis por levar determinadas 
epidemias para outras nações.
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TUBERCULOSE
A tuberculose pulmonar foi a principal causa de afastamento de-

finitivo do Serviço Ativo da Marinha.

SÍFILIS
Foi a segunda causa de incapacidade definitiva para o Servi-

ço Ativo da Marinha, precedida apenas pela tuberculose. Conhecida 
também como lues, termo grego que significa “praga”. Syphilus, em 
grego, syphlós, tem significado de deformado, impuro, enfermo ou 
repugnante e sua forma variante safenós, libidinoso.

Figura 4: MN de 2ª classe e grumete. “...soffrer de tuberculose pulmonar, 
pelo que está inválido não podendo angariar os meios de subsistência/
meios de vida”.

Acredita-se que a doença tenha surgido há 8 mil anos, a partir 
do contato do homem com auroques (bois extintos no século XVI), 
contaminados com Mycobacterium bovis, bactéria causadora da tu-
berculose bovina.3

A tuberculose acompanha o homem desde o início da civili-
zação. Existem relatos de múmias egípcias de 3 mil anos antes 
de Cristo, com claras evidências de lesões ósseas de origem 
tuberculosa. O agente etiológico é o Mycobacterium tuberculo-
sis, também conhecido como bacilo de Koch, em homenagem 
ao pesquisador alemão Robert Koch (1843-1910), que o isolou 
em 1882. A transmissão é de pessoa a pessoa, principalmente, 
pelo ar. A fala, o espirro e a tosse de um doente com tuberculo-
se pulmonar bacilífera lançam no ambiente gotículas contendo 
no seu interior o bacilo.

O termo tuberculose é mais recente e refere-se à lesão nodular, 
o tubérculo, encontrado nos pulmões dos doentes. Outrora, era co-
nhecida como tísica, do grego phthiso que significa consumir, defi-
nhar. Popularmente, era a “peste branca” ou “mal do peito”.

Além dos pulmões, que são os mais atingidos, a tuberculose po-
de afetar os linfonodos, ossos, intestinos, rins, pele e outros órgãos. 
Só não ocorre tuberculose nas unhas e no cabelo.5 Classicamente, os 
sintomas da tuberculose pulmonar são febre, tosse, escarro sanguino-
lento e emagrecimento. 

A escrofulose, escrófula ou “mal de King”, era a denominação 
para a tuberculose ganglionar, considerada antigamente como 
uma entidade isolada. Atualmente, a forma linfonodal da tuber-
culose indica imunodeficiência, principalmente relacionada à sín-
drome da imunodeficiência adquirida (Sida/Aids). Decorre da pro-
gressão dos focos bacilares, acometendo com maior frequência a 
cadeia cervical anterior. Inicialmente, o crescimento dos gânglios 
é lento, são indolores e móveis. Posteriormente, aumentam de vo-
lume e tendem a coalescer e fistulizar, drenando material seroso 
ou purulento por longos períodos (escrofuloderma).5 Pode ocor-
rer febre e emagrecimento.

A sífilis foi causadora de epidemias fatais na Europa, na época 
das Grandes Navegações, quando era incurável, de difícil diagnósti-
co, facilmente confundida com outras doenças, como a lepra. 

A origem da sífilis é motivo de muita controvérsia. Como a 
lepra, também era uma doença estigmatizante, e nenhum país 
queria ser reconhecido como o berço do mal. Para os franceses, 
a sífilis era o “mal napolitano” (dos italianos), para os italianos, o 
“mal dos franceses”. Já os poloneses consideravam como a “do-
ença dos alemães”. Os russos tinham temor da “doença dos po-
loneses” e os holandeses a referiam como “doença espanhola”. 
Os turcos chamavam de “doença de cristão” e os taitianos de 
“doença britânica”. Na realidade, os nomes com as diversas na-
cionalidades eram consequentes à disseminação da doença por 
marinheiros durante suas estadias em portos estrangeiros por 
meio de frequentes contatos sexuais.

A sífilis é uma doença infectocontagiosa sistêmica, de evolu-
ção crônica causada pelo espiroqueta Treponema pallidum. A via de 
transmissão é quase sempre pelo contato sexual, na área genitoa-
nal. A transmissão pode ocorrer da mãe para o filho no útero: sífilis 
congênita. A sífilis inicia como uma lesão endurecida e indolor, geral-
mente na genitália externa (sífilis primária). Posteriormente, após um 
período de seis a oito semanas, ocorre a disseminação pelo orga-
nismo (sífilis secundária). Alguns pacientes evoluem para uma forma 
terciária, que acomete principalmente o sistema nervoso.

Figura 8: “Grumete João Francisco de Sousa soffre de tabis dorsalis, pelo 
que está inválido, não podendo prover os meios de vida”.

Figura 5: “MN de 2ª classe Jurandir Castelo soffre de scrophulas moléstia 
adquirida em serviço, pelo que está inválido, não podendo angariar os 
meios de vida” (Obs.: MN – marinheiro).

Figura 6: “MN de 2ª classe Joaquim Epiphânio de Andrade soffre de 
scrophulose pelo que está inválido não podendo angariar os meios de vida” 
(Obs.: MN – marinheiro).

Figura 7: “Soldado José Fernandes Hermes soffre de syphilis terciária, 
pelo que está inválido”.
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FEBRE AMARELA
A febre amarela foi o maior problema de saúde pública do país 

desde meados do século XIX até meados do século XX. Na última dé-
cada do século XIX, a doença causou mais de 20 mil óbitos no Brasil. 

É assinalado seu aparecimento no final de 1685, procedente da 
América Central, iniciando em Recife, atingindo toda a capitania e 
irradiando para Bahia, São Paulo e Paranaguá.6

Outrora dizia-se “Ano de mangas, ano de febre amarela”, pela 
relação que os médicos estabeleciam entre o calor, a umidade, as 
chuvas e as epidemias de febre amarela que iniciavam em novembro 
e terminavam em março ou abril.7 Em 1686, o padre Antonio Vieira, 
narra os efeitos da moléstia, na cidade de Salvador. 

Tudo lá e cá são fatalidades; e digo lá e cá, porque, sendo este 
clima o mais benigno e estes ares os mais puros e as terras da 
Bahia as mais sadias, desde abril a esta parte padece um novo 
gênero de peste, nunca visto nem entendido dos médicos, de que 
já morreram dois. Na gente do mar tem feito maior estrago, e nes-
te número entrou um fidalgo, Antonio de Sousa, que veio na frota, 
creio que homiziado, e em poucos dias o sepultaram.6

Os relatos médicos fixam o início da epidemia do século XIX, na 
chegada do Navarre, um navio negreiro, procedente de Nova Orle-
ans, com escalas em Havana e Salvador antes de atracar no porto 
do Rio de Janeiro, em 3 de dezembro de 1849.7

A febre amarela ocorre, preferencialmente, nas baixadas litorâ-
neas das cidades portuárias. É uma doença infecciosa transmitida 
por mosquitos contaminados com um flavovírus. Possui como princi-
pal hospedeiro vertebrado o sagui e outros pequenos roedores. Do 
reservatório natural, a doença é transmitida ao homem pelo mosqui-
to Aedes aegypti, que se reproduz em coleções líquidas domiciliares, 
propagando-se rapidamente em regiões urbanas.8 

A doença é aterrorizante pela rapidez da propagação e pela in-
tensidade dos sintomas, caracterizados por insuficiência renal e he-
pática grave que pode levar à morte rapidamente. Na época era co-
mum a citação: “Quantos valiosos homens, quantas lindas senhoras, 
tomavam café da manhã com seus parentes e na mesma noite janta-
vam com seus ancestrais no outro mundo”.

Em 1888, um Oficial de Navegação de nacionalidade sul-africana, 
descreveu a viagem de seu navio até o porto de Santos para o carre-
gamento de café e ficou surpreendido com a existência de mais de 50 
embarcações fundeadas, algumas das quais há meses, tendo seus tri-
pulantes falecido pela epidemia de febre amarela, que naquela época 
assolava a região. Algumas embarcações não tinham número suficien-
te de homens para conduzi-las aos seus portos de origem.

Em 1895, o navio da Marinha italiana Lombardia atracou no Rio 
de Janeiro, com 340 tripulantes, 333 adoeceram de febre amarela e 
234 morreram. A notícia teve repercussão internacional fazendo com 
que as agências de turismo europeias anunciassem viagens de na-
vio direto para Buenos Aires, sem escalas no Brasil.

BERIBÉRI
O beribéri é hoje, estatisticamente, uma página virada da histó-

ria, não ocorrendo mais no pessoal embarcado, desde que foi des-
vendada a sua etiologia, possibilitando a pronta prevenção e trata-
mento. No meio naval, graças aos recursos técnicos (armazenagem 
e refrigeração), foi totalmente erradicada.

Figura 9: Lápide de vítima de febre amarela – 1899.

Figura 10: Detalhe da lápide: “1899 – Victim of  Yellow Fever...” – Cemitério 
dos Ingleses – Salvador, Bahia.

Figura 11: “Guardião Manuel Lopes. Continua a soffrer de beribéri, 
devendo baixar à Enfermaria de Copacabaña”.

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

Existem outras considerações etimológicas: Jacob Bontius refe-
re que Bhayree (beri), é uma espécie de ovelha existente na Índia, 
apresentando um modo peculiar de trotar, que é semelhante ao ca-
minhar de um beribérico, e Carter, médico inglês, que estudou a do-
ença entre os tripulantes da Marinha da Índia relata que o vocábulo 
tem origem árabe – bhur bhari – significando “asma do marinheiro”, 
bhair, marinheiro e bhur, dispneia, sintoma frequente da doença que 
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respirar, edema subcutâneo e dos músculos dos membros inferiores, 
podendo evoluir para as cavidades serosas. 

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

À época, eram descritos dois tipos de beribéri, conforme a apre-
sentação clínica:
• seco ou forma polineurítica, que é caracterizado por neurite peri-

férica, confusão mental, atrofia de grupos musculares; e
• úmido ou forma edematosa, manifesto por edema, taquicardia, 

cardiomegalia e congestão pulmonar.  

MALÁRIA
A malária ou impaludismo foi a segunda causa de afastamento 

temporário dos marinheiros do Serviço Ativo da Marinha. 

acometia os marinheiros indianos. Herklots assegurava que o termo 
bhar-bari era vocábulo oriundo de um dialeto indiano que significa-
va edema, outra manifestação comum da doença, como referido em 
1868, no Dictionnaire de Médicine de Leroy de Méricourt.

O beribéri era conhecido com várias denominações: morbus in-
nominatus ou doença dos trabalhadores de açúcar, na Bahia, doen-
ça ruim, no Ceilão e kakké, no Japão.10

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. A doença se 
caracteriza, sintomaticamente, por fraqueza importante, anorexia, di-
ficuldade de movimentação com rigidez nas extremidades dos mem-
bros, alterações de sensibilidade, confusão mental, dificuldade em 

Figura 12: Beribéri – forma seca e forma úmida.

Figura 13: Beribéri – forma polineurítica.

 

Acredita-se que o termo “malária” seja proveniente do italiano 
“mal aira”, mau ar. Conhecida como impaludismo, paludismo (palus 
em latim, significa pântano), maleita, febre palustre, miasmática, ma-
remática, telúrica, febre terçã, febre quartã, sezão. 

A malária é causada por protozoários do gênero Plasmodium 
transmitidos ao homem por fêmeas infectadas de mosquitos do gê-
nero Anopheles. São responsáveis pela transmissão nos seres hu-
manos: P. vivax, P. ovale, P. malariae e o P. falciparum, que é o mais 
perigoso, por causar a forma mais grave da doença, a forma cere-
bral, que, na maioria dos casos, leva à morte.

A malária vivax, conhecida como “terçã” benigna, é caracterizada 
pela intermitência dos ataques paroxísticos da doença que ocorrem 
a cada três dias. É a forma mais comum no Brasil. A malária ovale é, 
basicamente, uma forma terçã da doença, que ocorre quase exclusi-
vamente na África. A malária malariae é a forma “quartã”, com inter-
mitência a cada quatro dias. A febre terçã maligna é causada pelo P. 
falciparum, responsável pela maioria das mortes, provavelmente foi 
trazida da África a bordo dos navios negreiros.

O Plasmodium causa o rompimento de hemácias e células he-
páticas, proliferação no sistema retículo-endotelial, ocasionando febre 
intermitente que, dependendo do tipo de Plasmodium, ocorre a cada 3 
ou 4 dias. Pode ainda ocorrer anemia, cefaleia, vômitos, hepatoesple-
nomegalia, mialgia intensa e a pele adquire uma cor amarelo-terrosa. 

É uma doença que acomete o homem desde a pré-história. Origi-
nada provavelmente na África, berço da humanidade, acompanhou a 
saga migratória do homem pela Ásia, Mediterrâneo, Mesopotâmia e 
Índia. A chegada ao Novo Mundo é rica em hipóteses como viagens 
pelo Pacífico em tempos remotos e viagens de colonizadores espa-
nhóis e portugueses a partir do século XVI. 

A malária teve grande impacto nas campanhas militares ao longo 
da história. Vários exércitos foram dizimados ou seriamente enfra-

Figura 14: Dois “Ajudante de Machinista” com impaludismo “precisando de 
um mez para seu tratamento”.
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quecidos. Acredita-se que Alexandre, o Grande, morreu de malária 
no auge do poder. Para ilustrar a agressividade da doença, na cam-
panha francesa em Madagascar, em 1895, foram 13 mortos em com-
bate e 4 mil mortos por malária.11

Na Segunda Guerra Mundial, o Exército dos Estados Unidos re-
gistrou mais de 500 mil casos de malária e a Marinha, 90 mil. O 
desenvolvimento e o uso de antimaláricos – como quinina, cloroqui-
na, amodiaquina, primaquina, proguanil e pirimetamina – foram uma 
grande contribuição para o combate da malária.

Na Coreia (1950-1953), as tropas americanas lotaram os hos-
pitais, que chegaram a registrar 629 casos por semana. No Iraque, 
Afeganistão e Libéria (2001-2003), foram registrados mais de 200 
casos, contabilizando 53 mortos.11 

Atualmente, todas as nações com forças militares em áreas en-
dêmicas sofrem com a malária. Até mesmo os soldados brasileiros 
envolvidos em missões de paz das Nações Unidas foram acometidos 
pela malária. Em 1995, na missão Unavem (Missão de Verificação das 
Nações Unidas em Angola), foram registrados 78 casos com três mor-
tes de militares do Exército Brasileiro, apesar da quimioprofilaxia pre-
conizada. No Haiti, na missão Minustah, com início em 2004, já foram 
registrados mais de 20 casos de malária sem referência a óbitos.11

Nos Estados Unidos, são investidas altas somas, em média 10 
milhões de dólares anuais, em pesquisas na busca de novos medi-
camentos e vacinas.

LEPRA (MAL DE HANSEN)
Causava terror, não só pela morte, mas pelo isolamento social. 

Em 1873, Gerhard Armauer Hansen, descobre o Mycobacterium le-
prae ou Bacillus leprae. 

É uma doença crônica, granulomatosa, de alta infectividade, 
porém com baixa patogenicidade, ou seja, capacidade de infectar 
elevado número de pessoas, no entanto poucos adoecem. O ho-
mem é o único reservatório conhecido da bactéria, logo o contágio 
é interpessoal. O trato respiratório é a mais provável porta de en-
trada do M. leprae.

Em 1969, foi solicitada a mudança do nome para doença de Han-
sen ou hanseníase. 

CONCLUSÃO
Este artigo sintetiza uma revisão dos registros históricos relevan-

tes, relacionados às doenças que mais incapacitavam definitiva ou 
temporariamente os militares da Marinha do Brasil no final do século 
XIX. São também descritas as condições sanitárias e higiênicas das 
antigas embarcações para melhor compreensão de como os médi-
cos lidavam com as epidemias entre a tripulação dos navios à época.

As patologias apresentadas afligem a humanidade desde a An-
tiguidade e muitas ainda constituem uma ameaça global à saúde 
pública apesar de todo o conhecimento dos agentes etiológicos, sua 
prevenção e os recursos terapêuticos disponíveis.

Este artigo representa uma reflexão histórica sobre os tempos 
difíceis que desafiavam os médicos, marinheiros, a população e os 
governantes da época.
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O bacilo tem atração pela pele e nervos periféricos, responsáveis 
pela maioria das manifestações clínicas: lesões cutâneas e espessa-
mento de nervos periféricos acompanhado por alteração de sensibi-
lidade. O M. leprae é a única espécie de micobactéria que infecta os 
nervos periféricos, especificamente as células de Schwann. 

Figura 16: “Marinheiro de 1ª classe, ...soffre de lepra devendo recolher-se 
ao Hospital de Leprosos, inválido para o serviço da Armada, não podendo 
angariar os meios de subsistência”.

Figura 15: Aprendiz de marinheiro “soffre de lepra...”.

Article translated into English on the website www.mar.mil.br/dsm
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AVALIAÇÃO DO PERFIL DE DISSOLUÇÃO DE 
COMPRIMIDOS DE LOSARTAN POTÁSSICO 50 MG 
COMERCIALIZADOS NO BRASIL

1o Ten (S) Rachel de Moraes Gonçalves Silva1

1o Ten (S) Vanessa Glória Garrido Mavropoulos Costa2

 CF (RM1-S) Marco Antônio Arruda3

CC (S) Alex de Moura Silva4

CC (S) Ruben dos Santos5

RESUMO
A comparação do perfil de dissolução entre dois ou mais medicamentos pode ser um indicativo da equivalência e bioequivalência sem, 

contudo, garanti-la. Este artigo avalia o perfil de dissolução de comprimidos de losartan potássico 50 mg em água purificada, e em mais três 
meios, contemplando a faixa fisiológica de pH 1,2; 4,5 e 6,8. Foram avaliados três medicamentos, referência (R), similar (S) e genérico (G). O 
fármaco foi analisado por espectrofotometria no UV e os dados submetidos ao cálculo do fator de semelhança (f2), conforme a RDC 31/2010. 
Os resultados mostraram que o perfil de dissolução do genérico obteve similaridade em relação ao referência apenas em água purificada e 
tampão (pH 6,8) e o perfil do similar foi semelhante ao referência somente em ácido clorídrico (pH 1,2). Conclui-se que as diferenças observa-
das entre os perfis de dissolução podem sugerir um possível comprometimento na biodisponibilidade desses produtos, contudo para verificar 
a bioequivalência tanto do medicamento genérico e do similar é preciso realizar testes in vivo. 

Palavras-chave: Losartan/análogos & derivados; Losartan/análise; Losartan/farmacocinética.

INTRODUÇÃO
A absorção depende da liberação do princípio ativo em condições fisiológicas e de sua permeabilidade através das membranas biológicas pre-

sentes no trato gastrointestinal (TGI). Este deve estar disponível em quantidades adequadas para ser absorvido e alcançar a circulação sanguínea. 
Portanto, para que o processo de absorção se inicie, o fármaco deve se “dissolver” ou solubilizar-se a partir de sua forma farmacêutica originária.1,2

Dessa forma, não apenas sua permeabilidade frente às membranas biológicas, mas também o estudo de sua dissolução e solubilidade 
são parâmetros de importância na avaliação terapêutica. O estudo de dissolução in vitro constitui geralmente uma etapa importante para se 
prever o desempenho in vivo do fármaco.3

Qualquer alteração em relação ao perfil de liberação do fármaco pode resultar em impacto na proporção e na quantidade de fármaco dis-
ponível para absorção. A liberação do fármaco de uma forma farmacêutica sólida envolve três etapas: desintegração, desagregação e disso-
lução, podendo esses processos ocorrer simultaneamente. A velocidade pela qual ocorre o processo de dissolução determinará a liberação 
do fármaco e, consequentemente, a sua absorção, podendo comprometer a eficiência do produto.4,5 

Para o estudo de equivalência farmacêutica deve-se trabalhar realizando o perfil de dissolução comparativo no meio preconizado em 
compêndio oficial.6 E com o intuito de mimetizar as condições do trato gastrointestinal e simular uma possível avaliação do medicamento pa-
ra estudo de bioequivalência, pode-se trabalhar no relatório de desenvolvimento de dissolução, realizando os perfis de dissolução em mais 
três diferentes meios, contemplando a faixa fisiológica de pH 1,2; 4,5; e 6,8. Isto também é recomendado como suporte no desenvolvimento 
e otimização do método de dissolução, bem como no estabelecimento da correlação in vivo-in vitro (IVIVC).7

O medicamento losartan potássico foi objeto de nosso estudo, pois atualmente este fármaco, utilizado no tratamento da hipertensão arterial 
sistêmica (HAS), tem uma grande demanda nos postos SisDiMe, nos hospitais da Marinha do Brasil e no programa de Farmácia Popular do Mi-
nistério da Saúde. Por ser um bloqueador de angiotensina II, é um potente anti-hipertensivo, sendo o primeiro fármaco dessa nova geração de 
medicamentos. Há indicação terapêutica para os casos de hipertensão arterial essencial leve a moderada e insuficiência cardíaca congestiva.8 

1Farmacêutica Industrial, graduada, Laboratório Farmacêutico da Marinha, aluna do Curso de Aperfeiçoamento de 2010.
2Farmacêutica Industrial, pós-graduada, Laboratório Farmacêutico da Marinha, aluna do Curso de Aperfeiçoamento de 2010.
3Farmacêutico Industrial, graduado, Laboratório Farmacêutico da Marinha, encarregado da Seção de Estabilidade.
4Farmacêutico Industrial, mestre em Ciências Farmacêuticas, Laboratório Farmacêutico da Marinha, encarregado da Divisão de Pesquisa.
5Farmacêutico Industrial, mestre em Ciências Farmacêuticas, Laboratório Farmacêutico da Marinha, chefe do Departamento Industrial.

Recebido em 30/3/2011  
Aceito para publicação em 28/4/2011
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Baseado nesse contexto foram avaliados a comparação de perfis 
de dissolução dos comprimidos de losartan potássico 50 mg com o 
intuito de preconizar o estudo de equivalência farmacêutica e bioe-
quivalência desses medicamentos.

MÉTODO
Material 

Como material de referência foi utilizado o padrão de losartan po-
tássico da Farmacopeia dos Estados Unidos (USP), teor de 99,4%, lote 
GOG 169. Para avaliação dos perfis de dissolução foram usadas três 
marcas diferentes do comprimido de losartan potássico 50 mg: referên-
cia (R), validade outubro de 2012; similar do Laboratório A (S), validade 
março de 2012 e genérico do Laboratório B (G), validade julho de 2011.

Método
O perfil de liberação das formas farmacêuticas foi determinado 

por meio de ensaio de dissolução (Hanson Research, modelo SR-
8PLUS), sendo utilizados os meios: água purificada, conforme des-
crito na USP 33/2010; ácido clorídrico 0,1 M (HCL 0,1 M pH 1,2); 
tampão acetato de sódio 0,05 M pH 4,5 (tampão pH 4,5) e tampão 
fosfato de potássio 0,05 M pH 6,8 (tampão pH 6,8).

Os perfis de dissolução foram construídos a partir da quantifica-
ção do losartan potássico dissolvido nas cubas, em intervalos prede-
finidos, para todos os medicamentos avaliados. As concentrações de 
losartan dissolvido no meio foram obtidas por comparação de valores 
de absorbâncias em comprimento de onda 256 nm (Varian, modelo 
Cary 50), com curva de calibração, obtida das soluções-padrão pre-
paradas com material de referência.9 Os ensaios foram conduzidos 
sob as condições descritas na Tabela 1.

Tabela 1: Especificações para determinação dos perfis de dissolução do 
losartan potássico 50 mg

 

Fonte: USP 33, 2010.

A comparação dos perfis obtidos, no presente estudo foi reali-
zada por meio do modelo independente simples, pela determinação 
do fator de semelhança (f2). O fator f2 corresponde a uma medida 

de semelhança entre as porcentagens dissolvidas de ambos os per-
fis e foi calculado com a equação 1, conforme preconizado na RDC 
31/2010, onde:
n = número de tempos de coleta; Rt = valor de porcentagem dissolvi-
da no tempo t, obtido com o medicamento referência; 
Tt = valor da porcentagem dissolvida do produto teste, no tempo t.                                                                                                                                               
                                 (1)

Gráfico 1: Perfis de dissolução do losartan potássico em comprimidos de 
50 mg (referência, similar e genérico) no teste de dissolução em meio água 
purificada, usando aparato 2 (pá), com agitação de 50 rpm

Segundo a USP 33/2010 pelo menos 75% do losartan potás-
sico deve ser liberado após 30 minutos de dissolução no meio em 
água purificada. Na avaliação da dissolução dos comprimidos, os 
três medicamentos analisados encontram-se em conformidade 
com as especificações estabelecidas, pois todos apresentaram por-
centagens de fármaco liberados superiores a 75% em 30 minutos no 
meio em água purificada (Figura 1).

RESULTADOS 
As curvas de calibração geradas estão demonstradas na Tabela 2. 

No ensaio de linearidade, o critério mínimo aceitável de coeficiente de 
correlação deve ser igual a 0,99.10 Foram geradas curvas de calibração 
que estão de acordo com R2 especificado.

 
Tabela 2: Resultados da curvas de calibração do losartan potássico

Abs = absorbância; Conc = concentração dissolvida de losartan potássico.

No Gráfico 1 podem ser observados os dados comparativos de 
perfis de dissolução no meio em água purificada dos produtos de 
referência, similar e genérico.
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Sistema de agitação 2 (pá)

Velocidade (rotação por minuto) 50

Volume do meio 900 ml

Alíquota amostrada 15 ml

Tempo de amostragem

4, 8, 16, 20, 30 e 45 minutos 
(água purificada)

5, 10, 15, 20, 30 e 45 minutos 
(tampão pH 6,8, tampão pH 4,5 e HCL 

0,1 M pH 1,2)

Detecção Espectrofotometria UV (256 nm)

Meio Curva
Coeficiente de 
correlação (R2)

Água purificada Abs = 257,412 * 
Conc + 0,0141

0,999

Tampão fosfato de 
potássio 0,05 M pH 6,8

Abs = 27,387 * 
Conc + 0,0114 

1

Tampão acetato de sódio 
0,05 M pH 4,5

Abs = 25,761 * 
Conc + 0,0008 

1

Ácido clorídrico 0,1 M Abs = 22,761 * 
Conc + 0,0024 

1
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Avaliou-se, também, os perfis de dissolução, em água pu-
rificada, dos produtos similar e genérico em relação ao refe-
rência, por meio dos cálculos dos fatores de semelhança, f2 
(Tabela 3).

Tabela 3: Valores de f2 resultantes das comparações de perfil de 
dissolução entre os produtos referência x similar (R x S) e referência x 
genérico (R x G) em meio água purificada

 

* Equivalência corresponde a valores entre 50 a 100 (Brasil, 2010).

Ao comparar os perfis de dissolução no meio preconizado em 
compêndio oficial (água purificada), o medicamento genérico apre-
sentou similaridade no perfil de dissolução em comparação ao refe-
rência. Já o similar, não obteve similaridade pelo cálculo de f2, que 
deveria estar entre 50 a 100 para ser considerado equivalente entre 
o medicamento teste e o referência.6 

Com a finalidade de mimetizar as condições do trato gastroin-
testinal e simular uma possível avaliação do medicamento para 
estudo de bioequivalência, realizaram-se perfis de dissolução em 
mais três diferentes meios: ácido clorídrico 0,1 M, tampão acetato 
0,05 M pH 4,5 e tampão fosfato 0,05 M pH 6,8; contemplando a fai-
xa fisiológica de pH 1,2; 4,5 e 6,8. Nos Gráficos 2, 3 e 4 podem ser 
observados os dados comparativos de perfis de dissolução nesses 
meios dos produtos de referência, similar e genérico.

 
Gráfico 2: Perfis de dissolução do losartan potássico em comprimidos de 
50 mg (referência, similar e genérico) no teste de dissolução em meio ácido 
clorídrico 0,1 M, usando aparato 2 (pá), com agitação de 50 rpm

 
Gráfico 3: Perfis de dissolução do losartan potássico em comprimidos 
de 50 mg (referência, similar e genérico) no teste de dissolução em meio 
tampão acetato de sódio 0,05 M pH 4,5, usando aparato 2 (pá), com 
agitação de 50 rpm

Gráfico 4: Perfis de dissolução do losartan potássico em comprimidos de 50 
mg (referência, similar e genérico). Teste de dissolução em meio tampão fosfato 
de potássio 0,05 M pH 6,8 usando aparato 2 (pá), com agitação de 50 rpm

Na comparação dos perfis de dissolução, entre o medicamento 
referência x genérico nos meios HCl 0,1 M pH 1,2 e tampão pH 4,5 
(Figuras 2 e 3) e entre o medicamento referência x similar (Figuras 
3 e 4) nos meios tampão pH 4,5 e tampão pH 6,8, são verificadas 
diferenças que sugerem possíveis comprometimentos na absorção 
e disponibilidade do princípio ativo desses produtos. A Tabela 4 es-
tabelece os valores de f2 usados para a comparação dos perfis de 
dissolução desses meios, e verificamos que:

Tabela 4: Valores de f2 resultantes das comparações de perfil de 
dissolução entre os produtos referência x similar (R x S) e referência x 
genérico (R x G) em meio ácido clorídrico 0,1 M, tampão acetato 0,05 M pH 
4,5 e tampão fosfato 0,05 M pH 6,8

 

a) HCl 0,1 M pH 1,2 – o perfil de dissolução do medicamento G obteve 
valor f2 inferior a 50, logo não demonstrou semelhança com o perfil 
de dissolução do referência. Contudo, o medicamento S apresentou 
similaridade com o perfil de dissolução do R nesse meio;

b) tampão pH 4,5 – os perfis de dissolução dos medicamentos G e 
S não apresentaram semelhança em relação ao R no método es-
tatístico aplicado; e

c) tampão pH 6,8 – o perfil de dissolução do medicamento G apre-
sentou similaridade em relação ao R no método estatístico apli-
cado. Porém, o medicamento S não obteve esse mesmo compor-
tamento, uma vez que o valor de f2 foi inferior a 50. 

DISCUSSÃO
Partindo do pressuposto de que o teste de dissolução in vitro é 

considerado atualmente o método preditivo mais sensível e confiável 
da performance do produto farmacêutico in vivo, a análise do perfil 
de dissolução deve ser considerada para garantir a qualidade e efici-
ência de um produto.11

Ao comparar os perfis de dissolução no meio preconizado na 
USP 33/2010, foi avaliado que o medicamento S, possivelmente, não 
pode ser considerado um equivalente farmacêutico. Além disso, po-
de-se comprovar que o medicamento G é potencialmente intercam-
biável com o medicamento de referência. 

f2*

Água purificada

R x S 32,76

R x G 60,52
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HCl 0,1 M pH 1,2 Tampão pH 4,5 Tampão pH 6,8

R x S 84,03 25,62 35,57

R x G 45,45 11,71 73,66

* Equivalência corresponde a valores entre 50 a 100 (Brasil, 2010).
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Estas diferenças observadas nos perfis de dissolução do medi-
camento G e do S em relação ao R, pode-se ter como provável causa 
o fato da legislação brasileira passar a exigir os resultados de equiva-
lência farmacêutica dos medicamentos similares no ano de 2007. Os 
medicamentos registrados antes de 2003 têm um período de adapta-
ção garantido, e os resultados desses testes podem ser incluídos ao 
seu registro até 2014. Logo esse medicamento analisado pode não 
ter sido submetido ao estudo de equivalência farmacêutica.12

Com o intuito de simular uma possível avaliação do medicamento 
para estudo de bioequivalência, realizaram-se perfis de dissolução con-
templando a faixa fisiológica de pH 1,2; 4,5 e 6,8. A partir do método es-
tatístico aplicado, foi observado que os perfis de dissolução do medica-
mento genérico foram considerados similares ao referência apenas em 
tampão pH 6,8, e do similar somente em HCl 0,1 M. Embora a biodispo-
nibilidade de um fármaco seja afetada por outros fatores que não a disso-
lução (como dieta, ritmo circadiano, sexo, idade etc.), mudanças no com-
portamento do perfil de um produto farmacêutico podem representar um 
impacto na disponibilidade in vivo e podem predizer problemas clínicos.13 
Essas diferenças, ocorridas nos perfis de dissolução dos medicamentos 
no presente estudo, podem ser um indicativo para um comprometimento 
na biodisponibilidade desses fármacos em relação ao referência.

De acordo com estudo das propriedades moleculares de dife-
rentes fármacos, o losartan potássico foi classificado como fármaco 
altamente solúvel e de baixa permeabilidade, Classe III da Classifi-
cação do Sistema Biofarmacêutica.14 Para fármacos inseridos nesta 
classe, por apresentarem alta solubilidade, é desejável uma rápida 
dissolução, maximizando o tempo de contato entre o fármaco dis-
solvido e a mucosa absorvente e, consequentemente, sua biodis-
ponibilidade. Nesse caso, a permeabilidade é o passo limitante da 
absorção desses fármacos e uma limitada IVIVC pode ser alcança-
da, dependendo da relação entre dissolução e trânsito intestinal.1,13  

Dessa forma, para verificar a bioequivalência tanto do medicamen-
to G e do S é preciso realizar testes in vivo, pois o perfil de dissolução 
é um indicativo do comportamento da solubilidade do fármaco no meio 
de dissolução, e estudos demonstram que outros fatores influenciam 
na absorção do fármaco e podem comprometer sua biodisponibilidade.

