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Mensagem/Message
Mensagem do Diretor de Saúde da Marinha/Message From the Navy Health Care Director

Ao comemorarmos o 165º aniversá-
rio do Corpo de Saúde da Marinha 
(CSM), lançamos a 75ª edição da 

revista Arquivos Brasileiros de Medicina Na-
val, que desde 1940, representa a nossa vo-
cação para a pesquisa e para as atividades 
científicas.

Esta publicação expressa o talento, a cria-
tividade e o espírito investigativo de dedica-
dos e competentes profissionais de saúde 
que, além da prática diuturna nas atividades 
assistenciais, operativas, periciais, de ensino 
e pesquisa, encontram espaço para participar 
desta tradicional revista.

Nesta edição, os temas selecionados são 
de grande relevância para a atualização de 
conhecimentos, consistindo em uma fonte útil 
de consulta e informação ao mesmo tempo 
em que proporciona uma agradável leitura.

Finalmente, agradeço o empenho, o entu-
siasmo e a perseverança de todos que con-
tribuíram para a concretização desta obra, e 
cumprimento os integrantes do CSM, milita-
res e civis, por mais esta importante data co-
memorativa.

As we celebrate the 165th anniver-
sary of the Health Corps of Brazi-
lian Navy (HCBN), we release the 

75th edition of the Journal of Brazilian Ar-
chives of Naval Medicine, that since 1940, 
represents our vocation for research and 
scientific activities.

This publication manifests the talent, cre-
ativity and investigative spirit of dedicated 
and competent health professionals that, 
beyond the diuturnal practice on the assis-
tance, operative, expertise, instruction and 
research activities, find space for participa-
ting on this traditional magazine.

In this edition, the selected themes are of 
great relevance for the knowledge update, 
consisting in a useful source of consult and 
information at the same time that provides 
an enjoyable reading.

Finally, I thank the effort, enthusiasm and 
perseverance of all that contributed for the 
concretion of this job, and greet the HCBN 
members, military and civilians, for also this 
important commemorative date.

Paulo Cesar de Almeida Rodrigues
Vice-Almirante (Md)

Diretor de Saúde da Marinha

Paulo Cesar de Almeida Rodrigues
Vice-Admiral (Md)

Navy Health Care Diretor
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Editorial

Com muita honra e alegria é que apresentamos o 
75º número da nossa revista ARQUIVOS BRASI-
LEIROS DE MEDICINA NAVAL (ABMN) que, des-

de 1940 vem registrando atividades técnico-científicas 
desenvolvidas pelo Corpo de Saúde da Marinha. 

A visão integradora de nossa Saúde Naval, que conta com 
pessoal altamente qualificado nas mais diversas áreas de atu-
ação e busca, diuturnamente, a excelência clínica, científica e 
tecnológica, é ressaltada no esforço de publicação de trabalhos 
por nós produzidos.

Mantendo a tradição, iniciamos esta edição com uma re-
visão histórica sobre a Hidroterapia na Marinha do Brasil, com 
relatos desta prática desde a sua origem, na Antiguidade, até as 
formas terapêuticas aqui implementadas, ao longo dos tempos.

Prosseguimos com cinco Artigos Originais: dois na área da 
Farmacologia, sendo objetivo do primeiro avaliar a qualidade 
biofarmacotécnica de matérias-primas para desenvolvimento 
de medicamento similar ao omeprazol, e do segundo avaliar 
níveis de tetrahidrocanabinol (THC) excretado na urina de usu-
ários de Cannabis. No âmbito da Enfermagem, a importância 
da adesão dos profissionais da área à “Check List de Acesso 
Venoso Profundo” é ressaltada por artigo que identificou não 
conformidades na rotina setorial de um hospital militar no Rio 
de Janeiro. A Anatomia Patológica está representada por ava-
liação da correlação dos resultados de exames citopatológicos 
de pacientes provenientes de Clínica de Ginecologia com os 
de atipias celulares de histopatológico, determinando a acu-
rácia diagnóstica dos exames citopatológicos. Nosso último 
artigo original provém da Ortopedia, que analisa comparativa-
mente a funcionalidade do ombro em pacientes submetidos à 
osteossíntese do úmero proximal com placa de ângulo fixo.

Encerramos com três Estudos de Casos: representando 
a Enfermagem Psiquiátrica, um estudo sobre estratégias para 
reabilitação psicossocial frente à esquizofrenia; a Odontologia, 
importante estudo que ressalta a resolutividade da atenção bá-
sica com Projeto de Saúde Bucal Grupo Fechado; e a área da 
Pesquisa Científica, com estudo sobre a experiência naval na 
ética com uso de modelo animal.

Assim, desejamos que nossos leitores possam desfrutar 
de uma abordagem baseada em evidências, pautada no esfor-
ço de nossos autores, em consonância com o atualmente pre-
conizado nos grandes centros de Saúde e Pesquisa mundiais.

With great honor and happiness we present the 
75th number of our journal ARQUIVOS BRASI-
LEIROS DE MEDICINA NAVAL - ABMN (BRA-

ZILIAN ARCHIVES OF NAVAL MEDICINE) which, since 
1940, has been reporting technical and scientific activities 
developed by the Health Corps of Brazilian Navy.

The integrated view of our Naval Health, which has 
highly qualified staff in various areas and seeks daytime, 
clinical, scientific and technological excellence, is emphasi-
zed in the effort to publish papers that we produce.

Keeping with tradition, we begin this edition with a his-
torical review about Hydrotherapy in the Brazilian Navy, 
with reports of this practice from its origins, in Antiquity, until 
the therapeutic forms here implemented over the time.

We proceed with five Original Articles: two in Pharma-
cology area, which was objective of the first evaluating the 
biopharmaceutical quality of raw materials for develop-
ment of omeprazole-similar drug, and the second evalua-
ting levels of tetrahydrocannabinol (THC) excreted in the 
urine of Cannabis users. In Nursing ambit, the importance 
of professionals adherence to the “Deep Venous Access 
Check List” is emphasized by an article that identified non-
conformities in the sectoral routine of a military hospital in 
Rio de Janeiro. The Pathological Anatomy is represented 
by evaluating the correlation of cytopathological exams 
results of patients from Gynecology Clinic with cellular 
atypia from histopathologic, determining the diagnostic ac-
curacy of cytopathological exams. Our last original article 
comes from Orthopedics, that comparatively analyzes the 
shoulder’s functionality in patients undergoing proximal 
humerus osteosynthesis with fixed angle plate.

We finalize with three Case Studies: representing the 
Psychiatric Nursing, a study on strategies for psychosocial 
rehabilitation front of schizophrenia; the Dentistry, important 
study that highlights the resolutivity of basic attention with the 
Oral Health Closed Group Project; and the Scientific Rese-
arch area, with a study about the naval experience in the 
ethics of using animal model.

Thus, we wish our readers can enjoy an evidence
-based approach, guided on the efforts of our authors, in 
consonance with the currently recommended in the major 
global centers of Health and Research.

Helena Rosa Campos Rabang
Capitão-de-Mar-e-Guerra (CD)

Editora-Chefe

Helena Rosa Campos Rabang
Captain (CD)

Chief Editor
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RESUMO

Este artigo sintetiza um breve relato do emprego da hidroterapia ao longo da história, desde a Antiguidade até a criação de um serviço 
especializado no Sanatório Naval de Nova Friburgo, enfatizando sua implantação na Marinha do Brasil no final do século XIX. O Autor 
iniciou o trabalho por uma revisão histórica e documental nos arquivos existentes no Centro de Perícias Médicas da Marinha e na Diretoria 
do Patrimônio Histórico e Documental da Marinha, através de consultas ao Livro de Atas de Inspeções de Saúde realizadas nos militares 
da Marinha do Brasil, no final do século XIX e início do Século XX. Conclui que a hidroterapia constituiu-se à época numa importante 
recomendação médica nas avaliações periciais dos militares.

Palavras-chave: Marinha do Brasil; Hidroterapia; Perícia Médica; História da Medicina.

INTRODUÇÃO

Numa reflexão histórica sobre algumas curiosidades da utilização da hidroterapia ao longo do tempo, inicialmente em bases empíri-
cas evoluindo para uma atividade científica, pode se observar que a hidroterapia foi uma importante recomendação médica em diversas 
patologias, com ênfase nos casos de beribéri. 

Uma pesquisa documental foi realizada no Centro de Perícias Médicas da Marinha, através de consultas ao Livro de Ata que regis-
trava as inspeções de saúde dos militares da Marinha do Brasil, no final do século XIX e início do século XX.

A Marinha do Brasil acompanhando a evolução da ciência médica praticada nas Marinhas de outros países promoveu uma série 
de medidas para a criação de um Sanatório Naval dotado de um então moderno Serviço Hidroterápico, localizado na cidade de Nova 
Friburgo, no Estado do Rio de Janeiro.

BREVE HISTÓRICO

A hidroterapia consiste na utilização de diferentes técnicas de aplicação da água com finalidade terapêutica. O seu uso pode ser interno 
ou externo.

Na hidroterapia de uso interno, o tratamento é feito pela ingestão de águas naturais com composições e aplicações específicas. A hidro-
terapia de uso externo compreende: banhos, duchas, saunas, aplicações de compressas, exercícios específicos praticados em piscinas e a 
talassoterapia (do grego thalassa, que significa mar). Na talassoterapia pode ser utilizada a água do mar e, eventualmente, a lama do fundo 
do mar e até as algas marinhas.1

O emprego terapêutico da água data de épocas remotas. Estava associado a misticismos, costumes religiosos e aos empirismos da 
ciência médica. Com o advento da medicina científica, houve a necessidade de comprovar experimentalmente os conhecimentos dessa 
prática terapêutica.

O uso da hidroterapia como forma terapêutica é tão antigo quanto o homem e, entre os povos primitivos, eram muito difundidas as “curas 
pela água” com banhos fluviais (Figura 1), abluções frias ou quentes.

Os povos ancestrais tinham conhecimento que a água é fundamental para a vida. A Terra e os seres vivos são compostos de 70% de 
água. Leonardo da Vinci referia-se a água como “o sangue da natureza”.

Entre os egípcios, o rio Nilo era objeto de adoração divina. A oração e os banhos desempenhavam importante papel nas práticas tera-
pêuticas pelos seus médicos-sacerdotes. 

O Papyrus Ebers, documento egípcio dos antigos faraós, datado de 1552 a.C., revela o uso de clister para a prática de lavagem intes-
tinal, que consistia numa modalidade de hidroterapia fluvial, com uso de pequenos tubos ocos que facilitavam o fluxo de água diretamente no 
reto. A hidroterapia do cólon muito praticada desde tempos imemoriais, caiu em desuso pouco antes da Segunda Guerra Mundial.1

¹  Membro Titular da Academia Brasileira de Medicina Militar. Membro da Sociedade Brasileira de História da Medicina. E-mail: regisfrutuoso@gmail.com.

CMG (RM1-Md) Regis Augusto Maia Frutuoso ¹

HIDROTERAPIA NA MARINHA DO BRASIL
Recebido em 03/07/2014
Aceito para publicação em 11/08/2014
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1)Na medicina ayurvédica, a água é considerada um veículo de 
energia vital (prana), com propriedades de estimular o organismo 
humano e torná-lo mais saudável. Na Índia, a fé no poder curativo 
do rio Ganges, vem de épocas remotas e ainda hoje ele é venera-
do como rio sagrado.2

Na Bíblia existem referências à cura de enfermos a custa de 
banhos de rio e de fontes, além das abluções feitas por motivos 
religiosos. 

Nos escritos cuneiformes da medicina assírio-babilônica, re-
comendava-se aspersão da cabeça com água fria nos casos de 
dores abdominais e síncopes.2

Na história da medicina, a hidroterapia sempre dividiu opini-
ões sobre seu poder curativo. Apesar disso, os médicos, indepen-
dente de sua crença, indicavam essa forma de tratamento para o 
alívio de várias doenças.  

As curas balneárias que eram relacionas às crenças religiosas 
encontraram seu fundamento científico no corpus hyppocraticum 
- conjunto de obras atribuídas a Hipócrates. Os médicos conhece-
ram a ação hemostática da água fria e basearam as suas práticas 
hidriáticas na noção de que a água fria aquece e a água quente 
refresca. Com isso, adiantaram-se à hidroterapia moderna em um 
de seus importantes conhecimentos.Os hipocráticos prescreviam 
a água fria nas inflamações locais, poliartrites, estados espasmó-
dicos e diversas paralisias. Além das compressas empregadas 
principalmente nas afecções oculares, eram de uso corrente mui-
tos métodos que a terapêutica moderna também realiza: banhos 
parciais, aspersões, duchas, abluções. O banho tépido constituía 
um importante recurso nas doenças febris.2 

Os médicos gregos tinham grande prestígio entre os romanos 
e, assim, graças a sua eficiente atividade, adotou-se em Roma 
a medicina grega. Um dos segredos de seu êxito foi, sem dúvi-
da alguma, a frequente prescrição de banhos medicinais, que se 
amoldava muito bem aos costumes daquela época. 

O Império Romano expandiu o sistema de banhos desenvol-
vidos pelos gregos. Os romanos destacaram-se por sua habilidade 
na arquitetura e construção das Termas, que eram locais de cura 
e prazer. Os romanos, inicialmente, utilizavam os banhos com fi-
nalidade higiênica, prevenção e tratamento de lesões traumáticas 

Figura 1: O banho como medida terapêutica entre os índios da América. 
Gravura em cobre. Johann Theodor de Bry. Openheim, 1618.

de atletas. Esses banhos com o tempo deixaram de ser exclusivos 
dos atletas e passaram a ser utilizados para o tratamento de do-
enças reumáticas, traumáticas e inclusive para atividades recrea-
tivas, com acesso a toda sociedade. O sistema romano envolvia 
uma série de banhos com diferentes temperaturas: muito quente 
(caldarium), água morna (tepidarium) e muito fria (frigidarium).2 

Um exemplo de mega-construção romana foram as famosas Termas de 
Caracalla (Figura 2), que tiveram sua construção iniciada por Septi-
mo Severo e foram inauguradas no ano de 216 d.C., por seu filho 
Caracalla.

Com o declínio do Império Romano, os aspectos higiênicos come-
çaram a se deteriorar, ocorrendo, então, a proibição de banhos públicos.

A influência da religião na Idade Média conduziu para o declínio 
no uso dos banhos públicos e da água como forma curativa. Os se-
guidores do Cristianismo consideravam a utilização da água um ato 
pagão. A partir do século XV, gradativamente ressurgiu o interesse 
pelo uso da água com finalidade terapêutica. O batismo praticado 
pelos cristãos era, então, realizado sob a forma de banhos de rio.2

No final do século XVI, os banhos medicinais se propagaram 
extraordinariamente na Alemanha e na França.

Foi de grande importância, o fato de Ambroise Parré (1570-
1590) ter empregado a água nos procedimentos cirúrgicos. Em 
lugar do óleo quente, que naquela época costumava-se derramar 
sobre as feridas, Parré recomendou a água fria no tratamento de 
lesões e fraturas ósseas. Os resultados favoráveis obtidos com 
esse método fizeram com que o uso terapêutico da água fosse 
rapidamente aceito entre os cirurgiões da época.2

No século XVIII, o uso terapêutico da água foi valorizado 
novamente e a medicina passou a considerar a hidroterapia uma 
disciplina médica. A hidroterapia passou a ser então definida como 
aplicação da água para tratamento de doenças (Figura 3).

Na Inglaterra, França, Alemanha e Itália foram difundidas as 
aplicações internas, e externas (por meio de banhos e compressas 
quentes e frias) para o tratamento de várias doenças. 

A Grã-Bretanha foi o berço do nascimento da hidroterapia 
científica, com a publicação, em 1697, do tratado: “An Inquiry into 

Figura 2: Provável aparência das Termas de Caracalla.

Figura 3: Banhos para tratamento de cefaléia. Philo won Walde. Ber-
lim, 1899.
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que, devido ao radium, a água deveria ser bebida e usada na fonte: ha-
veria perda da radioatividade e alteração do pH, quando engarrafada e 
transportada sem os cuidados básicos de conservação.

Em 1928, o físico Water Blount demonstrou o uso de um tanque do-
tado de motor que ativava jatos de água provocando um redemoinho. O 
tanque de Hubbard, como ficou  conhecido era utilizado para realização 
de exercícios na água. 

Os locais de hidroterapia, dependendo da época e país, recebiam 
diversas denominações: termas, balneários casas de banho, caldas, es-
tâncias termais, estância hidro-minerais, spas.

A origem da palavra spa é controversa. Alguns autores creditam 
o nome à cidade belga spa conhecida na Roma antiga como Aquae 
Spadance, famosa pelas águas ferruginosas que jorravam das fontes 
(espa ou spa) para tratamento de doenças causadas por deficiência de 
ferro. Outros autores afirmam que spa seria um acrônimo da expressão 
latina salus per aquam ou sanitas per aquam (saúde pela água) ou 
mesmo special public assistance, centros termais para realização de 
exercícios, recreação e descanso.2

Atualmente, a hidroterapia é uma importante ferramenta da fisiote-
rapia no processo de reabilitação aquática de programas de tratamento.

HIDROTERAPIA NO BRASIL

Conta a história que Dom João VI sofreu um ferimento na per-
na por picada de carrapato e, como não cicatrizava, o médico da 
Corte recomendou que ele se banhasse nas águas cristalinas do 
mar, na então praia de São Cristóvão, na ponta do Caju (Figura 5). 
Após seis anos recusando o tratamento proposto, agora com risco 
de perder a perna e até a vida, convenceu-se o Príncipe a realizar 
o tratamento. Nesse local, havia uma propriedade que pertencia à 
família Tavares Guerra, que mantinha estreitas relações com Dom 
João VI, sendo então oferecida a chácara em 1817, como apoio 
para seus banhos de mar. Após o tratamento pela talassoterapia, 
consta que a lesão realmente cicatrizou e Dom João VI, deixou de 
frequentar o local.1 

A Chácara Imperial Quinta do Caju ficara conhecida como 
Casa de Banhos de Dom João VI. Essa construção histórica atu-
almente abriga o Museu da Limpeza Urbana, no bairro do Caju, 
mantido pela Companhia de Limpeza Urbana (COMLURB). 

No Brasil, o uso de águas termais ocorre a partir de 1818, data 
da criação da primeira estância termal brasileira, Caldas do Cubatão, 
atualmente denominada Caldas da Imperatriz. Suas águas eram en-
tão conhecidas como portadoras de propriedades terapêuticas. Assim, 
Dom João VI emitiu um decreto que ordenava a construção de um 
hospital termal espelhado no hospital das Caldas da Rainha, em Por-
tugal. Este é considerado o marco inicial do Termalismo brasileiro.3

the Right Use and Abuse of Hot, Cold and Temperature Bath” 
(“Uma investigação sobre o uso correto e o abuso dos banhos 
quentes, frios e temperados”) de John Floyer, dedicado ao estu-
do da hidroterapia científica. Esses trabalhos foram traduzidos em 
várias línguas.2

Os escandinavos e russos popularizaram o uso de banhos frios 
após os banhos quentes. Os banhos quentes com vapor precedidos 
por banhos frios tornaram-se um tradição e foram populares por mui-
tas gerações.2

Em 1830, o camponês Vinzenz Priessnitz (1799-1851), de-
senvolveu programas de tratamento hidroterápico, e usava pri-
mariamente banhos ao ar livre. Esses tratamentos consistiam de 
banhos frios, banhos de chuveiro e bandagens (Figura 4). Pelo 
fato de Priessnitz não possuir nenhuma credibilidade médica, ele 
não foi visto favoravelmente pelos médicos da época. Ele era visto 
como um empírico e a comunidade científica desacreditou de seus 
programas de tratamento.2

Durante esse tempo, o padre Sebastian Kniepp (1821-1897), 
modificou as técnicas de tratamento de Priessnitz, aplicando ba-
nhos quentes parciais, ou seja, imergir parte do corpo em tanques 
ou piscinas de diferentes temperaturas, após aplicações de águas 
frias e mornas. Os tratamentos hidroterápicos de Kniepp também 
consistiam em molhar o corpo com duchas e banhos de chuveiro 
em diferentes temperaturas com finalidades curativas. A “Kniepp 
Cure” tornou-se popular na Alemanha, no norte da Itália, Holanda 
e França.2

No tratamento dos doentes mentais, Philipe Pinel (1755-1826) insti-
tuiu tratamentos hidroterápicos, alcançando ótimos resultados.

O charlatanismo era uma questão presente. Na Europa, entre os 
anos de 1830 e 1850, a medicina vienense combateu essa exploração, 
exigindo uma análise rigorosa da doença antes de instituir qualquer tera-
pêutica. 

Winterwitz (1834-1912), um professor austríaco, foi o fundador da Es-
cola de Hidroterapia e Centro de Pesquisa em Viena; ele é lembrado como 
um dos mais devotos profissionais no estudo da prática da hidroterapia, 
Seu instituto ficou conhecido como Instituto de Hidroterapia.2

A terapêutica com águas termais definida pelos hidrologistas como 
Termalismo consistia em um conjunto de atividades que envolvessem a 
terapêutica pelas águas minerais consideradas medicinais aplicadas a um 
doente durante a sua estadia numa estância. Em 1896, após a descoberta 
do radium pelo casal Curie, os médicos enfatizavam que o tratamento 
termal deveria ser realizado diretamente nas fontes para que o efeito das 
propriedades das águas fosse obtido. Assim, a hidroterapia preconizava 

Figura 4: Tratamento de doentes com esponjas molhadas. Philo won 
Walde. Berlim, 1899.

Figura 5: Ponta do Caju - Primeiro balneário da cidade do Rio de Janeiro.
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No século XIX, os médicos brasileiros incentivaram o de-
senvolver da pesquisa científica sobre águas minerais, em ana-
logia ao que se passava na Europa, contribuindo, assim, para o 
desenvolvimento da hidroterapia. No final do século XIX e início 
do XX, com a chegada de imigrantes europeus ao Brasil, médi-
cos estrangeiros transferiram seus conhecimentos hidroterápicos 
aos médicos brasileiros, contribuindo assim para difusão do co-
nhecimento científico e sua prática. 

O Brasil é considerado um dos países mais ricos em fontes 
hídricas, possuindo várias estâncias hidrominerais com diferen-
tes indicações medicinais. As mais conhecidas estão localizadas 
no sul de Minas Gerais, nas cidades de Poços de Caldas, Araxá, 
Caldas Novas, São Lourenço, Cambuquira, Lambari e Caxambu. 
Existem estâncias hidrominerais espalhadas em todo território 
nacional: São Paulo, Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, Per-
nambuco, Maranhão Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul.3 

No Rio de Janeiro, em 1922, a hidroterapia científica tem 
seus primórdios na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Ja-
neiro, com banhos de água doce e salgada. Naquela época, a 
entrada principal da Santa Casa era banhada pelo mar, e havia 
facilidade para os banhos com água salgada, aspirada do mar, 
e para aplicação de banhos de água doce, obtida do sistema de 
abastecimento da cidade (Figuras 6 e 7). 

A HIDROTERAPIA NA MARINHA DO BRASIL

Na Marinha do Brasil, ao final do século XIX e início do século XX, 
o tratamento através da hidroterapia já tinha suas indicações em várias 
patologias: reumatismos, sífilis, neurastenia, enxaqueca, dermatoses 
alérgicas, dispepsias, asma, tuberculose e até mesmo doenças nervo-
sas.

No livro de Atas de Inspeções de Saúde de militares realizadas 
em 1901, localizado nos arquivos da Diretoria do Patrimônio Histórico 
e Documental da Marinha e no Centro de Perícias Médicas da Marinha, 
existem registros de laudos médico-periciais, com encaminhamento 
para serviços de hidroterapia (Figura 8).

Transcrição Verbo Ad Verbum da ata de inspeção de saúde 
do Contra-Almirante Custódio José de Melo em 01/04/1901: 

“Em primeiro de Abril de mil nove centos e um nomeada 
a Junta de Saude composta do Contra Almirante, Inspector 
de Saúde Naval Doutor José Pereira Guimarães, Segunda 
classe Capitão de Fragata, Dr. Joaquim Ignacio de Siquei-
ra Falcão e cirurgião de terceira classe capitão tenente Dr. 
Flavio de Sousa Mendes dirigiu-se a casa do Commando 
da Fortaleza da Ilha das Cobras, onde apresentando-se ao 
Contra Almirante Custódio Jose de Mello, lhe cientificou que 
in face ordem do Governo para o inspeccionar de saúde. 
Submetendo-se o Contra Almirante Custódio Jose de Melo 
ao exame clinico de seu organismo e fornecendo urina para 
ser examinada, a Junta formulou de acordo também com a 
anamnesia, o diagnóstico de dispepsia gastrointestinal atô-
nica, sem lesões aparentes ou apreciáveis para outros ór-
gãos. Assim pois assentado, responde aos quesitos que lhe 
forão formulados pela forma seguinte: 1º quezito: A moléstia 
de que diz soffrer o Contra Almirante Custódio de Melo o im-
pede de cumprir a ordem de seguir para Manaus? –R. Sim, 
por considerar a Junta prejudicial o clima excessivamente 
quente e humida da localidade em questão. 2º quezito. No 
caso affirmativo, a moléstia o impede de desempenhar com-
missão em qualquer Estado que não o do Amazonas? R. A 
Junta é de parecer que a enfermidade que apresenta não 
impede de seguir para outros Estados, cujos climas não lhe 

Figura 7: Casa de banho na Rua Santa Luzia - Rio de Janeiro.

Figura 6: Praia de Santa Luzia - Vista da Igreja edificada em 1752.
Detalhe do “Grande Estabelecimento de Banhos de Mar de Santa 
Luzia” (Seta).

Figura 8: Ata de inspeção de saúde datada de 1º de abril de 1901.
Diretoria do Patrimônio Histórico e Documental da Marinha.
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sejam nocivos, tais como as do Amazonas, Pará e Matto 
Grosso. Entretanto melhor seria para restabelecimento de 
sua affecção se possível fosse, uma Estação de águas na 
Europa. 3º quesito. A moléstia é de caráter tal que o priva de 
continuar no Serviço activo da Armada? R. A enfermidade 
diagnosticada sendo curável, não o torna incapaz para o 
Serviço activo da Armada.”  Assinaturas

A Figura 9 apresenta registro de inspeção de saúde com laudo 
médico-pericial e encaminhamento do inspecionado.

Figura 9: “2ºTenente Alvaro da França Mascarenhas padece de syphilis 
constitucional precisando de dois meses para seu tratamento em uma 
Estação de águas sulphurosas”. 