CONCLUSÃO

Os resultados obtidos demonstraram que o teste de dissolução, com 
retirada de amostra em um só intervalo, não é suficiente para caracteri-
zar uma liberação adequada do fármaco, pois todos os medicamentos 
estão de acordo com o ensaio de dissolução previsto em compêndio 
oficial. Entretanto, na comparação dos perfis de dissolução no meio em 
água purificada (meio preconizado na USP 33, 2010), os medicamentos 
não tiveram o mesmo comportamento. Enquanto o medicamento gené-
rico apresentou similaridade no perfil de dissolução em relação ao refe-
rência, o similar não obteve similaridade, pelo cálculo de f2. 

Estas constatações reforçam que a realização do perfil de disso-
lução é uma importante ferramenta para orientar, tanto no desenvol-
vimento de novas formulações, como no monitoramento da qualida-
de dos medicamentos existentes no mercado.

As diferenças observadas nos perfis de dissolução (nos meios 
tampão pH 6,8 e tampão pH 4,5 para o medicamento similar; HCl 0,1 
M e tampão pH 4,5 para o medicamento genérico) sugerem um com-
prometimento na absorção e disponibilidade do princípio ativo desses 

produtos, ainda que tenha sido comprovada sua possível equivalência 
pelo teste de dissolução in vitro. No entanto, para confirmar a bioequi-
valência entre os produtos, assim como o impacto dessas diferenças 
entre os perfis de dissolução, é necessário realizar testes in vivo.
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ABSTRACT
The comparison of the dissolution profile among two or more drugs may be an indication of equivalence or bioequivalence, but not a 

guarantee. This article studies the dissolution profiles of tablets of losartan potassium 50 mg in purified water and in three other media, in the 
physiological range of pH 1.2; 4.5 and 6.8. Three drugs were evaluated: reference (R), similar (S) and generic (G). The drug was analyzed by 
UV spectrophotometry and data were submitted to calculation of the similarity factor (f2), according to RDC 31/2010. The results showed that 
the dissolution profile of the generic drug achieved similarity to that of the reference drug in purified water and buffer (pH 6.8) only, and the 
profile of the similar drug was similar to that of the reference drug in hydrochloric acid (pH 1.2) only. The conclusion is that the differences ob-
served among the dissolution profiles may suggest a possible impairment of the bioavailability of these products. However, in order to check 
the bioequivalence of both generic and similar drugs, in vivo tests are required. 

Keywords: Losartan/analogs & derivatives; Losartan/analysis; Losartan/pharmacokinetics.

INTRODUCTION
The absorption depends on the release of the active pharmaceutical ingredient under physiological conditions and its permeability through 

biological membranes present in the gastrointestinal tract (GIT). This should be available in suitable amounts to be absorbed and reach the blood 
circulation. Therefore, in order to start the absorption process, the drug must “dissolve” or solubilize from its original pharmaceutical form.1-2

Thus, not only its permeability to biological membranes, but also the study of its dissolution and solubility are important parameters in 
therapeutic evaluation. The study of in vitro dissolution is generally an important step to predict in vivo performance of the drug.3

Any change in the drug release profile may result in an impact on the proportion and amount of drug available for absorption. The drug 
release from a solid pharmaceutical form comprises three stages: disintegration, dissociation and dissolution, and these processes may take 
place simultaneously. The speed at which the dissolution process occurs will determine the drug release, and hence, its absorption, and it 
may impair the efficiency of the product.4-5 

For the pharmaceutical equivalence study, one has to work in the performance of the comparative dissolution profile in the medium rec-
ommended in the official compendium.6 And in order to mimic the conditions in the gastrointestinal tract and simulate a possible evaluation 
of the drug for the bioequivalence study, one may work with the dissolution development report by performing the dissolution profiles in other 
three different media, contemplating a range of physiological pH 1.2; 4.5 and 6.8. This is also recommended as support for the development 
and optimization of the dissolution method, as well as for the establishment of an in vivo-in vitro correlation (IVIVC).7

The drug losartan potassium was the object of our study, because this drug currently used to treat systemic high blood pressure (HBP) has 
put a high demand on SisDiMe health care centers, in the Brazilian Navy hospitals and in the Farmácia Popular (People’s Pharmacy) program 
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of the Ministry of Health. Because this is an angiotensin II receptor 
blocker, it is a powerful antihypertensive, and the first drug of this new 
generation of drugs. There is a therapeutic indication for essential, mild 
to moderate blood hypertension and congestive heart failure.8 

Based on this context, the comparison of dissolution profiles of 
tablets of losartan potassium 50 mg was evaluated aiming at recom-
mending the pharmaceutical equivalence and bioequivalence study of 
these drugs.

METHOD
Material 

Losartan potassium standard of the United States Pharma-
copoeia (USP), content 99.4%, batch GOG 169, was used as 
reference material. For the evaluation of the dissolution profiles, 
three different brands of losartan potassium 50 mg tablets were 
used: reference (R), shelf life October 2012; similar of Labora-
tory A (S), shelf life March 2012 and generic of Laboratory B (G), 
shelf life July 2011.

 
Method

The release profile of the pharmaceutical forms was determined 
using a dissolution test (Hanson Research, model SR8PLUS), and 
the following media were employed: purified water, as described in 
USP 33/2010; 0.1 M hydrochloric acid (0.1 M HCL, pH 1.2); sodium 
acetate buffer 0.05 M pH 4.5 (buffer pH 4.5) and potassium phos-
phate buffer 0.05 M pH 6.8 (buffer pH 6.8).

The dissolution profiles have been built from the quantification of 
losartan potassium dissolved in vats, at preset intervals, for all drugs 
assessed. The concentrations of losartan dissolved in the medium 
were obtained by comparing the absorbance values at a wavelength 
of 256 nm (Varian, model Cary 50), with calibration curve, obtained 
from standard solutions prepared with the reference material.9 The 
studies were conducted under the conditions described in Table 1.

Table 1: Specifications for determination of dissolution profiles of losartan 
potassium 50 mg

culate with equation 1, as recommended in RDC 31/2010, where:
n = number of collection times; Rt = percentage value dissolved 

in time t, obtained with the reference drug; Tt = percentage value dis-
solved of the test product in time t.

(1)

The comparison of the profiles obtained in the present study was 
performed using a simple independent model for the determination 
of the similarity factor (f2). f2 factor corresponds to a similarity mea-
sure between dissolved percentages of both profiles and it was cal-

RESULTS 
The calibration curves generated are shown in Table 2. In the lin-

earity study, the minimum acceptable criteria for the correlation coef-
ficient must be equal to 0.99.10 Calibration curves in accordance with 
specified R2 were generated.

 
Table 2: Results of the calibration curves for losartan potassium

In Chart 1, comparative data of dissolution profiles of the ref-
erence, similar and generic products in purified water medium can 
be observed.

 
Chart 1: Dissolution profiles of tablets of losartan potassium 50 mg 
(reference, similar and generic) in the dissolution test in purified water 
medium using apparatus 2 (paddle), at a stirring rate of 50 rpm. 

According to USP 33/2010, at least 75% of losartan potassium 
should be released after a 30-minute dissolution in purified water 
medium. In the dissolution evaluation of the tablets, the three drugs 
analyzed were in accordance with the specifications established, be-
cause all showed drug release percentages above 75% within 30 
minutes in purified water medium (Figure 1).

The dissolution profiles of similar and generic products in re-
spect of the reference drug, in purified water, were also assessed 
through calculations of similarity factors f2 (Table 3).

Temperature 37 ± 0.5°C

Agitation system 2 (paddle) 

Speed (rotation per minute) 50

Medium volume 900 ml

Aliquot sampled 15 ml

Sampling time
4, 8, 16, 20, 30 and 45 minutes (purified 

water)

5, 10, 15, 20, 30 e 45 minutes (buffer 
pH 6.8, buffer pH 4.5 and HCL 0.1 M 

pH 1.2)

Detection UV Spectrophotometry (256 nm)
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Medium Curve
Correlation 

coefficient (R2)

Purified Water Abs = 257.412 * 
Conc + 0.0141

0.999

0.05 M potassium 
phosphate buffer pH 6.8 

Abs = 27.387 * 
Conc + 0.0114 

1

0.05 M sodium acetate 
buffer pH 4.5 

Abs = 25.761 * 
Conc + 0.0008 

1

0.1 M Hydrochloric acid  Abs = 22.761 * 
Conc + 0.0024 

1

Source: USP 33, 2010.

Abs = absorbance; Conc = dissolved concentration of losartan potassium.
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Table 3: f2 values resulting from comparisons of dissolution profiles 
between reference vs. similar products (R vs. S) and reference vs. generic 
(R vs. G) in purified water medium.

Chart 4: Dissolution profiles of tablets of losartan potassium 50 mg 
(reference, similar and generic). Dissolution test in 0.05 M potassium 
phosphate buffer pH 6.8 as medium, and using apparatus 2 (paddle), at a 
stirring rate of 50 rpm.

The comparison of dissolution profiles between the reference vs. 
generic drug in 0.1 M HCL pH 1.2 and buffer pH 4.5 media (Figures 
2 and 3) and between the reference vs. similar drug (Figures 3 and 
4) in buffer pH 4.5 and buffer pH 6.8 media revealed differences, sug-
gesting possible impairment of absorption and availability of the ac-
tive pharmaceutical principle of these products. Table 4 establishes 
f2 values used for the comparison of dissolution profiles in these 
media, and we found that:

Table 4: f2 values resulting from comparisons of dissolution profiles 
between reference vs. similar products (R vs. S) and reference vs. generic 
(R vs. G) in 0.1 M hydrochloric acid medium, 0.05 M acetate buffer pH 4.5 
and 0.05 M phosphate buffer pH 6.8.

* Equivalence corresponds to values from 500 to 100 (Brazil, 2010).

When comparing the dissolution profiles in the medium rec-
ommended in the official compendium (purified water), on the one 
hand the generic drug showed dissolution profile similarity as com-
pared to the reference drug. On the other hand, the similar drug 
did not achieve similarity through calculation of f2, which should 
be between 50 and 100 to be considered equivalent between test 
and reference drug.6 

In order to mimic the conditions of the gastrointestinal tract and 
simulate a possible evaluation of the drug for bioequivalence study, 
tests for dissolution profiles were conducted in other three different 
media: 0.1 M hydrochloric acid, 0.05 M acetate buffer pH 4.5 and 
0.05 M phosphate buffer pH 6.8; contemplating a range of physi-
ological pH 1.2; 4.5; and 6.8. In Charts 2, 3 and 4, comparative data 
of the dissolution profiles of reference, similar and generic products 
in these media can be observed.

 
Chart 2: Dissolution profiles of tablets of losartan potassium 50 mg 
(reference, similar and generic) in the dissolution test with 0.1M 
hydrochloric acid as medium and using apparatus 2 (paddle), at a stirring 
rate of 50 rpm. 

Chart 3: Dissolution profiles of tablets of losartan potassium 50 mg 
(reference, similar and generic) in the dissolution test with 0.05 M sodium 
acetate buffer pH 4.5 as medium, and using apparatus 2 (paddle), at a 
stirring rate of 50 rpm. 

a) 0.1 M HCL, pH 1.2 – the dissolution profile of drug G obtained a f2 
value lower than 50, thus showing no similarity to the dissolution 
profile of the reference drug. However, drug S showed similarity 
to the dissolution profile of R in this medium;

b) buffer pH 4.5 – the dissolution profiles of drugs G and S showed 
no similarity to that of drug R in the statistical method applied; and

c) buffer pH 6.8 – the dissolution profile of drug G showed similarity 
to that of drug R in the statistical method applied. However, drug S 
had a different behavior, since the value of f2 was of less than 50. 

DISCUSSION
Assuming that in vitro dissolution test is currently considered the 

most sensitive and reliable predictive method of the performance of 
the pharmaceutical product in vivo, the analysis of the dissolution 
profile should be taken into account to assure the quality and effi-
ciency of a product.11

By comparing the dissolution profiles in the medium recom-
mended in USP 33/2010, it was found that drug S cannot be possibly 
considered a pharmaceutical equivalent. In addition, it can be proven 
that drug G is potentially interchangeable with the reference drug. 

The probable cause for these differences observed in the disso-
lution profiles of drugs G and S in respect of drug R may be the fact 
that as of year 2007 the Brazilian law requires submission of results 

f2*
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R x S 32.76
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f2*

HCl 0.1 M pH 1.2 Buffer pH 4.5 Buffer pH 6.8

R x S 84.03 25.62 35.57

R x G 45.45 11.71 73.66

* Equivalence corresponds to values from 50 to 100 (Brazil, 2010).



23
 I A

rq
. B

ra
s.

 M
ed

. N
av

al
, R

io
 d

e 
Ja

ne
iro

, 7
2 

(1
): 

20
-2

3

of pharmaceutical equivalence tests for similar drugs. Drugs regis-
tered before 2003 have a secured adaptation period, and thus the 
results of these tests are allowed to be included in their registration 
up to 2014.  So, the analyzed drug may not have been subjected to 
pharmaceutical equivalence study.12

Aiming at simulating a possible evaluation of the drug for bio-
equivalence study, dissolution profiles were made contemplating a 
range of physiological pH 1.2; 4.5; and 6.8. From the statistical meth-
od applied, it was observed that the dissolution profiles of the ge-
neric drug were considered similar to that of the reference drug in 
buffer pH 6.8 only, and to that of the similar drug in HCL 0.1 M only. 
Despite the bioavailability of a drug is affected by other factors rather 
than dissolution (e.g. diet, circadian rhythm, sex, age, etc.), changes 
in the profile behavior of a pharmaceutical product may represent 
an impact on its availability in vivo and predict clinical problems.13 

The differences occurred in the dissolution profiles of the drugs in 
this study may be an indicative of impairment of the bioavailability of 
these pharmaceutical products in relation to the reference. 

According to a study of molecular properties of different drugs, 
losartan potassium was classified as low permeability, high solubility 
drug, Class III of the Biopharmaceutics Classification System.14 As 
drugs included in this class show high solubility, quick dissolution is 
desirable, thus maximizing the time of contact between the drug dis-
solved and the absorbing mucous, and consequently, its bioavailabil-
ity. In this case, the permeability is the step limiting the absorption of 
these drugs and a limited IVIVC may be achieved, depending on the 
relationship between dissolution and bowel transit.1,13  

Therefore, in order to check the bioequivalence of both drugs G 
and S, it is necessary to perform in vivo tests, as the dissolution pro-
file is an indicative of impairment of the solubility of the drug in the 
dissolution medium, and studies show that other factors influence 
the absorption of the drug and may impair its bioavailability.

CONCLUSION
The results obtained showed that the dissolution test, with the 

sample being taken at one interval only, is not sufficient to consti-
tute proper release of the drug, as all drugs are in accordance with 
the dissolution test provided in the official compendium. However, in 
the comparison of dissolution profiles in purified water medium (me-
dium recommended in USP 33, 2010), the drugs have not shown the 
same behavior. While the generic drug has shown dissolution profile 
similarity to that of the reference drug, the similar drug has shown no 
similarity through f2 calculation. 

These findings ratify the fact that the performance of the dissolu-
tion profile is an important guiding tool in both development of new for-
mulations and monitoring of the quality of drugs existing in the market.

The differences observed in dissolution profiles (in the media: 
buffer pH 6.8 and buffer pH 4.5 for the similar drug; 0.1 M HCL and 
buffer pH 4.5 for the generic drug) suggest impairment of the absorp-
tion and availability of the active pharmaceutical principle of these 
products, even if their possible equivalence was proved by disso-
lution test in vitro. However, in order to confirm the bioequivalence 
between products, as well as the impact of these differences on the 
dissolution profiles, in vivo tests are required.
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CIRURGIA BARIÁTRICA DE FOBI-CAPELLA NO 
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS: 
UMA ANÁLISE DO PERFIL METABÓLICO E 
NUTRICIONAL NO PERÍODO PRÉ-OPERATÓRIO E A 
PERDA PONDERAL PÓS-OPERATÓRIA*

1o Ten (RM2-S) Mariana Fernandes Costa1

CT (S) Luciana de Almeida Lopes2 
CF (S) Rosangela Pelluso de Campos Furtado3

CMG (RM1-Md) Amim Milad Waked4 
Margot Cares5

RESUMO
Analisar o perfil metabólico e nutricional no pré-operatório e a perda ponderal pós-operatória de obesos submetidos à cirurgia bariátrica 

por videolaparoscopia com a técnica de Fobi-Capella, no Hospital Naval Marcílio Dias, da Marinha do Brasil. Avaliou-se o estado metabólico e 
nutricional pré-operatório pelo Índice de Massa Corporal (IMC) e análises bioquímicas. No pós-operatório, a avaliação consistiu de IMC e per-
centual de perda ponderal. Utilizaram-se os programas Excel® e BioStat® para tratamento estatístico. Amostra de 20 pacientes, 90% mulheres, 
55% entre 20 e 39 anos e 75% casados. O IMC pré-operatório foi de 46,33 ± 4,23 kg/m2, 100% seguiram dieta hipocalórica e 85% usaram 
anorexígenos previamente. As comorbidades associadas mais prevalentes foram hipertensão arterial (75%) e diabetes mellitus (65%). No pré-
operatório, apenas glicemia alterada. Perda progressiva de 36,91 ± 7,44% do peso inicial nos 24 meses de pós-cirúrgico. A cirurgia bariátrica 
tem sido reconhecida como uma intervenção mais eficaz, a longo prazo, no tratamento da obesidade.

Palavras-chave: Obesidade mórbida; Cirurgia bariátrica; Avaliação antropométrica; Peso-estatura. 

INTRODUÇÃO
A obesidade é um acúmulo anormal de gordura corporal, em relação ao tamanho do corpo, podendo acarretar várias implicações à saúde 

a médio ou longo prazo, sendo considerada, atualmente, a maior desordem nutricional dos países desenvolvidos e em desenvolvimento.1 A 
obesidade é definida como um distúrbio do metabolismo energético, sendo uma doença crônica, complexa, de etiologia multifatorial. O seu 
desenvolvimento ocorre por associação de fatores genéticos, ambientais e comportamentais.2

Os dados do International Obesity Task Force, em 2000, mostraram que a prevalência de obesidade tem aumentado significativamente 
em várias regiões do mundo, sendo responsável, em grande parte, pelo aumento da mortalidade e morbidade com implicações significativas 
no indivíduo, na família e na comunidade.3, 4

A Organização Mundial de Saúde (OMS) baseia-se no Índice de Massa Corporal (IMC) para identificar o risco de desenvolver complica-
ções relacionadas à obesidade.5, 6 O IMC é tido como um indicador válido e clinicamente útil no diagnóstico do estado nutricional, sendo mais 
comum na avaliação nutricional de adultos.

1Graduação em Nutrição pela UniRio. Especialização em Terapia Nutricional pela Uerj. Especialista em Nutrição Clínica pela Asbran. Mestre em Saúde Co-
letiva pela UFF.
2Graduação em Nutrição pela Uerj. Especialização em Nutrição Clínica pela UGF.
3Graduação em Nutrição pela Uerj. Especialização em Terapia Nutricional pela Santa Casa de Misericórdia, RJ. Chefe do Serviço Nutrição e Dietética do 
Hospital Naval Marcílio Dias. Mestrado em Curso para Oficial Superior da Marinha do Brasil pela Escola de Guerra Naval.
4Graduação em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Especialista em Cirurgia Geral pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Diretor Técnico 
do Hospital Municipal Souza Aguiar. Chefe do Serviço de Cirurgia Bariátrica e Metabólica do Hospital Naval Marcílio Dias. Mestrado em Curso para Oficial 
Superior da Marinha do Brasil pela Escola de Guerra Naval.
5Graduanda em Medicina pela UGF. Estagiária do Serviço de Cirurgia Bariátrica e Metabólica do Hospital Naval Marcílio Dias.

*Trabalho apresentado na XXV Jornada Científica do Hospital Naval Marcílio Dias, Marinha do Brasil, em 9 de fevereiro de 2011, sendo premiado com Men-
ção Honrosa pela 5ª colocação obtida na Sessão de Temas Livres.
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As consequências da obesidade são muitas e variam desde 
condições limitantes da qualidade de vida e maior risco para morte 
prematura. A obesidade é o principal fator determinante de doen-
ças crônico degenerativas como doença arterial coronariana, hi-
pertensão arterial, diabetes mellitus tipo II, osteopatias e algumas 
formas de câncer.7

Considerando a origem multifatorial da obesidade, seu contro-
le não é simples e deve envolver mais de um tipo de intervenção, 
o que inclui a abordagem dietoterápica, uso de medicamentos e 
prática de exercícios físicos. No entanto, para alguns casos de obe-
sidade avançada não se obtém resultados satisfatórios utilizando 
as alternativas descritas.8 A piora da qualidade de vida, a redução 
da expectativa de vida e o aumento do fracasso dos tratamentos 
conservadores são fatores que reforçam a indicação de tratamento 
cirúrgico na obesidade mórbida.9 

No tratamento cirúrgico da obesidade têm-se empregado dife-
rentes modalidades técnicas: as restritivas visam promover sacie-
dade precoce diminuindo a capacidade volumétrica do estômago 
(banda gástrica ajustável, gastroplastia vertical e balão gástri-
co); as disabsortivas modificam a anatomia intestinal para redu-
zir a superfície absortiva (bypass jejuno-ileal); e as mistas combi-
nam a restrição gástrica e má-absorção em diferentes proporções 
(bypass gástrico associado a Y de Roux - técnica de Fobi-Capella 
e derivação biliopancreátrica com gastrectomia parcial - técnica de 
Scopinaro).10 A cirurgia de Fobi-Capella é considerada “padrão ou-
ro” e tornou-se o procedimento mais realizado no tratamento da 
obesidade mórbida em todo o mundo.11

De acordo com aspectos clínicos e cirúrgicos da obesidade mór-
bida, são candidatos para cirurgia bariátrica os pacientes com IMC 
maior que 40 kg/m2 ou com IMC maior que 35 kg/m2 associado a 
comorbidades (hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, diabe-
tes tipo 2, apneia do sono, entre outras). A seleção de pacientes 
requer um tempo mínimo de cinco anos de evolução da obesidade e 
história de falência do tratamento convencional realizado por profis-
sionais qualificados. A cirurgia estaria contraindicada em pacientes 
com pneumopatias graves, insuficiência renal, lesão acentuada do 
miocárdio e cirrose hepática. Alguns autores citam contraindicações 
psiquiátricas que ainda são fonte de controvérsias.12

Ao levar em consideração o fato da obesidade ser considerada 
um problema de saúde pública, o aumento do grau de obesidade na 
população e as complicações associadas com esta doença, o que 
requer, muitas vezes, a intervenção cirúrgica, tornam-se necessários 
estudos que visam melhorar a qualidade de vida desses pacientes. 
Além disso, este trabalho se justifica pela escassez de dados na lite-
ratura sobre esse tipo de pesquisa na população brasileira.

Este estudo teve como objetivo avaliar o perfil metabólico e nutri-
cional no período pré-operatório e a perda ponderal pós-operatória 
de obesos submetidos à cirurgia bariátrica no Hospital Naval Marcílio 
Dias (HNMD) da Marinha do Brasil (MB).

MÉTODOS

Trata-se de um estudo do tipo observacional descritivo de ca-
ráter retrospectivo, onde foram analisados pacientes com obesida-
de mórbida, de ambos os sexos, adultos com idade entre 18 e 80 
anos, de todas as classes sociais e cor, com ou sem patologias 

associadas, acompanhados no Ambulatório do Serviço de Nutrição 
e Dietética/Cirurgia Geral do HNMD, que tenham no mínimo dois 
anos de pós-operatório de cirurgia bariátrica por videolaparoscopia 
com técnica de Fobi-Capella, sem a utilização de anel. Foram ex-
cluídos pacientes que realizaram a cirurgia bariátrica em outro hos-
pital ou clínica, e aqueles pacientes fora de sede que não fizeram 
acompanhamento no HNMD.

Entre as diversas técnicas cirúrgicas o bypass Gástrico em Y de 
Roux (Fobi-Capella) é considerado padrão-ouro e atualmente a mais 
realizada, devido aos resultados expressivos com menor reincidên-
cia da obesidade e aceitáveis índices de morbimortalidade.13,14 A téc-
nica de Fobi-Capella combina uma redução do reservatório gástrico 
e uma derivação do intestino delgado, com a colocação de anel de 
contenção do esvaziamento gástrico. Porém, no HNMD, o procedi-
mento tem sido realizado sem a utilização do anel.

O levantamento de dados pessoais, história clínica, exames la-
boratoriais e antropometria foram obtidos dos registros no prontuário 
informatizado do HNMD referentes às consultas ambulatoriais de pri-
meira vez e subsequentes.

Desse modo, consideramos as cirurgias bariátricas realizadas no 
período de janeiro de 2006 a maio de 2008, por ser nesse período 
que se iniciaram as gastroplastias por videolaparoscopia no HNMD e 
também o registro das consultas no sistema informatizado de pron-
tuários do hospital. 

Como características demográficas da amostra estudada, consi-
deramos as seguintes variáveis: gênero (masculino e feminino); faixa 
etária (20-39 anos, 40-59 anos e 60-79 anos); e estado civil (solteiro, 
casado ou companheiro e viúvo).

Em relação ao período pré-operatório, foram analisados os da-
dos da avaliação antropométrica e bioquímica.

A avaliação antropométrica consistiu na aferição do peso cor-
poral (kg) em balança digital da marca Plena®, com capacidade de 
250 kg e variação de 100 g, com o indivíduo descalço e com roupas 
leves. A altura (cm) foi medida com régua antropométrica da balança 
Filizola®, com o indivíduo descalço e de costas para a balança com 
os calcanhares unidos. A partir desses dados, foi calculado o IMC 
através da fórmula: IMC = Peso/Altura2 (kg/m2). O perfil nutricional 
pré-operatório foi avaliado pelo peso corporal e pelo IMC.

A classificação do estado nutricional segundo IMC foi efetuada 
através das seguintes faixas demonstradas no (Quadro 1), adotadas 
como critério da Organização Mundial de Saúde (OMS) de 1998.

Classificação IMC (kg/ m2)

Baixo Peso < 18,5

Adequado 18,5 – 24,9

Sobrepeso ≥ 25,0

        Pré-obesidade 25,0 – 29,9

        Obesidade grau 1 30 0 – 34,9

        Obesidade grau 2 35,0 – 39,9

        Obesidade grau 3 (obesidade mórbida) ≥ 40,0

Quadro 1. Classificação do Estado Nutricional em adultos de acor-
do com o IMC. 15 
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O perfil metabólico no pré-operatório foi analisado pelas dosagens 
bioquímicas de glicemia em jejum, hematócrito, hemoglobina, coleste-
rol total, HDL-colesterol e triglicerídeos, realizadas pelo Laboratório do 
HNMD. O LDL-colesterol foi estimado pela fórmula de Friedewald e ou-
tros: [(colesterol total) − (HDL total) − (20% do valor de triglicerídeos)].16 
Vale ressaltar que os pacientes estavam orientados sobre a necessi-
dade de jejum de 12 horas. Os parâmetros de normalidade considera-
dos pelo Laboratório são apresentados no Quadro 2.

Valores normais

Hematócrito H: 39-53% M: 35-48%

Hemoglobina H: 13-17,5 g/dL M: 11,5-16,5 g/dL

Glicemia em jejum até 100 mg/dL

Colesterol total até 200 mg/dL

HDL-colesterol H: 35-45 mg/dL M: 45-65 mg/dL

Triglicerídeos até 150 mg/dL

LDL-colesterol até 140 mg/dL

Durante as primeiras consultas, os pacientes foram questiona-
dos quanto às estratégias utilizadas para perda de peso, antes de 
serem indicados para realização de cirurgia bariátrica, como tenta-
tivas de dietas e o uso de anorexígenos, sendo acompanhados por 
profissionais de saúde ou adotados por conta própria.

Nos registros dos atendimentos, também foram identificadas as 
patologias presentes no grupo estudado, neste caso consideradas 
comorbidades à obesidade mórbida.

O período pós-operatório foi subdividido em três tempos distin-
tos: < 6 meses, 6 a 11 meses e 12 a 24 meses. A avaliação nutricio-
nal no pós-operatório foi feita por meio das medidas de peso corpo-
ral, IMC e percentual de perda ponderal (%PP). O %PP foi calculado 
utilizando-se a fórmula a seguir: [(Peso pré-operatório-Peso atual)/
Peso pré-operatório]x100.

O banco de dados e a análise estatística foram efetuados com o 
auxílio dos programas Excel® versão 2000 e BioStat® versão 2009. 
Na aplicação dos testes estatísticos, foi fixado um valor de signifi-
cância de até 5% de probabilidade (p<0.05). A comparação entre as 
médias foi calculada pelo teste “t” de Student .

Esta pesquisa foi previamente avaliada e aprovada pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa do Hospital Naval Marcílio Dias (CEP/HNMD), 
de acordo com a Resolução n° 196/96 do Conselho Nacional de 
Saúde, sob o número de protocolo de pesquisa 015.III.2010. Os pa-
cientes que participaram foram informados dos objetivos da pesquisa 
bem como dos métodos a serem adotados. Cada paciente assinou 
um termo de consentimento livre e esclarecido permitindo a partici-
pação e divulgação dos dados da pesquisa. 

RESULTADOS
No período de janeiro de 2006 a maio de 2008, foram realizadas 

34 cirurgias bariátricas por videolaparoscopia com a técnica de Fobi-
Capella, sem a utilização de anel, no HNMD. Destes, foram excluídos 
10 pacientes fora de sede e 4 pacientes que apresentavam dados 

Tabela 1: Características demográficas da amostra estudada.

Variáveis n %

Gênero

Feminino 18 90

Masculino 2 10

Faixa etária

20-39 anos 11 55

40-59 anos 7 35

60-79 anos 2 10

Estado civil

Solteiro 3 15

Casado ou companheiro 15 75

Viúvo 2 10

Tabela 2: Avaliação antropométrica e bioquímica pré-operatória. 

Variáveis X±DP

Peso (kg) 123,65±12,64

IMC (kg/m2) 46,33±4,23

Hematócrito (%) 39,04±4,08

Hemoglobina (g/dL) 12,97±4,08

Glicose de jejum (g/dL) 112,50±23,53

Colesterol total (g/dL) 189,90±28,60

LDL-col (g/dL) 120,49±26,96

HDL-col (g/dL) 42,95±6,88

Triglicerídeos (g/dL) 132,60±53,42

Tabela 3: Associação de comorbidades na amostra estudada.

Patologias n %

Hipertensão arterial sistêmica 15 75

Diabetes mellitus 13 65

Hipertensão arterial sistêmica + diabetes mellitus 10 50

Dislipidemia 2 10

Doença óssea 9 45

Outras (hipotireoidismo, trombose, asma, apnéia do 
sono, esteatose hepática)

12 60

Ausência de patologias 1 5

Tabela 4: Avaliação ponderal em períodos distintos de tempo do 
pós-operatório.

Parâmetros < 6 meses 6-11 meses 12-24 meses

X DP X DP X DP

Peso (kg) 100,05* 12,44 82,07* 10,62 78,17* 13,40

IMC (kg/m2) 38,08* 4,96 31,10* 2,93 31,70* 9,09

Perda de peso (%) 19,05* 6,20 33,63* 5,33 36,91* 7,44

(*) p< 0.05.

Quadro 2. Parâmetros de normalidade dos exames bioquímicos, se-
gundo Laboratório do HNMD.
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incompletos para a pesquisa. Dos 20 obesos analisados, a maioria 
era mulheres (90%), sendo a faixa etária mais prevalente entre 20 e 
39 anos (55%), e 75% casados. Os dados demográficos estão dis-
poníveis na Tabela 1.

De acordo com os padrões estabelecidos pelo consenso da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica,17 como 
indicação para a gastroplastia, observou-se peso e IMC eleva-
dos, com peso médio de 123,65 ± 12,64kg e IMC médio de 46,33 
± 4,23kg/m2. Somente um paciente apresentou IMC abaixo de 40 
kg/m2 (39,92 kg/m2), entretanto com comorbidade associada (dia-
betes mellitus tipo II).

A partir das análises laboratoriais das amostras de sangue, veri-
ficou-se que hematócrito, hemoglobina e perfil lipídico encontravam-
se dentro dos valores referenciais e apenas a glicemia em jejum com 
níveis alterados (Tabela 2).  

Com relação a tratamentos prévios para perda de peso, 100% 
referiram ter seguido dieta hipocalórica e 85% tomaram medicamen-
tos anorexígenos de composição variada, associados ou não à dieta 
hipocalórica. 

Como pode ser observado na Tabela 3, a hipertensão arterial 
sistêmica (75%) e o diabetes mellitus (65%) foram as comorbida-
des associadas mais prevalentes, sendo 50% portadores das duas 
patologias. No item outras doenças, com frequência de 60%, foram 
listadas as seguintes patologias: hipotireoidismo, trombose, asma, 
apneia do sono e esteatose hepática. Vale ressaltar que a doença 
óssea também apresentou valor expressivo.

Na avaliação dos períodos pós-operatórios, observou-se uma re-
dução gradativa do peso, com diferença estatística em todas as fa-
ses, atingindo no período de 12 a 24 meses o menor peso corporal e 
o maior percentual de perda de peso (Tabela 4).