O tratamento hidroterápico, com a ingesta oral e banhos com águas 
sulfurosas, alcançava resultado surpreendente e alívio das reações 
adversas por intoxicação medicamentosa, principalmente na urticária 
provocada pelo mercúrio e arsênico. Observava-se também um efeito 
terapêutico rápido nas erupções de pele causadas pela intoxicação do 
bismuto.4

No Brasil, bem como em vários países, o beribéri vitimou muitos 
tripulantes de navios de guerra, ocasionado afastamentos temporários e 
definitivos do Serviço Ativo e até a morte do militar.  Após o conhecimento 
de estudos realizados em vários países da Europa, do importante papel 
da hidroterapia na recuperação dos pacientes portadores de beribéri, 
principalmente nas formas polineuríticas, tornou-se um grande objetivo 
para a Marinha do Brasil a implementação dessa forma de tratamento.5

Na análise documental das causas de incapacidade temporá-
ria para o Serviço Ativo da Marinha, ocorridas no início do século XX, 
constatou-se que o beribéri foi a principal causa de afastamento tempo-
rário, respondendo por 28,5% dos casos. Os surtos de beribéri ocorriam 
durante as viagens, com o início dos sintomas após o 12º dia de mar, 
aproximadamente, e as queixas eram inicialmente de parestesias de 
membros inferiores evoluindo para outros grupos musculares, provocan-
do fraqueza intensa, rigidez nas extremidades dos membros, impeditiva 
para qualquer atividade laborativa. Os navios brasileiros, no início do 
século XX, a maioria de propulsão a vapor, tinham paióis quentes, mal 
ventilados, úmidos e não possuíam sistema de refrigeração adequado 
para conservação de gêneros alimentícios frescos, que suportassem 
muitos dias de mar. Dessa forma, eram inúmeros os casos de beribéri 
acometendo os marinheiros, que eram baixados em hospital-barraca na 
Ilha do Governador.5

A Marinha, diante do número crescente de casos e, sendo aquela 
doença considerada contagiosa, necessitou criar um hospital para os be-
ribéricos. No final do século XIX, Copacabana era ainda um local meio 
deserto e de difícil acesso, com clima ameno, constituindo adequada 
localização para um sanatório.5

Dessa forma, foi decidida a criação da Enfermaria de Copacabana 
(Figura 10), situada no caminho que ligava a Rua Real Grandeza à Rua 
Barrozo, atual Siqueira Campos, trajeto onde foi construído um túnel para 
passagem de bondes, que facilitou o acesso a Copacabana.6

Na Enfermaria de Copacabana, foram tratados de 1890 a 1896, 
aproximadamente 1266 militares com beribéri 7 (Figura 11).

Em 1899, após a constatação de que a mortalidade pelo beribé-
ri ainda atingia níveis alarmantes, tornou-se necessário a transferência 
da Enfermaria de Copacabana para  um local com condições climáticas 
mais aprazíveis e temperatura mais amena, água abundante e ar puro, 
em resumo: um sanatório por excelência.

O Almirante Carlos Balthazar da Silveira, na época Ministro 
da Marinha, em seu relatório anual relatou que “A Enfermaria de 
Copacabana não tem correspondido aos fins de sua organização; 
a mortalidade tem sido avultada, especialmente nos últimos anos. 
Sua construção no alto de uma ladeira, ficando em grande parte 
sob montanha, desabrigada da ação direta do sol, torna-a quente 
e úmida. Torna-se urgente sua remoção para uma localidade de 
clima mais ameno, que possua água potável boa e abundante e 
espaço plano suficiente para os exercícios tão salutares aos be-
ribéricos. O que a experiência tem provado, em nosso país e no 
estrangeiro, é a grande vantagem da colocação de tais hospitais 
em lugares montanhosos de altitude de 500 a 800 metros, onde 
o clima temperado dêsses planaltos retempera o organismo e faz 
sustar a moléstia em sua marcha destruidora.” 8

Sendo decidido que a Enfermaria de Copacabana para os beribéri-
cos, não mais correspondia a sua finalidade, pois, supondo tratar-se de 
doença de origem contagiosa, os doentes necessitavam de mudança de 
ambiente e clima,8 a Marinha de Guerra Imperial elegeu Nova Friburgo 
(Figura 12), cidade serrana do Rio de Janeiro, como local de excelên-
cia para estabelecer uma enfermaria para os beribéricos, que proveria 
a convalescença e a cura de seus marinheiros.

Figura 12: Sanatório Naval em Nova Friburgo.

Figura 10: Enfermaria de Copacabana - 1890.

Figura 11: “Guardião Manoel Lopes continua a soffrer de beri-
beri devendo baixar à Enfermaria de  Copacabaña.”: 8
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No decorrer dos anos, após descoberta da real causa do be-
ribéri, que tem sua origem na deficiência de vitamina B1, a doença 
deixou de ser um flagelo e foi erradicada da Marinha.

O Sanatório Naval destituído da sua finalidade inicial, foi 
transformado em hospital especializado para tratamento de tuber-
culosos.12  Em 1940, foram construídos o Pavilhão de Internação 
da Clínica Médica, a Casa das Irmãs de Caridade e o “Pavilhão 
das Duchas” foi transformado em Pavilhão de Cirurgia. Em 1972, 
finalmente foi alterada a destinação do Pavilhão de Cirurgia, pas-
sando a funcionar como Ambulatório até os dias atuais.

CONCLUSÃO

 A Marinha do Brasil sempre acompanhou a evolução da ciên-
cia médica. Desde o início do século XX, o Sistema de Saúde da 
Marinha, com o apoio da Administração Naval, incentivou a aplica-
ção de meios modernos para tratamento de doenças prevalentes, 
como o beribéri à época.

Foi essa posição pioneira no Brasil que fundamentou a cria-
ção de um Sanatório com Serviço de Hidroterapia na cidade de 
Nova Friburgo, no Estado do Rio de Janeiro, que surgiu como um 
modelo de tratamento multidisciplinar eficaz de doenças então pre-
valentes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Botsaris AS. Medicina complementar: vantagens e questionamen-
tos sobre as terapias não convencionais. Rio de Janeiro: Record; 2004. 

2. Da história da hidroterapia. Actas CIBA. 1948 abr;15(4):90-105.
3. Quintela MM. Saberes e práticas termais: uma perspectiva com-

parada em Portugal (Termas de São Pedro do Sul) e no Brasil (Caldas 
da Imperatriz). Hist Cienc Saúde – Manguinhos. 2004;11 (supl 1):239-60.

4. Frutuoso RAM. A história da sífilis na Marinha do Brasil. Arq Bras 
Med Naval. 2013 jan./dez.;74(1):8-14.

5. Frutuoso RAM. Beribéri: revisão histórica e documental na Mari-
nha do Brasil. Arq Bras Med Naval. 2010 jan./dez.;71(1):8-13.

6. Gerson B. História das ruas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 
Lacerda; 2000.

7. Lima EJC. O problema do beribéri na Marinha brasileira. Rio de 
Janeiro: Imprensa Naval; 1923.

8. França MF. Notícia histórica do Sanatório Naval de Nova Fribur-
go. Rio de Janeiro: Imprensa Naval; 1961. 

9. Feo R. O Barão de Teresópolis, Conselheiro Dr. Francisco Fer-
reira de Abreu: outras histórias e outras coisas, 1823-1885. Rio de Ja-
neiro: Zem; 2013. 

10. Arêa J. 50º aniversário de fundação do Sanatório Naval em 
Nova Friburgo, 1910-1960. Rio de Janeiro: Gráfica Nova Friburgo; 1960. 

11. Ermakoff G. Augusto Malta e o Rio de Janeiro, 1903 – 1936. 
Rio de Janeiro: Ermakoff Casa 

Editorial; 2009. 
12. Tabet S, Pumar S. O Rio de Janeiro em antigos cartões pos-

tais. Rio de Janeiro: Sindicato Nacional dos Editores de Livros; 1985.

Como citar este artigo: Frutuoso RAM.  Hidroterapia na Marinha 
do Brasil. Arq Bras Med Naval. 2014 jan/dez;75(1): 8-13

Em 25 de julho de 1889, foi inaugurada em Nova Friburgo, 
uma enfermaria provisória para tratamento dos oficiais e praças 
da Armada acometidos de beribéri. Após um mês de instalada, o 
Diretor do Hospital de Marinha da Corte enviava o seguinte ofício 
ao Ministro da Marinha: “Tenho a honra de enviar a V. Exa. os 
mapas dos doentes de beribéri tratados em Nova Friburgo: 
as duchas aplicadas com método e cuidado constituem um 
meio terapêutico de grande alcance (...) aqueles que foram 
paralíticos e com atrofias musculares ainda se acham muito 
enfraquecidos e que só agora e depois de trinta e tantas du-
chas é que deixaram as muletas...”.8 

Estas duchas foram aplicadas no Instituto Hidroterápico, instituição 
particular que já havia em Friburgo. Foi provavelmente nesse momento 
que a Marinha decidiu pela  aquisição de tal estabelecimento.8 O Instituto 
Sanitário Hidroterápico ou Casa de Duchas foi fundado em 1870, pelo mé-
dico italiano, natural de Nápolis, Carlos Éboli (1832-1885), sendo à época 
considerado o maior estabelecimento de hidroterapia da América Latina.8 

O Instituto era frequentado pelas classes abastadas, turistas, ten-
do inclusive como clientes, Dom Pedro II, Princesa  Isabel, que  em 
1874, foi submetida a tratamento hidroterápico  para o tratamento de 
infertilidade.9 No entanto, com o falecimento do Dr. Carlos Éboli, em 
1885, o instituto passa a enfrentar dificuldades financeiras, apesar da 
admissão de novos sócios. 

O Ministério da Marinha empenhou-se para a aquisição do Instituto 
Hidroterápico (Figura 13), do qual já se utilizava para tratamento dos 
beribéricos. Os moradores da cidade e suas instituições, a exemplo 
da Câmara, se pronunciaram contra tal aquisição, pois como era con-
siderada uma doença infecto contagiosa,  acreditavam que iria com-
prometer a salubridade de Friburgo já que o Instituto era localizado no 
centro da cidade.10 

Figura 13: Fachada do antigo “Hidroterápico.”

Era grande o interesse da Marinha pela aquisição do Instituto Hi-
droterápico, pois à época, era de conhecimento universal, que o trata-
mento hidroterápico  consistia em importante medida terapêutica para 
a cura do beribéri. A Casa de Duchas possuía todas as instalações e 
aparelhos para tal fim e os problemas financeiros do Instituto facilita-
ram a aquisição do estabelecimento pela Marinha. 

Em 1920, foi construído nas dependências do Sanatório, um 
pavilhão para o Serviço de Hidroterapia, chamado Pavilhão das 
Duchas.11
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RESUMO

O omeprazol é um inibidor da bomba de próton utilizado no tratamento do refluxo gastroesofágico, síndrome de Zollinger-Ellison e 
úlcera péptica. Uma vez que é instável em pH ácido, a matéria-prima omeprazol é comumente comercializada na forma de microgrânulos 
gastrorresistentes. Diferenças na qualidade dos grânulos revestidos podem ser fonte de variabilidade na cedência in vitro do fármaco 
com consequente alteração da biodisponibilidade do medicamento. O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade, através de ensaios de 
perfil de dissolução in vitro, de diferentes lotes de omeprazol pellets disponíveis no mercado brasileiro. Os produtos foram testados de 
acordo com o Teste 2 da respectiva monografia na Farmacopéia Americana. Nenhum dos fabricantes avaliados apresentou resultados 
satisfatórios de perfil de dissolução quando comparados ao medicamento referência. Dados obtidos para os perfis indicam que os lotes 
avaliados podem ter sua biodisponibilidade afetada pelos baixos valores de cedência de omeprazol encontrados nas condições testadas.

Palavras- chave: Omeprazol; Dissolução; Comprimidos com Revestimento Entérico

INTRODUÇÃO

O omeprazol é um agente inibidor específico da bomba de próton indicado no tratamento da doença do refluxo gastroesofágico, de úlceras 
pépticas, na erradicação do Helicobacter pylori, da Síndrome de Zollinger-Ellisson e em outras condições de hiperacidez gástrica.1 O fármaco 
é comercializado na forma de uma mistura racêmica de dois enantiômeros (R e S) pró-fármacos, que são convertidos à molécula ativa nas cé-
lulas parietais do estômago. A forma ativa reage com a enzima H+/K+ATPase, inativando-a irreversivelmente e inibindo uma das etapas finais no 
mecanismo de produção do ácido gástrico.2

Uma estratégia para controle da liberação de fármacos em função do tempo ou local de absorção ou para proteção da substância ativa con-
tra ações deletérias do meio ambiente e meio biológico foi o desenvolvimento, a partir dos anos 50, de sistemas multiparticulados revestidos, tais 
como grânulos (pellets).  Estes sistemas têm como principais vantagens a melhoria da biodisponibilidade e segurança da liberação do fármaco, 
permitindo a divisão da dose sem alterar as características programadas para a forma farmacêutica. O omeprazol na forma de microgrânulos 
gastrorresistentes é um exemplo de sistema multiparticulados. Devido a sua alta instabilidade química no pH ácido do estômago, o fármaco é nor-
malmente comercializado como grânulos esféricos revestidos, o que permite o controle da dose administrada, alterando-se apenas a quantidade 
de microgrânulos na forma farmacêutica cápsula sem perda das finalidades de revestimento.3

No entanto, vários trabalhos na literatura descrevem problemas relacionados à qualidade de omeprazol na forma de pellets gastror-
resistentes.4-7 Fatores relacionados aos processos envolvidos na fabricação de um medicamento, bem como características físico-quí-
micas do próprio fármaco e dos excipientes que o compõem podem modificar a absorção de um determinado princípio ativo, alterando, 
consequentemente, sua biodisponibilidade. A influência destes fatores é crítica, principalmente, nas formas farmacêuticas sólidas, consi-
derando-se que, nestes casos, é necessária a liberação do fármaco da formulação, para a sua posterior absorção.8 Especificamente para 
o omeprazol, diferenças na qualidade dos grânulos revestidos podem levar à alteração da biodisponibilidade do medicamento.7

1Mestre em Gestão, Pesquisa e Desenvolvimento da Indústria Farmacêutica. Ajudante da Seção de Manipulação de Sólidos do Laboratório 
Farmacêutico da Marinha. Mestre em Gestão, Pesquisa e Desenvolvimento da Indústria Farmacêutica. E-mail: carla@lfm.mar.mil.br. 
2Mestre em Ciências Farmacêuticas/ UFRJ.  Encarregado da Divisão de Desenvolvimento do Laboratório Farmacêutico da Marinha. Mestre 
em Ciências Farmacêuticas/UFRJ. E-mail: alex@lfm.mar.mil.br.
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Um dos aspectos importantes no processo de desenvolvimen-
to de um medicamento é estabelecer características da formula-
ção in vitro que reflitam seu desempenho in vivo. Alguns destes 
parâmetros são determinados rotineiramente por análises como 
doseamento e desintegração. No entanto, o perfil de dissolução é 
o critério in vitro mais importante na análise da qualidade biofar-
macêutica, principalmente em formas farmacêuticas sólidas orais.9

De acordo com a Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 31, 
de 11 de agosto de 2010, da Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (ANVISA) estudo de perfil de dissolução comparativo é o 
ensaio analítico com coletas em múltiplos pontos para a avaliação 
da dissolução de uma determinada substância ativa comparando 
duas formulações.10 

A comparação de perfis de dissolução é importante para co-
nhecer o comportamento de cedência de um produto farmacêuti-
co teste frente ao medicamento referência antes de submetê-lo a 
testes de bioequivalência/biodisponibilidade relativa, uma vez que 
estes são, em geral, estudos onerosos, demorados e que expõem 
voluntários sadios aos riscos com a utilização de medicamentos.9

Além de serem utilizados como fator preditivo do comporta-
mento in vivo de medicamentos, os ensaios de perfil de dissolução 
comparativos são ferramentas úteis também na isenção de estu-
dos de bioequivalência/biodisponibilidade relativa para dosagens 
menores de produtos já estudados, na avaliação do impacto de 
alterações pós-registro e na orientação do desenvolvimento e oti-
mização de formulações.11 

Desta forma, este trabalho teve o objetivo de, através do es-
tudo do perfil de dissolução de cápsulas contendo omeprazol mi-
crogrânulos gastrorresistentes de diferentes fabricantes, avaliar a 
qualidade biofarmacotécnica das matérias-primas disponíveis no 
mercado nacional para desenvolvimento deste medicamento.

MÉTODO

Manipulação dos lotes teste

A matéria-prima omeprazol pellets é comercialmente disponí-
vel nas concentrações de 8,5 mg de omeprazol/100 mg de pellets 
(8,5%) e 10 mg de omeprazol/100 mg de pellets (10%). 

Lotes de omeprazol microgrânulos gastrorresistentes nas con-
centrações de 8,5% (A1, B1, C1, D1 e D2) e 10% (B2), de quatro dife-
rentes fabricantes (fabricantes A, B, C e D), foram encapsulados, 
utilizando encapsulador manual, em cápsulas gelatinosas duras 
tamanho 2, em quantidade equivalente a 20 mg de omeprazol por 
cápsula.

Preparo dos meios de dissolução

Os meios de dissolução utilizados (ácido clorídrico 0,1M e 
tampão fosfato de potássio monobásico 0,05 MpH 6.8), foram pre-
parados conforme descrito na Farmacopéia Americana.12

Preparo da solução padrão

A solução padrão foi preparada dissolvendo-se cerca de 22,0 
mg da substância química de referência omeprazol em álcool etílico 
95% (v/v) em balão volumétrico de 10 mL. Uma alíquota de 5 mL 
desta solução foi transferida para balão volumétrico de 50 mL e 

o volume foi completado com tampão fosfato pH 6.8, obtendo-se 
solução estoque com concentração final igual a 220 µg/mL. Esta 
solução foi utilizada como solução padrão estoque, a partir da qual 
foram realizadas as diluições para preparo da curva de calibração.

Curva de calibração

Alíquotas da solução estoque foram diluídas com tampão fos-
fato, em concentrações na faixa de 5,5 a 22,0 µg/mL. Os valores 
das absorbâncias foram determinados espectrofotometricamente 
em comprimento de onda igual a 305 nm, contra o branco (tam-
pão). As médias de duas leituras foram relacionadas às respecti-
vas concentrações para elaboração da reta de calibração. A equa-
ção da reta foi obtida por regressão linear.

Perfil de dissolução

Os perfis de dissolução dos lotes teste (A1, B1, B2, C1, D1 e D2) 
e de três lotes do medicamento considerado como referência Pe-
prazol® 20 mg cápsulas do Laboratório LIBBS (R1, R2 e R3) foram 
determinados de acordo com o Teste 2 da monografia de ome-
prazol grânulos gastrorresistentes da Farmacopéia Americana 37ª 
edição. As condições utilizadas estão descritas na Quadro1. 

Quadro 1: Condições para perfil de dissolução de omeprazol cápsula 20 mg.

Para realização dos perfis de dissolução, as cápsulas foram 
submetidas às condições descritas para o estágio ácido resisten-
te, por 2 horas. Ao final deste tempo, o meio ácido foi removido e 
substituído por tampão fosfato e o teste continuado por mais 45 
minutos. 

As amostras foram coletadas em 8, 10, 12, 15 e 45 minutos, 
filtradas em filtro de nylon de porosidade de 0,2 µm e analisadas, 
sem diluição prévia, por espectrofotometria no ultravioleta em com-
primento de onda igual a 305 nm. Comparando-se os resultados 
das leituras com a curva de calibração, obteve-se a porcentagem 
de omeprazol dissolvido em função do tempo.

Os perfis de dissolução dos lotes galênicos foram comparados 
aos perfis obtidos para o medicamento referência através do Mo-
delo Independente Simples utilizando o Fator de similaridade (F2), 
conforme equação;10

F2 = 50 x log [ 100 / √ 1 + ∑ (Rt – Tt)2 / n]    
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 apresenta os resultados dos valores médios de 
dissolução dos lotes do medicamento referência (R1, R2 e R3) e dos 
seis lotes de omeprazol microgrânulos gastrorresistentes testados 
(A1, B1, B2, C1, D1e D2), em tampão fosfato pH 6.8. Os perfis de 
dissolução obtidos são apresentados no Gráfico 1.

Tabela 1: Valores médios de dissolução dos lotes de referência e galêni-
cos em meio de dissolução tampão fosfato pH 6.8.

Gráfico 1: Comparação entre os perfis de dissolução dos lotes de ome-
prazol e do Peprazol®, em tampão fosfato pH 6.8.

Através da comparação entre os resultados de dissolução obti-
dos, pode-se observar que todos os lotes avaliados, exceto o lote A1, 
atendem ao critério de aceitação da Farmacopéia Americana para 
dissolução: não menos que Q (75%) + 5%, ou seja, 80% da quantida-
de declarada de omeprazol dissolvidos em 45 minutos.12

No entanto, de acordo com a RDC nº 31 de 11 de agosto de 
2010, os medicamentos teste e de referência devem apresentar tipos 
de dissoluções correspondentes, ou seja, se o medicamento inova-
dor apresenta dissolução média de 85% em 15 minutos (dissolução  
muito rápida), o medicamento teste também deve apresentar disso-
lução muito rápida.10 No caso dos lotes avaliados, os lotes R2 e R3 de 
Peprazol® apresentaram dissolução muito rápida. Da mesma forma, 
para serem considerados equivalentes farmacêuticos, os lotes tes-
tados deveriam apresentar tipos de dissolução semelhantes à refe-
rência.  Nenhum dos seis lotes avaliados atendeu a esta exigência, 
indicando que os insumos testados apresentam problemas em seus 
perfis.

Uma vez que o lote A1 foi o único a não atender aos requisitos 
farmacopeicos para dissolução, foram feitos estudos adicionais ava-
liando o perfil de liberação deste lote em tampão fosfato pH 6.8 sem 
submetê-lo, previamente, a etapa ácida, com o objetivo de avaliar re-
sistência ácida dos grânulos. Os resultados comparativos dos valores 
de dissolução para este lote, nestas duas condições, encontram-se 
descritos na Tabela 2.

Tabela 2: Resultados comparativos das médias de dissolução do 
lote A1 com e sem a realização da etapa ácida.

Os resultados apresentados na Tabela 2 demonstram clara-
mente que houve uma redução significativa nos valores de disso-
lução do lote A1 quando submetido à etapa de resistência ácida 
prevista no método farmacopeico. Estes resultados indicam uma 
possível deficiência no revestimento polimérico gastrorresistente. 
Neste caso, o fármaco fica exposto ao pH ácido, sofrendo degra-
dação e comprometendo os níveis de dissolução da etapa poste-
rior (tampão).  

O Gráfico 2 compara as curvas de dissolução dos três lotes do 
medicamento Peprazol®. 

Gráfico2: Comparação entre perfis de dissolução dos lotes de Peprazol®.

A avaliação da dissolução do fármaco em função do tempo 
demonstrou que existe uma grande variação no comportamento de 
dissolução não somente dos fabricantes testados Tabela 1, como prin-
cipalmente entre lotes do próprio medicamento usado como referência 
Gráfico1, principalmente nos primeiros tempos avaliados. O lote R1 
apresentou apenas 72,43% de cedência de omeprazol em 15 minutos 
de análise. Os baixos valores de liberação do lote R1, em relação aos 
outros dois lotes do medicamento referência, podem estar relaciona-
dos à proximidade do final do prazo de validade deste lote no momen-
to da análise, indicando comprometimento da dissolução em função 
de queda no teor do produto. 

A grande diferença entre os lotes do medicamento referência é 
complicador para o desenvolvimento de medicamentos similares, uma 
vez que o registro destes é baseado na semelhança entre perfis.

A Tabela 3 demonstra os valores de F2 obtidos para cada um 
dos lotes avaliados quando comparados aos três lotes do produto 
referência.

De acordo com a legislação vigente, o valor de aceitação de 
F2 deve estar compreendido entre 50 e 100.10 

Considerando-se os valores de F2 calculados para todos os 
lotes teste em relação aos três lotes de Peprazol®, pode-se obser-
var que, dependendo do lote do medicamento referência escolhido 

: 1
4-

17



17
 | 

  A
rq

 B
ra

s M
ed

 N
av

al
, R

io
 d

e 
Ja

ne
iro

, 7
5(

1)

para comparação, os valores de F2 podem variar dentro ou fora do 
especificado. Por exemplo, os lotes C1, D1 e D2 apresentam valores 
de F2 dentro da faixa aceitável quando comparados ao lote R2 de 
Peprazol®. No entanto, se comparados aos lotes R1 e R3, estes 
mesmo lotes C1, D1 e D2 não atenderiam aos requisitos especifi-
cados. O mesmo acontece para o lote B1, que apresenta valores 
de F2 aceitáveis quando comparado ao lote R1 e R2, mas não em 
comparação ao lote R3.

Tabela 3: Valores de F2 resultantes da comparação entre os lotes 
teste de omeprazol microgrânulos gastrorresistentes e do medica-
mento referência, em tampão fosfato pH 6.8.

CONCLUSÕES

Na indústria farmacêutica, o perfil de dissolução é uma fer-
ramenta muito importante não só no desenvolvimento de novos 
produtos, auxiliando no embasamento para escolha da melhor for-
mulação e processo, como também na avaliação da qualidade dos 
produtos e insumos.

Os resultados encontrados demonstraram sérios problemas 
na qualidade biofarmacêutica de matérias-primas omeprazol grânulos 
com revestimento entérico disponíveis para desenvolvimento de medi-
camentos no Brasil. Dos seis lotes avaliados, nenhum apresentou disso-
lução muito rápida semelhante ao medicamento considerado referência, 
o que compromete a equivalência entre os medicamentos.  

Uma vez que problemas no perfil de dissolução podem comprome-
ter a biodisponibilidade dos fármacos a partir de diferentes formulações, 
os fabricantes testados não atendem às especificações necessárias 
para sua utilização no desenvolvimento de produto similar que será sub-
metido a estudos de equivalência e bioequivalência.
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ABSTRACT

The omeprazole is a proton pump inhibitor drug widely used in the treatment of gastroesophageal reflux disease, Zollinger-Ellisson 
syndrome and peptic ulcer. Since it´s unstable in acid pH, the raw material omeprazole is usually marketed as enteric-coated pellets. Di-
fferences in the quality of the coated granules can be source of in vitro variability in the drug dissolution with consequent changes in the 
product’s bioavailability. The aim of this study was to assess the quality, through in vitro dissolution profile assays, of different batches of 
omeprazole enteric-coated pellets, available in the Brazilian market. The products were tested according to Test 2 of omeprazole delayed
-release capsule monograph in the U.S. Pharmacopeia. None of the manufacturers presented satisfactory dissolution profiles results when 
compared to the reference product. Data obtained from dissolution profiles indicate that the batches may have their bioavailability affected 
by the poor dissolution of omeprazole in the tested conditions. 
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INTRODUCTION

Omeprazole is a specific inhibitor agent of proton pump indicated in treatment of gastro-esophageal reflux disease, peptic ulcers, 
eradication of Helicobacter pylori, Zollinger-Ellisson Syndrome and other conditions of gastric hiperacidity.1 The drug is marketed in the 
form of racemic mixture of two prodrug enantiomers (R and S) which are converted into active molecule in parietal cells of the stomach. 
The active form reacts with H+/K+ ATPase enzyme, irreversibly inactivating such enzyme and inhibiting one of the final stages in gastric 
acid production mechanism.2

A strategy to control the release of drugs as a function of time and location of absorption or for protection of active substance against 
deleterious action of the environment and biological environment was the development, from the 50’s, of coated-multiparticulate systems, 
such as granules (pellets). These systems has as key advantages the improvement in bio-availability and safety of drug release, permitting 
the division of dose without changing programmed characteristics to the pharmaceutical form. Omeprazole in the form of enteric-coated 
pellets is an example of multiparticulate system. Due to its high chemical instability in stomach-acid pH, the drug is normally marketed as 
coated-spherical pellets, which allows the control of administered dose, only changing the quantity of pellets in capsule pharmaceutical 
form without loss of the coating purposes.3

However, a number of works in literature describes problems related to the quality of omeprazole under the form of enteric-coated 
pellets.4-7 Factors related to process involved in manufacturing of a medicine, such as physic-chemical characteristics of the drug itself and 
excipients composing it may change the absorption of a certain active principle, consequently, changing its bio-availability. The influence 
of these factors is critical, mainly in solid-pharmaceutical forms, taking into consideration that, in such cases, it is necessary the release of 
formulation drug, for its further absorption.8 Specifically for omeprazole, differences in quality of coated pellets may lead to change of the 
drug bio-availability.7
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One of the most important aspects in development process of 
a medicine is to establish characteristics of in vitro formulation whi-
ch reflects in its in vivo performance. Some of these parameters 
are determined in a routine basis by analysis such as evaluation 
and disintegration. However, the profile of dissolution is the most 
important in vitro criterion in analysis of biopharmaceutical quality, 
primarily in oral-solid pharmaceutical forms.9

According to the Resolution of Board of Directors (RDC) No. 
31, of August 11th 2010, of ANVISA (Brazilian National Sanitary Sur-
veillance Agency), comparative dissolution profile study is the analy-
tical assay with collection in multiple points for dissolution evaluation 
of a certain active substance comparing two formulations.10 

The comparison of dissolution profiles is important to know the 
yield behavior of a test-pharmaceutical product before the referen-
ce medicine prior to its submission to relative bioequivalence/bio-
availability tests, once such tests are expensive, time-consuming 
studies in general, and which expose wealthy volunteers to risks 
with the use of medicines.9

In addition to be used as predictive factors of medicine in vivo 
behavior, comparative dissolution profile essays are also useful to-
ols in exemption of relative bioequivalence/bio-availability studies 
to minor dosing of products already studied, in impact evaluation 
of post-register changes and development orientation and formula 
optimization.11 

Thus, this work aimed at, by means of dissolution profile stu-
dy of capsules containing omeprazole enteric-coated pellets from 
different manufacturers, to evaluate the bio-pharmacotechnique 
quality of raw materials available in the national market to develop 
this medicine.