DISCUSSÃO
A cirurgia bariátrica tem evoluído ao longo das décadas e ganho 

destaque como tratamento efetivo para redução do excesso de pe-
so,18 proporcionando não apenas o controle ou erradicação das co-
morbidades, mas também melhora nos aspectos psicológicos e na 
qualidade de vida.19

A cirurgia bariátrica resulta em uma redução considerável na in-
gestão alimentar e na perda dramática do peso.20 Para alguns auto-
res, é o único método que resulta em perda de peso expressiva (20% 
a 40% do peso inicial) e mantida por, pelo menos, 15 anos, determi-
nando melhora dos parâmetros metabólicos.21, 22, 23 

Os dados deste estudo revelam um estado nutricional pré-opera-
tório compatível com obesidade mórbida (IMC>40 kg/m2) e perfil bio-
químico em que se destaca a glicose em jejum com valores superio-
res aos recomendados pela Sociedade Americana de Diabetes, nos 
quais, acima de 100 mg/dL revelam predisposição para o diabetes e 
estão relacionados com o excesso de peso corporal.24

Quanto ao percentual de perda de peso ao longo dos dois anos 
no pós-cirúrgico identificou-se uma redução semelhante aos da-
dos da literatura. Um estudo realizado por Santos e outros autores 
com obesos submetidos à cirurgia bariátrica por técnica de Fobi-
Capella no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Per-
nambuco (UFPE) demonstrou perda progressiva alcançando 33,93 
± 2,91% no período entre 12 e 24 meses.25 A presente pesquisa, 

desenvolvida no Hospital Naval Marcílio Dias, observou a redução 
de 36,91 ± 7,44% do peso inicial.

Segundo Garrido e colaboradores, várias pesquisas constataram 
que a redução do peso é rápida nos primeiros meses e se atenua 
com o passar dos meses até atingir em média de 35% a 40% abaixo 
do peso inicial em um a dois anos do pós-cirúrgico.26 O nosso estudo 
verificou que a perda de peso inicial foi realmente mais acentuada 
com uma diminuição gradativa, como pode ser identificado pelas mé-
dias de redução de peso nos três períodos de tempo analisados no 
pós-cirúrgico, considerando 23,61 ± 8,50kg nos primeiros 6 meses, 
17,98 ± 9,55kg de 6 a 11 meses, e 3,90 ± 6,33kg de 12 a 24 meses.

Vale ressaltar que houve dificuldade em comparar os nossos re-
sultados com a maioria dos estudos, pelo fato de expressarem os 
resultados em perda do excesso de peso em relação ao peso ideal e 
não em percentual de perda de peso.

Neste estudo, identificou-se uma perda de 21,88 kg (36,91%) no 
período de 12 a 24 meses, semelhante ao encontrado por Santos e 
outros autores, em que observou redução de 20 kg (33,93%).25 

O estudo realizado por Velasco e Haberle, que analisou a per-
da ponderal após gastroplastia, encontrou uma redução no IMC de 
50,36 kg/m2 para 35,47 kg/m2 em doze meses 27. Um outro estudo 
realizado por Von Mach, avaliando obesos americanos, encontrou 
redução de 42,7 ± 2,2 kg/m2 para 30,5 ± 2,2 kg/m2 em dose meses.28 
Nessa pesquisa, a redução no mesmo período de tempo foi de 46,33 
± 4,23kg/m2 para 31,10 ± 2,93kg/m2, o que demonstra que os resulta-
dos da redução no IMC são semelhantes aos encontrados por outros 
pesquisadores. 

Entretanto, na nossa amostra, foi constatado um aumento do 
IMC no último período (12-24 meses) em comparação ao período 
anterior (6-11 meses) de 31,10 ± 2,93 kg/m2 para 31,70 ± 9,09 kg/
m2, esse fato ocorreu em virtude de quatro casos de pacientes que 
aumentaram de peso, variando de 100 g a 1500 g, e um caso que 
teve um aumento considerável de peso depois do primeiro ano de 
cirurgia, equivalente a 15 kg.

Como já mencionado, o índice de perda ponderal é gradual no 
decorrer dos anos, porém há também o aumento da recidiva, seja em 
decorrência de falhas técnicas, distúrbios psiquiátricos ou consumo 
de alimentação inadequada, com redução no consumo de frutas, ve-
getais e aumento da ingestão de líquidos hipercalóricos e doces.29,30 

Mesmo assim, alguns estudos mostraram que a redução do ex-
cesso de peso em obesos mórbidos proporciona um efeito positivo 
no metabolismo dos lipídeos e carboidratos com diminuição da re-
sistência à insulina, e, em muitos casos, controle do diabetes e de 
hiperlipidemias.31,32,33

CONCLUSÃO
A obesidade mórbida é uma condição clínica grave associada 

a uma alta morbidade e mortalidade, devido a várias complicações 
clínicas associadas. Seguindo-se critérios de avaliação adequados 
e com o acompanhamento de equipe multidisciplinar, a cirurgia ba-
riátrica tem sido reconhecida como uma intervenção mais eficaz, a 
longo prazo, no tratamento da obesidade. Entretanto, futuros estudos 
são necessários para determinar a eficácia por um seguimento maior 
de dois anos, nesse grupo populacional. 

Assim, essa pesquisa serve de contribuição às ações assisten-
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ciais dos profissionais de saúde que trabalham junto às pessoas por-
tadoras de obesidade mórbida e que estejam empenhadas no ensino 
e na pesquisa dessa doença e suas comorbidades altamente pre-
sentes em nosso meio. 
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OF PREOPERATIVE NUTRITIONAL AND METABOLIC 
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ABSTRACT
The objective of this study was to assess the preoperative metabolic and nutritional profile and the postoperative weight loss of obese 

patients undergoing laparoscopic bariatric surgery with Fobi-Capella technique at the Hospital Naval Marcílio Dias, Brazilian Navy. The 
metabolic and nutritional status using the body mass index (BMI) was evaluated preoperatively and biochemical analyses were performed. 
Postoperatively, BMI and weight loss percentage were evaluated. Excel® and BioStat® softwares were used for statistical analysis. Data were 
obtained from 20 patients, 90% were women, 55% were between 20 and 39 years old and 75% were married. Preoperative BMI was 46.33 
± 4.23 kg/m2, 100% followed a low-calorie diet and 85% had previously used anorectic drugs. The most prevalent associated comorbidities 
were hypertension (75%) and diabetes mellitus (65%). In the preoperative phase, only altered glucose levels were noted. Progressive weight 
loss of 36.91 ± 7.44% from the initial weight was observed within 24 months after surgery. Bariatric surgery has been recognized as a more 
effective long-term treatment for obesity.

Keywords: Morbid obesity; Bariatric surgery; Anthropometrical evaluation; Weight by height. 

INTRODUCTION
Obesity is an abnormal accumulation of body fat in relation to body size, which can cause several health problems in the medium or long 

term and is currently considered the major nutritional disorder in developed and developing countries.1 Obesity is defined as a disorder of 
energy metabolism. It is a chronic, complex disease with multifactorial etiology. The development of obesity is associated with genetic, envi-
ronmental and behavioral factors.2

Data from the International Obesity Task Force, in 2000, showed that the prevalence of obesity has increased significantly in many re-
gions in the world, and is greatly responsible for increased mortality and morbidity with significant impact on the individual, family and the 
community.3,4

The World Health Organization (WHO) uses the body mass index (BMI) to identify the risk of developing complications related to obe-
sity.5,6 BMI is considered a valid and clinically useful indicator to the diagnosis of the nutritional status and is more commonly used in the nu-
tritional assessment of adults.

Obesity has many consequences which vary from conditions limiting the quality of life to greater risk for premature death. Obesity is the 
major determinant of chronic and degenerative diseases, such as coronary artery disease, hypertension, type II diabetes mellitus, bone dis-
eases and some types of cancer.7
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Considering the multifactorial origin of obesity, its control is not 
simple and should involve more than one type of intervention, which 
includes diet therapy approach, medication use and physical exer-
cise. However, for some advanced cases of obesity, satisfactory re-
sults are not obtained using the alternatives described above.8 The 
worsening of quality of life, reduction of life expectancy and increas-
ing failure of conservative treatment are factors that reinforce the in-
dication for surgical treatment of morbid obesity.9 

In the surgical treatment of obesity different technical proce-
dures have been employed: the restrictive ones promote the feeling 
of fullness by decreasing the volumetric capacity of the stomach 
(adjustable gastric band, vertical banded gastroplasty and gastric 
balloon); the disabsorptive ones modify the anatomy to reduce the 
intestinal absorptive surface (jejunoileal bypass); and the mixed 
ones combine gastric restriction and malabsorption in different 
proportions (Roux-en-Y gastric bypass – Fobi-Capella technique 
and partial gastrectomy with biliopancreatic derivation – Scopinaro 
technique).10 Fobi-Capella surgery is considered the gold standard 
and has become the procedure most often performed to treat mor-
bid obesity worldwide.11

According to clinical and surgical aspects of morbid obesity, 
candidates for bariatric surgery are patients with a BMI greater 
than 40 kg/m2 or BMI greater than 35 kg/m2 associated with co-
morbidities (systemic hypertension, dyslipidemia, type 2 diabetes, 
sleep apnea, among others). Patient screening requires at least 
five five years of obesity progression and history indicating fail-
ure of conventional treatment performed by qualified profession-
als. The surgery is contraindicated in patients with severe lung dis-
ease, kidney failure, marked myocardial injury and liver cirrhosis. 
Some authors include psychiatric contraindications which are still 
source of controversy.12

Taking into account that: obesity is considered a public health 
problem; the increased degree of obesity in the population and the 
complications associated with this disease, which often requires sur-
gical intervention, this study identifies the need for further studies 
aiming to improve the quality of life of these patients. Further, this ar-
ticle is justified by the scarcity of data in the literature regarding this 
type of research in the Brazilian population.

This article discusses the preoperative metabolic and nutritional 
profile and the postoperative weight loss in obese patients undergo-
ing bariatric surgery at the Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD) of 
the Brazilian Navy (MB).

METHODS
It is an observational descriptive retrospective study analyzing 

patients with morbid obesity of both genders, aging between 18 and 
80 years old from all social classes and ethnicities with or without 
comorbities followed at the Ambulatório do Serviço de Nutrição e 
Dietética/Cirurgia Geral (Outpatient Clinic of Nutritional and Dietet-
ics Service/General Surgery) of HNMD, who had at least two years 
of follow-up after laparoscopic bariatric surgery using Fobi-Capella 
technique, with no ring insertion. Patients who had bariatric surgery 
in another hospital or clinic, as well as those who were not followed 
at HNMD were excluded from the study.

Among several surgical techniques, Roux-en-Y gastric bypass 

Chart 1. Classification of nutritional status in adults based on BMI15 

Classification BMI (kg/m2)

Underweight < 18.5

Normal 18.5-24.9

Overweight ≥ 25.0

        Pre-obesity 25.0-29.9

        Obesity grade 1 30.0-34.9

        Obesity grade 2 35.0-39.9

        Obesity grade 3 (morbid obesity) ≥ 40.0

(Fobi-Capella) is considered the gold standard and is currently the 
most commonly surgery performed due to the significant results and 
lower recurrence rates of obesity and acceptable morbidity and mor-
tality rates.13,14 Fobi-Capella technique combines gastric pouch re-
duction and a small intestine bypass, using a contention ring limiting 
the gastric emptying process. However, at HNMD, the procedure has 
been performed without the ring.

Patients’ personal data and medical history, laboratory tests and 
anthropometry assessment were obtained from the HNMD electron-
ic database of medical records comprising the first and the following 
outpatient visits.

This study included bariatric surgeries performed between Janu-
ary 2006 and May 2008, when laparoscopic gastroplasty started to 
be performed at HNMD, and outpatient visit records were filed in the 
hospital’s computerized database. 

As demographic characteristics of the study group, the follow-
ing variables were considered: gender (male and female); age range 
(20-39 years, 40-59 years and 60-79 years); and marital status (sin-
gle, married, domestic partner or widowed).

For the preoperative analysis, anthropometric and biochemical 
assessment were considered.

Anthropometric assessment comprised measurement of body 
weight (kg) in a digital scale, Plena® brand, with a maximum weight 
capacity of 250 kg and graduation at each 100 g; the patient was 
measured barefoot and wearing light clothing. Height (cm) was mea-
sured using an anthropometric ruler from Filizola® scale, barefoot 
and with his/her back against the wall and feet together. BMI was cal-
culated based on these data and using the following formula: BMI = 
weight/height2 (kg/m2). Preoperative nutritional status was assessed 
by body weight and BMI.

BMI was used to determine nutritional status as shown in Chart 
1, according to the criteria adopted by the World Health Organiza-
tion in 1998.

Metabolic profile was preoperatively assessed by biochemical 
measurements of fasting plasma glucose, hematocrit, hemoglobin, 
total cholesterol, HDL-cholesterol and triglyceride levels, carried out 
by the Laboratory of HNMD. LDL-cholesterol was estimated using 
Friedewald formula and others: [(total cholesterol) − (total HDL) − 
(20% of triglycerides)].16 It is worth to mention that patients were in-
structed to fast for 12 hours before having their blood drawn. Normal 
ranges considered by the Laboratory are provided in Chart 2.
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During the first visits, patients were asked about the strategies 
used for weight loss, before referral to perform bariatric surgery, such 
as diet attempts and use of anorectic drugs under health profession-
al supervision or taken by their own.

In the visit records, pathologies present in the study group were 
also identified and in this case, they were considered comorbidities 
related to morbid obesity.

The postoperative period was divided into three different time 
points: < 6 months, 6 to 11 months and 12 to 24 months. Postop-
erative nutritional assessment was based on body weight, BMI and 
percentage weight loss (%WL). The %WL was calculated using the 
following formula: [(Preoperative weight – Current weight)/Preopera-
tive weight]x100.

Database and statistical analysis were performed using the fol-
lowing software programs: Excel® version 2000 and BioStat® version 
2009. For statistical tests, a significance value of up to 5% of prob-
ability was used (p<0.05). A comparison between means was made 
using Student’s t-test.

This study was previously assessed and approved by the Comitê 
de Ética em Pesquisa (Research Ethics Committee) of the Hospital 
Naval Marcílio Dias (CEP/HNMD), in accordance with the Brazilian 
National Health Council Resolution n° 196/96, under the research 
protocol number 015.III.2010. Patients who took part were informed 
of the research goals and the methods to be adopted. Each patient 
signed an informed consent allowing his/her participation in the 
study and the disclosure of research data. 

RESULTS
From January 2006 to May 2008, 34 laparoscopic bariatric sur-

geries were carried out using Fobi-Capella technique without ring 
placement at HNMD. Of these, 10 patients out of the headquarters 
and 4 patients who had incomplete data for research were excluded 
from the study. Of the 20 obese patients analyzed, most were wom-
en (90%), and the most prevalent age range were between 20 and 
39 years old (55%), and 75% were married. Demographic data are 
shown in Table 1.

According to the standards established by the Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (Brazilian Society of 
Metabolic and Bariatric Surgery) consensus,17 as indication to gas-
troplasty, increased body weight and BMI were observed, with mean 
body weight of 123.65 ± 12.64 kg and average BMI of 46.33 ± 4.23 

Chart 2. Normal ranges for biochemical tests, according to the 
Laboratory of HNMD

Normal range

Hematocrit H: 39-53% M: 35-48%

Hemoglobin H: 13-17.5 g/dl M: 11.5-16.5 g/dl

Fasting glucose up to 100 mg/dl

Total cholesterol up to 200 mg/dl

HDL-cholesterol H: 35-45 mg/dl M: 45-65 mg/dl

Triglyceride up to 150 mg/dl

LDL-cholesterol up to 140 mg/dl

Variables N %

Gender  

Female 18 90

Male 2 10

Age range

20-39 years 11 55

40-59 years 7 35

60-79 years 2 10

Marital status

Single 3 15

Married or partner 15 75

Widow (er) 2 10

Table  2: Preoperative anthropometric and biochemistry assessment .

Variables X ± SD

Weight (kg) 123.65 ± 12.64

BMI (kg/m2) 46.33 ± 4.23

Hematocrit (%) 39.04 ± 4.08

Hemoglobin (g/dl) 12.97 ± 4.08

Fasting glucose (g/dl) 112.50 ± 23.53

Total cholesterol (g/dl) 189.90 ± 28.60

LDL-cholesterol (g/dl) 120.49 ± 26.96

HDL-cholesterol (g/dl) 42.95 ± 6.88

Triglyceride (g/dl) 132.60 ± 53.42

Table  3: Obesity-associated comorbidities in the study group.

Pathologies n %

Systemic hypertension 15 75

Diabetes mellitus 13 65

Systemic hypertension + diabetes mellitus 10 50

Dyslipidemia 2 10

Bone disease 9 45

Others (hypothyroidism, thrombosis, asthma, sleep 
apnea, liver steatosis)

12 60

No pathologies 1 5

Table 4: Body weight assessment at different time points 
after surgery.

Parameters < 6 months 6-11 months 12-24 months

X SD X SD X SD

Weight (kg) 100.05* 12.44 82.07* 10.62 78.17* 13.40

BMI (kg/m2) 38.08* 4.96 31.10* 2.93 31.70* 9.09

Weight loss (%) 19.05* 6.20 33.63* 5.33 36.91* 7.44

(*) p< 0.05.

Table  1: Demographic characteristics of the sample under study.
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kg/m2. Only one patient had BMI below 40 kg/m2 (39.92 kg/m2), with 
associated comorbidity (type II diabetes mellitus).

Hematocrit, hemoglobin and lipid profile were measured from the 
laboratory analysis of blood dawn, and all levels were within the ref-
erence values and only fasting glucose levels were altered (Table 2).  

With respect to previous treatments for weight loss, 100% reported 
to had followed a low-calorie diet and 85% had taken anorectic drugs 
with varying composition, associated or not with hypocaloric diet. 

As shown in Table 3, systemic hypertension (75%) and diabe-
tes mellitus (65%) were the most prevalent comorbidities, and 50% 
had both diseases. In item ‘other diseases’, the following pathologies 
were listed with 60% frequency: hypothyroidism, thrombosis, asth-
ma, sleep apnea and liver steatosis. It is noteworthy that bone dis-
ease also had a significant value.

Postoperative assessment showed a gradual weight loss, with sta-
tistical difference at all stages, reaching the lowest body weight and 
the highest weight loss percentage within 12 to 24 months (Table 4).

DISCUSSION
Bariatric surgery has evolved over the decades and gained promi-

nence as an effective treatment for reducing excess weight,18 provid-
ing not only the control or eradication of comorbidities, but also improv-
ing psychological aspects and the quality of life of the patients.19

Bariatric surgery results in significant reduction in food intake and 
in dramatic weight loss.20 For some authors, it is the only method re-
sulting in significant weight loss (20% to 40% of initial weight), sus-
tained for at least 15 years, improving the metabolic parameters.21,22,23 

Data from this study reveal a preoperative nutritional status con-
sistent with morbid obesity (BMI > 40 kg/m2) and a biochemical profile 
which highlights fasting glucose values above those recommended by 
the American Diabetes Association, where values above 100 mg/dl in-
dicate diabetes predisposition and are related to excess body weight.24

With regard to weight loss percentage over two years after sur-
gery, a reduction similar of that of the literature was identified. A 
study by Santos et al. with obese individuals who had bariatric sur-
gery using Fobi-Capella technique at the Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) showed progressive 
weight loss reaching 33.93 ± 2.91% at the time point between 12 
and 24 months.25 Our study, carried out at the Hospital Naval Mar-
cílio Dias, showed a reduction of 36.91 ± 7.44% from initial weight.

According to Garrido et al., several studies have found that 
weight loss is fast in the first months after surgery. The reduction is 
attenuated over the months, reaching an average of 35% to 40% re-
duction from initial weight within one to two years after surgery.26 Our 
study demonstrated that the initial weight loss was actually more pro-
nounced followed by a gradual decrease, as indicated by the weight 
loss averages found at the three time points assessed after surgery 
(23.61 ± 8.50 kg in the first 6 months, 17.98 ± 9.55 kg from 6 to 11 
months, and 3.90 ± 6.33 kg from 12 to 24 months).

It should be noted that it was difficult to compare our results with 
most studies, because their results were based on the ideal weight 
(weight loss to ideal weight), unlike our results which were based on 
weight loss percentage.

In this study, we detected a loss of 21.88 kg (36.91%) within 
a time point of 12 to 24 months, similar to those found by Santos 

et al., who observed a reduction of 20 kg (33.93%).25 
The study developed by Velasco and Haberle, assessing weight loss 

after gastroplasty, found a BMI reduction from 50.36 kg/m2 to 35.47 kg/
m2 within 12 months.27 Another study by Von Mach, assessing obese 
Americans showed a reduction from 42.7 ± 2.2 kg/m2 to 30.5 ± 2.2 kg/
m2 within 12 months.28 In this study, the reduction for the same time point 
was from 46.33 ± 4.23 kg/m2 to 31.10  ±  2.93 kg/m2, which shows similar 
BMI reduction to those found by other researchers. 

However, in our study group, we found a BMI increase at the last 
time point (12-24 months) compared to the previous time point (6-
11 months) from 31.10 ± 2.93 kg/m2 to 31.70 ± 9.09 kg/m2. This oc-
curred because of four cases of patients who gained weight, ranging 
from 100 g to 1,500 g; and one case that had a considerable weight 
increase after the first year of surgery, equivalent to 15 kg.

As mentioned before, the weight loss rate is gradual over the 
years, but there is also increased relapse, whether due to techni-
cal failures, psychiatric disorders or inadequate food intake, with 
reduced consumption of fruits, vegetables and increased intake of 
high-calorie beverages and high-sugar food.29,30 

Even though, some studies have shown that reduction of excess 
weight in morbidly obese patients provides a positive effect on the 
lipid and carbohydrate metabolism with decreased insulin resistance 
and, in many cases, control of diabetes and hyperlipidemia.31,32,33

CONCLUSION
Morbid obesity is a serious clinical condition associated with high 

morbidity and mortality due to several associated clinical conditions. 
Followed by appropriate assessment criteria and monitoring by a 
multidisciplinary team, bariatric surgery has been recognized as a 
more effective long-term treatment for obesity. However, future stud-
ies are necessary to determine its effectiveness with a follow-up lon-
ger than two years, in this population group. 

Therefore, this study contributes to the practice of the healthcare 
professionals who work with people suffering from morbid obesity 
and are involved in teaching and research of this disease and its co-
morbidities which are highly present in our field.
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O ACOLHIMENTO NO AMBIENTE DE ESPERA DA 
ODONTOCLÍNICA CENTRAL DA MARINHA

CC (CD) Thaís Valim de Carvalho1 

RESUMO
O estudo realizado investigou o acolhimento no ambiente de espera da Odontoclínica Central da Marinha (OCM), por meio de levanta-

mento bibliográfico e de uma pesquisa de opinião realizada com seus usuários, tendo como objetivo verificar se o acolhimento é uma condi-
ção presente nesse ambiente. O referencial teórico se embasa em publicações navais e artigos inerentes ao tema. Entende-se o acolhimento 
como a valoração dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde. Uma hospitalidade inexpressiva pode ser um fator 
crítico na prestação de um serviço, o que nos faz opinar sobre a importância da cortesia e atitude acolhedora na gestão dessa atividade. O 
ambiente de espera acolhedor configura uma relação humanizada entre o usuário e o profissional, valorizando a afetividade e a sensibilidade 
como elementos indispensáveis ao cuidar. A pesquisa de opinião revelou um resultado satisfatório, em que o atendimento é qualificado como 
acolhedor. Implementar ações de humanização no serviço de saúde é um desafio, provavelmente, por ser o mais intangível de todos os servi-
ços. Este artigo sugere promover a capacitação dos profissionais em um espaço de aprendizagem virtual, assim como aperfeiçoar o ambiente 
de espera para que se estabeleça como um local potencial para divulgar atividades educativas e preventivas em saúde e que possibilite uma 
espera agradável e acolhedora. Nesse contexto, prover serviços no estado da arte constitui um permanente desafio para a OCM que se es-
força continuamente em ultrapassar limites de diferentes dimensões e se manter em constante evolução.

Palavras-chave: Humanização da Assistência; Acolhimento.

INTRODUÇÃO
A humanização e o acolhimento têm sido tema de debate nacional gerado pela Política Nacional de Humanização do Sistema Único de 

Saúde (SUS) implementada pelo Ministério da Saúde, ao propor que o usuário desse sistema seja tratado como cidadão de direito.1 Como 
desdobramento dessa política, aprovou-se a Política de Humanização no Sistema de Saúde da Marinha (SSM), que preconiza o desenvolvi-
mento de ações humanizadas como o processo de acolhimento, a melhoria da ambiência e das condições de atendimento.2,3

A redução de filas e a adequação do tempo de espera proporcionam um atendimento acolhedor e integram a cultura organizacional aos 
princípios da humanização. Nesse sentido, o acolhimento aprimora a qualidade dos serviços e melhora o relacionamento entre profissional 
e usuário. Como uma instituição de saúde, especializada em Odontologia, a valorização do cliente e a contínua implementação de qualidade 
ao produto oferecido devem fazer parte do pacote de serviços disponibilizados pela Odontoclínica Central da Marinha (OCM). Dessa maneira, 
o artigo discorre sobre o processo de acolhimento e suas concepções no ambiente de espera da OCM, procurando identificá-lo como uma 
ferramenta capaz de agregar valor na humanização do serviço de saúde. Como fonte de embasamento, decorreu-se um levantamento biblio-
gráfico e uma pesquisa de opinião realizada com seus usuários.

Averiguar a adequação do ambiente, no que tange ao acolhimento do usuário, justifica este estudo que, por seu turno, torna-se relevante 
ao ter o atendimento acolhedor como uma das metas preconizadas pela Política de Humanização do SSM. Considerando o exposto, o objetivo 
deste estudo foi verificar se o acolhimento é uma condição presente no ambiente de espera da OCM. 

Acolhimento e sala de espera: explorando a temática
A Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde (SUS) considera a proposta de acolhimento como um recurso impor-

tante para humanizar os seus serviços. Em decorrência de orientações que tratam do atendimento médico-hospitalar e odontológico naval,4 
aprovou-se a Política de Humanização do SSM demandando das unidades de saúde o seu cumprimento. Em atenção a esta política, a OCM 
revisou os processos, buscando gerenciar seus serviços de modo a realizar um atendimento humanizado. 

Considerando humanização, acolhimento, ambiente de espera e serviços como dimensões distintas, faz-se necessário explanar defini-
ções sobre os temas para melhor entendimento. Sabe-se que humanizar serviços e investir no bem-estar do usuário constitui objeto de pre-
ocupação nacional, sendo a humanização um dos programas prioritários do Ministério da Saúde.5

Conforme Ferreira, humanizar significa “tornar humano, tratável, afável, civilizar”.6 Para a Política de Humanização no SSM, “humaniza-

1 Especialista em Periodontia pela OCM, pós-graduada em Gestão em Saúde pela Coppead-UFRJ, ajudante da Clínica de Periodontia da OCM.

Artigo baseado em monografia para conclusão de pós-graduação em Gestão em Saúde pela Coppead/UFRJ 2010.

Recebido em 22/2/2011  
Aceito para publicação em 9/6/2011
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ção” é compreendida como a “valoração dos diferentes sujeitos im-
plicados no processo de produção de saúde: usuários, profissionais 
e gestores”.3 Sendo assim, percebe-se que os serviços de saúde 
exigem a transformação do modo como se percebe o usuário, de ob-
jeto passivo a sujeito, que exerce o direito de usufruir de um serviço 
que se responsabilize por procedimentos éticos e tecnicamente con-
fiáveis, realizados por profissionais responsáveis. Essa mudança diz 
respeito a um posicionamento gerencial que coloca a saúde como 
uma dimensão do setor de serviços. Ao constituir um serviço, é válido 
que o gestor se preocupe com o ambiente de espera da OCM, por 
representar o local em que ocorre o primeiro contato do usuário com 
a organização, onde se registram as primeiras impressões, inicia-se 
a interação com os profissionais que o recepcionam e a experiência 
do cliente de receber o serviço daquela empresa.

Implementar ações de humanização no serviço de saúde é um 
desafio. Este serviço seria mais complexo do que outros, por ser, 
provavelmente, o mais intangível de todos. Como característica da in-
dústria de serviços, o produto não é experimentado antes da compra, 
como também não se pode avaliá-lo depois do consumo. O usuário 
submetido a um tratamento pode não ser capaz de avaliar se todos 
os procedimentos foram feitos com alta qualidade.7

O serviço, definido como um conjunto de atividades realizadas 
para atender às necessidades do cliente, é uma experiência viven-
ciada por este;8 sendo produzido e consumido simultaneamente, 
com a participação do cliente no seu processo de produção.9

Considerados como ações, esforços ou desempenhos, os ser-
viços não podem ser tocados, sentidos ou degustados. Os bens, ao 
contrário, são palpáveis e tangíveis, podendo ser guardados e poste-
riormente vendidos. Nesse ambiente de contradições, a intangibilida-
de, ou seja, a ausência de substâncias físicas, surge como principal 
diferença entre bens e serviços.10

Ferreira considera acolhimento o “ato ou efeito de acolher, recep-
ção, atenção, consideração”.6 Nos termos como é apresentado na Po-
lítica de Humanização do SSM, acolhimento “pressupõe a mudança 
da relação profissional/usuário por meio de parâmetros técnicos, éti-
cos, humanitários e de solidariedade”.3 Se partirmos do preceito de 
que acolhimento implica “acolher” e “dar atenção”, ao se estruturar um 
plano de ação organizacional, deve-se traçar a estratégia para que o 
usuário receba o cuidado e a atenção desejados, além do tratamento 
indicado. No entanto, a questão aqui não está centrada em procedi-
mentos clínicos, mas no modo como se percebe o usuário do serviço 
e no aprimoramento de uma postura responsável, capaz de acolher e 
dar respostas satisfatórias, tornando o acolhimento um processo de 
competência e responsabilidade de todos os profissionais. 

Diante disso, faz-se mister que se ofereçam novas formas de 
acolhimento, humanizando a assistência e melhorando a qualidade 
dos serviços de saúde prestados à população.11

O acolhimento nos direciona a pensar em ato, mas ele não é so-
mente o ato de receber e não acontece apenas na recepção; é um 
processo que resulta em um atendimento mais humanizado e que 
deve ser realizado pelos profissionais de saúde nos diferentes se-
tores de uma unidade de atendimento, tornando o usuário o centro 
desse processo. Na concepção de Miranda e Miranda, acolher é per-
mitir ajudar o próximo, chamando-o pelo nome, dando ênfase à sua 
individualidade, alimentando-o fisicamente com um copo de água ou 

café, o que pode simbolizar um alimento emocional.12 Ao dispensar 
uma atenção individualizada, considera-se o ser humano em sua to-
talidade, o que faz pensar o acolhimento como a valorização do hu-
mano e a assunção de uma postura mais solidária e respeitosa com 
o próximo. O ambiente de espera acolhedor configura uma relação 
humanizada entre o usuário e o profissional, valorizando a afetivida-
de e a sensibilidade como elementos indispensáveis ao cuidar. 

Acolhimento visto como um processo de humanização dos servi-
ços de saúde envolve investimento na estrutura física da instituição.13 
Assim, considera-se importante oferecer conforto no ambiente de es-
pera, oportunizando um clima agradável, disponibilizando aparelhos 
de televisão, decoração acolhedora, climatização do ambiente, as-
sentos confortáveis, entre outros itens que assegurem conforto.  

Vislumbra-se que o acolhimento possa permear o “fazer” de ca-
da profissional, no sentido de contemplar uma prática que ultrapasse 
uma abordagem objetiva e amplie o foco do cuidado para além da 
dimensão biológica do indivíduo, permitindo, assim, a qualificação 
no cuidado com o outro, levando em conta suas singularidades. En-
tretanto, em virtude da demanda e das metas de produção a serem 
alcançadas, o acolhimento, ao pressupor escutar o usuário e dedi-
car-lhe tempo e atenção, muitas vezes exigirá que a consulta seja 
estendida, o que pode significar um óbice à sua aplicação. Os profis-
sionais de saúde, mergulhados no cumprimento de suas obrigações, 
podem se perder em meio às exigências individuais, definidas pelas 
necessidades de cada usuário, desapontando-o de uma eventual ex-
pectativa de um atendimento acolhedor. Em consonância ao exposto, 
percebe-se como um obstáculo ao profissional dentista, coadunar o 
acolhimento ao usuário à também grandiosa demanda pela assis-
tência odontológica. Nesse cenário, pode surgir uma lacuna entre o 
profissional dentista e o usuário a ser preenchida pelo acolhimento. 

A sala de espera constitui o ambiente em que ocorre o primeiro 
contato do usuário com a organização, onde se inicia a interação 
com os profissionais que o recebem e se registram as primeiras im-
pressões da instituição. Esse usuário é recebido em nome da orga-
nização por esses profissionais, devendo-se criar uma experiência 
hospitaleira, como forma de humanizar os serviços. Portanto, uma 
hospitalidade inexpressiva pode ser um fator crítico na prestação de 
um serviço, o que nos faz opinar sobre a importância da cortesia e 
atitude acolhedora na gestão desta atividade.    