METHOD

Manipulation of test batches

The raw material omeprazole pellets is commercially available 
in concentrations of 8.5 mg of omeprazole/100 mg of pellets (8.5%) 
and 10 mg of omeprazole/100 mg of pellets (10%). 

Omeprazole enteric-coated pellets batches in concentrations 
8.5% (A1, B1, C1, D1 e D2) and 10% (B2) of four different manufac-
turers (manufactures A, B, C and D) were encapsulated, using 
manual encapsulator, in hard gelatin capsules size 2, in quantity 
equivalent to 20 mg of omeprazole per capsule.

Preparation of dissolution media

The dissolution medias which were used (hydrochloric acid 0.1 M and 
monobasic potassium phosphate buffer 0.05 MpH 6.8) were prepared as 
described in the American Pharmacopeia.12

Preparation of standard solution

The standard solution was prepared by dissolving about 22.0 µmg 
of omeprazole reference chemical substance in ethyl alcohol 95% (v/v) 

in volumetric flask of 10 mL. A rate of 5 mL of this solution was trans-
ferred to the volumetric flask of 50 mL and volume was completed with 
phosphate buffer pH 6.8, obtaining stock solution with final concentration 
equal to 220 µg/mL. This solution was used as stock standard solution, 
from which dilution was performed for preparation of calibration curve.

Calibration Curve

Rates of stock solution were diluted with phosphate buffer, in 
concentration within range from 5.5 to 22.0 µg/mL. Values of ab-
sorbance were determined in spectrophotometer with wave length 
equal to 305 nm, against the blank (buffer). The averages of two 
readings were related to respective concentrations for preparation 
of calibration line. Line equation was obtained by linear regression.

Dissolution Profile

The dissolution profile of test batches (A1, B1, B2, C1, D1 e D2) 
and three batches of the medicine considered as reference Pe-
prazol® 20 mg capsules of LIBBS Laboratory (R1, R2 e R3) were 
determined according to the Test 2 of enteric-coated pellets ome-
prazole monograph  of American Pharmacopeia 37th edition. The 
conditions used are described in the Frame 1. 

Frame 1: Conditions for dissolution profile of omeprazole capsule 20 mg.

For realization of dissolution profiles, the capsules were submit-
ted to conditions described to the stage resistant acid, by 2 hours. In 
the end of this time, the acid media was removed and replaced by 
phosphate buffer and test continued for more than 45 minutes. 
The samples were collected in 8, 10, 12, 15 and 45 minutes, filtered 
in nylon filter with 0.2 µm porosity and analyzed, without prior dilution, 
by spectrophotometry in ultraviolet in wave length equal to 305 nm. 
By comparing the results of readings with calibration curve, it was 
obtained the percentage of dissolved omeprazole in function of time.

The dissolution profiles of galenic batches were compared to 
profiles obtained to the reference medicine by means of Simple Inde-
pendent Template using the similarity Factor (F2), as the equation:10

F2 = 50 x log [ 100 / √ 1 + ∑ (Rt – Tt)2 / n]     
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RESULTS AND DISCUSSION

The Table 1 presents the results of batch dissolution average 
values of the reference drug (R1, R2 e R3) and six batches of tested 
omeprazole enteric-coated pellets (A1, B1, B2, C1, D1 e D2), in phos-
phate buffer pH 6.8. Dissolution profile that was obtained is shown 
in Chart 1.

Table 1: Conditions for dissolution profile of omeprazole capsule 20 mg.

Chart 1: Comparison between dissolution profiles of omeprazole 
and Peprazol® batches, in phosphate buffer pH 6.8.

By means of comparison between results of achieved dissolu-
tion, we may observe that all evaluated batches, except batch A1, 
comply with the acceptance criterion of American Pharmacopeia 
for dissolution: not less than Q (75%) + 5%, in other words, 80% of 
omeprazole stated quantity dissolved in 45 minutes.12

However, according to RDC No. 31 of August 11th, 2010, the 
test and reference drugs must present corresponding dissolution 
types, in other words, if the innovative medicine presents avera-
ge dissolution of 85% in 15 minutes (very quick dissolution), the 
test medicine shall also present very quick dissolution.10 In case 
of evaluated batches, the batches R2 and R3 of Peprazol® showed 
very quick dissolution. In the same way, to be considered as phar-
maceutical equivalents, tested batches should present types of dis-
solution similar to the reference.  None of six batches complied with 
this requirement, indicating that tested inputs showed problems in 
their profiles.

Once that batch A1 was the only batch that did not complied 
with pharmacopeic requirements for dissolution, additional studies 
were carried out assessing the release profile of this batch in phos-
phate buffer pH 6.8 without previously subjecting it to acid stage, 
with the objective of assessing the acid resistance of granules. 
Comparative results of dissolution values for this batch, in these 
two conditions, are described in the Table 2.

Table 2: Comparative results of dissolution averages of batch A1 with 
and without the performance of acid stage.

The results presented in Table 2 clearly show that there was a subs-
tantial reduction in dissolution values of batch A1, when subjected 
to acid resistance stage provided in the pharmacopeic method. 
These results indicate a possible deficiency in the polymer-enteric 
coating. In this case, the drug is exposed to acid pH, suffering de-
gradation and compromising the dissolution levels of further stage 
(buffer).

The Chart 2 makes comparison of dissolution curves of three 
batches of the drug Peprazol®. 

Chart 2: Comparison between dissolution profiles of Peprazol® batches.

The evaluation of drug dissolution as a function of time 
showed that there is a large variation in the dissolution behavior 
not only from tested manufacturers Table 1, mainly as among ba-
tches from the medicine used as reference Figure 1, mainly in the 
first evaluated times. The batch R1 presented only 72.43% of ome-
prazole yield in 15 minutes of analysis. Low release values of batch 
R1, in relation to other two batches of the reference medicine, may 
be related to proximity of expiration date of this bath at the time of 
analysis, indicating that dissolution is compromised due to fall in the 
product content. 

The great difference between the reference medicine batches 
is the complicator to the development of similar medicines, once 
that theirs registers is based on the similarity between profiles.

Table 3 shows the values of F2 obtained for each of the assessed 
batches when compared to three batches of the reference product.
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Table 3: F2 values resulting from comparison between omeprazole enteric-co-
ated pellets test batches and reference product, in phosphate buffer pH 6.8.

According to the legislation in force, the acceptance value of 
F2 shall be between 50 and 100.10 

Considering F2 values computed for all test batches in relation 
to three batches of Peprazol®, we may observe that, depending on 
the selected reference drug batch for comparison, the values of F2 
may vary in or out of the specified. For instance, the batches C1, D1 
e D2 show F2 values within the acceptable range when compared 
to batch R2 of Peprazol®. However, if compared to batches R1 and 
R3, such batches C1, D1 and D2 would not comply with the specified 
requirements. The same happens for batch B1, which presents ac-
ceptable values of F2 when compared to batch R1 and R2, but not 
in comparison to batch R3.

 
CONCLUSIONS

In pharmaceutical industry, the dissolution profile is a very im-
portant tool, not only to the development of new products, suppor-
ting in basement to selection of best formulation and process, as 
well as in assessment of product and input quality.

Results shows severe problems in the bio-pharmaceutical 
quality of omeprazole pellets raw materials with available enteric 
coating for development of medicines in Brazil. Among the evalua-
ted batches, none of them presented very quick dissolution similar 
to the drug considered as reference, which compromises the equi-
valent between the drugs.  

Once that problems in the dissolution profiles may compromi-
se the bio-availability of drugs from different formulations, manufac-
turers which were tested do not comply with necessary specifica-
tions for its use in the development of similar product that shall be 
subjected to equivalence and bioequivalence studies.
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RESUMO

Introdução: O Cateterismo Venoso Central (CVC) é uma técnica invasiva, que necessita de cuidados intensivos, pois, não sendo 
adequadamente inserido, preservando-se a técnica asséptica e o cuidado ao ser manipulado, poderá originar uma infecção da corrente 
sanguínea. Visando a redução do índice dessas infecções, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) de um hospital militar do 
Rio de Janeiro elaborou e aplicou um pacote de medidas (bundle) chamado “Check List de Acesso Venoso Profundo” nas unidades fecha-
das do hospital. Objetivos: Identificar as medidas contidas no bundle de CVC em um hospital militar no Rio de Janeiro, verificar a medida 
que apresentou menor adesão dos profissionais e identificar as não conformidades observadas na rotina setorial que corroborariam com a 
não adesão a cada medida. Método: O campo de pesquisa foi a CCIH do referido hospital, tendo como instrumento de coleta de dados os 
bundles arquivados na própria CCIH. A análise dos dados foi feita através do cálculo da percentagem de adesão às medidas. Resultados: 
Verificou-se as medidas preventivas que apresentaram maior e menor adesão dos profissionais e foram citadas as não conformidades obser-
vadas que corroboraram com a adesão, fornecendo subsídios para educação permanente nas capacitações dos profissionais de saúde do 
hospital, assim como, formulação de novos objetos de pesquisa. Conclusão: O detalhamento das informações sobre bundle e a prevenção 
de infecções sanguíneas servirá de base para estudos estatísticos mais aprofundados, auxiliando futuras consultas realizadas pela Agência 
de Vigilância Sanitária (ANVISA), além de representar campo fértil para pesquisas científicas na instituição. 

Palavras-Chave: Cateterismo Venoso Central; Infecção Hospitalar; Bacteremia; Controle de Infecções. 

INTRODUÇÃO

A área de saúde vem enfrentando grandes desafios e encontra-se em constante aprimoramento e inovação de técnicas e equipamen-
tos voltados para o cuidado para com a vida do ser humano. Juntamente com o avanço tecnológico, há o aumento da quantidade e especi-
ficação das doenças. Onde, quando necessário, dispõe-se de cuidados invasivos para o seu tratamento. Dentro destes, pode-se destacar 
o acesso venoso, que será relevante para a administração de soluções apropriadas diretamente na corrente sanguínea do paciente.

Na década de 40, foi inserida nos hospitais a utilização de cateteres venosos, que são dispositivos intravasculares que permitem 
acesso rápido à corrente sanguínea a partir do meio exterior.1

Existem os cateteres venosos periféricos, com acesso à vasos da corrente sanguínea periférica e os cateteres venosos centrais. Estes 
irão atingir vasos centrais e podem ser de curta permanência, que não são tunelizados (lúmen tubular em toda sua extensão, por onde ocorre 
a passagem sanguínea) e são instalados por punção venosa direta e, os de longa permanência que são instalados cirurgicamente.2

O procedimento, bem como todas as etapas, deve ser devidamente explicado ao paciente consciente, visto a ética da prática médica 
e necessidade de colaboração do paciente com o procedimento. Devem-se seguir todos os cuidados de assepsia e antissepsia como em 
um ato cirúrgico, sendo o paciente posicionado de forma a favorecer a punção. Após a colocação dos equipamentos de proteção indivi-
duais como máscara, capote, óculos, luva cirúrgica e touca, tem inicio o procedimento de punção.3

¹ Enfermeira. Pós-Graduada em Clínica Médico-Cirúrgica pela UNIRIO/ Hospital Naval Marcílio Dias. Pós-Graduanda em Enfermagem em Oncologia Clínica pela 
Universidade Veiga de Almeida. Enfermeira do Hospital Municipal Miguel Couto - Unidade Intermediária de Neurocirurgia. E-mail: joanna.campos88@yahoo.com.br. 
² Médico. Especialização Observership pela Cleveland Clinic Florida. Encarregado do Instituto de Pesquisas Biomédicas (IPB) do Hospital Naval Marcílio Dias.
³ Biólogo. Pós-Doutor com Doutorado em Biociências Nucleares pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Encarregado da Seção de 
Pesquisa Clínica do Instituto de Pesquisa Biomédica (IPB) do Hospital Naval Marcílio Dias.
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O uso de Cateter Venoso Central (CVC), pode predispor o 
paciente a variados riscos e complicações, dentre eles a Infecção 
Primária da Corrente Sanguínea (IPCS) relacionada a CVC ou, 
simplesmente, infecção relacionada a CVC.4 As IPCS são infec-
ções que têm consequências sistêmicas graves, como bacteremia 
ou sepse, sem foco primário identificável.5 A técnica de inserção 
e o manuseio incorreto e sem proteção dos CVCs, podem, tam-
bém, romper a barreira protetora de defesa natural do organismo, 
possibilitando a instalação de infecções sistêmicas. E, dentre as 
infecções hospitalares mais comuns presentes nos Centros de 
Tratamento Intensivo (CTI) dos hospitais, no geral, destacam-se a 
respiratória, a urinária, a bacteremia e a sepse.6

A partir de 2010, a Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA) 
determinou que os indicadores de infecção de corrente sanguí-
nea em pacientes em uso de CVC em CTIs seriam de notificação 
obrigatória para estabelecimentos de saúde públicos e privados 
em todo o Brasil, com unidades de terapias intensivas neonatal, 
pediátrica e adulto, que totalizem 10 (dez) ou mais leitos, isolados 
ou não.2

O cuidado relacionado ao acesso vascular deve ser prioridade de 
toda a equipe, tendo uma vigilância multi e interdisciplinar de forma a 
proporcionar a prevenção e o controle de futuras intercorrências. Visto 
a complexidade do procedimento e manuseio do acesso venoso, é de 
suma importância que incorpore e padronize-se técnicas assépticas 
rigorosas com a finalidade de prevenção de infecções.1 

Após publicação do Manual de Indicadores Nacionais de In-
fecções Relacionadas à Assistência à Saúde (2010), os estabele-
cimentos de saúde foram determinados a implantar um programa 
de prevenção e controle de infecções relacionadas à saúde, de 
acordo com suas características peculiares, objetivando atingir a 
meta nacional de redução da incidência das IPCS em pacientes 
portadores de CVC.2

Portanto, atendendo às recomendações, a Comissão de Con-
trole de Infecção Hospitalar (CCIH) do hospital em estudo, elabo-
rou um bundle intitulado “Check List de Acesso Venoso Profun-
do”, que consiste em um questionário que abrange um conjunto 
de medidas preventivas na vigilância do processo de inserção e 
manutenção do acesso venoso profundo. Este documento foi pre-
enchido pelos enfermeiros e aplicado nos seguintes setores: Uni-
dade de Tratamento Intensivo (UTI), Unidade de Pacientes Graves 
(UPG), Unidade Coronariana (UC) e Unidade de Tratamento de 
Queimados (UTQ), por se tratarem de unidades com maior neces-
sidade de cuidados intensivos e imediatos. 

O bundle trata-se de um conjunto de medidas de impacto 
utilizadas com a finalidade de prevenir infecções relacionadas à 
assistência à saúde. Compreende basicamente cinco medidas: hi-
gienização de mãos; precaução de barreiras máxima na passagem 
do cateter (gorro, máscara, avental, luva estéril e campo estéril que 
cubra o campo); preparo da pele com clorexidina; seleção do sítio 
de inserção adequado e; reavaliação diária da necessidade de ma-
nutenção do cateter, com pronta remoção daqueles desnecessários.2

Assim, esse estudo teve como objetivos identificar as medi-
das contidas no bundle de cateter central em um hospital militar 
no Rio de Janeiro, verificar a medida preventiva que apresentou 
menor adesão dos profissionais e identificar as não conformidades 
observadas na rotina setorial que corroborariam com a não adesão 
a cada medida do bundle.

MÉTODO

Tratou-se de um estudo documental, retrospectivo, em um hos-
pital militar do Rio de Janeiro, de grande porte com um total de 618 
leitos, com clientela específica de militares e dependentes. O campo 
de pesquisa foi a CCIH do referido hospital, setor responsável pela 
coleta de informações nas unidades consideradas críticas. 

Os setores escolhidos para a coleta dos documentos (UTI, 
UPG e UC) foram selecionados por serem locais onde se realizam 
treinamentos em serviço da pós-graduação em enfermagem clínica 
médico-cirúrgica; além de representarem locais onde o bundle de 
cateter venoso central foi aplicado no período referente à pesquisa.

A coleta de dados foi realizada através dos documentos dos 
bundles arquivados na CCIH, utilizando o próprio como instrumen-
to para verificar a adesão dos profissionais. Os bundles utilizados 
foram os referentes ao período de janeiro de 2012 a janeiro de 
2013, sendo a análise destes dados feita através do cálculo da 
percentagem de adesão ou não às medidas.

Cabe ressaltar que este estudo foi encaminhado ao Comitê 
de Ética em Pesquisa do hospital militar do Rio de Janeiro para 
avaliação, sendo aprovado e realizado de acordo com todos os 
princípios e normas éticas e legais vigentes no país.

RESULTADOS

Ao todo, foram coletados 274 bundles no período de 2012 a janei-
ro de 2013 dos quais, após uma primeira análise quanto o conteúdo das 
informações registradas, observou-se que 175 (64%) encontravam-se 
completos e 99 (36%) incompletos Gráfico 1-A. A análise detalhada das 
informações permitiu observar que, dentre os incompletos, havia 94 
(74%) bundles não datados e apenas 5 (4%) sem definição do setor de 
aplicação. No entanto, ao analisar bundles que não possuíam ambas 
as informações (data e setor), o número subiu para 28 (22%) Gráfico 
1-B. Os bundles que se encontravam completos foram categorizados 
por local de aplicação, sendo 68 (39%) aplicados no UTI, 54 (31%) na 
UC e 53 (30%) na UPG Gráfico 1-C. 

Os bundles completos selecionados para análise foram se-
parados por setor de aplicação, sendo analisadas as principais 
medidas preventivas, todas contidas no pacote de medidas pre-
conizado. No que se refere ao item higienização/degermação das 
mãos, os setores analisados, de uma forma geral, apresentaram 
um total de 99% de adesão à medida Gráfico 2-A. A análise indivi-
dual dos setores demonstrou adesão de 98% na UC (53 realizaram 
higienização/degermação das mãos de 54 procedimentos registra-
dos) Gráfico 2-B, sendo o mesmo perfil (98%) observado na UPG 
(52 de 53) Gráfico 2-D. Na UTI observou-se adesão em 100% dos 
procedimentos realizados Gráfico 2-C. 

Em seguida, verificou-se nos três setores anteriormente citados, 
o perfil de utilização de cada barreira estéril na passagem do cate-
ter Gráfico 3. Dentre os setores, observou-se que a barreira estéril de 
menor utilização pelos profissionais foram os óculos de acrílico, onde 
na UC foram registrados somente 7 utilizações em um total de 54 
procedimentos realizados (cerca de 13% de adesão) Gráfico 3-A. O 
mesmo percentual de adesão foi observado na UTI, com 9 utilizações 
registradas em 68 procedimentos ocorridos Gráfico 3-B. Na UPG a 
adesão observada foi bem maior (cerca de 45%), com 24 utilizações 
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em 53 procedimentos realizados, sendo, no entanto, registrado a baixa 
adesão neste setor à outra barreira estéril, o gorro, com índices de 
adesão de aproximadamente 6% (apenas 4 utilizações) Gráfico 3-C.  

Gráfico 1: Característica dos bundles coletados no período de janeiro de 
2012 a janeiro de 2013, nos setores fechados de um hospital militar do estado 
do Rio de Janeiro, onde: A) Percentual de bundles devidamente preenchidos 
na totalidade dos setores; B) Perfil de bundles preenchidos de forma incom-
pleta e; C) Distribuição da porcentagem de bundles completos por setor fe-
chado. UTI – Unidade de Tratamento Intensivo; UC – Unidade Coronariana; 
UPG – Unidade de Pacientes Graves.

Gráfico 2: Realização de degermação das mãos como medida preventiva 
contida no bundle de cateter venoso central, onde: A) Percentual de adesão à 
medida na totalidade dos setores avaliados, sendo B) de 98% na Unidade Co-
ronariana, C) 100% na Unidade de Tratamento Intensivo e D) 98% na Unidade 
de Pacientes Graves.

Outra medida preconizada observada no estudo foi a aplicação 
de clorexidina degermante e alcoólica no local de punção como me-
dida preventiva Gráfico 4-A, com índice geral de adesão de 92% en-
tre os profissionais executores. Na UC Gráfico 4-B foram realizadas 
em aproximadamente 89% dos casos (48 aplicações em 54 procedi-
mentos), o mesmo observado na UPG (47 em 53) Gráfico 4-D. Já na 
UTI o índice foi um pouco maior, com cerca de 96% de adesão (65 
em 68) Gráfico 4-C. Nos bundles avaliados nos setores de UPG e 
UTI, foram ainda observados casos de omissão de resposta à esta 
medida, com índices baixos de 2% e 1%, respectivamente. 

Gráfico 3: Perfil de utilização das barreiras estéreis contidas no bun-
dle por setor fechado do hospital, sendo: A) Unidade Coronariana; B) 
Unidade de Tratamento Intensivo e C) Unidade de Pacientes Graves.

Gráfico 4: Adesão à medida preventiva aplicação de clorexidina degermante e al-
coólica no local da punção, onde: A) Percentual de adesão nos setores fechados 
avaliados durante o estudo. B) Observou-se adesão de 89% na Unidade Corona-
riana. C) Na Unidade de Tratamento Intensivo 96% aderiram à medida com 1% de 
omissão de resposta, enquanto que D) na Unidade de Pacientes Graves o percen-
tual de adesão foi de 89% com 2% de omissão de resposta.

: 2
2-

26



25
 | 

  A
rq

 B
ra

s M
ed

 N
av

al
, R

io
 d

e 
Ja

ne
iro

, 7
5(

1)

A avaliação quanto ao sítio de inserção do cateter Gráfico 5 
destacou a veia subclávia como principal sítio, sendo escolhida em 
59% dos casos totais Gráfico 5-A. Na UC, a veia subclávia foi es-
colhida como sítio de inserção em 46% dos casos (25 escolhidos 
em 68 dos casos registrados), sendo contabilizada omissão de res-
posta em 2% dos casos Gráfico 5-B. Na UTI a escolha ocorreu em 
42% dos casos (28 em 68), sendo observados 3% de casos com 
omissão, 3% assinalaram mais de uma reposta e 3% realizaram 
dissecções de veia Gráfico 5-C. Na UPG o percentual de escolha 
pela veia subclávia foi menor, representando apenas 28% dos ca-
sos (15 de 53) Gráfico 5-D.

Gráfico 5: Avaliação dos possíveis sítios de inserção do cateter venoso cen-
tral. A) No perfil geral dos setores fechados avaliados, 39% dos casos tiveram a 
veia subclávia como sítio de escolha, e em 59% dos casos outros sítios foram 
selecionados durante o procedimento. Registrou-se ainda 2% de omissão nas 
repostas. O perfil de utilização da veia subclávia como sítio de inserção como 
primeira escolha foi avaliado por setor, onde: B) na Unidade Coronariana obser-
vou-se em 46% dos casos, C) na Unidade de Tratamento Intensivo ocorreu em 
42% dos casos e D) na Unidade de Pacientes Graves a escolha ocorreu em 
28% dos casos registrados.

A avaliação diária do cateter Gráfico 6, apresentou significa-
tiva discrepância uma vez que o conteúdo dos bundles aplicados 
não era igual. Os de janeiro a julho de 2012 da UC e todos da UPG 
não possuíam este item em sua configuração, totalizando 44% dos 
bundles avaliados no estudo Gráfico 6-A. Nos bundles que pos-
suíam este item, observou-se que em 19% dos casos não foi reali-
zada avaliação diária e em 37% dos casos ocorreu adesão à este 
item, dos quais a grande maioria (84%) ocorreu na UTI Gráfico 6-B.

Gráfico 6:  Realização da avaliação diária do cateter como item pre-
sente no bundle. A) Percentual total de realização observado du-
rante o estudo, onde registrou-se que em 37% dos casos ocorreu a 
avaliação diária, sendo negativa em 19% dos casos. 44% dos bun-
dles avaliados não possuíam este item. B) Dentre os casos em que 
ocorreu a avaliação, 84% foram registrados na Unidade de Trata-
mento Intensivo e 16% na Unidade Coronariana.

DISCUSSÃO 

O estudo continuado de parâmetros de atendimento nos 
serviços de saúde tem se tornado cada vez mais intensificado, 
tendo em vista sua fundamental importância para a aquisição de 
padronização dos serviços prestados, além de profissionais mais 
preparados, proporcionando ao paciente um serviço ainda mais 
qualificado.

Uma estratégia amplamente utilizada pelas instituições de saúde é 
a elaboração de pacotes de medidas preventivas, nomeadas bundles, 
que auxiliam na preparação e realização de inúmeros processos, além 
de nortear os setores responsáveis pelo controle de qualidade.

Durante este estudo, a análise dos bundles preenchidos revelou-
se um resultado insatisfatório em relação ao preenchimento adequado 
destes, uma vez que foram observados 64% completos e 36% incom-
pletos. O preenchimento completo permite à pesquisadores, adminis-
tradores e profissionais uma análise mais detalhada na apuração e 
aceitação das medidas preconizadas.

Mediante análise dos bundles devidamente preenchidos, foi pos-
sível constatar que, dentre às medidas verificadas, verificou-se que a 
adesão à medida de degermação das mãos foi satisfatória, visto que 
obteve 99% de adesão total.

No que concerne à utilização de barreira estéril máxima, a utiliza-
ção desta não foi cumprida em sua totalidade, visto que é subdividida 
em itens e nem todos foram utilizados, como por exemplo, o óculos 
de acrílico que teve índices de 13 e 45% de adesão e o gorro que 
obteve 6% de adesão. A utilização da barreira estéril máxima durante 
a passagem de cateteres venosos centrais é preconizada pela ANVI-
SA e é uma importante forma de prevenção de infecção. No entanto, 
a partir dos dados encontrados, questiona-se sobre justificativas para 
não utilização como déficit de material, negligência do profissional que 
executa e/ou omissão daquele que o acompanha. 