Deve apresentar conotações positivas e estimular sensações de 
segurança e acolhimento.14 Ressalta-se a importância das instala-
ções físicas que contribuem para a percepção da qualidade do ser-
viço prestado.15 

A concepção de ambiência denota o tratamento destinado ao 
espaço físico, compreendido como espaço social, profissional e de 
relações interpessoais, devendo aperfeiçoar o atendimento huma-
nizado, resolutivo, acolhedor e contribuir no processo de produção 
de saúde.16 Conforme Lytle e Mokwa,17 os pacientes geralmente 
buscam por informações tangíveis para ajudá-los na avaliação da 
competência do fornecedor do serviço de saúde, uma vez que este 
serviço é essencialmente um processo intangível. A aparência dos 
prestadores de serviços, a decoração e a estrutura das instalações, 
seriam esses benefícios tangíveis. John,18 destaca a importância do 
ambiente físico em influenciar a avaliação do cliente sobre a qualida-
de do serviço prestado.
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A espera, como etapa de um serviço, é uma condição quase que 
inevitável e o ambiente influencia o estado emocional do paciente, 
interferindo no seu comportamento e gerando reações como o com-
portamento de aproximação, que tem como intenção prolongar o re-
lacionamento e permanecer por mais tempo no local, e o comporta-
mento de rejeição que seria contrário ao de aproximação.15

O ambiente de espera deve atender às aspirações dos usuá-
rios, oferecendo um ambiente acolhedor, disponibilizando conforto, 
informação e facilitação de fluxos.19 Sua estrutura deve considerar 
elementos como mobiliário e adornos, televisão, cor das paredes, 
bebedouros e outros fatores que beneficiem a sensação de acolhi-
mento e de conforto e contribuam para distrair o usuário da expecta-
tiva originada pelo momento anterior à consulta. A harmonia destes 
elementos revela significância diante da possibilidade de fomentar 
uma impressão antecipada de que se encontrará ordem, conforto, 
reconhecimento de sua individualidade e competência profissional 
naquela instituição.14 

Assim, o acolhimento será analisado e estudado para averiguar 
sua condição presente no ambiente de espera da OCM.

METODOLOGIA
Este estudo foi baseado em uma pesquisa de opinião, elaborada 

sob a forma de questionário, realizada nas dependências da OCM, 
considerada como uma unidade de saúde, no período do mês de ju-
lho do ano de 2010. 

Um questionário estruturado, com perguntas diretas, foi utiliza-
do como instrumento de coleta de dados, sendo respondido por 60 
usuários, anônimos, escolhidos de forma aleatória, na sala de es-
pera daquela instituição. A pesquisa foi guiada por duas questões 
centrais: como o usuário se sente na sala de espera, no sentido de 
conforto, e se percebe o acolhimento como condição presente na 
OCM (Figura 1).

O resultado da pesquisa foi tabulado e representado por gráficos 
de setores.

Figura 1: Questionário da pesquisa de opinião.

ODONTOCLÍNICA CENTRAL DA MARINHA
PESQUISA DE OPINIÃO

Sr.(a)  Usuário(a)
 Este é um questionário de avaliação sobre o acolhimento nes-

sa Odontoclínica e que servirá como subsídio para elaboração de 
um trabalho acadêmico.  

Não há necessidade de se identificar.
1. Como qualifica o atendimento recebido ao chegar à OCM?

 Acolhedor    Pouco Acolhedor    Não acolhedor         

2. Como avalia o ambiente da sala de espera em relação aos aspectos abaixo 

listados?

Climatização

 Agradável    Indiferente     Desagradável

Iluminação 

 Agradável    Indiferente     Desagradável

Acomodação

 Agradável    Indiferente    Desagradável

3. A disponibilidade de água, café e televisão tornam a espera:

 Agradável    Indiferente    Desagradável

4. Como avalia o atendimento prestado pelo seu dentista? 

 Acolhedor    Pouco acolhedor    Não acolhedor   

5. Marque a opção que considera mais importante na sala de espera enquanto 

aguarda a consulta (assinale apenas uma opção):

 Receber informação sobre o tempo de espera ou sobre o atraso de sua consulta   

  Televisão

 Disponibilidade de água e café 

 Decoração do local (cor das paredes, iluminação, aquário, quadros, assentos)

RESULTADOS 
Demonstram-se nos gráficos seguintes, os resultados da pesqui-

sa de opinião realizada: 

Gráfico 1: Qualificação pelo usuário do atendimento recebido ao 
chegar à OCM.

Gráfico 2: Avaliação da climatização no ambiente da sala de espera.

Gráfico 3: Avaliação da iluminação no ambiente da sala de espera.
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Diante dos resultados representados, depreende-se que a maio-
ria dos entrevistados qualificou o atendimento recebido à entrada da 
OCM como acolhedor, bem como considerou agradável a sensação 
de conforto no ambiente de espera, no que tange à climatização, ilu-
minação e acomodação. A disponibilização de água, café e televisão 
significou um recurso capaz de tornar a espera mais agradável, na 
medida em que interfere na percepção desse período pelo usuário e 
ocupa o lugar de alimento emocional.12 O atendimento prestado pelo 
dentista foi satisfatório, na medida em que 88% elegeram tal proce-
dimento como acolhedor.

Mapeando-se aspectos considerados importantes para a experi-
ência de espera, verificou-se que 70% consideram muito importante 
receber informação sobre o tempo de espera ou sobre o atraso de 
sua consulta, o que faz referenciar Maister ao conceber que as espe-
ras não esclarecidas aparentam ser mais longas que as esperas on-
de uma satisfação é dada ao cliente e 23% consideraram a televisão 
como quesito mais importante, o que mais uma vez é corroborado 
pelo autor supracitado ao indicar que a espera desocupada aparenta 
ser mais longa que a espera ocupada.20 

DISCUSSÃO

Através de um diagnóstico institucional, procurou-se avaliar o 
ambiente físico, social e interpessoal, bem como a utilização do con-
ceito de acolhimento pelos profissionais de saúde, verificando-se 
que o acolhimento é um processo presente no ambiente de espera 
da OCM. 

 Diante dessa observação e da possibilidade de articular um ser-
viço humanizado, acolhedor, tecnicamente competente e que busca 
excelência e satisfação do usuário-cliente, é que se sugere o apri-
moramento do acolhimento através de ações que atendam aos cola-
boradores assim como aos usuários. A primeira ação seria a criação 
de um espaço de aprendizagem virtual, no sentido de aprimorar o 
acolhimento e suas técnicas, voltado para a tripulação da instituição, 
e a segunda ação seria o aperfeiçoamento do ambiente de espera, 
de maneira a estabelecer um local com potencial para divulgar ati-
vidades educativas e preventivas em saúde e possibilitar uma expe-
riência de espera agradável e acolhedora, voltada para os usuários. 

Tais sugestões são consoantes à Política de Humanização pre-
conizada pela Marinha que tem como foco desenvolver programas 
voltados para o bem-estar do usuário, mediante o preparo de pes-
soal, a melhoria das instalações e a revisão de procedimentos, bem 
como procuram qualificar a experiência do usuário-cliente no contex-
to de serviços. 

CONCLUSÃO

Após análise dos resultados obtidos e tendo como referência a 
literatura citada, conclui-se que:
1. O acolhimento direciona-se para a melhoria da qualidade de vida 

do usuário e do profissional em saúde, através da valorização do 
sujeito, do resgate da humanização e da organização dos ser-
viços. É um processo em construção, que demanda ambiência 
agradável, comprometimento profissional e constante revisão das 
práticas, na direção da valorização da dignidade humana. 

2. A pesquisa de opinião realizada avaliou a impressão do usuário 
em relação ao atendimento recebido e ao conforto oferecido no 

Gráfico 4: Avaliação da acomodação no ambiente da sala de espera.

Gráfico 5: Avaliação do efeito sobre a espera causado pela dispo-
nibilidade de água, café e televisão no ambiente da sala de espera.

Gráfico 6: Qualificação pelo usuário do atendimento prestado pe-
lo dentista.

Gráfico 7: Quesito considerado mais importante na sala de espera 
pelo usuário.
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ambiente de espera da OCM. Por meio desta, verificou-se que o 
acolhimento atende à Política de Humanização do SSM, ao valo-
rizar o usuário como cidadão de direito, e é um processo presente 
no ambiente de espera da OCM. 

3. Investir na capacitação profissional através da criação de um es-
paço de aprendizagem virtual voltado para a conscientização do 
acolhimento e humanização no cuidar, constitui uma ferramenta 
importante. 

4. Como proposta de serviço voltada para a otimização do período 
em que o usuário aguarda atendimento, sugere-se que a sala de 
espera seja vista como um espaço potencial para ações educa-
tivas, fornecendo informações através da veiculação de vídeos, 
com temas ligados à promoção e recuperação de saúde e melho-
ra na qualidade de vida.
Nesse contexto, prover serviços no estado da arte constitui um 

permanente desafio para a OCM, que se esforça continuamente em 
ultrapassar limites de diferentes dimensões e se manter em constan-
te evolução. 
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A WELCOMING ENVIRONMENT IN THE WAITING 
ROOM OF THE NAVY CENTRAL DENTAL CLINIC

CC (CD) Thaís Valim de Carvalho1 

ABSTRACT
This study investigated how welcoming the waiting room environment at the Odontoclínica Central da Marinha - OCM (Central Navy Dental 

Clinic) was, by means of a bibliographic review and survey conducted with their patients, aiming at checking whether welcoming is a condition 
present in that environment. The theoretical reference is based on marine publications and articles pertaining to the subject matter. Welcoming 
means valorizing the different subjects involved in health care process.  A meaningless hospitality may be a critical factor in providing a service, 
which leads us to give an opinion about the importance of courtesy and a welcoming attitude in the management of such activity. A welcoming 
waiting environment establishes a humanized relationship between the patient and the professional, and appraises affection and sensitivity as 
essential elements for health care. The survey disclosed a satisfactory result, according to which the service is rated as welcoming. Implement-
ing humanization actions in health care service is a challenge, probably because it is the most intangible of all services. This article suggests 
providing the professionals with proper qualification in a virtual learning space, as well as to improve the waiting environment in order to provide 
a potential site to disclose educational and preventive health activities which enable the patient/service user to have a pleasant and welcoming 
waiting time. In this context, providing state-of-the-art services is an ongoing challenge for OCM, which continuously strives to exceed the limits 
of different dimensions and keep evolving.

Keywords: Humanization of Assistance; User Embracement.

INTRODUCTION
Humanization and welcoming have been the subject of national debate started by the National Policy for Humanization of the Sistema 

Único de Saúde – SUS (Public Unified Health System) implemented by the Ministry of Health by proposing that the patient be well cared for 
in a welcoming environment under this system. 1 As a result of such policy, the Policy for Humanization in the Sistema de Saúde da Marinha – 
SSM (Navy Health Care System) was approved. It recommended that humanized actions be taken, such as the establishment of a welcoming 
environment and improvement of the waiting room area and services provided.2,3 

Reduction in the waiting in line and in the waiting time to receive healthcare provides a welcoming service and integrate the organiza-
tional culture to the principles of humanization. Thus, a welcoming environment improves the service quality and enhances the relationship 
between professional and patient. As a health care institution specialized in Dentistry, the valuation of the client and continued improvement 
of the quality of the product offered must be part of the service package provided by Odontoclínica Central da Marinha (OCM). Therefore, 
the article discusses the welcoming process and its conceptions in the waiting environment of OCM, seeking to identify it as a tool capable 
of adding value to the humanization of health care service. A bibliographic review and opinion survey conducted with the patients were 
used as supporting source.

Investigating the adequacy of the environment with respect to welcoming the patient/service user justifies this study, which in turn, becomes 
relevant as a welcoming service is set as one of the goals recommended by the Policy for Humanization of SSM. In view of the foregoing, the 
purpose of this study was to check if the waiting environment of OCM is welcoming. 

Welcoming and waiting room: exploring the subject matter
The National Policy for Humanization of the Public Unified Health System (SUS) considers welcoming proposal to be a key resource to 

humanize its services. As a result of the guidelines addressing the navy medical-hospital and dental care,4 the Policy for Humanization of SSM 
was approved requiring health care units to comply with it. According to such policy, OCM revised the processes, seeking to manage  its ser-
vices in order to provide a humanized health care service. 

Considering humanization, welcoming, waiting environment and services as distinct dimensions, it is necessary to explain the definitions 
of the themes to achieve a better understanding. It is known that to humanize health care services and to invest in the well-being of the patient 
are issues of national concern, and the humanization is one of the priority programs of the Ministry of Health.5 
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of OCM.
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According to Ferreira, to humanize means: “make human, treat-
able, gentle, to civilize”.6 For the Policy for Humanization of SSM, 
“humanization” means “valuation of the different subjects involved in 
health care process: patients/service users, care providers and man-
agers”.3 Therefore, it is noticed that health care services require the 
transformation of how one perceives the patient/service user, from 
passive object to subject that enforces the right to use a service which 
takes responsibility for ethical and technically sound procedures car-
ried out by responsible professionals. This change is about a man-
agerial approach that places health as a dimension of the service 
sector. In providing a service, it is important that the manager con-
cerns with the waiting environment of OCM, because it represents 
the place where patients have their first contact with the organization, 
where they record their first impressions, starting their interaction with 
the professionals who welcome them and the client experience in 
receiving the service of that company. Implementing actions for hu-
manization of health care service is a challenge. This service is more 
complex than others, probably because it is the most intangible of all. 
As characteristic of the service industry, the product is not tested be-
fore purchase, as well as one cannot evaluate it after consumption. 
The patient submitted to treatment may not be able to assess if all 
procedures were performed with high quality.7

The service defined as the set of activities performed to meet 
the needs of the client is an experience lived by the client,8 produced 
and consumed simultaneously with the participation of the client in its 
production process.9

Considered as actions, efforts or performances, services cannot 
be touched, felt or tasted. Goods, on the other hand, are touchable 
and tangible, and can be kept and sold later. In this environment of 
contradictions, the intangibility, i.e. the lack of physical substances 
emerges as the key difference between goods and services.10

Ferreira considers welcoming the “act or effect of welcoming, re-
ception, attention, regard”.6 As presented in the Policy for Humaniza-
tion of SSM, welcoming “presupposes a change in the professional/
patient relationship by means of technical, ethical, humanitarian and 
solidarity parameters”.3 If we assume that welcoming implies “to wel-
come” and “give attention”, the structuring of an organizational action 
plan must include a strategy designed to enable the patient to re-
ceive the care and attention desired, besides the treatment indicated. 
However, the issue here is not focused on clinical procedures, but on 
how the patient/service user is perceived and the improvement of a 
responsible attitude, able to welcome and give satisfactory answers, 
thus making welcoming a process of competence and responsibility 
of all professionals. 

Therefore, it is necessary to provide new forms of welcoming by 
humanizing the care and improving the quality of health services pro-
vided to people.11

Welcoming leads us to think of the act, but it is not only the act of 
receiving and does not take place in the reception only; this is a pro-
cess that results in a more humanized service that is to be provided 
by health professionals in different sectors of a health care facility, 
placing the patient in the core of that process. According to the con-
ception of Miranda and Miranda, welcoming is to allow help the fellow 
man, calling them by their name, emphasizing their individuality, feed-
ing them physically with a glass of water or cup of coffee, what could 

symbolize an emotional food.12 By receiving an individualized atten-
tion, the human being is considered in its entirety, which leads to think 
of welcoming as valuation of the human being and the assumption of 
a more supportive and respectful attitude towards the fellow man. A 
welcoming waiting environment establishes a humanized relationship 
between the patient/service user and the professional, and appraises 
affection and sensitivity as essential elements for health care. 

Welcoming seen as a process for humanization of health ser-
vices involves investment in the physical structure of the institution.13 
Therefore, it is important to offer a comfortable waiting room environ-
ment, providing the opportunity of a pleasant climate, television sets, 
warm decor, air conditioning, comfortable seating, among other items 
to ensure comfort.    

It is glimpsed that welcoming may permeate the “doing” of each 
professional in order to contemplate a practice that goes beyond an 
objective approach and broadens the focus of care beyond the bio-
logical dimension of the individual, thus allowing the qualification in 
the care with the other, taking into account their peculiarities. Howev-
er, because of the demand and production goals to be achieved, and 
as welcoming includes listening to the patients and give them time 
and attention, the appointment time is often required to be longer, 
which could mean an obstacle to its application. While immersed in 
fulfilling their obligations, health professionals can get lost among the 
individual requirements defined by the needs of each patient/service 
user, disappointing them on any expectation of a welcoming service. 
Consistent with the above, it is perceived as an obstacle to the den-
tist to combine welcoming and a high demand for dental care. In this 
scenario, a gap may be created between the dentist and patient to be 
closed by welcoming. 

The waiting room is the environment where patients have their 
first contact with the organization, and where the interaction with 
the professionals who receive them occurs, and the first impres-
sions of the institution are recorded. The patient is received by 
those professional in the name of the organization, and a hospi-
table experience should be created as a means of humanizing the 
services. Therefore, a meaningless hospitality may be a critical fac-
tor in providing a service, which makes us to give an opinion about 
the importance of courtesy and a welcoming attitude in the man-
agement of such activity.    

It should show positive connotations and stimulate feelings of 
safety and welcoming.14 It is emphasized the importance of physi-
cal facilities that contribute to the perception of quality of the ser-
vice provided.15 

The conception of atmosphere denotes the treatment given to 
physical space, understood as a social, professional and interperson-
al relationship space, and it should improve the humanized, resolute, 
welcoming service and contribute to health care process.16 According 
to Lytle and Mokwa,17 patients generally look for tangible information 
to help them in assessing the competence of the health care provider, 
once this service is essentially an intangible process. The appear-
ance of the service providers, decor and structure of the facilities are 
these tangible benefits. John18 highlights the importance of the physi-
cal environment in influencing how the client assesses the quality of 
the service provided. 

The wait, as a part of the service, is almost an inevitable condi-
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tion and the environment influences the emotional state of the pa-
tients, interfering with their behavior and triggering reactions such 
as the approach behavior intended to extend the relationship and 
stay longer in the place, and the rejection behavior that is contrary 
to that approach.15

The waiting environment should meet the aspirations of the 
patients, providing a warm and comfortable room, including infor-
mation and flow facilitation.19 Its structure should take into account 
elements such as furniture and decor, television set, color of the 
walls, drinking fountains and other factors that enhance the feeling 
of welcoming and comfort and contribute to distract the patient from 
the expectation caused by the time before their appointment. The 
harmony of these elements reveals significance at the possibility of 
fostering an anticipated impression that one will find tidiness, com-
fort, recognition of their individuality and professional competence 
in that institution.14 

Thus, welcoming will be analyzed and studied to investigate its 
present condition in the waiting environment of OCM.

METHODOLOGY

This study was based on a survey in the form of a questionnaire 
conducted on the premises of OCM, considered as a health facility, in 
the month of July, 2010. 

A questionnaire structured with direct questions was used as 
an instrument to collect data, and it was answered by sixty anon-
ymous patients/service users, randomly selected in the waiting 
room of that institution. The survey was guided by two core ques-
tions: how the patient feels in the waiting room, in terms of com-
fort, and if he/she perceives welcoming as a condition present in 
OCM (Figure 1).

The survey outcome was tabulated and depicted by pie charts.

Figure 1: Survey Questionnaire

ODONTOCLÍNICA CENTRAL DA MARINHA

OPINION SURVEY

Mr. (Ms.)  

This is an assessment questionnaire to assess welcoming at this 
Dental Clinic. The results of this survey will be used on the prepara-
tion of a research paper.  

Identification is not necessary.

1. How do you rate the service received when arriving at OCM?

  Good    Poor    Bad

2. How do you rate the waiting room environment regarding the following aspects?

Air conditioning 

  Pleasant    Indifferent    Unpleasant

Lighting

 Pleasant    Indifferent    Unpleasant

Accommodation

 Pleasant    Indifferent    Unpleasant

3. Water, coffee and television available make the waiting:

 Pleasant    Indifferent    Unpleasant

4. How do you rate the service provided by your dentist? 

 Good    Poor    Bad  

5. Check the option that is most important to you while you wait in the waiting room 

(please check one only):

 Receive information about the waiting time or delay in your scheduled appointment time                                    

 Television

 Water and coffee available  

 Decor of the place (color of the walls, lighting, aquarium, paintings, seating)

RESULTS 
The results of the opinion survey are shown in the following 

charts: 

Chart 1: Rating given by the patient for the service received when 
arriving at OCM

Chart 2: Rating of the air conditioning in the waiting room area.

Chart 3: Rating of the lighting in the waiting room area.
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In view of the results depicted, it is inferred that most respondents 
rated the service received at the reception of OCM as welcoming, and 
also the feeling of comfort in the waiting room was rated as pleasant for 
air conditioning, lighting and accommodation. Providing water, coffee 
and television while waiting results in making the wait period a more 
pleasant experience for clients.12 The service provided by the dentist 
was satisfactory as 88% rated the procedure as welcoming.

By mapping the aspects considered important for the waiting ex-
perience, it was found that 70% considered very important to receive 
information about the waiting time or delay in their appointment, what 
leads to refer to Maister when conceiving that unexplained waiting 
times appear to be longer than properly explained waiting times, and 
23% considered the television as the most important topic, what once 
more is confirmed by the mentioned author when stating that the idle 
waiting time appears to be longer than the occupied waiting time.20 

DISCUSSION

Through an institutional diagnosis, it was sought to assess the 
physical, social and interpersonal environment, as well as the use of 
the concept of welcoming by health care professionals, and the find-
ings show that welcoming is a process present in the waiting environ-
ment of OCM. 

 In view of the above findings and the possibility of articulating 
a humanized, welcoming, technically competent service that seeks 
excellence and satisfaction of the patient-client, welcoming is sug-
gested to be improved through actions that meet both co-workers 
and patients. The first action would be the creation of a virtual learn-
ing space for the institution crew, in order to improve welcoming and 
its techniques, and the second action would be the improvement of 
the waiting environment in order to provide a location with potential to 
disclose educational and preventive health activities and enable the 
patients to have a nice and welcoming waiting experience. 

Such suggestions are in accordance with the Policy for Human-
ization recommended by the Navy whose focus is the development of 
programs dedicated to the well-being of the patient, through person-
nel qualification, improvement in facilities and revision of the proce-
dures, further to qualifying the patient-client experience in the context 
of the services. 

CONCLUSION
After an analysis of the results obtained and having the cited lit-

erature as basis, it was concluded as follows:
1. Welcoming aims at improving the life quality of the patient and 

health care professional through valuation of the subject, and re-
covery of humanization and organization of the services. It is an 
ongoing process that demands a pleasant environment, profes-
sional commitment and continued review of the practices, aiming 
at valuing human dignity.

2. The survey conducted assessed the impression of the patient re-
garding the service received and comfort offered in the waiting en-
vironment of OCM. The survey revealed that welcoming meets the 
Policy for Humanization of SSM by increasing patients’ satisfaction 
with the service provided, and it is a process present in the waiting 
environment of OCM.

3. Investing in job qualification and training through the creation of a 

Chart 4: Rating of accommodation in the waiting room area.

 Chart 5: Rating of the impact over waiting when water, coffee and 
television were available in the waiting room area.

Chart 6: Client's rating of the service provided by the dentist

Chart 7: The topic considered most important in the waiting room by 
the patient.
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virtual learning space aimed at raising awareness of welcoming 
and humanization in care, is an important tool. 

4. As service proposal focused on optimization of the time during 
which the patient waits for care, it is suggested seeing the waiting 
room as a potential space for educational actions, by broadcasting 
videos with information on themes related to health promotion and 
recovery and life quality improvement.
In this context, providing state-of-the art services is an ongoing 

challenge for OCM, which continually strives to exceed the limits of 
different dimensions and keep evolving. 
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COMPARAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS 
HISTOPATOLÓGICOS POR CORTES DE CONGELAÇÃO 
E PARAFINA EM PACIENTES PORTADORES DE 
NEOPLASIA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL*

RESUMO
A avaliação de pacientes portadores de neoplasia do Sistema Nervoso Central muitas vezes requer a realização de biópsia e estudo histopa-

tológico para confirmação diagnóstica. Este artigo volta-se para a realização de exame por cortes de congelação para diagnóstico per-operatório 
em pacientes da Clínica de Neurocirurgia, portadores de lesões do Sistema Nervoso Central e a proporção de diagnósticos compatíveis com 
o resultado dado pelo estudo em cortes de parafina. OBJETIVO: este artigo realiza uma avaliação comparativa dos resultados dos exames por 
cortes de congelação com o resultado final, dado pelo exame dos cortes em parafina. METODOLOGIA: foram revisadas as requisições de exame 
de todos os pacientes submetidos a biópsia estereotáxica cerebral, que constavam nos arquivos do Serviço de Anatomia Patológica do Hospital 
Naval Marcilio Dias, no período de maio de 2000 a maio de 2005, nos dando uma amostra de 108 biópsias realizadas. RESULTADOS: de um total 
de 108 casos incluídos no trabalho, em 81 foi possível definir a lesão como benigna ou maligna, 18 não receberam diagnóstico conclusivo, sendo 
necessário aguardar os cortes histológicos pela parafina, e nove receberam um diagnóstico outro que não benigno ou maligno. A partir daí pode-
se comparar os resultados com a parafina. Ao final do estudo, observou-se que 94,0% dos exames de congelação foram concordantes, com 5,0% 
de falso-positivos e 1,0% de falso-negativos, valores condizentes com a literatura correlata. CONCLUSÕES: foi observado que a concordância 
entre os resultados de congelação e parafina no SAP-HNMD são semelhantes à encontrada na literatura mundial; entretanto ainda é expressiva 
a quantidade de diagnósticos inconclusivos nos exame por cortes de congelação, quando comparado a outros estudos.

Palavras-chave: Técnicas estereotáxicas; Secções congeladas.

INTRODUÇÃO
Quando tratamos de qualquer assunto referente ao Sistema Nervoso Central, uma das primeiras dúvidas que nos ocorre é sobre qual o 

método mais apropriado para se chegar ao diagnóstico de uma lesão, sem que isso represente um elevado grau de morbidade para o pa-
ciente. É importante lembrar que, atualmente, com o advento da tomografia computadorizada e das técnicas de marcação e biópsia, torna-se 
muito mais fácil, pelo menos, a identificação da natureza da lesão (benigna ou maligna), sendo muitas vezes possível a liberação de um re-
sultado histopatológico definitivo durante o ato per-operatório.

Existem atualmente na literatura diversos trabalhos que possuem como objetivo, verificar a acurácia diagnóstica da análise histopatológica 
per-operatória, comparando-a com o diagnóstico final dado pelo estudo por cortes de parafina. A maioria desses estudos, entretanto, verifica 
essa acurácia por meio da confecção de esfregaço e “imprint” do material, corado com azul de toluidina ou hematoxilina-eosina, e avaliação 
do espécime com base nos aspectos citológicos da lesão; poucos trabalhos consideram isoladamente o emprego do estudo por cortes de 
congelação. Alguns, entretanto, apontam para taxas semelhantes de realização do diagnóstico com a confecção de lâmina de citologia e por 
cortes de congelação, estando o último mais indicado na presença de material mais sólido. 

Por outro lado existem estudos na literatura que abordam o “peso” da história clínica e da imagem na identificação do processo patológico e 

Recebido em 9/6/2010
Aceito para publicação em 27/10/2010

CT (Md) Cesar de Souza Bastos Junior¹ 
Aldo José Ferreira da Silva² 

CC (Md) Ana Lúcia Botelho Guimarães Arêas³
 

¹ Assistente do Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Naval Marcílio Dias. Especialista em Anatomia Patológica pela Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro – UniRio. 
² Medico Residente do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Naval Marcílio Dias – HNMD. 
³ Chefe do Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Naval Marcílio Dias – HNMD. Mestre em Anatomia Patológica pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro – UFRJ.

*Trabalho apresentado na XXIII Jornada Científica do Hospital Naval Marcílio Dias, em fevereiro de 2009.



46
 I A

rq
. B

ra
s.

 M
ed

. N
av

al
, R

io
 d

e 
Ja

ne
iro

, 7
2(

1)
: 4

5-
48

46
 I A

rq
. B

ra
s.

 M
ed

. N
av

al
, R

io
 d

e 
Ja

ne
iro

, 7
0 

(1
)

o aumento no percentual de diagnósticos precisos, por ocasião do em-
prego das técnicas de biópsia estereotáxica, seguida de histopatológi-
co. Novamente o procedimento per-operatório mostrou-se justificado, 
em virtude da não realização do diagnóstico corretamente, principal-
mente das lesões não neoplásicas, quando o estudo histopatológico 
não é empregado, em conjunto com a hipótese clínica e radiológica.

O presente trabalho se atém à aplicação do estudo por cortes 
de congelação para o diagnóstico per-operatório, em pacientes da 
Clínica de Neurocirurgia, com o diagnóstico de lesões do Sistema 
Nervoso Central e a sua proporção de acertos, tendo como base o 
diagnóstico final dado por cortes de parafina.

OBJETIVOS
O objetivo principal deste artigo foi realizar uma correlação entre 

os resultados dos exames por cortes de congelação com o resulta-
do final, dado pelo exame dos cortes em parafina, verificando dessa 
forma a proporção de casos no qual existe discrepância entre o re-
sultado obtido durante a realização do ato cirúrgico e após o mesmo, 
quando já está pronta a lâmina da parafina.

MATERIAL E MÉTODOS
Material clínico

Foram revisadas as requisições de exame histopatológico de to-
dos os pacientes submetidos a biópsia estereotáxica cerebral, que 
constam nos arquivos do Serviço de Anatomia Patológica do Hospi-
tal Naval Marcílio Dias, no período de maio de 2000 a maio de 2005, 
resultando em um total de 108 biópsias.

Os diagnósticos de exames por cortes de congelação foram separa-
dos em benignos, malignos, aguardar parafina e outros. Consideraram-
se as neoplasias como benignas ou malignas, de uma forma geral; com 
relação ao astrocitoma, optou-se por utilizar a classificação da OMS em 
quatro graus, tendo sido considerados os dois primeiros como benignos 
(de baixo grau) e os dois últimos como malignos (de alto grau). 

Aqueles materiais cuja avaliação microscópica era inconclusiva 
para malignidade, necessitando de posterior confirmação pelo mé-
todo da parafina, foram agregados sob o título “aguardar parafina”. 
Qualquer outro resultado na congelação diferente dessas opções, 
foi considerado como “outros” e seus resultados na microscopia não 
foram levados em consideração para comparação, visto que tais da-
dos não poderiam ser confrontados  com o diagnóstico posterior pela 
parafina, baseando-se nas variantes utilizadas; em nossa casuística, 
nove casos foram assim classificados. 

RESULTADOS
Foram analisadas 108 requisições de exames histopatológicos 

de material proveniente de lesões do Sistema Nervoso Central, cole-
tados através de biópsia estereotáxica, apresentando a seguinte dis-
tribuição, com relação aos resultados dados pelo exame por cortes 
de congelação (tabela 1).  

Após a verificação dos diagnósticos dados pelo exame por cor-
tes de congelação, foram confrontados com os obtidos no estudo por 
meio do exame por cortes em parafina, tendo sido considerado este 
método como o diagnóstico final e os dados distribuídos, como pode 
ser observado na tabela 3.

Benignos Malignos Ag. Parafina Outros Total

Nº de casos
44 

(40,74%)
37

(34,25%)
18

(16,6%)
9

(9,8%)
108

(100,0%)

Tabela 1: Distribuição dos resultados dos casos dos exames por cor-
tes de congelação.

Tabela 2: Distribuição dos resultados dos casos dos exames por 
cortes em parafina.

Benignos Malignos Total

Nº de casos 66 42 108

Diagnóstico da
Congelação

Parafina

Benigno Maligno

Benigno 44 43 1

Maligno 37 4 33

Ag. Parafina 18 10 08

Outros 9 7 2

Tabela 3: Correlação dos resultados.

Outra forma de se analisar esses dados é pela separação dos 
casos entre aqueles que apresentaram diagnóstico durante o exame 
por cortes de congelação (maligno ou benigno) e aqueles que não ti-
veram diagnóstico conclusivo (sendo necessário aguardar o resulta-
do do exame por corte em parafina) ou que obtiveram qualquer outro 
diagnóstico além de benigno ou maligno.

Tais considerações podem ser expostas da seguinte forma:

Gráfico 1: Correlação dos resultados, em valores absolutos, de exa-
mes por cortes de congelação x exames por cortes em parafina.

Gráfico 2: Relação percentual de diagnósticos per-operatórios.
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O gráfico 2 reflete que, de um total de 108 casos incluídos no tra-
balho, em 81 foi possível definir a lesão como benigna ou maligna, 
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18 não receberam diagnóstico conclusivo, sendo necessário aguardar 
os cortes histológicos pela parafina e nove receberam um diagnóstico 
outro que não benigno ou maligno. A partir daí pôde-se comparar os 
resultados com a parafina, o que se encontra ilustrado no gráfico 3.

uma quantidade de material suficiente para realização de exames 
por cortes de congelação. Do total de 100 casos, o diagnóstico foi de-
finido pelo exame de congelação em 93, sendo, entre eles, 83 casos 
de neoplasia. Além disso, foi observada uma concordância entre os 
diagnósticos feitos na congelação e na parafina, de 92% dos casos. 
A presente casuística, apesar de apresentar um percentual reduzi-
do de diagnósticos no período per-operatório (75%  comparado com 
cerca de 93% dos casos de Colbassani), a taxa de diagnósticos ana-
tomopatológicos per-operatórios concordantes chega a 94%, seme-
lhante aos 92% citados no trabalho anterior. Colbassani mostra ainda 
em seu trabalho que acredita que a maioria dos diagnósticos pode 
ser dado em cortes histológicos de congelação, sem a necessidade 
de cortes por parafina.