Ainda, pode-se dizer que nos casos em que a barreira estéril má-
xima não foi respeitada por questão de emergência, o CVC deve ter 
seu local de inserção modificado logo que possível, não ultrapassando 
48 horas. E, o enfermeiro, tem autonomia para suspender o procedi-
mento eletivo caso não haja adesão às recomendações.2 

O item sobre aplicação de clorexidina degermante seguida de 
clorexidina alcoólica no local de punção obteve apropriada adesão, à 
medida que apresentou 92% de adesão total.

Existem muitos estudos que recomendam a subclávia como 
local de escolha, em detrimento da jugular, visto que está mais dis-
tante da orofaringe e permite uma melhor fixação.7 Sendo assim, 
a CCIH do hospital em estudo, preconizou que a subclávia fosse o 
acesso de escolha e a colocou como primeira opção neste item do 
bundle. No entanto, a adesão e aceitação da veia subclávia como 
primeira escolha não foi adequada, tendo como percentagem de 
adesão 59%, somente. Em alguns bundles, os profissionais colo-
cavam por escrito, o motivo pelo qual a subclávia não havia sido 
escolhida. 

Nos bundles que possuíam o item de reavaliação diária do 
cateter, a aceitação deste foi parcial. A reavaliação diária é de 
suma importância, pois nela é verificada a presença ou ausência 
de sinais flogísticos no óstio de inserção, integridade do cateter, 
manutenção correta do mesmo e a sua real necessidade de per-
manência. Ainda, ressalta-se que cabe ao enfermeiro o papel fun-
damental de vigilância da segurança do paciente, do CVC e ava-
liação do seu funcionamento, visto que esse profissional é o que 
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permanece maior parte do tempo com o paciente. Assim, torna-se 
uma exigência que o enfermeiro preste cuidados de qualidade ao 
paciente com CVC, assegurando o seu correto funcionamento e 
afastando e/ou detectando possíveis complicações.7

A análise total dos dados nos permite determinar que, den-
tre as medidas contidas nos bundles avaliados, a que conteve 
maior grau de aceitação foi a de degermação das mãos. Em 
contraponto, a medida de menor aceitação foi a utilização de 
óculos de acrílico e gorro pelos profissionais executantes, se-
guida da escolha do sítio de inserção, onde não optaram pela 
subclávia. A escolha de outro sítio parece ser explicada pela 
falta de experiência apresentada por alguns profissionais, po-
dendo ainda ser destacado o maior risco de sangramento apre-
sentado, além da possibilidade do surgimento de complicações. 

CONCLUSÕES

Acredita-se que, devido à estadia nos setores de implementa-
ção do bundle durante o treinamento em serviço, muitos enfermei-
ros esquecem de realizar o preenchimento tendo em vista o acúmulo 
de tarefas e afazeres. Existem ainda os profissionais que adiam o 
preenchimento para o dia ou plantão seguinte, fazendo com que o 
documento não se torne tão fidedigno quanto deveria ser. 

Cabe ressaltar que, segundo as normas estabelecidas, o 
preenchimento deste documento deve ser realizado no mesmo 
momento que acontece a passagem do cateter. Sendo assim, o 
enfermeiro deve estar atento a todo o processo de inserção do 
cateter, podendo ele próprio impedir a passagem do CVC, caso 
as medidas não estejam sendo seguidas conforme recomendadas. 

O estudo permitiu avaliar que alguns profissionais enfermei-
ros possuem maior grau de compromisso com o preenchimento 
dos bundles, enquanto outros os preenchem como parte da rotina 
do procedimento. Da mesma forma que alguns dos profissionais 
médicos, que executam a inserção do cateter, possuem total cuida-
do com a esterilidade do processo enquanto outros não possuem 
essa preocupação. É importante ressaltar que, em determinadas 
ocasiões, a falta de material faz com que as metas não sejam cum-
pridas em sua integralidade.

A análise setorial dos bundles demonstrou que a avaliação 
diária das medidas ocorria de forma irregular quando comparada 
entre os setores estudados, o que demonstra a necessidade de 
maiores esclarecimento sobre a importância do bundle e seus 
itens em cada setor. Desta forma, torna-se necessária a elabora-
ção de palestras e estudos embasados na prevenção de infecções 
primárias da corrente sanguínea, correlacionando-a com a inser-
ção e permanência de cateteres venosos centrais. Levando em 
consideração que os hospitais devem possuir material suficiente 
e eficaz para que a equipe de saúde realize suas atividades em 
caráter de excelência, devem ser realizados estudos que busquem 
verificar o quantitativo de material existente no hospital e necessá-
rio à uma punção profunda em um espaço de tempo, interligando-o 
com a quantidade de acessos venosos centrais realizados naquele 
mesmo tempo.

De uma forma ampla, este estudo permitiu a avaliação do ní-
vel de adesão dos profissionais às medidas do bundle, destacan-
do as medidas com maior dificuldade de adesão, além de apontar 
possíveis atos que corroborem com a não adesão. Sendo assim, 
acredita-se que estes dados, tabulados e obtidos em período e uni-

dades fechadas do referido hospital, servirão para análises mais 
específicas, principalmente por setores responsáveis pelo controle 
da infecção hospitalar.

Acredita-se ainda que a análise e correlação dos dados obti-
dos neste estudo com outros parâmetros sócio-culturais poderão 
ainda servir de base para novas pesquisas, estudos e temas de 
educação continuada, possibilitando a busca incessante pela qua-
lidade na saúde do ser humano. 
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ABSTRACT

Introduction: Central Venous Catheterization (CVC) is an invasive technique, which needs intensive care, because, not being properly 
inserted, preserving the aseptic technique and care to be handled, could lead to an infection of the bloodstream. Aiming to reduce the rate 
of these infections, the Commission of Infection Control (CCIH) of a military hospital in Rio de Janeiro drafted and implemented a package 
(bundle) called “ Deep Venous Access Check List” on closed hospital units. Objectives: To identify the measures contained in the bundle 
of CVC in a military hospital in Rio de Janeiro, verify submitted as lower compliance professionals and identify non-conformities observed 
in the sector routine that corroborate with non-adherence to each measure. Method: The research field was the CCIH of the hospital, and 
as a tool for data collection archived at HICC own bundles. Data analysis was done by calculating the percentage of adherence measures. 
Results: It was found that preventive measures had higher and lower compliance professionals and were cited nonconformities observed 
that corroborated with membership, providing grants for continuing education in the training of health professionals at the hospital, as well 
as formulation of new objects research. Conclusion: The details provided regarding the bundle and the prevention of bloodstream infections 
serve as a basis for more in-depth statistical studies, aiding future consultations by ANVISA, and represents fertile ground for scientific 
research institution in the field.

Key-words: Catheterization, Central Venous;  Cross Infection  ; Bacteremia; Infection Control.

INTRODUCTION

The health branch has facing great challenges and it is found in constant improvement and innovation of techniques and equipment oriented for the 
care of human life. Along with technological advancement, there is increase in the quantity and specification of diseases. Where provides for invasive cares 
for its treatment, if necessary. Among these, we may highlight the venous access which shall be relevant for administration of proper solutions directly in 
the patient bloodstream.

In the 40’s the use of venous catheters was introduced in hospitals, which are intra-vascular devices that permit quick access to bloodstream from the 
outer environment.1

There are peripheral venous catheters, with access to peripheral bloodstream vessels and central venous catheters. These latter shall reach central 
vessels and they be short permanence, which shall be channeled (tubular lumen in the whole length from where bloodstream takes place) and they shall 
be installed by direct venous puncture, and those with long permanence which shall be surgically installed.2

The procedure, as well as all of its stages, must be duly explained to the awaken patient, due to the ethics of medical practice and necessity of patient 
collaboration during the procedure. All cares of asepsis and antisepsis must be followed as in surgical act, with patient being positioned in order to favor the 
puncture. After wearing the personal protective equipment such as mask, overcoat, surgical gloves and cap, the puncture procedure is started.3

The use of Central Venous Catheterization (CVC) may subject the patient to several risks and complications, among them, Primary Bloodstream 
Infection (BSI) related to CVC, or simply, infection related to CVC.4 BSIs are infection with acute systemic consequences, such as bacteremia or sepsis, 
without identifiable primary focus.5 The insertion technique and improper and unprotected handling of CVC, may also break the protective natural defense 
barrier of the organism, making possible the installation of systemic infections. And, among those most commons hospital infections present in the Intensive 
Care Units (ICU) of hospitals, generally, we may highlight the respiratory, urinary infections, bacteremia and sepsis.6

1 Nurse. Graduate of Medical and Surgical Clinics by UNIRIO/ Hospital Naval Marcílio Dias. Graduate Student of Nursing in Clinical Oncology by Universida-
de Veiga de Almeida. Nurse of Hospital Municipal Miguel Couto - Intermediary Unit of Neurosurgery. E-mail: joanna.campos88@yahoo.com.br. 
2 Physician. Observership Specialization by Cleveland Clinic Florida. Responsible for Instituto de Pesquisas Biomédicas (IPB) of Hospital Naval Marcílio Dias.
3 Biologist. Postdoctoral degree with Doctorate Degree of Nuclear Biosciences by Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Responsible for the 
Clinical Research Section of Instituto de Pesquisa Biomédica (IPB) of Hospital Naval Marcílio Dias.
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From 2010, ANVISA (Brazilian National Sanitary Surveillance Agen-
cy) determined that bloodstream infection indicators in patients using CVC 
in ICUs should be a mandatory notification for public and private health care 
institutions in Brazil as a whole, with neonatal, pediatric and adult intensive 
therapy units, which totalize ten (10) or more beds, either or not isolated.2

The care related to vascular access shall be a priority of the whole 
team, having a multi- and interdisciplinary surveillance in order to provide 
the prevention and control of future inter-events. In view of the complexity 
of procedure and handling of venous access, it is primary important that a 
strict aseptic techniques are incorporated and standardized with the purpo-
se to prevent infections.1 

After publication of the Manual of National Indicators of Infections Re-
lated to Heath Care (2010), the health care institutions were determined to 
implement an infection prevention and control program related to health, 
according to its particular characteristics, aiming at reaching the national 
target of reduction of IPCS events in patients with CVC.2

Therefore, complying with the recommendations, the CCIH (Hospital 
Infection Control Committee) of the relevant hospital under study, prepa-
red a bundle entitled “Deep Venous Access Checklist”, which consists of a 
questionnaire covering a set of preventive measures in the surveillance of 
insertion and maintenance process of deep venous access. This document 
was completed by the nurses and applied in the following sectors: Intensive 
Care Unit (ICU), Acute Patient Unit (APU), Coronarian Unit (CU) and Burn 
Treatment Unit (BTU), because they are units with the major need of inten-
sive and immediate cares. 

The bundle is a set of impact measures used with the purpose of pre-
venting infections related to health care. Basically, it is comprised by five 
measures: cleaning of hands; maximum barrier precautions in the cathe-
ter insertion (bonnet, mask, apron, sterile glove and field which covers the 
field); preparation of skin with chlorhexidine; selection of proper insertion 
site and; daily re-assessment of the need to keep the catheter with prompt 
removal of those which are unecessary.2

Thus, this study had the objectives of identifying the measures contai-
ned in the central catheter bundle in a military hospital in Rio de Janeiro, ve-
rify the preventive measure that presents minor adhesion of professionals 
and identify non-compliances observed in the sector routine which would 
agree with non-adhesion to each bundle measure.
 
METHOD

This was as documental, retrospective study, in a military-large 
size hospital of Rio de Janeiro, with total of 618 beds, with specific 
clients of militaries and their dependents. The research field was 
CCIH of such hospital, sector responsible for collection of informa-
tion in units deemed as critical. 

Sectors selected for collection of documents (ICU, APU, and 
CU) were chosen because they are places were training in servi-
ce for graduate studies in medical and surgical nursing clinics are 
carried out; in addition to present places where central venous ca-
theter bundle was applied in the period referring to the research.

Data collection was carried out by means of bundle documents 
filed in CCIH, using itself as instruments to verify the adhesion of 
professionals. Bundles were those referring to the period from Ja-
nuary 2012 to January 2013, where analysis of such data was ei-
ther carried out by means of adhesion percentage calculus or not 
to measures.

It is worthy to highlight that this study was forwarded to the 
Research Ethics Committee of the military hospital of Rio de Janei-
ro for evaluation, being approved and performed according to all 
principles, and ethical and legal standards in force in the country.

RESULTS

In total, 274 bundles were collected in the period from 2012 
to January 2014, from which, after a first analysis as to content of 
registered information, it was observed that 175 (64%) were found 
as complete and 99 (36%) incomplete Graph 1-A. Detailed analysis 
of information permitted to observed that, among those incomplete, 
there were 94 (74%) bundles not dated and only 5 (4%) without 
definition of application sector. However, while analyzing bundles 
that did not have both information (data and sector), the number 
increased for 28 (22%) Graph 1-B. Bundles found as incomplete 
were categorized by application place, being 68 (39%) applied in 
ICU, 54 (31%) in CU and 53 (30%) in APU Graph 1-C. 

Graph 1: Characteristic of bundles collected in the period from January 2012 
to January 2013, in the closed sectors of a military hospital of the state of Rio 
de Janeiro, where: A) Percentage of bundles duly filled out in all sectors; B) 
Profile of bundles incompletely filled out and; C) Distribution of complete bun-
dles percentage per closed sector. ICU – Intensive Care Unit; CU –Coronary 
Unit; APU – Acute Patient Unit. 