O trabalho de Fazilet Kayaselçuk e cols.,4 realizado com mate-
riais de várias especialidades diferentes da patologia, entre elas a 
neuropatologia, merece importantes considerações; foram levanta-
dos um total de 1. 392 casos de patologias diversas, tendo sido 1.339 
casos, aproximadamente 96,1% dos casos diagnosticados durante o 
exame de congelação. O segundo ponto relevante do estudo, diz res-
peito ao número de casos de realização de estudo por cortes de con-
gelação levantados em um período de nove anos, correspondente a 
85 casos, enquanto em nosso estudo, apresentamos uma casuística 
de 108 casos, em um período de quatro anos. Outro ponto refere-
se à quantidade de diagnósticos dados no momento do estudo pela 
congelação, que em nosso trabalho representou 75% dos casos, em 
comparação com 91,7%, no estudo em questão; isso reflete um nú-
mero significativo de diagnósticos pelo exame por cortes de congela-
ção inconclusivos, cerca de 17% do total, referidos em nosso estudo 
como “aguardar parafina”. 

Nos dados levantados nesse trabalho, relativos a pacientes por-
tadores de neoplasia de Sistema Nervoso Central, observa-se um 
total de 85 casos, tendo 78 casos recebido diagnóstico durante a 
cirurgia, o que corresponde a 92,8%, o restante (sete casos – 8,2%), 
necessitando aguardar o exame por cortes de parafina para o diag-
nóstico, em contraste com os 17% de diagnósticos inconclusivos 
pela congelação em nosso trabalho. Com relação ao percentual de 
concordância entre congelação e parafina, encontrados no estudo 
de Fazilet, encontra-se um percentual de 89,7% de correlação, com 
1,28% de falso-negativos e 2,56% de falso-positivos; a concordância 
de nossos resultados na congelação com a parafina foi de 94,0%, ao 
lado de 5,0% de falso-positivos e 1,4% de falso-negativos.

A maioria dos trabalhos na literatura atual apresenta índices de 
concordância variando de 88,9% a 98,9%, em se tratando de estu-
dos que comparam o método de congelação com o método da pa-
rafina, de uma forma geral, e não restrito a material proveniente do 
Sistema Nervoso Central, que na maioria dos casos é um material 
em pequena quantidade, fragmentado e não biopsiado diretamen-
te e sim guiado por esterotaxia, o que eleva o grau de dificuldade 
do método.

É ainda importante citar que, a maioria dos trabalhos está vol-
tada para a comparação no período intraoperatório dos métodos de 
congelação e citopatológico (esfregaço ou “imprint”), no caso da ava-
liação de material proveniente de neurocirurgia. Existem poucos tra-
balhos voltados para a acurácia do método de congelação isolado 
em biópsias estereotáxicas.

DISCUSSÃO
O levantamento desses valores, anteriormente explicitados, nos 

mostra que, apesar da dificuldade técnica inerente à técnica de cor-
tes por congelação, foi possível se estabelecer uma boa correlação 
entre o diagnóstico histopatológico per-operatório e o estudo do ma-
terial, posteriormente, por cortes de parafina. 

No estudo de Prey,1 que trata de exames histológicos por 
congelação, de uma forma geral, encontramos um levantamento 
de 4.057 casos, sendo estes de congelação de tecido mamário, 
linfonodal, pele, entre outros. Foi encontrada uma concordância 
de diagnósticos entre os métodos de cortes por congelação e 
parafina, de 91,5%, mostrando uma semelhança expressiva com 
os dados encontrados neste trabalho, aproximadamente 94,0%, 
mesmo em se tratando de sítios diferentes de coleta de material 
e patologias diversas. 

Um estudo brasileiro de Morini e cols.2 apresenta um levanta-
mento de 1.532 peças cirúrgicas submetidas à congelação, mos-
trando que esse método chega a apresentar uma sensibilidade de 
96,5% e uma especificidade de 98,3%.

No trabalho de Colbassani e cols.3 foram estudados 100 casos 
de análise histopatológica de tecido proveniente do Sistema Ner-
voso Central, sendo que entre estes, 87 foram provenientes de bi-
ópsias estereotáticas, tendo sido em 97 casos considerados com 

Gráfico 3: Relação percentual de diagnósticos concordantes.

Gráfico 4: Relação percentual de diagnósticos concordantes.
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CONCLUSÃO
Ao término deste levantamento, podemos chegar a algumas con-

clusões. Primeiramente, foi observado que a concordância entre os 
resultados de congelação e parafina no Serviço de Anatomia Pato-
lógica do Hospital Naval Marcílio Dias, são semelhantes à encontra-
da na literatura mundial; entretanto ainda é expressiva a quantidade 
de diagnósticos inconclusivos nos exame por cortes de congelação, 
quando comparado a outros estudos. 

É importante citar que embora todo patologista esteja apto a rea-
lizar um exame por cortes de congelação, a avaliação de material do 
Sistema Nervoso Central proveniente de biópsias estereotáxicas não 
é procedimento comum em nosso meio, portanto, faz-se necessária 
a presença de um especialista em neuropatologia para otimização 
do procedimento.

Um ponto de suma importância é o correto preenchimento da 
ficha de solicitação de exames com os dados clínicos pelo cirurgião 
ou seu assistente; esse é um dos principais auxílios ao patologista 
na hora de estabelecer o diagnóstico da lâmina, seja na congelação 
ou na parafina.

O material coletado por biópsia estereotáxica muitas vezes é re-
tirado de um local pouco visível ou não visível diretamente aos olhos 
do neurocirurgião, o que frequentemente resulta em uma coleta de 
quantidade insuficiente para o diagnóstico ou muito fragmentada, o 
que, novamente, dificulta a técnica. Para que esse procedimento te-
nha o sucesso almejado, o trabalho em equipe multidisciplinar é im-
perativo, contando com: neurorradiologista, neurocirurgião estereo-
táxico e neuropatologista. A presença desses profissionais em sala, 
discutindo caso a caso, resulta na eficácia do diagnóstico.

Por fim, impõe-se como necessária a realização de mais traba-
lhos com relação a esse assunto, para que se possa avaliar a acurá-
cia e eficiência do método de congelação, no diagnóstico intraopera-
tório de neurocirurgias com biópsias estereotáxicas. 
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COMPARISON OF FROZEN AND PARAFFIN-
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NERVOUS SYSTEM NEOPLASM*
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ABSTRACT
The evaluation of patients with tumor in the Central Nervous System often requires a biopsy and histopathologic study to confirm diagno-

sis. This article focuses on frozen-section examinations for intraoperative diagnosis in patients with Central Nervous System lesions treated at 
the Neurosurgery Clinic, as well as on the percentage of diagnoses consistent with the result provided by paraffin-embedded section examina-
tions. OBJECTIVE: This article provides a comparative evaluation of the results of frozen section examinations with the final paraffin section 
examinations. METHODS: We reviewed the examination request forms of all patients undergoing stereotactic brain biopsy, which were included 
in the files of the Pathological Anatomy Unit, Hospital Naval Marcílio Dias, from May 2000 to May 2005, providing a sample of 108 biopsies 
performed. RESULTS: From a total of 108 cases included in the study, it was possible to identify the lesion as benign or malignant in 81 cases; 
a definitive diagnosis was not established in 18 cases, thus requiring a further histopathologic evaluation using paraffin-embedded sections. 
Nine were given a diagnosis other than benign or malignant. These data were compared to the results obtained by using the paraffin section 
method. At the end of the study, we observed that 94.0 % of the results from frozen section examinations were in agreement with the paraffin 
section examination results, and 5.0% were considered false-positive results and 1.0% as false-negative results. These results are consistent 
with the literature. CONCLUSIONS: We found that the matching results of frozen and paraffin section examinations at the SAP-HNMD are simi-
lar to those found in the international literature. However, the number of inconclusive diagnostic results using the frozen section method is still 
significant when compared to other studies. 

Keywords: Stereotactic techniques; Frozen sections. 

INTRODUCTION
When the topic involves the Central Nervous System, one of the first questions that come to mind is which method is the most appropriate 

to diagnose a lesion without exposing patients to a high degree of morbidity. It is important to remember that presently, with the advent of CT 
scan and labeling techniques and biopsy, it is easier to identify the nature of the lesion (benign or malignant), and often possible to obtain a 
definitive intraoperative histopathologic diagnosis.

There are now several studies in the literature whose purpose is to check the diagnostic accuracy of intraoperative histopathologic analysis, 
comparing it with the final diagnosis provided by the analysis of paraffin-embedded sections. Most of these studies, however, assess diagnostic 
accuracy by smearing and imprinting the material, staining it with toluidine blue or hematoxylin-eosin, and evaluating the specimen based on 
the cytological aspects of the lesion. Few studies have considered the isolated use of frozen-section analysis. Some studies, however, have 
indicated similar rates of correct diagnosis with sample preparation using cytological and frozen sections, and the latter is considered a more 
appropriate approach in the presence of more solid material.

On the other hand, there are studies in the literature that address the “weight” of the clinical history and of imaging in order to identify the 
pathological process and the increase in the percentage of accurate diagnoses when using stereotactic biopsy techniques, followed by histo-
pathology. Again, the intraoperative procedure has proved to be justified due to the failure to obtain a correct diagnosis, especially in non-neo-

¹ Assistant physician of the Pathological Anatomy Unit at Hospital Naval Marcílio Dias. Specialization in Pathological Anatomy from Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro – UniRio. 
² Resident Physician of the Neurosurgery Clinic at Hospital Naval Marcílio Dias – HNMD. 
³ Head of the Pathological Anatomy Unit at Hospital Naval Marcílio Dias – HNMD. Master’s degree in Pathological Anatomy from Universidade Federal do 
Rio de Janeiro – UFRJ.
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plastic lesions, when the histopathology is not employed, along with 
the clinical and radiological hypothesis.

This article focuses on the implementation of the frozen section 
analysis for the intraoperative diagnosis in patients with lesions in the 
Central Nervous System treated at the Neurosurgery Clinic, and the 
proportion of correct diagnoses based on the definitive diagnosis pro-
vided by the examination of paraffin sections.

OBJECTIVE
The main purpose of this paper was to establish a correlation be-

tween test results obtained by frozen section examinations and the 
definitive result by paraffin section examinations, thus checking the 
proportion of cases with discrepancy between the results obtained 
during the course of surgery and later, when the paraffin-embedded 
section was analyzed.

MATERIAL AND METHODS
Clinical material

We reviewed the request forms for histopathology of all patients 
undergoing stereotactic brain biopsy based on the files of the Pathol-
ogy Anatomy Unit, Hospital Naval Marcílio Dias, in the period from 
May 2000 to May 2005, which resulted in a total of 108 biopsies.

The diagnostic tests for frozen sections were classified as: ‘be-
nign’, ‘malignant’, ‘requiring paraffin analysis’ and ‘others’. Overall, the 
tumors were considered benign or malignant. In the case of astrocy-
toma, WHO classification was used to grade the specimen into four 
categories: the first two types were considered benign (low grade) 
and the other two types as malignant (high grade).

 Material with inconclusive microscopic evaluation for malignancy 
and requiring further confirmation by paraffin method was labeled as 
“requiring paraffin analysis”. Any other result different from these op-
tions was considered as “others” and the microscopic result was not 
taken into account for comparison because such data could not be 
used for later diagnosis by paraffin method, considering the variants 
used. In our series, nine cases had this classification.

RESULTS
One hundred and eight (108) forms requesting histopathology of 

material from lesions of the Central Nervous System were analyzed. 
Specimens were collected by stereotactic biopsy, providing the fol-
lowing distribution regarding the results based on frozen section ex-
amination (Table 1).  

The diagnostic results obtained by frozen section examination 
were compared with the results obtained by paraffin-embedded sec-
tion examination, which was the method established in this study to 
confirm the diagnosis.  Distribution of the results is given in Table 3.

Benign Malignant Requiring Paraffin 
Analysis

Others Total

# cases
44 

(40.74%)
37

(34.25%)
18

(16.6%)
9

(9.8%)
108

(100.0%)

Table 1: Distribution of the results of frozen section examinations.

Table 2: Distribution of the results of paraffin-embedded section 
examinations.

Benign Malignant Total

# cases 66 42 108

DIAGNOSIS OBTAINED BY FROZEN 
SECTION METHOD

PARAFFIN METHOD

BENIGN MALIGNANT

BENIGN 44 43 1

MALIGNANT 37 4 33

REQUIRING PARAFFIN 
ANALYSIS

18 10 08

OTHERS 9 7 2

Table 3: Correlation of results.

These data were also analyzed excluding the cases with no con-
clusive diagnosis (requiring paraffin analysis) or with any other diag-
nosis other than benign or malignant, thus considering for analysis 
only cases with diagnosis obtained using frozen section examination.

This analysis is depicted as follows:

Chart 1: Correlation of the results, in absolute values, by frozen vs. 
paraffin section examinations.

Chart 2: Percentage relationship of intraoperative diagnoses.

Chart 2 shows that, from a total of 108 cases included in the 
study, lesions were reported as benign or malignant in 81 cases, and 
in 18 cases the diagnosis could not be defined requiring histological 
confirmation by paraffin section examination. Nine cases received a 
diagnosis other than benign or malignant. These results allowed the 
comparison with the results obtained by paraffin-embedded section 
examination, which is displayed in chart 3.
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DISCUSSION
The analysis of these results shows that, despite the technical 

difficulties inherent to the frozen-section procedure, it was possible 
to establish a good correlation between intraoperative histopatho-
logic diagnosis and the later analysis of material by paraffin-em-
bedded sections. 

In the study developed by Prey,8 addressing frozen-section his-
tological examination, a total of 4,057 cases were assessed, corre-
sponding to frozen sections from the breast tissue, lymph nodes, skin, 
etc. A 91.5% agreement was found between the results obtained by 
frozen-section and paraffin procedures, which shows a significant 
similarity with the data found in our study, approximately 94.0%, even 
considering that the studies assessed different sites for material col-
lection and different pathologies. 

A Brazilian study by Morini et al.3 examined 1,532 surgical speci-
mens by frozen-section procedure and demonstrated that this meth-
od reaches a 96.5% sensitivity and a 98.3% specificity.

In the study by Colbassani et al.4 100 cases of histopathology of 
tissue from the Central Nervous System were studied. Eighty sev-
en (87) samples were obtained by stereotactic brain biopsy. In 97 
cases, sufficient material was collected to perform frozen-section 
examination. Diagnosis could be defined using frozen-section pro-
cedure in 93 cases, with 83 of them classified as ‘neoplasm’. Fur-
thermore, agreement in the diagnoses obtained by frozen-section 
and paraffin methods was seen in 92% of the cases. Although a 
reduced percentage of diagnoses in the intraoperative period (75% 
compared with about 93% from Colbassani’s cases) was obtained 

in our study, the agreement rate in the anatomopathological diag-
nosis during intraoperative period in this series reached 94%, which 
is similar to the one (92%) obtained by that author. Colbassani also 
stated in his study that he believes that the majority of diagnoses 
can be obtained using frozen histological sections, not requiring 
paraffin-embedded section examination.

The study conducted by Fazilet Kayaselçuk et al.,5 using mate-
rial from many different pathology areas, including neuropathology, 
deserves special consideration; a total of 1,392 cases of various 
diseases were assessed, with 1,339 cases, corresponding to ap-
proximately 96.1% of the cases, diagnosed by frozen-section ex-
amination. The second important point of the study is regarding the 
number of cases examined using frozen sections collected in a pe-
riod of nine years, corresponding to 85 cases, while in our study, 
we provided a sample of 108 cases collected during four years. 
Another point refers to the amount of diagnoses obtained, at the 
time of the study, by frozen section examination, which in our study 
accounted for 75% of the cases, compared with 91.7% in that study. 
This reflects a significant number of inconclusive diagnoses by fro-
zen-section examination, about 17% of the total, in our study, which 
was referred as “requiring paraffin analysis”. 

In the analysis of data collected in our study, relating to patients 
with Central Nervous System neoplasm, from a total of 85 cases, 78 
cases were diagnosed during surgery, which corresponds to 92.8%, 
and the remaining (seven cases – 8.2%) required further analysis 
with paraffin method for diagnosis, in contrast with 17% of inconclu-
sive diagnosis using frozen-section procedure in our study. With re-
spect to the percentage of agreement in results obtained by frozen-
section and paraffin methods, the study conducted by Fazilet found 
89.7% of correlation, with 1.28% of false-negative and 2.56% of false-
positive results. In our study, the diagnostic agreement between fro-
zen-section and paraffin-section methods was 94.0%, with 5.0% of 
false-positive and 1.4% of false-negative results.

The majority of studies in the current literature shows agreement 
rates ranging from 88.9% to 98.9%, when comparing frozen-section 
and paraffin methods in specimen in general, and not restricted only 
to material from the Central Nervous System, which generally corre-
sponds to a material found in small amount, mostly fragmented which 
sample collection is not possible to perform with direct biopsy, requir-
ing stereotaxic guidance. These factors also increase the level of dif-
ficulty of the method.

It is further important to note that most studies in the literature are 
focused on the comparison during the intraoperative period between 
frozen-section and cytology procedures (smear or imprint) for the ma-
terial examination in neurosurgery. There are few studies focused on 
the accuracy of the frozen-section method separately in samples ob-
tained by stereotactic biopsies.

CONCLUSION

Some conclusions can be drawn from this study. First, it was ob-
served that the correlation between frozen and paraffin results from 
the Pathological Anatomy Unit, Hospital Naval Marcílio Dias, is simi-
lar to the one found in the international literature. However, it is still 
significant the number of inconclusive diagnoses obtained by frozen 
section examination, when compared to other studies. 

Chart 3: Percentage relationship of diagnostic agreement.

Chart 4: Percentage relationship of diagnostic agreement.
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It is important to emphasize that, although any pathologist can 
perform frozen section examination, the assessment of the material 
collected from the Central Nervous System by stereotactic biopsy is 
not a common procedure in our practice; therefore, it requires the as-
sistance of a neuropathology expert to optimize the procedure.

It is of utmost importance to have the clinical data filled out cor-
rectly by the surgeon or his assistant in the forms requesting exami-
nation. This will significantly help the pathologist to diagnose the 
specimen, either by paraffin or frozen-section examination.

The material is generally collected by stereotactic biopsy from 
a place not visible or not directly visible to the eyes of the neurosur-
geon, often resulting in insufficient material collected for diagnosis or 
in specimen too fragmented, hampering the technique. For this pro-
cedure to be successful, a multidisciplinary teamwork – including a 
neuroradiologist, stereotactic neurosurgeon and neuropathologist – 
is imperative. The case-by-case discussion with these professionals 
would result in an effective diagnosis.

Finally, there will need to be further studies on the issue in order to 
evaluate the accuracy and effectiveness of frozen-section procedure for 
intraoperative diagnosis of neurosurgical stereotactic biopsies.
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PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DA ATENÇÃO 
FARMACÊUTICA NO SSM: DO DISCURSO 
PROFISSIONAL À EFETIVA PRÁTICA CLÍNICA

Cristiane Soares Cardozo1

RESUMO
A atenção farmacêutica (AF), filosofia de prática profissional que compreende a orientação e a indicação farmacêuticas, a educação sani-

tária, a farmacovigilância e o seguimento farmacoterapêutico (SFT) como atividades desempenhadas pelo farmacêutico focadas no paciente, 
vem se disseminando cada vez mais pelo mundo. Na Marinha do Brasil (MB), sua implantação foi determinada pelo Manual para Aplicação 
dos Programas de Saúde na Marinha do Brasil – DSM-1001 (2ª Rev), através da criação do Programa de Atenção Farmacêutica (PAF). No 
entanto, alguns farmacêuticos da MB não executam essas atividades por falta de tempo reservado para elas em sua rotina, em função das 
diversas funções que exercem. O objetivo deste artigo é apresentar sugestões de como a AF pode ser concretizada no cotidiano dos farma-
cêuticos que atuam nos diversos ambientes da MB. Foi realizada pesquisa bibliográfica e troca de informações com outros farmacêuticos 
clínicos, além do relato de experiências do autor em seu local de trabalho. São apresentados os pontos que devem ser comuns a todas as 
funções clínicas e sugestões de atividades junto ao paciente que podem ser realizadas pelos farmacêuticos da MB nos ambientes ambula-
torial (dispensação/orientação farmacêutica, indicação farmacêutica e seguimento farmacoterapêutico) e hospitalar (análise das prescrições, 
reconciliação medicamentosa, alta hospitalar, ações das unidades de Farmacovigilância e Centro de Informações de Medicamentos). Este 
artigo demonstra que a AF não é um conceito distante e complexo, mas sim uma filosofia profissional que pode ser traduzida em atividades 
concretas da rotina do farmacêutico da MB que lida com pacientes na sua prática diária. 

Palavras-chave: Atenção farmacêutica; Serviços Comunitários de Farmácia; Serviço de Farmácia Hospitalar. 

INTRODUÇÃO
A expectativa de vida dos seres humanos tem aumentado de forma espetacular nos últimos anos. Esse fato se deve a numerosos fatores 

dentre os quais se destaca a existência de medicamentos, que são a ferramenta terapêutica mais importante para prevenir, curar ou controlar 
a maioria das doenças. Todavia, nem sempre a utilização de um medicamento produz um resultado ótimo, seja porque apareçam efeitos ad-
versos ou tóxicos, ou porque não se consegue atingir os objetivos terapêuticos desejados.1,2 

Dader, Muñoz e Martínez-Martínez (2008) relembram que, para alcançar esse objetivo, a participação do farmacêutico é fundamental, 
especialmente na avaliação e acompanhamento dos resultados terapêuticos obtidos. No caso dos resultados negativos, devem ser realizadas 
as intervenções necessárias para resolvê-los, bem como eliminar as suas causas, em especial as passíveis de prevenção.3

A atenção farmacêutica (AF) é um modelo de prática profissional centrado no paciente onde o farmacêutico se responsabiliza pela ne-
cessidade, segurança e efetividade da sua farmacoterapia, garantindo que ele possa cumprir os esquemas terapêuticos e seguir o plano de 
assistência, de forma a alcançar resultados positivos. Diversos estudos mostram resultados concretos sobre o impacto positivo da AF sobre 
a qualidade de vida e os custos assistenciais.4 Este modelo pode ser traduzido na atividade prática essencial do trabalho farmacêutico, nos 
serviços de dispensação, indicação farmacêutica, seguimento farmacoterapêutico (SFT), farmacovigilância e educação sanitária, com o ob-
jetivo de prevenir os resultados negativos associados ao medicamento,3 conforme ilustrado na Figura 1. O Consenso Brasileiro de Atenção 
Farmacêutica confirma esse raciocínio, discriminando essas atividades como componentes da AF.1,2 

1Farmacêutica, Especialista em Atenção Farmacêutica, Hospital Naval Marcílio Dias  – Rio de Janeiro/RJ

Recebido em 28/3/2011  
Aceito para publicação em 31/3/2011
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 Figura 1: Atividades de atenção farmacêutica no marco do trabalho 
habitual da farmácia.

• É necessário começar a agir! Não existem barreiras para esta-
belecer práticas de cuidado do paciente, mas sim trabalho. É obri-
gação ética do profissional oferecer seus serviços a um usuário 
de medicamentos que pode se beneficiar dos seus conhecimentos 
técnicos. Conforme mencionado recentemente em um congresso5 
pela Dra. Linda Strand (autora do artigo que define o pharmaceu-
tical care pela primeira vez na literatura) ao se referir aos farma-
cêuticos, “é necessário falar mais alto e de forma mais clara, agir 
mais rápida e decisivamente e assumir mais responsabilidades, as-
sumindo um compromisso com o paciente”. Ramalho de Oliveira 
(2011) também expressa esta preocupação, ao dizer que:

(...) já existem estudos, discursos e argumentos sufi-
cientes na literatura indicando os problemas associa-
dos ao uso de medicamentos (...) Assim, tenho con-
vicção de que não temos mais tempo para continuar 
justificando a transformação do papel e do foco do 
farmacêutico (...) É tempo de realização!2

• Necessidade de um tempo exclusivo para as atividades clí-
nicas. É fato que as funções gerenciais do farmacêutico são de 
fundamental importância para o bom andamento do seu serviço. 
Por outro lado, já foi observado em trabalhos como o de Oliveira 
et al. (2005) que a própria atividade gerencial afasta o farmacêu-
tico de seu âmbito de atuação, de modo que não há muito tempo 
disponível dentro de seu horário de expediente para as atividades 
clínicas e o atendimento aos pacientes.6 Uma sugestão é que o 
farmacêutico reserve parte de sua jornada de trabalho semanal 
apenas para a atuação clínica, independente da natureza dessas 
atividades. Ressalta-se que, durante o período escolhido, o pro-
fissional deve se dedicar apenas a essa função, sem interrompê-
la para tratar de outros assuntos. Embora o farmacêutico na MB 
possua uma série de tarefas que exigem tempo para sua realiza-
ção (incluindo encargos colaterais), sugere-se que ele comece 
com uma manhã na semana, por exemplo, começando com um 
número pequeno de pacientes e, ao se desenvolver as habilida-
des e a agilidade necessárias, aumentar o quantitativo aos pou-
cos. A repetição e constância da prática são as únicas formas de 
aperfeiçoá-la cada vez mais. 

• Desenvolvimento de habilidades clínicas. É mister que o far-
macêutico deve não só ter uma sólida base de Farmacologia Clí-
nica e Farmacoterapia, mas também desenvolver experiências no 
cuidado direto do paciente. Para tal, o profissional deve praticar 
as habilidades clínicas e as bases humanísticas necessárias ao 
atendimento, adquirindo conhecimentos básicos de Psicologia, 
técnicas de entrevista, Semiologia Clínica, interpretação de exa-
mes laboratoriais e outras áreas que considerar deficitárias em 
sua formação acadêmica.

• Atuação na equipe multiprofissional. O farmacêutico deve ter 
consciência de que não será capaz de fazer uma abordagem ho-
lística do paciente e atender a todas as suas necessidades se tra-
balhar sozinho. Naturalmente, ao longo do acompanhamento, ele 
vai perceber a necessidade de interagir com outros profissionais 
para a resolução de problemas relacionados a medicamentos e 
para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes.7 Além disso, 
é necessário reconhecer que cada profissão tem sua razão de ser 
e que todos têm muito a aprender com os outros.

Fonte: Dader; Muñoz; Martínez-Martínez (2008:39).

No âmbito da Marinha do Brasil (MB), como iniciativa para es-
timular uma atuação mais clínica do farmacêutico, a Diretoria de 
Saúde da Marinha concebeu o Programa de Atenção Farmacêuti-
ca (PAF) como uma das estratégias assistenciais dos Programas de 
Saúde da Marinha (PSM) com o objetivo de funcionar como ferra-
menta de suporte aos demais PSM, disponibilizando as informações 
sobre a adesão e abandono do paciente ao tratamento.4

De acordo com o Manual para Aplicação dos Programas de Saú-
de da Marinha (DSM-1001), este programa deve ser desenvolvido 
nos SeDiMe, já que este é o local de obtenção dos medicamentos 
utilizados pelos pacientes cadastrados nos demais PSM.4 

Entretanto, considerando que o conceito de AF implica que o far-
macêutico assuma a responsabilidade pelo gerenciamento da far-
macoterapia junto ao paciente, entende-se que a realização dessa 
prática não deve se restringir ao nível ambulatorial dos SeDiMe, mas 
sim a qualquer ambiente que envolva a presença de um usuário de 
medicamentos. Nesse sentido, este artigo propõe que os farmacêu-
ticos da MB podem e devem disponibilizar seus conhecimentos téc-
nicos aos pacientes: seja na farmácia hospitalar ou em um posto de 
dispensação de medicamentos em nível primário.

Este artigo apresenta sugestões de como a AF pode ser con-
cretizada no cotidiano dos farmacêuticos que atuam nos diversos 
ambientes da MB.

MÉTODO
Para a realização deste artigo foram consultadas referências pri-

márias, terciárias e conteúdos abordados em sala de aula durante o 
curso de pós-graduação lato sensu em AF do Instituto Racine, bem 
como as publicações que normatizam os procedimentos relativos 
aos medicamentos e à AF no contexto do SSM.

Ao longo do texto também foram colocadas percepções da auto-
ra decorrentes das atividades realizadas em sua rotina de assistente 
do Serviço de Farmácia Clínica e Farmacovigilância do Hospital Na-
val Marcílio Dias, além da troca de experiência com outros profissio-
nais que atuam junto aos pacientes em seus ambientes de trabalho. 
Esses relatos foram incluídos para que as sugestões aqui propostas 
realmente tenham um viés prático, demonstrando como essas ati-
vidades podem ser realizadas no cotidiano do farmacêutico da MB.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Seja qual for o local de atuação do farmacêutico ou a atividade 

clínica que ele exerce, algumas condições devem ser respeitadas pa-
ra aumentar a probabilidade de sucesso nessas tarefas. 
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• O paciente como foco. Como a AF tem o objetivo de alcançar os 
melhores resultados clínicos possíveis no paciente, esse sujeito 
deve ser o centro da atuação do farmacêutico.3 Cipolle, Strand e 
Morley (2004) ressaltam que esse profissional tem a responsa-
bilidade de entender a experiência medicamentosa do paciente 
porque ela impacta diretamente nas decisões que ele toma sobre 
sua farmacoterapia.7

Embora médicos, enfermeiras e "pharmaceutical care 
practioners" possam fazer sugestões para o paciente, no 
final, é o paciente que decide o que vai fazer a respeito 
do uso de medicamentos (tradução nossa, grifo nosso).7 

É necessário atender aos pacientes visando identificar e satis-
fazer suas necessidades e expectativas, lembrando aos profissio-
nais de saúde que “deve-se aceitar que cada pessoa é diferente 
no momento de sentir e experimentar a doença”3 (grifo nosso); 
de modo que é necessário respeitar as peculiaridades de cada 
um e traçar um plano terapêutico individualizado. Sendo assim, 
o farmacêutico deve considerar a experiência medicamentosa do 
paciente e entender como ele toma suas decisões para, a partir 
daí, fazer sugestões que otimizem a farmacoterapia.

• Registro das intervenções. A documentação da prática clínica 
é a chave para quase tudo. A primeira vantagem é o profissional 
poder consultar as informações registradas sempre que necessá-
rio e, assim, propor ao paciente um plano de cuidado com base 
nas suas experiências. Além disso, é necessário fazer o levanta-
mento estatístico de todas as contribuições diretas ou indiretas do 
farmacêutico na melhoria da qualidade de vida dos pacientes. A 
economia no custo dos serviços de saúde decorrente das ativida-
des de AF é mensurável, independente do profissional e do local 
de atuação. Logo, podemos reportar esses resultados em qual-
quer nível, demonstrando o seu impacto não apenas econômico, 
mas também na qualidade de vida dos pacientes.2 E isso só será 
possível com o registro adequado de todas essas informações.

AF em nível ambulatorial
Sem dúvida, a dispensação de medicamentos é uma grande 

oportunidade de aplicar os conceitos de AF, uma vez que é o mo-
mento em que o farmacêutico tem contato direto com o paciente e a 
prescrição medicamentosa. Nesse ambiente, podem ser realizadas 
as atividades a seguir.
• Dispensação/orientação farmacêutica. A experiência também 

mostra que, mais do que ter parte do expediente destinado a este 
fim, é válido o farmacêutico ficar próximo aos pacientes. No caso 
dos SeDiMe, por exemplo, ficar na sala de espera (e não atrás do 
balcão) estimula a interação com os pacientes. O mais importan-
te no momento da dispensação é perceber qual a necessidade 
de cada paciente, de forma individualizada; conforme demonstra-
do na Figura 2. Inicialmente, o farmacêutico deve verificar qual o 
motivo da visita do paciente. Como na grande maioria das vezes 
o objetivo é a aquisição de medicamentos, o farmacêutico deve 
verificar se é o caso de algum medicamento novo ou continuação 
de tratamento antigo. O profissional pode utilizar os fluxogramas 
de tomada de decisão sugeridos por Dader, Muñoz e Martínez-
Martínez (2008), bem como o protocolo de primeira dispensação 
e dispensação repetida.3

Com a prescrição medicamentosa nas mãos, o farmacêutico 
pode não só dar as orientações específicas de cada medicamen-
to, mas também montar um esquema para o paciente discrimi-
nando os horários de tomada de cada item prescrito para facili-
tar a sistematização do uso. Ressalta-se que, nesse momento, a 
adequação dos horários às atividades diárias do paciente é fun-
damental, de forma que ele deve ser consultado sobre os hábitos 
e a exequibilidade dos horários propostos.

• Indicação farmacêutica. Também é comum o paciente relatar 
queixas durante o atendimento. Dader, Muñoz e Martínez-Mar-
tínez (2008) relembram que o farmacêutico deve distinguir se 
os problemas de saúde relatados pelo paciente são processos 
banais e autolimitados ou não. Caso afirmativo, é possível reali-
zar a indicação farmacêutica e sugerir a utilização de algum me-
dicamento anódino para o alívio do sintoma, conforme a Figura 
3. Caso negativo é aconselhável sugerir ao paciente a oferta do 
SFT ou, dependendo do caso, o encaminhamento ao médico.3 Se 
o profissional preferir, existem livros em português que descre-
vem passo a passo a dispensação de medicamentos anódinos8 
e mencionam as orientações que o farmacêutico pode fornecer 
quando o paciente refere distúrbios menores.9

Figura 2: Diagrama de relações dos princípios básicos da dispensação.

Fonte: Dader; Muñoz; Martínez-Martínez (2008:70).

• Seguimento farmacoterapêutico. Existem diferentes métodos 
para sistematizar o acompanhamento do paciente. Este autor 
apresentou um trabalho de conclusão de curso de pós-graduação 
em AF cujo tema é “Proposta de Implantação do Programa de 
Atenção Farmacêutica nos SeDiMe”, que consiste em uma nor-
matização para a realização de SFT passo a passo, inspirado no 
método Dáder e na filosofia holística do método Minnesota des-
crito por Cipolle, Strand e Morley (2004) de acordo com o preco-
nizado na DSM-1001. Os roteiros de entrevista propostos podem 
ser solicitados pelo endereço eletrônico do autor.

AF em nível hospitalar
Muitas pessoas têm a ideia de que a AF só pode ser realiza-

da no ambiente ambulatorial. Seguindo essa visão, o farmacêutico 
hospitalar poderia se omitir e continuar com suas atividades geren-

Fonte: Dader; Muñoz; Martínez-Martínez (2008:91).

Figura 3: Esquema do processo de indicação farmacêutica
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ciais, restringindo-se às funções de aquisição de medicamentos e 
sua distribuição para os diversos setores do hospital sem sair do 
espaço físico da farmácia hospitalar (FH). No entanto, diante da res-
ponsabilidade inerente à profissão de assumir um compromisso com 
o paciente (que independe do local de trabalho), o farmacêutico não 
pode mais se esconder atrás dos balcões e das caixas de medica-
mentos. É imperativo que ele interaja com os demais profissionais de 
saúde e, por que não, com os próprios pacientes. Nessa perspectiva, 
o hospital se torna um excelente local para a realização da AF, em 
função da facilidade de acesso à equipe multiprofissional e aos pa-
cientes/cuidadores, nos leitos. É possível (embora não seja fácil) per-
mear a filosofia clínica nas atividades gerenciais da FH, fazendo com 
que elas deixem de ser executadas mecanicamente e contemplando 
as necessidades de cada paciente. Para isso, é fundamental que os 
farmacêuticos saibam aplicar os conhecimentos teóricos na prática, 
mesmo que não estejam realizando SFT (Figura 4). 

embora algumas alterações sejam mudanças terapêuticas reali-
zadas conscientemente pelo prescritor após a análise do quadro 
clínico, outras são feitas sem perceber e podem ser consideradas 
erros de medicação. Se estes erros tiverem consequências clíni-
cas, podem se tornar reações adversas ao medicamento (RAM) 
potenciais ou reais.12 Deve-se considerar que a simples compa-
ração entre os medicamentos que o paciente fazia uso antes da 
internação e os prescritos durante sua permanência no hospital 
não é suficiente: o farmacêutico deve visitar os pacientes interna-
dos e verificar se algum medicamento foi trazido de casa para o 
hospital. Caso afirmativo, sugere-se verificar se os medicamentos 
são padronizados ou não no hospital; estão adequadamente iden-
tificados (nome do princípio ativo, concentração etc.); estão den-
tro do prazo de validade e estão armazenados de forma comple-
ta (por exemplo, não é incomum encontrar frascos com diversos 
comprimidos fora do blíster e já partidos ao meio). Nessa ocasião, 
é interessante fazer o devido registro dessas informações em for-
mulário próprio, solicitar a assinatura do paciente/cuidador (uma 
vez que esses medicamentos não foram fornecidos pela FH), e 
registrar se o paciente concorda em deixar esses itens guardados 
no posto de enfermagem e quais as intervenções farmacêuticas 
realizadas (orientação direta ao paciente, informe ao médico etc.). 
A visita do farmacêutico ao leito também é uma excelente opor-
tunidade de verificar possíveis erros de prescrição e, com base 
no relato do paciente e na comparação com a prescrição médica, 
encaminhar informes ao médico para reavaliação da prescrição.

• Alta hospitalar. Um dos momentos mais críticos para a ade-
são ao tratamento medicamentoso é a alta hospitalar, pois o 
paciente deixa de ser um mero recebedor dos medicamentos e 
passa à condição de gerenciador da própria farmacoterapia. A 
partir daí ele deve adquirir os medicamentos e utilizá-los sem o 
suporte da equipe multiprofissional, tendo apenas a prescrição 
para orientar o seu uso. Nessa transição são muito frequentes 
as perdas, as omissões de dados e o que é pior: a falta de com-
preensão parte do paciente/cuidador. Nesse contexto, o farma-
cêutico pode contribuir visitando o paciente para dar as orien-
tações sobre o uso dos medicamentos preparando junto com 
o paciente um mapa com os medicamentos e seus horários, 
conforme já mencionado no atendimento ambulatorial. O ideal 
é que o farmacêutico seja informado com antecedência sobre a 
previsão de alta dos pacientes, para que a visita seja feita com 
mais calma e as chances do paciente assimilar as orientações e 
tirar suas dúvidas sejam maiores. Nessa ocasião, também é in-
teressante oferecer ao paciente algum informe por escrito (seja 
uma cartilha de orientações farmacêuticas ou um folder sobre a 
sua enfermidade, principalmente no caso de doenças crônicas) 
para que ele leve para casa essas informações e as consulte 
sempre que achar necessário. É interessante que esse material 
apresente o telefone de contato da Farmácia para que ele possa 
dirimir possíveis dúvidas. Também é válido fazer o acompanha-
mento desse paciente após a alta (com uma ligação telefônica 
até três dias após a saída do hospital, por exemplo), a fim de 
verificar se ele teve alguma dificuldade para utilizar os medica-
mentos em casa.

• Farmacovigilância. Normalmente as Unidades de Farmacovigi-

Figura 4: Atividades do farmacêutico junto ao paciente internado.

Para se desenvolver uma filosofia sobre Farmácia Clínica, ini-
cialmente os objetivos da FH devem estar bem estabelecidos, de 
modo que o aspecto clínico esteja inserido na meta do serviço. 
Logo, é necessário que a filosofia tenha o apoio da chefia da Far-
mácia e da direção do hospital, para que as propostas de ideias 
tenham o suporte da alta administração. A seguir algumas suges-
tões de atividades das unidades de Farmácia Clínica que podem 
melhorar a qualidade dos serviços oferecidos pela FH.

• Análise das prescrições. O ideal é que 100% das prescrições 
medicamentosas do hospital sejam avaliadas pelo farmacêutico 
antes de serem dispensadas. Como isso requer tempo, uma su-
gestão é a criação de uma escala para avaliação das prescrições 
e controle da dispensação por meio do rodízio entre os farma-
cêuticos para que, a cada dia, exista um profissional específico 
para esse fim. Nesse momento, é possível fazer observações/co-
mentários/sugestões a respeito de posologia, do horário de admi-
nistração, da forma farmacêutica etc. Ressalta-se que, antes de 
cada intervenção, é necessário consultar os dados constantes do 
prontuário, avaliar o caso clínico e, se possível, entrar em contato 
com o prescritor para dirimir eventuais dúvidas.

• Reconciliação medicamentosa. Reconciliação medicamento-
sa é o processo no qual a seleção dos medicamentos prescritos 
no momento da admissão hospitalar é feita considerando todos 
os medicamentos que o paciente fazia uso antes da internação, 
por meio de uma entrevista realizada com o paciente/cuidador 
e da revisão da farmacoterapia em uso.10 Em outras palavras, é 
comparar a prescrição medicamentosa no momento da interna-
ção com a relação de medicamentos que o paciente utilizava em 
casa.11 Esse processo também inclui a análise dos dados conti-
dos no prontuário, comparações entre as prescrições e discus-
sões com os prescritores.12 Vira (2006) também menciona que, 
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lância (UFV) se restringem a concentrar as notificações realiza-
das pelos diversos profissionais do hospital e repassá-las à Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária, com o programa Notivisa. No 
entanto, a prática demonstra que existe a subnotificação; de modo 
que pouquíssimos eventos adversos são notificados e, quando o 
são, observa-se que a maioria diz respeito a queixas de desvio 
de qualidade de material e tecnovigilância. Uma forma de cons-
cientizar é divulgar o serviço em Plano do Dia, página eletrônica 
da OM, boletins farmacoterapêuticos, pôsteres nas paredes do 
hospital e outros meios de comunicação disponíveis em cada uni-
dade, bem como a visita às diferentes clínicas/postos de enferma-
gem do hospital. O importante é que o veículo esteja acessível a 
TODOS os integrantes do corpo clínico para estimular a notifica-
ção. Além de informarem sobre a necessidade e a importância da 
notificação, é interessante que o veículo escolhido seja atraente 
para os leitores, podendo ser usadas frases de efeito, tais como: 
“e você, já fez sua notificação hoje?” ou “faça a sua parte: notifi-
que!” no título. É necessário avaliar o perfil de cada OM e verificar 
onde a UFV pode atuar prevenindo os eventos adversos evitáveis. 
Para tal, é necessário avaliar caso a caso e investigar se há al-
gum ponto em comum entre eles. Caso se verifique a presença 
de fatores de risco e causalidade entre o uso do medicamento e 
o evento adverso, é possível tomar a decisão de intervir para evi-
tar a repetição do evento em outros pacientes. A importância de 
estimular a notificação dentro da unidade é se obter um número 
consistente de notificações que representem a realidade do hos-
pital. Outra possibilidade é fazer a busca ativa de eventos adver-
sos escolhendo-se um medicamento que frequentemente cause 
RAM e visitando os pacientes no leito para verificar se o referido 
evento é uma das queixas. 

• Centro de Informação sobre Medicamentos (CIM). O CIM de 
um hospital não deve se restringir ao atendimento de solicita-
ções e à sua quantificação. É necessário divulgar esse serviço 
a todos os seus possíveis usuários: tanto profissionais da saúde 
quanto pacientes. Sendo assim, podem-se utilizar os meios de 
comunicação da OM citados acima e também criar folders para 
serem entregues aos pacientes no momento da alta. Também 
é importante dar o feedback ao profissional/setor que solicitou 
a informação para fortalecer o vínculo com o CIM, estimulando 
a consulta de novos conhecimentos. Por exemplo: se um posto 
de Enfermagem telefona para tirar uma dúvida, o CIM pode não 
só responder imediatamente por telefone, mas também visitar o 
setor posteriormente e deixar uma cópia do material que foi uti-
lizado como fonte da informação.

CONCLUSÃO
Este artigo demonstrou que a AF não é um conceito distante e 

complexo, mas que pode ser traduzido em atividades concretas da 
rotina do farmacêutico da MB que lida com pacientes na sua práti-
ca diária. Mais do que simplesmente executar as funções descritas 
neste artigo, espera-se que os farmacêuticos realmente assimilem 

a filosofia da AF e assumam esse compromisso com seus pacien-
tes para otimizar sua farmacoterapia e também melhorar sua qua-
lidade de vida.
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PROPOSAL FOR IMPLEMENTATION OF 
PHARMACEUTICAL CARE ON THE BRAZILIAN NAVY 
HEALTHCARE SYSTEM: FROM PROFESSIONAL 
SPEECH TO EFFECTIVE CLINICAL PRACTICE

Cristiane Soares Cardozo1

ABSTRACT
The pharmaceutical care (FC), philosophy of professional practice which includes pharmaceutical guidance and indication, sanitation 

education, pharmacovigilance and pharmacotherapeutic follow-up (PTF) as activities performed by the pharmacist, focused on the patient, 
has become increasingly widespread throughout the world. In the Brazilian Navy (BN), its implementation was determined by the Manual for 
Implementation of Health Programs in the Brazilian Navy – DSM-1001 (2nd Rev), through the creation of the Pharmaceutical Care Program 
(PCP). However, some BN pharmacists do not perform such activities due to the lack of time beyond their routine assignments. The aim of 
this study is to provide suggestions on how FC could be achieved in the daily routine of pharmacists who work in several BN environments. 
Bibliographic search was performed along with exchange information with other clinical pharmacists, in addition to experiences reported by 
the author in her workplace. Listed are the items that should be common to all clinical functions along with suggestions of activities to do with 
patients that can be performed by BN pharmacists in the outpatient (dispensing/pharmaceutical orientation, pharmaceutical indication and 
pharmacotherapeutic follow-up) and hospital environments (review of prescriptions, medication reconciliation, discharge, actions of Pharma-
covigilance units and Drug Information Center). This article shows that FC is not a distant and complex concept, but a professional philosophy 
that can be translated into concrete routine activities of the BN pharmacist who deals with patients in the daily practice.

Keywords: Pharmaceutical Care; Community Pharmacy Services; Pharmaceutical Care Program. 

INTRODUCTION
The life expectancy of human beings has increased dramatically in recent years. This is due to many factors among which can be high-

lighted the existence of drugs, which are the most important therapeutic tool to prevent, cure or control most diseases. However, not always 
the use of a drug produces an optimal result, either because of adverse or toxic effects, or because the desirable therapeutic goals cannot 
be achieved.1,2 

Dader, Muñoz and Martínez-Martínez (2008) point out that, to achieve this goal, the participation of the pharmacist is crucial, especially 
in the evaluation and monitoring of the therapeutic results obtained. In the case of negative results, the necessary interventions should be 
performed to address them, as well as to eliminate their causes, especially those that can already be prevented.3

The pharmaceutical care (PC) is a patient-centered professional practice model where the pharmacist is responsible for the need, safety 
and effectiveness of pharmacotherapy, ensuring that the patient can comply with treatment regimens and follow the assistance plan, in or-
der to achieve positive results. Several studies show concrete results on the positive impact of PC on quality of life and assistance costs.4 

This model can be translated into essential practical activity of the pharmacist work, in the dispensing of drugs, pharmaceutical indication, 
pharmacotherapeutic follow-up (PTF), pharmacovigilance and sanitation education, aiming to prevent negative outcomes associated with the 
drug,3 as illustrated in Figure 1. The Consenso Brasileiro de Atenção Farmacêutica (Brazilian Consensus on Pharmaceutical Care) confirms 
this reasoning, describing these activities as PC components.1,2 
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Figure 1: Activities of pharmaceutical care within the usual work context in 
pharmacy.

obligation to offer services to a medication user that may benefit 
from their technical expertise. As mentioned recently by Dr. Linda 
Strand (author who defined pharmaceutical care for the first time 
in literature) in a Meeting5 when referring to pharmacists: “it is nec-
essary to speak louder and more clearly, act quickly and decisively 
and take more responsibilities, making a commitment with the pa-
tient”. Ramalho de Oliveira (2011) also expressed this concern, 
stating that:

(...) there are already studies, speeches and sufficient ar-
guments in the literature indicating the problems associated 
with the use of medications (...) So I am convicted that we 
do not have more time to continue justifying the transforma-
tion of the role and focus of the pharmacist (...) It is time to 
accomplish!2

• Need for an exclusive time for clinical activities. It is a fact 
that the managerial roles of the pharmacist are essential to the 
smooth running of their service. On the other hand, it has been 
already observed in studies, such as Oliveira et al. (2005), that 
the managerial activity itself deviate the pharmacists from their 
scope of activity, leaving less time available within their working 
hours for clinical activities and to provide care to patients.6 One 
suggestion is the pharmacists to reserve some of their weekly 
working hours only for clinical work, regardless of the nature of 
these activities. It is noteworthy that during the chosen period, 
the professional should be dedicated solely to this function, with-
out interrupting it to address other issues. Although the phar-
macist in the BN has a number of tasks that require time to be 
done (including collateral charges), it is suggested that he/she 
starts with one morning a week, for example, with a small num-
ber of patients and, by developing the required skills and agility, 
increase the amount gradually. The repetition and constant prac-
tice are the only ways to improve this task. 

• Development of clinical skills. It is necessary that the pharma-
cist should not only have a solid base of Clinical Pharmacology 
and Pharmacotherapy, but also develop experience in direct pa-
tient care. Therefore, the professional should practice the clinical 
skills and the humanistic foundations required in the care, acquir-
ing basic knowledge of Psychology, interviewing techniques, Clini-
cal Semiology, interpretation of laboratory tests and other areas 
considered deficient in their academic background.

• Performance in the multidisciplinary team. The pharmacist 
must be aware that he/she will not be able to make a holistic ap-
proach and meet all patients’ needs when working alone. Naturally, 
during follow-up, he/she will realize the need to interact with other 
professionals to solve problems related to drugs and to improve 
patients’ quality of life.7 Additionally, we must recognize that each 
profession has their own role to play and that they all have much 
to learn from each other.

• The patient as focus. Since PC is designed to achieve the 
best possible clinical outcomes to the patient, this individual 
must be the core of pharmacist’s action.3 Cipolle, Strand and 
Morley (2004) point out that this professional has the respon-
sibility to understand the patient’s experience with medication 
because it directly impacts the decisions to make regarding 
his/her pharmacotherapy.7

Source: Dader; Muñoz; Martínez-Martínez (2008:39).

Within the Brazilian Navy (BN), as an initiative to stimulate a 
more clinical role of the pharmacist, the Board of Directors of the 
Navy Healthcare System designed the Pharmaceutical Care Pro-
gram (PCP) as an assistance strategy for the Navy Health Programs 
(NHP) aiming to work as a support tool to other NHPs, providing in-
formation about patient compliance with and withdrawal from treat-
ment.4

According to the Manual for Implementation of Health Programs 
in the Navy (DSM-1001), this program should be developed in the 
SeDiMe, since this is the place for obtaining medications used by 
patients registered in other NHPs.4 

However, since the concept of PC implies that the pharmacist 
takes responsibility for pharmacotherapy management of the patient, 
it is understood that the implementation of this practice should not 
be restricted to the outpatient level of SeDiMe, but to any environ-
ment involving the presence of a medication user. Thus, this article 
proposes that BN pharmacists can and should use their technical 
knowledge to provide care to patients: whether it is in the Hospital 
Pharmacy or at the drug dispensing station at the primary level.

This article provides suggestions on how PC can be achieved in 
the routine of the pharmacists who work in different BN environments.

METHOD
For this article, primary and tertiary references, as well as con-

tent covered in class during the non-degree graduate program in PC 
from Instituto Racine were consulted, as well as the publications that 
standardize the procedures relating to medicines and to PC in the 
Naval Health System (NHS) context.

Throughout the article the author input her perception resulting 
from her experience in assisting the Clinical Pharmacy and Pharma-
covigilance Service from the Hospital Naval Marcílio Dias, in addition 
to the exchange experience with other professionals working with 
patients in their work environments. These reports were included in 
order that the suggestions proposed in this study actually have a 
practical bias, showing how these activities can be performed in the 
routine of the BN pharmacist.  

RESULTS AND DISCUSSION
Whenever is the work environment of the pharmacist or the clini-

cal activity he/she performs, certain conditions must be met to in-
crease the likelihood of success in these tasks. 
•  It is necessary to start acting! There are no barriers to estab-

lish patient care practices, but work. It is the professional ethical 



61
 I A

rq
. B

ra
s.

 M
ed

. N
av

al
, R

io
 d

e 
Ja

ne
iro

, 7
2 

(1
): 

59
-6

3

Although doctors, nurses and pharmaceutical care practitio-
ners can make suggestions to the patient, in the end, the 
patient is the one who decides what to do about the use of 
medications.7 

It is necessary to provide care to the patients aiming to iden-
tify and meet their needs and expectations, reminding the health 
professionals that “we must accept that each person is differ-
ent when feeling and experiencing the disease”3 ( bolded em-
phasis added); so that it is necessary to respect the particularities 
of each one and draw up an individualized treatment plan. Thus, 
the pharmacist should consider patient’s experience with medica-
tion and understand how the patient makes his/her decisions and, 
based on that, make suggestions to optimize pharmacotherapy.

• Record of the interventions. Documentation of clinical practice 
is the key to almost everything. The first advantage is enabling the 
professional to access any information whenever necessary, thus 
offering the patient a plan of care based on his/her experiences. 
Moreover, it is necessary to make a statistic survey of all direct or 
indirect contributions of the pharmacist in improving patient’s qual-
ity of life. The savings in the cost of health services resulting from 
the PC activities can be measurable, regardless of the profession-
al and work field. So we can report these results at any level, dem-
onstrating that the impact does not only affect the economy, but 
also the patients’ quality of life.2  But this will only be possible with 
proper recording of all these information.

PC on an outpatient level
Undoubtedly, the dispensing of medicines is a great opportunity 

to apply the concepts of PC, since it is the moment when the phar-
macist has direct contact with the patient and the drug prescription. 
In this context, the following activities can be performed.
• Dispensation/pharmaceutical guidance. Experience also 

shows that more than assigning part of the working hours for this 
purpose, it is important that the pharmacists stay close to the pa-
tients. In the case of SeDiMe, for example, staying in the waiting 
room (and not behind the counter) encourages interaction with pa-
tients. The most important at the time of dispensation is to under-
stand what are the needs of each patient individually; as shown in 
Figure 2. Initially, the pharmacist should check the reason of the 
patient’s visit. As in most cases, the goal is the acquisition of medi-
cines, the pharmacist should verify if it is the case of adding or 
starting any new medication or continuing the previous treatment. 
The professional can use the decision-making flowcharts suggest-
ed by Dader, Muñoz and Martínez-Martínez (2008), as well as the 
protocol of the first dispensation and repeated dispensation.3

With drug prescription in hand, the pharmacist is not only able 
to provide specific instructions for each medication, but also build 
a detailed schedule intake for each item prescribed to facilitate 
the systematic use. It is essential the adequacy of times to intake 
medications with patient’s daily activities; thus, the patient should 
be consulted in advance regarding his/her habits and feasibility to 
the proposed schedules.

• Pharmaceutical indication. It is also common the reporting of 
complaints during the patient care. Dader, Muñoz and Martínez-
Martínez (2008) point out that the pharmacist should distinguish 
whether the health problems reported by patients are banal and 
self-limited processes or not. If so, the pharmacist can perform 
the pharmaceutical indication and suggest the use of some ano-
dyne medicine for the relief of symptoms, as shown in Figure 3. If 
not, it is advisable to suggest PTF to the patient or refer him/her 
to the physician, as appropriate.3 If the professional prefers, there 
are books in Portuguese describing step by step the dispensation 
process for anodyne medications8, providing instructions that the 
pharmacist can give to patients reporting minor disorders.9

• Pharmacotherapeutic follow-up. There are different methods for 
systematic monitoring of patients. This author presented a paper 
for completion of the graduate course in PC, with the title: “Pro-
posal for Implementation of the Pharmaceutical Care Program in 
SeDiMe”, which standardizes a step-by-step implementation of 
PTF, based on a method proposed by Dáder and with a holistic 
philosophy of Minnesota method described by Cipolle, Strand and 
Morley (2004) in accordance with the recommendations in DSM-
1001. The interview scripts proposed are available upon request 
using the e-mail address of the author.

PC at a hospital level
Many people have the idea that PC can only be performed in 

an outpatient setting. Based on this view, the hospital pharmacist 
could be negligent and continue with his/her management activities, 
restricted to the functions of drug procurement and distribution to 
different sectors of the hospital without leaving the physical environ-
ment of the Hospital Pharmacy (HP). However, given the inherent 
responsibility to the profession committed to the patient (which is in-
dependent to the workplace), pharmacists can no longer hide behind 
the counter and the medicine boxes. It is imperative that they interact 
with other health professionals and, why not, with the patients them-
selves. From this perspective, the hospital becomes an excellent lo-
cation for practicing PC, due to easy access to the multidisciplinary 
team and patients/caregivers at the bedside. It is possible (although 
not easy) to permeate the clinical philosophy in the managerial activ-

Figure 2: Diagram relating the basic principles of dispensing.

Source: Dader; Muñoz; Martínez-Martínez (2008:70).

Figure 3: Scheme of the pharmaceutical indication process.

Source: Dader; Muñoz; Martínez-Martínez (2008:91).
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ities of HP, so that they are not performed mechanically and consider 
the needs of each patient. Therefore, it is essential that pharmacists 
know how to put in practice their theoretical knowledge, even when 
not performing PTF (Figure 4). 

proper form, request the signature of the patient/caregiver (since 
these drugs were not provided by HP) as well as to record if the 
patient agrees to let these items stored at the nursing station and 
what pharmaceutical interventions were performed (direct guid-
ance to the patient, report to the physician etc.). The bedside visit 
of the pharmacist is also an excellent opportunity to check pos-
sible errors in prescription and, based on the patient’s report and 
comparison with the medical prescription, to submit reports to the 
doctor to review the prescription.

• Hospital discharge. One of the most critical moments for com-
pliance to the medicine treatment is the hospital discharge, be-
cause the patient is no longer a mere recipient of the medications 
and becomes the manager of his own pharmacotherapy. From 
there, the patient must acquire the drugs and use them without 
the support of the multidisciplinary team, with just the prescription 
to guide its use. In this transition, the losses, data omissions and 
what is worse: the lack of understanding from patient/caregiver 
are very frequent. In this context, the pharmacist can assist by 
visiting the patient to give guidance on the use of medications and 
making a scheme map with the patient indicating the medications 
and their schedules, as already mentioned in the outpatient care. 
Ideally, the pharmacist should be informed in advance about the 
expected discharge of patients, so that the visit is calmly conduct-
ed increasing the chances of patient to assimilate the instructions 
and clarify his/her doubts. In this occasion, it is also interesting 
to offer a report in writing (either a textbook with pharmaceutical 
guidelines or a folder about patient’s illness, especially in case of 
chronic diseases) to the patient so that he/she can take home this 
information and consult them whenever necessary. It is interesting 
that this material provides a phone contact with Pharmacy so that 
the patient can clarify any possible doubts. It is also worth to follow 
up this patient after discharge (with a phone call three days after 
leaving the hospital, for example), in order to check if he/she is 
having some difficulty to use the medications at home.

• Pharmacovigilance. Usually, the Pharmacovigilance Units (PVU) 
are restricted to gather notifications made by different hospital pro-
fessionals and forward them to the Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (National Health Surveillance Agency), through Notivisa 
program. However, practice shows that there is underreporting, so 
that very few adverse events are notified and, when they are, it is 
observed that the majority is related to complaints of misuse, ma-
terial quality and technical surveillance. One way of acknowledge-
ment is to disclosure the service on Plano do Dia - website of OM 
– pharmacotherapeutic newsletters, posters on the hospital walls 
and other communication channels available in each unit, as well 
as visits to different clinics/nursing stations in the hospital. The aim 
is to provide access of this channel to ALL members of clinical 
staff to stimulate the report of notifications. In addition to clarify the 
need and importance of reporting, it is interesting that the vehicle 
chosen is attractive to readers and catch phrases can be used as, 
for example: “have you done your reporting today?” or “do your 
part: notify!” in the title. It is necessary to evaluate the profile of 
each OM and check where the PVU may act preventing the avoid-
able adverse events. For such, it is necessary to evaluate case by 
case and investigate if there is some commonality among them. 

To develop a philosophy of Clinical Pharmacy, initially the goals 
of HP should be well established, so that the clinical aspect is in-
serted to the service target. It is, therefore, necessary that this phi-
losophy is supported by the head of Pharmacy and by the board of 
directors of the hospital, so that the proposed ideas are supported 
by senior management. Below are some suggestions of activities for 
the Clinical Pharmacy units that can improve the quality of services 
offered by the HP.
• Analysis of prescriptions. Ideally, 100% of hospital drug prescrip-

tions are evaluated by a pharmacist before being dispensed. As this 
requires time, a suggestion is to develop a rotation system for evalu-
ating and controlling the dispensing prescriptions among the phar-
macists so that, each day, there is a specific professional in charge 
for this task. This enables analysis with observations/comments/
suggestions regarding dosage, time for administration, dosage form 
etc. It is noteworthy that, before any intervention, it is necessary to 
consult records in the medical chart, evaluate the clinical case and, 
if possible, to contact the prescriber to clarify any doubts.

• Medication reconciliation. Medication reconciliation is a process 
in which the choice of prescription drugs at the time of admission 
is made considering patient’s home medications through an inter-
view with the patient/caregiver and a review of pharmacotherapy 
in use.10 In other words, it is “to compare a patient’s home medica-
tions with those listed on hospital admission.”11 This process also 
includes analysis of records contained in medical charts, com-
parison between prescriptions and discussions with prescribers.12 

Vira (2006) also stated that while some changes in prescription 
are therapeutic changes made consciously by the prescriber af-
ter analysis of the clinical condition, others are made unintention-
ally and may be considered medication errors. If these errors have 
clinical consequences, they may become potential or real adverse 
drug reactions (ADR).12 It should be emphasized that the simple 
comparison between the medications taken by the patient before 
admission and those prescribed during his stay in hospital is not 
enough: the pharmacist should visit the patients and check if any 
medication was brought with him/her to the hospital. If so, it is sug-
gested to check if they are standard medications in the hospital or 
not; whether they are properly identified (name of active ingredi-
ent, strength etc.); if they are within the expiration date and are 
stored in full (e.g., it is not uncommon to find vials with different 
pills out of blister and even already broken in half). When visiting 
the patient, it is interesting to record properly this information in a 

Figure 4: Activities of the pharmacist with the patient hospitalized.
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In the presence of risk factors and causality between the use of 
medication and the adverse event, it is possible to make a decision 
to intervene to prevent a recurrence of the event in other patients. 
The importance of stimulating the notification within the unit is to 
obtain a consistent number of reports representing the real picture 
of the hospital. Another possibility is to make an active search of 
adverse events by choosing a drug that often causes ADRs and 
visiting patients at the bedside to check whether the event is one 
of the complaints reported. 

• Drug Information Centre (DIC). A hospital DIC should not be 
restricted to complying with requests and its quantification. It 
is necessary to promote this service to all potential users: both 
health professionals and patients. Thus, one can use the above 
mentioned communication channels of the OM and also prepare 
folders to be delivered to patients at medical discharge. It is also 
important to give feedback to the professional/department that re-
quested information to strengthen the bond with DIC, stimulating 
query of new knowledge. For example: if a nursing station makes a 
phone call to clarify a question, IDC not only can respond immedi-
ately by phone, but also later visit the department and leave a copy 
of the material used as a source of information.

CONCLUSION
This article has shown that PC is not a distant and complex con-

cept, but can be translated into concrete activities to be inserted in 
the routine of a BN pharmacist who deals with patients during daily 
practice. In addition to just perform the functions described in this ar-
ticle, it is expected that pharmacists actually assimilate the PC phi-
losophy and have this commitment with their patients to optimize 
their pharmacotherapy and also improve their quality of life.
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NAVEGADOR ORTHOPILOT
O navegador OrthoPilot é um 

equipamento utilizado nas cirurgias 
ortopédicas, de joelho e quadril. O HNMD 
é pioneiro no Rio de Janeiro no uso deste 
equipamento. 

A novidade é a utilização desse 
navegador nas cirurgias de osteotomia 
tibial.

Vantagens do navegador OrthoPilot:

•Tecnologia e soluções integradas 
•Redução da variabilidade na colocação 
dos implantes 
•Aumento da precisão cirúrgica 
•Melhora nos resultados cirúrgicos 
•Melhor ajuste do eixo mecânico

Destribuido por: 

www.dmorj.com.br
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RESUMO
Este artigo analisa a criação do formulário de anamnese em enfermagem psiquiátrica e saúde mental para a implantação da Sistematiza-

ção da Assistência de Enfermagem (SAE). O processo de enfermagem utilizado adequadamente na abordagem do portador de transtornos 
mentais oferece ordem e direcionamento ao cuidado prestado.1 Para atender ao objeto deste estudo foram traçados os seguintes objetivos: 
descrever o papel do enfermeiro frente à implantação do processo de enfermagem na clínica de psiquiatria e saúde mental; propor modelos de 
formulários que visem direcionar o cuidado de enfermagem psiquiátrica e saúde mental; discutir as implicações da implantação da SAE para 
a prática da enfermagem psiquiátrica. O processo de enfermagem é o paradigma científico, do qual a enfermagem deverá lançar mão para 
ser reconhecida e consolidada como ciência, tendo em vista que este fornece estrutura para a tomada de decisão durante a assistência de 
enfermagem, tornando-a mais científica e menos intuitiva.2 Ressalta-se que a organização do processo de enfermagem é composta por cinco 
fases, a saber: histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação da assistência de enfermagem e avalia-
ção, cujo objetivo visa facilitar a sua compreensão, pois entende-se que as fases são inter-relacionadas e interdependentes. A metodologia 
utilizada foi estudo de caso observacional, com análise qualitativa. Sabe-se que a sistematização da assistência de enfermagem psiquiátrica 
funciona como metodologia que norteia a prática do cuidado, constituindo um meio para o enfermeiro aplicar seus conhecimentos técnico-
científicos, caracterizando sua prática profissional. Além disto, os resultados desta pesquisa visam direcionar a equipe de enfermagem no 
cenário estudado para a implementação da SAE, servindo como referência para outros profissionais de saúde mental. 

Palavras-chave: Cuidados de Enfermagem; Enfermagem psiquiátrica. 

INTRODUÇÃO
O objeto de estudo deste artigo é a criação do formulário de anamnese em enfermagem para a implantação da Sistematização da Assis-

tência de Enfermagem (SAE) na Unidade Integrada de Saúde Mental (UISM) da Marinha do Brasil, visando melhorar a qualidade do cuidado 
prestado a essa população. 

A UISM foi inaugurada em 1982, no prédio desativado que anteriormente abrigava o Centro de Recuperação Infantil (CRI), criado para 
atender aos filhos de militares com problemas sociais, tais como orfandade, além de menores portadores de doenças infecciosas. A UISM é 
centro de referência em tratamento psiquiátrico para os usuários do Sistema de Saúde da Marinha distribuídos pelos estados do território na-
cional. Destina-se ao atendimento em níveis de emergência, pronto atendimento, ambulatorial, hospital-dia e internação de militares da ativa, 
da reserva e dependentes de militares, portadores de transtornos psiquiátricos leves, moderados e graves.  

A equipe de enfermagem da UISM é composta, atualmente, por uma oficial superior, uma oficial intermediária, duas oficiais subalternas, 
três oficiais subalternos aperfeiçoados em psiquiatria e saúde mental e três oficiais temporários; bem como 45 praças da especialidade de 
enfermagem. A equipe de enfermagem é responsável pelos cuidados integrais aos pacientes nas Unidades de Internação e demais setores 
da UISM, quais sejam, a administração de medicamentos; supervisão e oferta de alimentos; educação para saúde; supervisão e realização de 
cuidados de higiene e conforto; supervisão e realização de atividades terapêuticas de lazer, recreação e treinamento de habilidades; consultas 

1 Enfermeira graduada pela Universidade Federal Fluminense. Especialista em Enfermagem Psiquiátrica pela Marinha do Brasil/IPUB/UFRJ. Mestre em His-
tória da Enfermagem pela EEAN/UFRJ. Doutoranda da História da Enfermagem pela EEAN/UFRJ. Encarregada do Centro de Atenção Diária da Marinha do 
Brasil. Coordenadora do Curso de Enfermagem da Universidade Castelo Branco. 
2 Enfermeira graduada pela Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ. Aperfeiçoada em Enfermagem Psiquiátrica pela Escola de Saúde da Marinha do Brasil. 
Aluna do Curso de Especialização em Enfermagem Psiquiátrica pelo HESFA/UFRJ. Chefe da Seção de Enfermagem da Unidade Integrada de Saúde Mental 
da Marinha do Brasil-UISM.
3 Enfermeira graduada pela Sociedade Educacional do Leste Mineiro. Faculdade Doctum. Aperfeiçoada em Enfermagem Psiquiátrica pela Escola de Saúde 
da Marinha do Brasil. Mestranda em Enfermagem Psiquiátrica pela EEAN/UFRJ. Enfermeira do Centro de Atenção Diária da UISM.
4 Enfermeiro graduado pela Universidade Severino Sombra em Vassouras-RJ. Aluno do Curso de Especialização em Enfermagem Psiquiátrica pela HESFA/
UFRJ. Aperfeiçoado em Enfermagem Psiquiátrica pela Escola de Saúde da Marinha do Brasil.
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ambulatoriais; grupos e oficinas terapêuticas e visitas domiciliares. 
A enfermagem na área de psiquiatria e saúde mental, na maioria 

das vezes, não está habituada a sistematizar seu trabalho, processo 
indispensável quando se pretende exercer uma assistência individu-
alizada, baseada no pensamento crítico e reflexivo. 

Este artigo descreve um olhar diferenciado para o cuidado de en-
fermagem na clínica de psiquiatria, pela elaboração de uma proposta 
que contribua para melhor definir o papel do enfermeiro na equipe de 
saúde mental. 

Diferentemente do esperado, que seria a prática do cuidado integral, 
com identificação dos problemas, prescrição de enfermagem, implemen-
tação e avaliação, que, além de colaborar com a resolução dos proble-
mas, melhoraria a relação enfermeiro-paciente, o enfermeiro assumiu 
uma postura dirigida para o imediatismo, centrado no modelo biomédico. 
Além disso, priorizou as atividades burocráticas, sem atuação significati-
va junto ao paciente, restringindo-se às tarefas de coordenação de equi-
pe e relegando o papel de cuidador aos outros profissionais. 

Como consequência, as ações práticas exercidas de modo in-
tuitivo e não sistematizado, favoreceu que o cuidado fornecido fos-
se baseado na dedicação individual do cuidador. Entretanto, para a 
realização do cuidado, faz-se necessário seguir uma série de ações 
dinâmicas e inter-relacionadas que indiquem a necessidade de um 
processo de trabalho que ocorra pela adoção de um determinado 
modo de fazer, fundamentado em algum modo de pensar.    

A implantação da SAE constitui uma exigência para as institui-
ções de saúde públicas e privadas de todo o Brasil. É também uma 
orientação da lei do exercício profissional da enfermagem (Lei no 

7.498, de 25 de junho de 1986).3 Sendo assim, faz-se necessário 
que a enfermagem substitua o modelo biomédico, imediatista, base-
ado em ações práticas, intuitivas e não sistematizadas, e lance mão 
da utilização do processo de enfermagem para ser reconhecida e 
consolidada como ciência.4 

Considerando o exposto, o objetivo do artigo é descrever o papel 
do enfermeiro frente à implantação do processo de enfermagem na clí-
nica de psiquiatria e saúde mental; propor modelos de formulários que 
visem direcionar o cuidado de enfermagem psiquiátrica e saúde men-
tal; discutir as implicações da implantação da Sistematização da As-
sistência de Enfermagem para a prática da enfermagem psiquiátrica.

Aderência e motivação para o estudo
A motivação pela pesquisa partiu da discussão da equipe sobre 

a necessidade de implementação da SAE atendendo a uma exigên-
cia para as instituições de saúde públicas e privadas de todo o Brasil, 
de acordo com a resolução do Cofen de número 272/2002. É tam-
bém uma orientação da lei do exercício profissional da enfermagem 
(Lei no 7.498, de 25 de junho de 1986). Além disso, sua implantação 
se torna uma estratégia na organização da assistência de enferma-
gem nas instituições, atendendo, assim, aos requisitos do Manual 
Brasileiro da Acreditação Hospitalar.

O interesse pelo tema surgiu da observação não analítica por 
parte dos enfermeiros da UISM, quando constatou-se que o enfer-
meiro que atua na área de psiquiatria e saúde mental na maioria das 
vezes não está habituado a sistematizar o seu trabalho, processo 
indispensável quando se pretende exercer uma assistência individu-
alizada baseada no pensamento crítico. 

Os autores deste artigo são oficiais que atuam na UISM, sen-
do a primeira autora enfermeira da Unidade Integrada de Saúde 
Mental desde 1999, quando iniciou o curso de Aperfeiçoamento pa-
ra Oficiais em Enfermagem Psiquiátrica e Saúde Mental. Em 2002 
foi designada para implantar o Centro de Atenção Diária (CAD) da 
Marinha do Brasil, nas dependências da UISM, em atendimento ao 
preconizado na Lei Federal n° 10.216, de 6 de abril de 2001, que tra-
ta da criação de dispositivos alternativos que substituam a interna-
ção hospitalar dos pacientes psiquiátricos. O CAD tem como objetivo 
o atendimento de pacientes portadores de transtornos psíquicos em 
nível ambulatorial e utiliza recursos denominados de Oficinas Tera-
pêuticas, para o treinamento de habilidades de vida prática e de vida 
diária. O atendimento é realizado por uma equipe multiprofissional e 
acontece prioritariamente em grupos de no mínimo três pacientes. A 
autora é ainda encarregada da Divisão de Apoio Hospitalar, respon-
sável pelos profissionais de saúde com exceção da equipe médica.

A segunda autora foi designada para servir na UISM em 2006, 
tendo iniciado o curso de Aperfeiçoamento em Enfermagem Psiqui-
átrica em 2007, cujo trabalho de conclusão de curso suscitou a re-
dação deste artigo. Atualmente, desenvolve as funções de chefe da 
Seção de Enfermagem. 

A terceira autora iniciou o curso de Aperfeiçoamento em Enfer-
magem Psiquiátrica em 2009, data do seu embarque na UISM, com 
término no ano de 2011, cujo trabalho de conclusão de curso trata 
do tema de Residência Terapêutica como alternativa de tratamento 
para pacientes psiquiátricos. Atualmente é enfermeira do Centro de 
Atenção Diária da UISM.

O quarto autor foi designado para a UISM em 2008, tendo iniciado 
o curso de Aperfeiçoamento em Enfermagem Psiquiátrica em 2009, seu 
trabalho de conclusão de curso trata do tema de Dependência Química 
entre os usuários do Serviço de Saúde da Marinha. Possui Especializa-
ção em Enfermagem Psiquiátrica e Saúde Mental pela UFRJ.

A aplicação do processo de enfermagem para o cui-
dado de pacientes psiquiátricos  

A arte do cuidado começou a ser organizada a partir de 1929, por 
meio de estudos de casos. Mas foi a partir de 1945, que o cuidado co-
meçou a ser planejado com um plano específico, sendo este a primeira 
expressão do processo de enfermagem. O processo de enfermagem 
“é o paradigma científico, no qual a enfermagem deverá lançar mão 
para ser reconhecida e consolidada como ciência”, tendo em vista que 
este fornece estrutura para a tomada de decisão durante a assistência 
de enfermagem, tornando-a mais científica e menos intuitiva.2   

Em 1955, Lydia Hall utilizou pela primeira vez o conceito de pro-
cesso durante uma conferência, na qual ela defendeu o uso de qua-
tro proposições, a saber: “enfermagem ao paciente, para o paciente, 
pelo paciente e com o paciente”.5 Entretanto, somente em 1961, a 
expressão “processo de enfermagem” foi empregada pela primeira 
vez. Ída Orlando em uma de suas publicações descreveu o proces-
so de enfermagem como sendo uma proposta para melhorar a qua-
lidade do cuidado prestado por meio do relacionamento dinâmico 
enfermeiro-paciente.

Até 1963, o processo de enfermagem era constituído por três fases, 
e somente em 1967, houve a descrição, pela primeira vez, de um proces-
so de quatro fases: histórico, planejamento, implementação e avaliação. 
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No Brasil, na segunda metade dos anos 60, Wanda de Aguiar 
Horta apresentou um modelo com seis passos: histórico de enferma-
gem, diagnóstico de enfermagem, plano assistencial, plano de cui-
dados ou prescrição de enfermagem, evolução e o prognóstico de 
enfermagem.5 Atualmente, alguns autores organizaram o processo 
de enfermagem em cinco fases, a saber: histórico de enfermagem, 
diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação da assis-
tência de enfermagem e avaliação, cujo objetivo visa facilitar a sua 
compreensão, pois entende-se que as fases são inter-relacionadas 
e interdependentes.6 

O histórico de enfermagem constitui a etapa inicial do processo 
de enfermagem e seu objetivo principal é a coleta dos dados, que 
ocorre por meio de dois procedimentos indispensáveis: a entrevista 
e o exame físico do paciente. O propósito da realização do históri-
co de enfermagem é a identificação das necessidades, problemas 
e preocupações do paciente em face de suas próprias reações hu-
manas, que podem apresentar-se com níveis variados de alteração.2 

Na obtenção do histórico de enfermagem, durante a realização da 
entrevista e do exame físico, ocorre continuamente o processamento 
intelectual dos dados pelo enfermeiro, que os classifica, interpreta e 
confirma a partir do diagnóstico de enfermagem.

Para a realização da entrevista e do exame físico, faz-se neces-
sária a criação de vínculo terapêutico entre o enfermeiro e o paciente; 
no caso específico da psiquiatria, considera-se o marco terapêutico, 
as atividades que o enfermeiro realiza para que o paciente se desen-
volva como pessoa, no sentido de respeitar a si mesmo e aos outros, 
por meio do relacionamento interpessoal, sentindo-se parte de uma 
comunidade. A essência da enfermagem psiquiátrica é a relação inter-
pessoal caracterizada por um processo de comunicação mútua entre 
o enfermeiro e o paciente, com conteúdo voltado para os problemas 
do mesmo. E somente se houver interação, pode o enfermeiro ajudar o 
paciente na identificação de suas necessidades ou dificuldades, aper-
feiçoando formas para uma assistência de enfermagem eficaz.7

Cabe salientar que a necessidade da comunicação terapêutica de-
ve permear a relação com o paciente, para que os enfermeiros possam 
coletar dados fidedignos e que relacionem verdadeiramente as experiên-
cias atuais do paciente durante as entrevistas. Os pacientes não compar-
tilham informações significativas com os enfermeiros, a menos que estes 
estabeleçam um clima de confiança, aberto à manifestação de pensa-
mentos e emoções. A complexidade da fase de coleta de dados realiza-
da pelo enfermeiro, pois considera os dados como pistas sobre o estado 
de saúde, suscetíveis às impressões e percepções do enfermeiro que 
pode inferir conclusões de acordo com o tipo de dado que apura. Então 
é importante compreender que reações humanas são as experiências 
subjetivas que os pacientes compartilham com os enfermeiros, caso es-
te último faça perguntas e comentários adequados acerca do estado de 
saúde do paciente, mostrando seu interesse pelo assunto e fomentando 
a confiabilidade na relação enfermeiro-paciente.8

Deve-se ainda, utilizar o critério de examinar o portador de trans-
tornos mentais pela avaliação das reações humanas frente à sa-
tisfação de suas necessidades básicas, que compreende não só o 
contingente afetado, como também mostra o seu potencial que per-
manece sadio, facilitando as intervenções do enfermeiro para condu-
zi-lo durante o tratamento.

Uma vez preenchidas suas necessidades básicas, as reações 

humanas, que são caracterizadas pela dinamicidade, se modificam, 
à medida que o portador de transtornos mentais e a família evoluem 
para melhor interação com o ambiente. 

A interpretação das reações humanas é uma tentativa comple-
xa, em que o principal fator de influência é que nenhum ser humano 
consegue totalmente saber ou compreender tudo o que se passa 
com o outro.8 

Ao final deste processo, obtém-se o conhecimento integral e acu-
rado do estado de saúde do paciente, numa análise global, sem frag-
mentar seus padrões fisiológicos e psíquico, o que possibilita ao en-
fermeiro diagnosticar-lhe as carências, planejar, efetivar e avaliar as 
ações de enfermagem, visando à reabilitação social.

A partir da coleta de todos os dados no processo de enferma-
gem, feita através do histórico de enfermagem, tem-se a segunda 
etapa da sistematização da assistência de enfermagem, que consta 
do estabelecimento dos diagnósticos de enfermagem. 

No Brasil, Horta, na década de 60, reconheceu o diagnóstico de 
enfermagem como atividade a ser desenvolvida, para a identifica-
ção da necessidade básica alterada e a determinação do grau de 
dependência da enfermagem para seu atendimento em natureza e 
extensão. No entanto, as alterações das necessidades básicas não 
chegaram a ser categorizadas, como Horta considerava necessário.9 

Foi realizada em 1973, nos Estados Unidos, a 1a Conferência Na-
cional de Diagnósticos de Enfermagem, congregando os enfermeiros 
norte-americanos na tentativa de adotar uma terminologia profissional 
que descrevesse os fenômenos clínicos com os quais a enfermeira se 
depara no seu cotidiano profissional. Essa conferência deu início a uma 
comissão que foi precursora da North American Nursing Diagnosis As-
sociation (NANDA) que somente em 1982 foi realmente instalada.5 

Em 1986, na 7a Conferência da Associação Norte-americana de 
Diagnósticos de Enfermagem, foi aprovado o termo “Padrão das Re-
ações Humanas” para substituir outro já existente chamado “Nove 
Padrões de Unidade do Homem”, base conceitual para o sistema de 
classificação dos diagnósticos de enfermagem desde a 5a Conferên-
cia presidida por Sister Callista Roy, em 1982, quando nove catego-
rias taxonômicas foram criadas.10 Objetivando identificar e classificar 
os diagnósticos de enfermagem, antigamente chamados de proble-
mas de enfermagem.5 Assim, os padrões das reações humanas, 
desde a década de 80, constituem oficialmente a base conceitual 
para a organização dos diagnósticos de enfermagem. 

A partir de 1994, o Comitê de Taxonomia ao reunir-se para inse-
rir novos diagnósticos recém-aprovados na estrutura da taxonomia I, 
encontrou certa dificuldade para categorizar alguns diagnósticos, e 
por isso surgiu a necessidade de uma nova estrutura taxonômica. E 
diante disso, em 2002, após a Conferência NANDA, NIC e NOC rea-
lizada em Chicago, os diagnósticos de enfermagem aprovados foram 
colocados na taxonomia II.11

A taxonomia II compreende três níveis: domínios, classes e diag-
nósticos de enfermagem. Um domínio pode ser definido como “uma 
esfera de atividade, estudo ou interesse”. Uma classe é “uma subdivi-
são de um grupo maior; uma divisão de pessoas ou coisas por qualida-
de, grau ou categoria”.2 Um diagnóstico de enfermagem consiste em 
um “julgamento clínico sobre as respostas do indivíduo, família ou co-
munidade a problemas de saúde/processos reais ou potenciais”. Cons-
titui ainda a base para seleção das intervenções de enfermagem para 
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o alcance dos resultados pelos quais o enfermeiro é responsável.10

A habilidade para diagnosticar pode ser entendida como ativida-
de subsidiária ao desempenho do papel de quem a utiliza – no caso, 
o enfermeiro – mas não menos importante, pois nela suas funções 
se fundamentam.5 

Por todo exposto, infere-se que o enfermeiro, pelo processo e 
diagnóstico de enfermagem, pode conhecer e trabalhar em conjun-
to com o paciente, para então oferecer-lhe reais caminhos para sua 
plenitude como ser e cidadão.

Após o estabelecimento dos diagnósticos de enfermagem pas-
sa-se à terceira fase da sistematização da assistência de enferma-
gem, que se resume no planejamento, ou seja, o plano individual 
para a resolução dos problemas, que contém as prescrições de en-
fermagem elaboradas de acordo com cada diagnóstico de enferma-
gem decorrente dos problemas destacados no estado de saúde do 
paciente, a partir do histórico de enfermagem. 

A etapa do planejamento das intervenções de enfermagem é 
uma das decisões tomadas pelo enfermeiro, no sentido de estabele-
cer estratégias específicas para a promoção, manutenção ou restau-
ração da saúde do paciente.12

Na etapa do planejamento, partindo do diagnóstico de enferma-
gem e do estabelecimento de prioridades de acordo com as necessi-
dades básicas do paciente, o enfermeiro deve projetar os resultados, 
tidos como metas ou objetivos comportamentais a serem atingidos 
pelo paciente, direcionando possíveis propostas e cuidados de enfer-
magem, que posteriormente constam de ferramentas precisas para a 
etapa de avaliação do paciente e do processo de enfermagem.

Para tanto, deve-se estabelecer juntamente com o paciente suas ne-
cessidades prioritárias, com o intuito de facilitar a efetivação da assistên-
cia a ser exercida por toda a equipe de enfermagem, visto que as inter-
venções de enfermagem descrevem a maneira pela qual o enfermeiro é 
capaz de auxiliar o paciente a alcançar os resultados preestabelecidos.

A fase de implementação começa após a elaboração do plano 
de cuidados e focaliza o início das ações que auxiliam o paciente a 
obter os resultados desejados. Nessa fase o enfoque principal é a 
implementação das intervenções planejadas para satisfazer as ne-
cessidades físicas ou emocionais do paciente, envolvendo as ações 
independentes, dependentes e interdependentes.12 

Considerando que a implementação é a real prestação de cui-
dados de enfermagem, ou seja, a colocação do plano de cuidados 
em ação para a obtenção das metas e objetivos definidos no plane-
jamento realizado anteriormente de modo a modificar os fatores que 
contribuem para o problema do paciente.1

Os enfermeiros psiquiátricos podem implementar os planos de cui-
dado em todos os ambientes em que atuam, sejam clínicas psiquiátri-
cas, hospital geral, serviços de reabilitação psicossocial, hospitais-dia, 
entre outros, pois por meio do processo de enfermagem obtém-se a 
ferramenta que o enfermeiro necessita para sistematizar suas ações.

Na fase de implementação o enfermeiro deve proceder à docu-
mentação completa e exata dos acontecimentos ocorridos neste es-
tágio, no sentido de registrar a reação do paciente ao plano. A avalia-
ção da informação documentada auxilia na validação da evolução do 
paciente e no rumo à obtenção do resultado esperado.12

O plano de cuidados deve ser documentado e efetivamente co-
municado para todos os membros da equipe de saúde mental, que 

deverão compartilhar as informações sobre as necessidades do por-
tador de transtornos mentais, os resultados esperados pelo enfer-
meiro, além de participarem ativamente nas intervenções que são 
estipuladas para cada paciente.

Na quinta fase do processo de enfermagem, o enfermeiro realiza 
a avaliação que, é constante, ou seja, deve ocorrer durante toda a in-
tervenção de enfermagem e não só ao final do processo.12 

Embora a avaliação seja a fase final do processo de enferma-
gem, constitui uma etapa integrante de cada fase anterior, caracteri-
zando-se pela continuidade e formalidade.

O termo avaliação é comumente utilizado na descrição das de-
cisões que o enfermeiro toma acerca da obtenção dos resultados 
pelo paciente. Sendo assim, o enfermeiro determina se o plano de 
cuidados é apropriado, realista, atual, ou se necessita de reexame; 
portanto, há uma comparação do estado de saúde do paciente com 
os resultados definidos pelo plano de cuidados.

Partindo das decisões tomadas a respeito de como o paciente 
evolui na obtenção dos resultados preestabelecidos, é que realiza-
mos o processo de avaliação. O plano de cuidados vai sendo adapta-
do para satisfazer as especificidades de cada paciente e para asse-
gurar a qualidade da assistência prestada.  

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo de caso observacional, com análise qualitati-

va. O estudo de caso observacional tem como foco de exame uma esco-
la, um clube, uma associação de vizinhos, uma cooperativa de produção 
e consumo etc. A ênfase é dada não na organização toda, o que inte-
ressa é parte dela, onde uma unidade é analisada aprofundadamente.4

A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são 
básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de méto-
dos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para cole-
ta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva, os pes-
quisadores tendem a analisar seus dados individualmente. O processo e 
seu significado são os focos principais de abordagem.15 Transpondo tal 
conceito para o estudo em questão, pode-se inferir que a interpretação 
dos fenômenos se dá através do processo histórico da SAE em saúde 
mental descrito na pesquisa e de sua configuração atual. O ambiente na-
tural, nesse caso, é o do espaço psiquiátrico, que se expressa pela sua 
subjetividade, não traduzida em termos quantitativos. 

O cenário do estudo foi a Unidade Integrada de Saúde Mental 
(UISM), hospital terciário da Marinha do Brasil, localizado em Jaca-
repaguá, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Essa unidade 
é responsável pelo atendimento de usuários do SSM, portadores de 
transtornos psíquicos, de todo o território nacional. A UISM conta 
com uma unidade de emergência psiquiátrica, 63 leitos de interna-
ção, um ambulatório para atendimento psiquiátrico e de outras es-
pecialidades e o Centro de Atenção Diária. Ressalte-se que a ins-
tituição é preocupada com a capacitação técnica dos profissionais 
envolvidos no cuidado e realiza semanalmente o Programa de Edu-
cação Continuada (PEC) para toda a equipe.

O caminho metodológico para a concretização do estudo teve 
início com uma série de reuniões semanais e pesquisas de impres-
sos de outras instituições e trabalhos de estudiosos da área. Em se-
guida o grupo elaborou um impresso que melhor pudesse atender às 
demandas dos pacientes, pautado em teóricas como Wanda Horta 
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e Hildegard Peplau que enfocam as necessidades humanas básicas 
e o relacionamento interpessoal. Tal instrumento tem como objetivo 
direcionar o enfermeiro para uma melhor assistência atendendo às 
necessidades de cada um de forma individualizada. A etapa de co-
leta de dados ocorreu no período de outubro a dezembro de 2008.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As condutas de enfermagem vêm ao longo da história tomando 

um perfil diferenciado. No início os cuidados eram empíricos; os estu-
dos de casos foram uma das primeiras expressões de planejamento 
do cuidado prestado. Em seguida, surgem estudiosas da enferma-
gem: Lydia Hall, Ida Orlando, Wanda Horta, Tannure, Travelbee, entre 
outras. Cada uma delas deixou seu legado à enfermagem. Hoje, as 
condutas estão cientificamente fundamentadas e estudos compro-
vam a eficácia da prática sistematizada.

A necessidade de discussão do tema Sistematização da Assistên-
cia de Enfermagem na Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental demons-
tra que ainda há certo distanciamento entre prática e teoria. Mas es-
forços são despendidos para que tal distanciamento seja superado: a 

atuação no Brasil dos órgãos reguladores da profissão tem fomentado 
e vinculado a sistematização como atividade inerente ao enfermeiro. 

A enfermagem do hospital psiquiátrico em questão tem procura-
do minimizar esse distanciamento ainda existente na prática da saú-
de mental, através da discussão da SAE. O processo ainda está em 
fase de implantação. A priori, far-se-á necessária a conscientização 
de todos os membros da equipe de enfermagem da importância da 
efetivação do processo. 

A partir do momento que toda equipe estiver consciente do seu 
papel, a sistematização das ações terá validação e reconhecimento 
necessários: uma prescrição de cuidados somente é válida se gera 
uma ação consciente e crítica no executor. 

O registro do estado de saúde-doença do paciente será tópico de 
aulas do Programa de Educação Continuada desenvolvido no referido 
hospital, para que as anotações estejam baseadas em um saber cientí-
fico, distanciando cada vez mais da superficialidade de anotações foca-
das somente nas necessidades básicas como aceitar dieta, medicações.  

Os impressos elaborados buscam substanciar o cuidado presta-
do. Priorizando, portanto, as seguintes informações:

MARINHA DO BRASIL
CENTRO MÉDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA

UNIDADE INTEGRADA DE SAÚDE MENTAL
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO GLOBAL

 1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL 

 Ambulatório 
 Emergência
 Unidades de internação

ENDEREÇO: TELEFONES PARA CONTATO: 
ESTADO CONJUGAL: 
ESCOLARIDADE:   Analfabeto      Ensino Fundamental      Ensino Médio      Ensino Superior / Completo      Sim      Não     
PROFISSÃO:                                                                        RENDA SALARIAL: 
MORA COM QUEM? 

É CURATELADO    Sim    Não   POR QUEM?    
PROCEDÊNCIA: 

PACIENTE CHEGOU:   Deambulando      Cadeira de rodas      Maca      Auxiliado      Outros 
ACOMPANHADO POR: 

2. HISTÓRIA CLÍNICA E PATOLÓGICA PREGRESSA

2.1 - QUEIXA PRINCIPAL: 

2.2 - MOTIVOS DA INTERNAÇÃO:

2.3 - HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL: 

2.4 - HISTÓRIA PATOLÓGICA PREGRESSA: 

- Início dos sintomas: 
- Já fez tratamento psiquiátrico anteriormente?    Sim    Não   Por quanto tempo? 
- Faz acompanhamento psiquiátrico regular atualmente?    Sim    Não
- Se interrompeu o tratamento, qual o motivo? 
- Já foi internado anteriormente?    Sim    Não    Quantas vezes? 
- Tempo médio de internação:  1-5 dias    6-10 dias    11-15 dias  15-30 dias    acima de 30 dias
- Há quanto tempo foi a sua última internação? 
- Faz algum outro tipo de tratamento?    Sim    Não   Qual? 
- Medicações atualmente em uso: 

Sexo:  M       F     
Nome:  
Nascimento: ___/___/___  Idade _______ Cor:  
Diagnóstico médico:  
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2.5 - HISTÓRIA PESSOAL E HÁBITOS:
- Tipo de parto:  Normal    Cesariana   Fórceps   Alguma intercorrência ao nascimento?
- Quantos irmãos? 
- Desenvolvimento na infância e adolescência: 
- Doenças próprias da infância?  Sim    Não    Quais? 
- Possui  filhos?  Sim    Não   - Quantos?          Obs.: 
- Internações clínicas ou cirurgias prévias?  Sim    Não   Especifique: 
- Faz tratamento para alguma doença clínica?  Sim    Não   Quais? 
- Usa bebidas alcoólicas?  Sim    Não     Que tipo? 
- Com que frequência? ¬¬¬¬¬                                                           Obs: 
- Faz uso de cigarros?  Sim    Não      Há quanto tempo?
- Quantos cigarros por dia?                                    Deseja parar de fumar?  Sim    Não
- Faz uso de outro tipo de droga?  Sim    Não     Quais? 
- Por quanto tempo?                                                                                  Tem acesso fácil?  Sim    Não     
- Condições de moradia:   com saneamento básico    sem saneamento básico   
- Quantos cômodos há na sua casa?                                  Quantos residem no mesmo ambiente? 
- Tem acesso a todos os cômodos da casa?    Sim    Não    Obs.: 
- Tem acesso a materiais perfurocortante (faca, tesoura etc.)?    Sim    Não   Obs.:
- Antecedentes patológicos familiares: 

3. NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS 

3.1 – Realiza alguma prática religiosa/espiritual:  Sim    Não Qual? 
3.2 – Solicita algum acompanhamento religioso/espiritual?  Sim    Não   Cite

 4. NECESSIDADES PSICOSSOCIAIS E PSICOBIOLÓGICAS

4.1 – Segurança/estado emocional prévio:  deprimido    eufórico   alegre   triste   ansioso   irritado   sem alterações   outros
Especificar: 
4.2 – Dados sobre gregária: 
4.3 – Prática de atividades de recreação e lazer 
4.5 –Dados relevantes sobre autoestima, autoimagem, autorrealização:
4.6 –Dados relevantes sobre liberdade, amor, criatividade, espaço e aceitação: 
4.7 –EXAME PSÍQUICO:
- Atenção:  normovigil    hipovigil   hipervigil   normotenaz   hipotenaz   hipertenaz
- Consciência:  consciente   sonolento   obnubilado   soporoso   comatoso
- Orientação:   desorientado   orientado   tempo   espaço   pessoas   
- Memória Remota:  perda   intacta        Recente:   perda   intacta   
- Pensamento:  claro   confuso   lentidão das associações   lógico   bloqueio   intacto   delirante   de curso acelerado    suspicaz
- Linguagem:   coerente   rica   pobre   loquaz   monossilábica   solilóquio   prolixo   afasia   taquilalia   ecolalia   neologismos   lentificada   
Outros   
- Vontade:  hiperbulia   hipobulia   abulia   
- Afeto:  lábil   aumentado   eutímico   embotado   incontinente emocional  Outros
- Humor:  deprimido   alegre   eufórico   ansioso   eutímico 
- Sensopercepção:   alucinação   delírio   sem alterações  
  Especifique:
- Inteligência:  normal   diminuída
- Ideias suicidas:   sim   não   Quantas vezes?  Como? 
- Heteroagressividade:  sim   não   Quantas vezes?  Como? 
- Ideias de automutilação:  sim   não   Quantas vezes? Como? 
- Consciência de morbidade:  presente   ausente  
- Planos para futuro:  presente   ausente  
4.8 –Oxigenação:  padrão respiratório normal   relato de dispneia aos esforços    relato de dispneia em repouso   relato de ortopneia lentificada  

 relato de dispneia paroxística noturna   uso prévio de oxigênio complementar:     
Cite
4.9 –Percepção dos órgãos dos sentidos: Alterações   não   visual   auditiva   dolorosa   gustativa   olfativa   tátil  
Cite:
4.10 –Cuidado corporal: Déficit prévio no autocuidado, higiene corporal   sim   não    
Déficit prévio no autocuidado, higiene oral   sim   não    Cite:
4.11 –Hábito de sono e repouso: A que horas costuma deitar-se para dormir? 
Tem dificuldade para dormir?   Sim   Não
O que dificulta seu hábito de sono? 
4.12 Nutrição e hidratação: - Segue alguma dieta especial?    Sim   Não  
Cite: 
 Apetite:   preservado   diminuído 
 Ingesta hídrica/dia: 
 Déficit prévio no autocuidado para alimentação?
 Qual? 
4.13 – Mecânica corporal/motilidade/locomoção/exercícios e atividades físicas: - Déficit de locomoção?   Sim   Não  
 Pratica atividades físicas   Sim   Não 
Qual a frequência? 
4.14 – Integridade física/cutaneomucosa:  - Integridade física preservada?   Sim   Não  
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Cite o comprometimento: 
Integridade cutaneomucosa preservada?   Sim   Não  
Cite o comprometimento: 
4.15 – Eliminação urinária: -  normal   alterada (volume, aspecto e odor)  Espeficique:
4.16 – Eliminação intestinal:  hábito regular                      vezes/dia   hábito irregular 
Alteração na característica das fezes?  Sim   Não Qual? 
4.17 – Dados relevantes relacionados à sexualidade

6. IDENTIFICAÇÃO DO ENFERMEIRO
                                                                           
                                                                                                                            Carimbo
Data: ___/___/___           _____________________________         
                                                              Assinatura        

A utilização de tal formulário ajuda o enfermeiro a desenvolver 
competências pessoais como reflexão de sua conduta e readequação 
de sua prática; feedback que auxilia no construto teórico desse profis-
sional fazendo com que seu espaço seja respeitado, avanço que se 
traduz na saúde mental como uma legitimação do seu saber científico.

Consequentemente, a aplicação da SAE trará diferenças na 
maneira de se conceber o paciente psiquiátrico. Reafirmando a 
ideia de que o portador de transtornos mentais não se trata de um 
paciente acorrentado aos grilhões históricos do preconceito e do 
descaso: a história existe para que os erros de outrora sejam supe-
rados e práticas substituídas por condutas modernas e inovadoras. 

Validação do instrumento
O instrumento não passou por avaliação de peritos, sendo ape-

nas avaliado internamente por profissionais da UISM.

CONCLUSÃO
É essencial que a enfermagem atuante na área de psiquiatria 

e saúde mental construa o seu futuro baseada em novas metodo-
logias, que façam o enfermeiro refletir sobre o “por que fazer” e “o 
que fazer”, além de privilegiar o “como fazer”, aliado a uma prática 
liberal, autônoma e criativa, de forma a abandonar a fragmentação 
do cuidado e assumir a integralidade e individualidade do portador 
de transtornos mentais.16

A equipe de enfermagem deste Hospital Psiquiátrico Militar é 
contemplada com um Programa de Educação Continuada a fim de 
colocar em prática esse saber científico. 

Práticas errôneas, encerradas num saber unilateral estão sendo 
substituídas por condutas liberais. E é justamente isso que a enfer-
magem psiquiátrica necessita para desvincular-se do modelo cen-
trado na doença.

Os profissionais de enfermagem devem estar abertos para que 
a SAE seja uma constante: cada fase de implantação deve gerar 
uma discussão que fomente sua necessidade, para que o processo 
seja desenvolvido e aceito por toda a equipe. Práticas exercidas de 
modo não sistematizado e irreflexivo geram ações individuais sem 
mudanças de conduta. 

Em se tratando de paciente psiquiátrico as cinco fases da sistematiza-
ção da assistência de enfermagem ganham um verniz especial: não basta 
estabelecer o histórico, o diagnóstico, o planejamento, a implementação 
e a avaliação dos cuidados de enfermagem, é necessário ir além. Ouvir, 
perceber, contextualizar, inserir, avaliar, reavaliar, adaptar, readequar: es-
sas ações fazem a diferença na medida em que os pacientes psiquiátricos 

podem até ter o mesmo diagnóstico e terapia medicamentosa, mas cada 
um é um pequeno mundo, recriado à sua maneira.     
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PSYCHIATRIC NURSING: DESIGNING A 
GUIDING INSTRUMENT FOR MENTAL 
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ABSTRACT
This article analyses the design of a medical history form oriented to psychiatric nursing and mental healthcare as an instrument for the 

implementation of the Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE (Nursing Care Framework). An appropriate nursing process to 
assist individuals with mental disorders provides an adequate and orderly approach to the service that is rendered.1 The following objectives 
have been set for the purposes of this study: to describe the role of the nurse in implementing the nursing process at the psychiatric and 
mental health clinic; to present models of medical history forms that aim to guide the psychiatric and mental healthcare, and to discuss the 
implication of SAE for psychiatric nursing practice. The nursing process is the scientific paradigm that nursing must refer to in order to gain 
acknowledgement and be consolidated as a science, given that it provides the framework for decision making during nursing care that makes 
it more scientific and less intuitive.2 It should be noted that the structuring of the nursing process comprises the following five phases: nursing 
assessment, nursing diagnosis, planning, implementation of nursing care and evaluation. The aim is to reinforce the clear understanding that 
all the phases are interrelated and interdependent. The methodology adopted was an observational case study with qualitative analysis. A 
mental nursing care framework is acknowledged as an effective methodology to guide the nursing care practice and it provides the means for 
nurses to employ their technical and scientific knowledge that will shape their professional practice. Additionally, the findings of this study aim 
to guide the nursing team in the investigated scenario to implement the SAE as a reference for other mental health professionals.

Keywords: Nursing care; Psychiatric Nursing. 

INTRODUCTION
The object of this study is the design of a medical history (anamnesis) form oriented to nursing for the implementation of the Sistem-

atização da Assistência de Enfermagem – SAE (Nursing Care Framework) at the Unidade Integrada de Saúde Mental – UISM (Integrated 
Mental Healthcare Unit) of the Brazilian Navy, aiming to improve the quality of the assistance rendered to the population with these disorders. 

UISM was established in 1982 at the facilities that had previously housed the Centro de Recuperação Infantil – CRI (Child Recovery Cen-
ter). This Center had been established to assist Navy officers’ children with social problems like orphanhood and also children with infectious 
diseases. UISM is a reference center in psychiatric healthcare for users of the Navy Healthcare System all over Brazil. It provides emergency 
assistance, first aid, ambulatory care facilities, inpatient and outpatient facilities available to active duty and reserve military personnel and 
their dependents affected by mild, moderate or serious psychiatric disorders.  

UISM nursing staff comprises today a higher officer, one intermediate officer, two junior officers, three junior officers specialized in psychi-
atry and mental health and three temporary officers, in addition to 45 enlisted soldiers specialized in nursing. The nursing team is responsible 
for full-time care to the patients at the Inpatient Wards and other sectors of UISM, - medicine management, food provision and supervision; 
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Nursing History from EEAN/UFRJ. PhD student of Nursing History at EEAN/UFRJ. Charge nurse of the Day Care Center of the Brazilian Navy. Coordinator of 
the Nursing Program of the Universidade Castelo Branco. 
2 Nurse graduated from the Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ. Extended Training in Psychiatric Nursing from the Healthcare School of the Brazilian 
Navy. Student of the Specialization Program in Psychiatric Nursing from HESFA/UFRJ. Head of the Nursing Service at the Integrated Mental Healthcare Unit 
(UISM) of the Brazilian Navy.
3 Nurse graduated from the Sociedade Educacional do Leste Mineiro. Faculdade Doctum. Extended Training in Psychiatric Nursing from the Healthcare 
School of the Brazilian Navy. Master’s student in Psychiatric Nursing from EEAN/UFRJ. Nurse of the Day Care Center of UISM.
4 Nurse graduated from the Universidade Severino Sombra in Vassouras-RJ. Student of the Specialization Program in Psychiatric Nursing from HESFA/UFRJ. 
Extended Training in Psychiatric Nursing from the Healthcare School of the Brazilian Navy.
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health education; supervision and delivery of hygiene and comfort 
guidance; supervision and delivery of therapeutical activities, leisure, 
recreation and skills training, inpatient examinations, therapeutical 
groups and workshops and medical home visits. 

The nursing team at the psychiatry and mental health sectors 
are, oftentimes, not used to systematizing their work, although this is 
a key process for dispensing customized care that is based on criti-
cal and reflective assessment. 

This article describes a differentiated perspective to nursing care 
at the psychiatry clinic through the design of an approach that con-
tributes to a better defined role of nurses at a mental healthcare unit. 

Contrary to what might be expected from an integrated care 
practice - that would solve problems and improve the nurse-patient 
relationship by comprising the assessment of problems, prescription 
of nursing care, implementation and evaluation - nurses have adopt-
ed an immediatist posture that is centered on the biomedical model. 
Additionally, this posture has privileged bureaucratic activities that 
have no meaningful contribution to the patient as they are limited to 
the coordination of the team and they delegate the role of care pro-
vider to other professionals. 

As a consequence, practical functions that are performed intui-
tively and in a non-structured manner have led patient care to be 
based on individual dedication from the care provider. Care, how-
ever, requires a series of dynamic and interrelated actions that call 
for a work process that follows a pre-established way of doing things 
that is supported by a given assumption.    

The implementation of SAE becomes, therefore, a requirement 
for all state and private healthcare institutions in Brazil. It also con-
stitutes structured guidance to the law that provides for professional 
nursing practices (Law no. 7498 of June 25, 1986).3 Nursing practice 
must replace the immediatist biomedical model that relies on practi-
cal, intuitive and non-structured practices with a nursing process in 
order to be acknowledged and validated as a science.4 

Given the above, the aims of this article are to describe the role 
of the nurse in implementing the nursing process at the psychiat-
ric and mental health clinic; in presenting models of medical history 
forms that aim to guide the psychiatric and mental healthcare; and 
in discussing the implication of SAE for psychiatric nursing practice.

Adherence and motivation to this study
The motivation for this study stemmed from the team discussion 

about the need to implement SAE in compliance with the require-
ment put forth to public and private healthcare institutions in Brazil 
by COFEN Regulation no. 272/2002. It also constitutes the guide-
lines for the law that provides for professional nursing practices (Law 
no. 7498 of June 25, 1986). Additionally, the implementation of SAE 
becomes strategic for structuring nursing care in all health institu-
tions, thus complying with the requirements of the Brazilian Manual 
for Hospital Accreditation.

The interest for this theme derived from non-analytical observa-
tion of the nurses of UISM when they became aware that the nursing 
team at the psychiatry and mental health sectors is, oftentimes, not 
used to systematizing their work, although this is a key process for 
dispensing customized care that is based on critical and reflective 
assessment. 

The authors of this article are officers that work at UISM, being 
the first author a nurse at the Integrated Mental Health Unit since 
1999 when she started the Extended Training Program in Psychiatric 
Nursing and Mental Health for Navy Officers. In 2002 she was ap-
pointed to implement the Centro de Atenção Diária – CAD (Day Care 
Center) of the Brazilian Navy at the UISM facilities pursuant to the 
provisions set forth by Federal Law no. 10216 of April 6, 2001 – this 
law provides for the establishment of alternative practices to substi-
tute inpatient hospital care for psychiatric patients. CAD’s mission is 
to assist patients with psychic disorders at outpatient facilities and 
uses resources that are called Therapeutical Workshops to train pa-
tients in the daily and practical life skills. The assistance is delivered 
by a multiprofessional team and prioritizes groups of at least three 
patients. The first author is also responsible for the Inpatient Hospital 
Care Sector, and is accountable for the healthcare professionals with 
the exception of the medical staff.

The second author was appointed to serve at UISM in 2006 and 
started the Extended Training Program in Psychiatric Nursing and 
Mental Health in 2007. Her final paper led to the writing of this article. 
She is currently the Head of the Nursing Sector. 

The third author started the Development Course in Psychiatric 
Nursing and Mental Health for Navy Officers in 2009 when she start-
ed serving at UISM, and completed the course in 2011 with the final 
paper tackling the theme of Therapeutical Residence as alternative 
Treatment to Psychiatric Patients. She is currently a nurse at the Day 
Care Center at UISM.

The fourth author was appointed to serve at UISM in 2008 and 
started the Extended Training Program in Psychiatric Nursing and 
Mental Health in 2009. His final paper tackled the theme of Chemical 
Dependence of Users of the Navy Healthcare System. He holds a 
Specialization Degree in Psychiatric Nursing and Mental Health from 
the Federal University of Rio de Janeiro - UFRJ.

The implementation of the nursing process to psy-
chiatric patients 

The art of healthcare began to be structured in 1929 through 
case studies. But it was only as of 1945 that healthcare was devoted 
specific planning, which in turn became the very first expression of 
the nursing process. The nursing process is the “scientific paradigm 
that nursing shall refer to in order to gain acknowledgement and be 
consolidated as a science”, given that it provides the framework for 
decision making during nursing care that makes it more scientific 
and less intuitive.2   

In 1955 Lydia Hall used the concept of nursing process for the 
very first time during a conference when she claimed for the use of 
the following four propositions: “nurse caring at the patient/client, to 
the patient/client, for the patient/client and with the patient/client”.5 

However, it was only in 1961 that the expression “nursing process” 
was first used. In one of her publications, Ída Orlando describes the 
nursing process as a proposition to improve the quality of healthcare 
assistance by means of a dynamic nurse-patient relationship.

Until 1963 the nursing process comprised three phases, but then 
in 1967 a four-phase process was first described: assessment, plan-
ning, implementation and evaluation. 

In Brazil, in the latter half of the 1960s, Wanda de Aguiar Horta 
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presented a model of six phases: nursing assessment, nursing diag-
nosis, assistance plan, care plan or nursing prescription, evolution 
and nursing prognosis.5 Currently, some authors have organized the 
nursing process into the following five phases: nursing assessment, 
nursing diagnosis, planning, implementing nursing assistance and 
evaluation, aiming to clarify the understanding of the process since 
all the phases are interrelated and interdependent.6 

Nursing assessment is the initial phase of the nursing process 
and its main aim is to collect data through two critical procedures: 
interviewing and physical examination of the patient. The purpose 
of this assessment is to identify the patient’s needs, problems and 
concerns in the light of his own human reactions, which may emerge 
at several altered levels.2 During the interview and physical examina-
tion of the patient the nurse conducts a continuous intellectual pro-
cessing of the data, which are then categorized, interpreted and veri-
fied by the nurse through the nursing diagnosis.

For the interview and physical exam a therapeutical bond must 
be established between the nurse and the patient. More specifically 
with reference to psychiatry, the therapeutical landmark comprises 
the activities performed by the nurse to help the patient to develop 
as an individual that is able to respect himself/herself and others 
through interpersonal relationships and thus feel that he/she belongs 
to a community. The essence of psychiatric nursing is the interper-
sonal relationship that is characterized by a two-way communication 
between the nurse and the patient whose core content is oriented 
to the patient’s problems. Only when this interaction is established 
can the nurse help the patient to identify his/her needs or difficulties 
in order to develop and improve the means for effective nursing as-
sistance.7

It should be highlighted that the need for therapeutical commu-
nication must permeate the relationship with the patient so that the 
nurses - during the interview - can collect reliable data that are truly 
related with the patient’s current experiences. Patients will not share 
meaningful information with nurses unless the latter are able to set 
an atmosphere of trust and open expression of thoughts and emo-
tions. The data collection phase conducted by a nurse is complex, as 
data are viewed as clues to the patient’s health conditions and are 
susceptible to the nurse’s impressions and perceptions, which in turn 
might influence the nurse’s inferences according to the data that is 
being assessed. It is thus important to understand that human reac-
tions are subjective experiences that patients share with nurses, and 
the latter must ask pertinent questions and make suitable remarks 
about the patient’s health conditions and show his/her true interest to 
gauge the reliability of the nurse-patient relationship.8

The criterion to examine the individual with mental disorders by 
evaluating human reactions before the fulfillment of their basic needs 
should also be considered. This criterion tackles not only the affected 
content but also shows its potential that remains healthy, thus allow-
ing the nurse to implement interventions during the treatment.

Once basic needs are fulfilled, human reactions – which feature 
a dynamic nature – change as the individual with mental disorders 
and his family develop a better interaction with the environment. 

The interpretation of human reactions is a complex attempt in 
which the major influencing factor is that no human being can thor-
oughly know or understand everything that happens with the other.8 

This process is completed when there is an accurate and thor-
ough knowledge of the patient’s health condition from a global per-
spective that will not dissociate the physiological patterns from the 
psychic features. This assessment will enable the nurse to diagnosis 
the patient’s needs and to plan, implement and evaluate the nursing 
actions that aim at the individual’s social rehabilitation.

From the collection of all the data through the assessment, the 
nursing process moves on to the second phase: to structure the 
nursing assistance through the nursing diagnoses. 

In Brazil, in the 1960s, Horta acknowledged the nursing diagno-
sis as the activity that is able to identify the altered basic need and to 
determine the extent of the dependence on the nature and scope of 
nursing assistance. However, altered basic needs were not divided 
into categories, as Horta considered necessary.9 

In 1973 the First National Conference on Nursing Diagnosis was 
held in the United States, gathering nurses in an attempt to identify 
nursing knowledge and establish a terminology classification system 
that would describe clinical phenomena that nurses are faced with 
in their daily professional life. This conference established a commit-
tee that preceded the official sanction of the North American Nursing 
Diagnosis Association (NANDA) in 1982.5 

In 1986, the 7th North American Nursing Diagnosis Associa-
tion approved the term “Patterns of Human Reactions” to replace 
the already existing term “Nine Patterns of Unitary Man”, the con-
ceptual baseline for the classification system of nursing diagnoses 
established since the 5th Conference chaired by Sister Callista Roy 
in 1982, when nine taxonomies were developed10 aiming to identify 
and classify nursing diagnoses that were previously called “nursing 
problems”.5 Hence, patterns of human reactions have officially con-
stituted the conceptual baseline for structuring nursing diagnoses 
since the 1980s. 

As of 1994, when the Taxonomy Committee met to add new re-
cently-approved diagnoses to the so-called Taxonomy I, the commit-
tee found it harder to enter some of the diagnoses and therefore a 
new taxonomy was necessary. So, in 2002, after the NANDA, NIC 
and NOC Conference held in Chicago, the new nursing diagnoses 
were entered into Taxonomy II.11

Taxonomy II comprises three levels: domains, classes and nurs-
ing diagnoses. A domain may be defined as a given “sphere of activ-
ity, concern, or function”. A class is “a set, collection, group or config-
uration containing members regarded as having certain attributes or 
traits in common; a kind or category”.2 A nursing diagnosis consists 
of “clinical judgments about actual or potential problems an individ-
ual, family or community can have.” Nursing diagnoses provide the 
basis for selection of nursing interventions to achieve outcomes for 
which the nurse is accountable. 10

The ability to make a diagnosis may be viewed as a subsidiary 
activity to the performance of the role of the individual who employs 
such skill – in this case, the nurse – though not less important be-
cause the functions lie upon this role.5 

Given the discussion above, it can be inferred that the nurse, 
through the nursing process and diagnosis, is able to learn and work 
jointly with the patient in order to provide the latter with real paths 
that lead to his full potential as an individual and a citizen.

After the establishment of nursing diagnoses we move on to the 
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third phase of the nursing assistance structure, which can be sum-
marized into planning, that is, the individual plan to solve the as-
sessed problems. This plan has the nursing prescriptions developed 
pursuant to each nursing diagnosis that resulted from the analysis of 
the problems that were identified in the patient’s health condition as 
per the assessment. 

The planning of nursing interventions is one of the decisions tak-
en by the nurse in order to determine the specific strategies that will 
promote, keep or restore the patient’s health.12

For planning, after the nursing diagnosis and the determination of 
priorities according to the patient’s basic needs, the nurse must project 
the aimed results that are to be regarded as behavioural targets or ob-
jectives to be reached by the patient.  Every possible nursing proposi-
tions and care should then be translated into accurate instruments to 
be later used during the evaluation phase of the nursing process.

In order to achieve such goals, the nurse should establish, to-
gether with the patient, the latter’s priority needs in order to facilitate 
the effectiveness of the assistance to be provided by all the nursing 
team, since nursing interventions should describe the ways through 
which the nurse should be able to help the patient to reach the pre-
established results.

The implementation phase starts right after the development of 
the care plan and focuses on triggering the actions that will enable 
the patient to achieve the aimed results. In this phase the focus lies 
on implementing the planned interventions that will fulfill the patient’s 
physical or emotional needs and on the independent, dependent and 
interdependent actions.12 

Considering that implementation is the real rendering of nursing 
care, putting the planning of care into action for the achievement of 
the goals and objectives previously defined during planning  must be 
done in such a way that will modify the factors that build up into the 
patient’s problems.1

Psychiatric nurses may implement care plans in all the environ-
ments where they work, be them psychiatric clinics, general hospital, 
psycho-social rehabilitation services or day-hospital, among others, 
because through the nursing process nurses get hold of the instru-
ment they need to structure their actions.

During the implementation phase the nurse must keep thorough 
and accurate records of all the events that occur during this phase, 
so that all the patient’s reactions to the plan are brought into atten-
tion. The evaluation of the documented information will aid the vali-
dation of the patient’s evolution towards the achievement of the ex-
pected results.12

The care plan must be documented and effectively communicat-
ed to all the mental health team, who shall share all the information 
about the individual with mental disorders and the results expected 
by the nurse in addition to actively participate in the interventions that 
are prescribed to each patient.

During the fifth phase of the nursing process the nurse conducts 
ongoing evaluation. It should be noted that evaluation should perme-
ate all the nursing intervention and not be conducted only at the end 
of the process.12 

Although evaluation is the last phase of the nursing process, it is 
an integral component of each previous phase and it should feature 
a continuous and formal nature.

The term evaluation is commonly used to describe the decisions 
taken by the nurse to achieve the results aimed for a given patient. 
Therefore, the nurse should be responsible for assessing whether 
the care plan is appropriate, realistic, updated or if it needs to be 
reassessed. There is, therefore, a continuous comparison between 
the patient’s health conditions with the aimed results as defined by 
the care plan.

The evaluation process should have as its starting point the deci-
sions taken about the patient’s evolution towards the pre-established 
results. The care plan should be continuously adapted in order to 
meet the specificities of each patient in order to ensure the quality of 
the assistance being rendered.  

METHODOLOGY
This is an observational case study with qualitative analysis. An 

observational case study has as its focus a school, a club, a neigh-
borhood association, a production or consumer cooperative, etc. The 
focus does not lie upon the organization as a whole, but rather upon 
a certain portion of the organization where one unit of analysis is in-
vestigated into depth.4

 The interpretation of phenomena and the attribution of meaning 
are premises of the qualitative research process. It does not require 
the use of methods and statistical techniques and the natural envi-
ronment is the direct source for data collection. The researcher is 
the key instrument. It is descriptive, and researchers tend to analyse 
their data individually. The process and its meaning are the major foci 
of the approach.15 By bridging this concept to the present study, we 
can infer that the interpretation of phenomena occurs along SAE his-
torical process in mental health as described in the research and its 
current state. The natural environment, in this case, is the psychiatric 
space that expresses itself through its subjectivity, which cannot be 
translated into quantitative terms. 

The scenario of this study was the Unidade Integrada de Saúde 
Mental – UISM (Integrated Mental Health Unit), a tertiary hospital of 
the Brazilian Navy, located in Jacarepaguá, in the West Zone of the 
City of Rio de Janeiro. This Unit is responsible for the care provided 
to users of the SSM, individuals with psychic disorders that come 
from all over the country. UISM has a psychiatric emergency unit with 
63 beds for inpatient care, an outpatient facility for psychiatric care 
and other medical specialties and a Day Care Center. It should be 
highlighted that the institution is highly concerned with the technical 
qualification of the professionals that render such care and conducts 
a weekly Programa de Educação Continuada – PEC (Continued Ed-
ucation Program) to all the medical staff.

The methodological path for the implementation of the study 
had as its starting point a number of weekly meetings and the 
survey of printed material produced by other institutions, as well 
as other studies in this field. Following that, the group developed 
a form that could better cater for the patients’ demands, rely-
ing on theories as those proposed by Wanda Horta and Hilde-
gard Peplau that focus on basic human needs and interpersonal 
relationships. The said instrument aims to guide the nurse into 
providing higher quality care to cater for each patient’s needs in 
an individualized manner. The phase of collecting data happened 
over October to December 2008.
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FINDINGS AND DISCUSSION
Nursing practices have taken on a differentiated profile along 

history. Initially, care was empirical and case studies were one of 
the first expressions of planning the care. Nursing theorists emerged 
then into the scene: Lydia Hall, Ida Orlando, Wanda Horta, Tannure 
and Travelbee, among others. Each one of them left their legacy to 
nursing. Today, practices are more scientifically based and studies 
corroborate the effectiveness of structured practice.

The need to discuss the Sistematização da Assistência de En-
fermagem – SAE (Nursing Care Framework) at the Psychiatry and 
Mental Healthcare Unit points to the existing gap between theory 
and practice. However, efforts are being directed to filling this gap: 
Brazilian healthcare regulatory agencies have encouraged and con-
nected SAE as an inherent activity to the nursing practice. 

The nursing team of the said psychiatric hospital have made ef-

forts to narrow this gap in the mental healthcare practice by holding 
discussions about SAE. The process is still being implemented.  A 
priori, it will be necessary to raise all the team members’ awareness 
about the importance of implementing the process effectively. 

Once all the team are aware of their role, the systemic actions will 
gain the required validation and acknowledgement, as the prescription 
of care is only valid if it generates conscious and critical actions. 

Keeping records of patients’ health condition will be the sub-
ject of the Continued Education Program that is conducted on a 
regular basis by the hospital. The goal is to keep records based 
on scientific knowledge and to go beyond the “superficial” form of 
record that reflects only basic needs like acceptance of diet and 
medication prescribed.  

The Form that has been created aim to record the care provided 
and to prioritize the following information:

BRAZILIAN NAVY
MEDICAL CARE CENTER OF THE NAVY

INTEGRATED MENTAL HEALTH UNIT
GLOBAL ASSESSMENT FORM

 1. PERSONAL DATA

  Outpatient care
  Emergency care
  Hospital inpatiento

ADDRESS: CONTACT TELEPHONE NUNBERS: 
MARITAL STATUS: 
SCHOOLING:  Illiterate    Primary School    Secondary School    Higher Education / Degree?    Yes    No     

OCCUPATION:                                                                         SALARY: 

WHO DOES THE PATIENT LIVE WITH? 

UNDER GUARDIANSHIP    Yes    No   WHO IS THE GUARDIAN?    

SELF-REFERRED OR REFERRED BY: 

INDIVIDUAL GOT TO THE UNIT:    Walking by himself    On a wheelchair    On a stretcher    Supported by someone    Other 

ACCOMPANIED BY: 

 2. CLINICAL HISTORY AND PREVIOUS PATHOLOGY

2.1 – MAIN COMPLAINT: 

2.2 – REASONS FOR HOSPITAL INPATIENT STAY:

2.3 – HISTORY OF CURRENT ILLNESS/DISORDER: 

2.4 – HISTORY OF PREVIOUS PATHOLOGY: 

Gender:  M       F     
Name:  
Date of Birth: ___/___/___  Age: _______ Ethnic group:   
Medical Diagnosis: 

- When did the symptoms first start?
- Have you ever undergone psychiatric treatment?  Yes    No   For how long? 
- Is individual undergoing regular psychiatric care currently?  Yes    No
- If the treatment was interrupted, why was it so? 
- Have you stayed in a psychiatric hospital before?  Yes    No    How many times? 
- Average length of hospital inpatient stay:  1-5 days    6-10 days    11-15 days    15-30 days    more than 30 days
- When was your last hospital inpatient stay? 
- Are you undergoing any other type of treatment?    Yes    No   What type? 
- Medication currently taking: 

2.5 – PERSONAL HISTORY AND HABITS:
- Born of:  Natural delivery    Caesarian section    Forceps   Any problem at birth?
- No. of siblings: 
- Childhood and adolescence development: 
- Childhood common diseases?  Yes    No    Which ones? 
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- Do you have any children?  Yes    No   - How many?          Note.: 
- Any previous clinical hospital stays or surgeries?  Yes    No   Please, specify: 
- Are you currently undergoing any clinical treatment?  Yes    No   What type(s)? 
- Does the individual drink alcohol?  Yes    No     What kind of alcoholic beverages? 
- How often do you drink?                                                          Note: 
- Do you smoke?  Yes    No      How long have you smoked?
- How many cigarettes do you smoke a day?                                    Do you want to stop smoking?  Yes    No
- Do you use any drugs?  Yes    No     What drugs? 
- How long have you used drugs?                                                                  Do you have easy access to drugs?  Yes    No     
- Type of household:  with basic sanitation    without basic sanitation   
- How many rooms are there in your house?                                  How many people live in the same house?
- Do you have access to all the rooms in the house?  Yes    No    Note.: 
- Do you have access to piercing or cutting objects (knives, scissors, etc.)?  Yes    No   Note.:
- Family pathological background 

 3. PSYCHOSPIRITUAL NEEDS 

3.1 – Do you follow any religious/spiritual practice?:  Yes    No    Which practice? 
3.2 – Would you like to request any religious/spiritual support?  Yes    No   If yes, please list.

4. PSYCHOSOCIAL AND PSYCHOBIOLOGICAL NEEDS

4.1 – Safety/previous emotional state:  depressed    euphoric     happy    sad    anxious    irritated    unaltered state    other 
Please, specify: 
4.2 – Data about gregariousness: 
4.3 – Recreational and leisure activities: 
4.5 – Relevant data about self-esteem, self-image, self-fulfillment:
4.6 – Relevant data about views/perceptions on freedom, love, creativity, space and acceptance: 
4.7 – PSYCHIC EXAMINATION:
- Attention:  normal vigilance    hypo-vigilance    hyper vigilance    normal-tenacious    hypo-tenacious    hyper tenacious
- Awareness:  conscious    sleepy    obnubilated    soporous    comatose
- Orientation/Direction:  disoriented    oriented    time    space    people   
- Remote Memory:  loss    intact        Recent Memory:  loss    intact   
- Reasoning:  clear    confused    slow association of ideas     logical    blocked ideas    intact    delirious    accelerated thinking    distrustful
- Language:  coherent    rich    poor    loquacious    monosyllabic     soliloquious    wordy    aphasia    tackylalia    echolalia    neologisms

 slowed-down flow    Other   
- Willingness:  hyperbulia    hypobulia    abulia/asthenia   
- Affection:  labile    augmented    euthymic    dulled    emotional incontinence    Other
- Humor:  depressed    joyful    euphoric    anxious    euthymic 
- Sense Perception:  hallucination    delirium    unaltered  
  Please specify:
- Intelligence:  normal    decreased
- Suicidal ideas:  yes    no     How many times?                            What type of ideas? 
- Hetero-aggressiveness:  yes    no   How many times?                          What type? 
- Ideas of self-mutilation:  yes    no   How many times?                   What type? 
- Awareness of Morbidity:  yes    no  
- Plans for the future:  yes    no  
4.8 –Oxygenation:  normal breathing pattern    reports dyspnea on effort    reports dyspnea at rest    reports slowed-down orthopnea   

 reports paroxysmal nocturnal dyspnea         
 previous use of complementary oxygen:     

Please specify:
4.9 –Perception of sense organs: Altered    no    visual    auditory    painful    gustative    olphative    tactile    
Please specify:
4.10 – Body care:  Previous deficit of self-care or body hygiene    yes    no        
Please specify:
Previous deficit of self-care or oral hygiene    yes    no        Please specify:
4.11 –Sleeping and rest habits: At what time do you usually go to sleep? 
Do you have any difficulty in getting to sleep?    Yes    No
What makes sleep difficult? 
4.12 Nutrition and hydration habits: -  Do you follow any special diet?  Yes    No     
Please specify: 
 Appetite:  intact    decreased 
 Hydric intake/day: 
 Any previous deficit in self-care concerning nutritional intake?
 What type? 
4.13 – Body mechanics/motility/locomotion/exercise and physical activity: - Any deficit of locomotion?    Yes    No  
Do you do regular physical activity    Yes    No 
How often? 
4.14 – Physical/cutaneos-mucous integrity:  - Is physical integrity preserved?    Yes    No  
Specify degree of damage to integrity: 
Is cutaneos-mucous integrity preserved?    Yes    No  
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Specify degree of damage to integrity: 
4.15 – Elimination of urine: -  normal    altered (volume, aspect and odor)  Specify:
4.16 –Intestinal elimination:   regular times/day    irregular 
Alteration in feces?  Yes    No       How altered? 
4.17 – Relevant data concerning sexuality

6. NURSE’S IDENTIFICATION
                                                                           
                                                                                                                            Stamp
Date: ___/___/___           _____________________________         
                                                              Signature        

The use of the above form helps the nurse improve his/her abi-
lity to provide care, horning his/her practice skills. The provided feed 
back aims to enhance the quality of the work environment needed 
to conduct his/her duties. All these advancements are translated in-
to mental health as they legitimate the nurse’s scientific knowledge.

Consequently, the application of SAE will bring about meanin-
gful differences in the way that the psychiatric patient is conceived of 
and will affirm the idea that individuals with mental disorders are not 
chained to historical prejudice and carelessness: the very existence 
of history calls for overcoming the errors of the past and for replacing 
past practices with modern and innovative conduct.  

Validation of the instrument
The instrument was not validated by experts in the field. It was 

only evaluated internally by UISM professionals.

CONCLUSION
It is essential that psychiatric and mental health nursing staff 

build the future upon new methodologies that lead nurses to reflect 
on “why do something” and “what to do”  in addition to privileging the 
‘how to do”. These three tenets, allied to a liberal, autonomous and 
creative practice will allow nurses to leave fragmented care practices 
behind and to take into consideration the integrality and individuality 
of the individual with mental disorders.16

The nursing team of this Military Psychiatric Hospital is provided 
with a Continued Education Program that aims to put scientific kno-
wledge into daily practice. 

Erroneous practices that are framed by one-sided knowledge 
are being replaced with liberal conduct. And it is precisely this type of 
conduct that psychiatric nursing needs in order to break the chains 
of the disease-centered model.

Nursing professionals must be open-minded so that SAE beco-
mes a constant practice: each implementation phase should gene-
rate discussion that increases the need to use it so that the process 
is developed and accepted by the entire team. Systematized and 
non-reflective practice generates individual actions that generate no 
change in conduct. 

With reference to the psychiatric patient the five phases of the 
nursing care framework gain a differentiated glitter: assessment, 
diagnosis, planning, implementation and evaluation of the nursing 
care are not enough. We should go beyond that. Listening, percei-
ving, contextualizing, inserting, evaluating, reevaluating, adapting, 
readjusting are actions that make the difference. Psychiatric patients 

may even have the same diagnosis and medication therapy, but each 
patient is a small world in himself/herself, a world that is recreated in 
its own individual way.
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