The complete bundles selected for analysis were divided by application 
sector, being analyzed the main preventive measures, all contained in the 
provided measure package. In relation to item cleaning/asepsis of hands, ge-
nerally, analyzed sectors presented a total of 99% adhesion to the measure 
Graph 2-A. Individual analysis of sectors showed that adhesion of 98% in 
CU (53 performed cleaning/asepsis of hands of 54 registered procedures), 
Graph 2-B, being the same profile (98%) observed in APU (52 of 53) Gra-
ph 2-D. In ICU, it was observed adhesion of 100% of performed procedures 
Graph 2-C. 
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Graph 2: Carry out hand degerming as a preventive measure contained in the 
central line bundle, where: A) Percentage of adherence to the measure in all 
evaluated sectors, with B) 98% in the Coronary Unit, C)100% in the Intensive 
Care Unit and D) 98% in the Acute Patient Unit.

Next, it was verified in three sectors previously cited, the use 
profile of each sterile barrier in the catheter insertion Graph 3. 
Among the sectors, it was observed that sterile barrier with lower 
use by professionals was acrylic glasses, where in CU, only 7 uses 
were registered in a total of 54 performed procedures (around 13% 
of adhesion) Graph 3-A. The same adhesion percentage was ob-
served in ICU, with 9 used registered in 68 procedures Graph 3-B. 
In APU, observed adhesion was quite higher (around 45%), 24 uses 
in 53 performed procedures, however, being registered a decrease 
in this sector to other sterile barrier, the cap, with adhesion indexes 
of approximately 6% (only 4 uses) Graph 3-C.  

Other measure provided and observed in the study was the 
application of chlorhexidine for asepsis and chlorhexidine with al-
cohol in the puncture place as a preventive measure Graph 4-A, 
with general index of adhesion of 92% between the executor pro-
fessionals. In CU, Graph 4-B, it was analyzed to approximately 89% 
of the cases (48 applications in 54 procedures), the same observed 
in APU (47 in 53) Graph 4-D. In relation to ICU, the index was quite 
higher, with around 96% of adhesion (65 in 68) Graph 4-C. In bun-
dles evaluated in APU and ICU sectors, furthermore, it was obser-
ved cases of response omission to this measure, with low indexes 
of 2% and 1%, respectively. 

Assessment as to catheter insertion site, Graph 5, highlighted the 
subclavian vein as the main site, being selected in 59% of total cases, Gra-
phic 5-A. In CU, the subclavian vein was selected as insertion site in 46% of 
the cases (25 selected in 68 of registered cases), being counted response 
omission in 2% of the cases, Graph 5-B. In ICU, the selection occurred in 
42% of the cases (28 in 68), being observed 3% of the cases with omission, 
3% checked more than one response and 3% performed dissections of 
vein, Graph 5-C. In APU, the selection percentage for subclavian vein was 
lower, only representing 28% of the cases (15 of 53), Graph 5-D.

The daily evaluation of catheter, Graph 6, presented substantial 
discrepancy, once that the content of applied bundles was not the same. 
Those from January to July 2012, of CU, and all from APU did not have this 
item in their configuration, totalizing 44% of evaluated bundles in the study, 
Graphic 6-A. In bundles with this item, it was observed that in 19% of cases 
the daily evaluation was not performed, and in 37% of the cases occurred 
adhesion to this item, from which the large majority (84%) occurred in the 
ICU Graph 6-B.

Graph 3: Usage profile of sterile barriers contained in the bundle per 
closed sector of the hospital, where: A) Coronary Unit; B) Intensive 
Care Unit and C) Acute Patient Unit.

Graph 4:  Adherence to the preventive measure for the application of degerming 
and alcoholic chlorhexidine in the place of the puncture, where: A) Adherence 
percentage in the closed sectors evaluated during the study. B) Was observed an 
adherence of 89% in the Coronary Unit. C) In the Intensive Care Unit 96% applied 
the measure with 1% of abstention to answer, while D) in the Acute Patient Unit the 
adherence percentage was 89% with 2% of abstention to answer. 
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Graph 5: Evaluation of the possible places for insertion of the central line. A) In 
the general profile of the evaluated closed sectors, 39% of the cases had the sub-
clavian vein as chosen place, and in 59% of the cases other places were chosen 
during the procedure. Also was registered 2% abstention to answer. The usage 
profile of the subclavian vein as first-choice insertion place was evaluated per sec-
tor, where: B) in the Coronary Unit was observed in 46% of the cases, C) in the 
Intensive Care Unit occurred in 42% of the cases and D) in the Acute Patient Unit 
the choice occurred in 28% of the registered cases.

Graph 6: Developing of the catheter daily evaluation as an item present in 
the bundle. A) Total percentage of procedures observed during the study, 
were registered that in 37% of the cases took place the daily evaluation, 
resulting negative in 19% of the cases. 44% of the evaluated bundles 
did not have this item. B) Among the cases in which the evaluation took 
place, 84% were registered in the Intensive Care Unit and 16% in the 
Coronary Unit. 

DISCUSSION 

The continued study of attendance parameters in health servi-
ces has becoming even more intensified, in view of its fundamental 
importance for the standardization achievement of rendered servi-
ces, in addition to more prepared professionals, furnishing to the 
patient a service even more qualified.

A strategy that is largely used by health institutions is the pre-
paration of preventive measures packages, named bundles, which 
help in preparation and performance of a number of processes, in 
addition to direct the sectors in charge of quality control.

During this study, the analysis of bundles completed was reve-
aled as an unsatisfactory results in relation to the proper fulfillment 
of these latter, once that it was observed 64% completed and 36% 
incomplete. The complete fulfillment provides the researchers, ad-
ministrators and professionals with a more detailed analysis in the 
ascertainment and acceptance of alleged measures.

By means of analysis of bundles duly fulfilled, it was possible 
to confirm that, among the verified measures, it was verified that 
adhesion to asepsis measure of hands was satisfactory, in view 
that 99% of total adhesion was obtained.

Concerning to use of maximum sterile barrier, its use was not 

fulfilled in its totality, in view that it is sub-divided into items and 
not all of them where used, for instance, the acrylic glasses which 
obtained indexes of 13 and 45% of adhesion and the bonnet which 
had 6% of adhesion. The use of maximum sterile barrier during the 
insertion of central venous catheter is alleged by ANVISA and it is 
an important form to prevent infections. However, from data which 
was found, justifications for lack of use are questioned as material 
deficit, negligence of the executor professional and/or omission of 
professional who follows the procedure. 

Furthermore, we may say that in cases where maximum sterile 
barrier was not respected for matters of emergency, CVC shall have 
its insertion place changes as soon as possible, not surpassing 48 
hours. The nurse has autonomy to suspend the elective procedure 
in case the adhesion to recommendations is not being fulfilled.2 

The item about application of chlorexidine for asepsis followed 
by chlorexidine with alcohol in the puncture site obtained suitable 
adhesion, to the extent that it presented 92% of total adhesion.

There are several studies which recommend the subclavian as 
the selected place, instead of jugular, in view that it is more distant 
than oropharinge and permits a better fixation.7 Thus, CCIH of the 
relevant hospital, alleged that subclavian was the selected access 
and put it in first option in this bundle item. However, the adhesion 
and acceptance of subclavian vein as first choice was not proper, 
having only 59% as adhesion. In some bundles, the professionals 
put in writing, the reason why subclavian has not been selected. 

In bundles which have daily reassessment item of catheter, the 
acceptance was partial. The daily reassessment is very important, 
because it is verified the presence or lack of flogistic signs in the 
insertion ostium, integrity of catheter, correct maintenance and its 
real need of permanence. Therefore, it should by highlighted that 
the nurse has the fundamental role to supervise the patient safety, 
CVC safety and operation, in view that this professional is the one 
who remains most part of the time with the patient. Thus, it is an 
requirement that the nurse provides quality cares to the patient with 
CVC, ensuring its correct operation and preventing and/or detec-
ting possible complications.7

Total analysis of data allows the determination that, among the 
measures contained in assessed bundles, the hand asepsis con-
tained the large degree of acceptance. In opposition, the measure 
with lower acceptance was the use of acrylic glasses and bonnet 
by the executor professionals, follows by selection of insertion site, 
where they did not selected the subclavian. The selection of other 
site may be explained by the lack of experience presented by some 
professionals, which may even be detected large risks of blooding, 
in addition to possibility of arising further complications. 

 CONCLUSIONS

We believe that due to stay in implementation sectors of bundle 
during the training in service, many nurses forget about performing the 
fulfillment, in view of the accumulation of tasks and works. Still there are 
professionals who postpone the fulfillment to the next day or duty, making 
the document not as reliable as it should be. 

It should be highlighted that, according to established standards, 
the fulfillment of this document shall be performed at the same time that 
catheter insertion takes place. Thus, the nurse shall be attentive to all 
process of catheter insertion, as the catheter itself may hinder the CVC 
insertion, in case the measures are not being followed as recommended. 
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The study permitted to assess that some nurses have high 
commitment degree with the fulfillment of bundles, while other 
ones fulfill it as part of the procedure routine. In the same way that 
physicians execute catheter insertion with total care in relation to 
process sterility, other physicians do not have this concern. It is 
important to highlight that, in certain occasions, the lack of material 
make the targets cease to the fulfilled in its totality.

Sector analysis of bundles showed that the daily assessment 
of measures took place in irregular form when compared between 
studied sectors, which demonstrate the necessity of large clarifica-
tion about the importance of bundle and its items in each sector. 
Thus, it is necessary the preparation of lectures and studies based 
on prevention of bloodstream primary infections, correlating with 
insertion and permanence of central venous catheters. Taking into 
consideration that hospitals shall have sufficient and efficient ma-
terial so that health staff performs its activities in excellence cha-
racter, it shall be performed studies which seek to verify the quan-
titative of material in the hospital, and material necessary for deep 
puncture in given time space, linking with the quantity of central 
venous accesses performed in that same time.

In a wide form, this study permitted the assessment of adhe-
sion level of professionals to bundle measures, highlighting the 
measures with large difficulty of adhesion, in addition to point out 
possible acts which agrees with non-adhesion. Thus, we believe 
that this data, tabulated and obtained in period and closed units of 
such hospital, shall serve for more specific analysis, primarily, by 
sectors in charge of hospital infection control.

Furthermore, we believe that analysis and correlation of data 
obtained in this study with other socio-cultural parameters shall 
serve as basis for new researches, studies and themes of conti-
nued education, making possible the constant seeking for quality 
in human health. 
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RESUMO

Globalmente, a Cannabis continua sendo a droga de abuso mais consumida, com prevalência anual variando entre 2,6 e 5,0 %, es-
timando-se uma população consumidora estável entre 119 e 224 milhões de usuários. A constatação do consumo de drogas está inserida 
na área forense, na detecção e acompanhamento no ambiente laboral e, apresenta-se como ferramenta para o profissional de saúde no 
monitoramento do tratamento do dependente químico. Neste trabalho, apresenta-se a avaliação dos níveis da droga excretada na urina a 
partir de uma metodologia analítica desenvolvida para investigação simultânea e rápida da presença de tetrahidrocanabinol (THC) e seu 
principal metabólito, 11-nor-9-carboxi-Δ9-tetrahidrocanabinol (THC-COOH), em usuários da droga, utilizando a resina de troca aniônica 
Dowex® e cromatografia líquida de alta eficiência acoplada à espectrometria de massas em série (CLAE-EM/EM). A partir da aplicação 
do questionário sócio-econômico constatou-se um padrão de poliusuário entre os entrevistados, com idade média de 38,22 anos e com 
renda de até 4 salários mínimos. Em 33% dos pacientes, o THC-COOH foi detectado acima do valor de corte estabelecido por diretriz 
americana. Os resultados permitiram traçar o perfil do usuário assistido na instituição de saúde e avaliar as concentrações urinárias do 
metabólito nos voluntários participantes. 

Palavras-chave: Cannabis; Dronabinol/análogos & derivados; Cromatografia Líquida; Resinas de Troca Iônica.

INTRODUÇÃO

Aproximadamente 6,6 % da população mundial, com idade entre 15 e 64 anos, já fizeram uso de alguma droga ilícita. A toxicode-
pendência implica em consequências negativas tanto para o dependente químico quanto para a sociedade. O impacto do consumo, em 
termos monetários parece substancial, podendo colocar um pesado encargo financeiro para a sociedade, em cifras que giram em torno 
de US$ 200 a 250 bilhões, cerca de 0,3 a 0,4 % do produto interno bruto global. Contudo, apenas um em cada cinco usuários que neces-
sitam de tratamento pelo abuso de drogas efetivamente o recebe. Estima-se que 99.000 a 253.000 mortes no mundo, em 2010, estavam 
associadas ao consumo de drogas. A Cannabis e suas preparações continuam sendo a droga mais consumida no mundo. Dados do ano 
de 2010 apontam para uma prevalência estimada de 2,6 a 5,0 % da população adulta consumidora da erva, representando 119 a 224 
milhões de usuários. As preparações mais comumente utilizadas são a popular maconha e a resina, também conhecida como haxixe.1

1Farmacêutica. Encarregada da Divisão de Pesquisas do Instituto de Pesquisas Biomédicas (IPB) do Hospital Naval Marcílio Dias. E-mail: carla.maia@
hnmd.mar.mil.br
2Farmacêutico. Encarregado do Laboratório de Bioanálises do Instituto de Pesquisas Biomédicas (IPB) do Hospital Naval Marcílio Dias. E-mail: 
schulz@hnmd.mar.mil.br
3Engenheiro Químico. Fundação Oswaldo Cruz. E-mail: andre.mazzei@incqs.fiocruz.br
4Farmacêutica. Universidade Federal do Rio de Janeiro. E-mail: sabatini@iq.ufrj.br
5Farmacêutico. Universidade Federal do Rio de Janeiro. E-mail: claudioc@iq.ufrj.br
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Governos, empresas privadas e outras organizações têm 
implantado rigoroso programa para desencorajar a utilização da 
droga e acompanhar os casos de abstinência. As implicações in-
cluem desde a perda do emprego, licença para dirigir, multas e até 
prisão.2 A substância psicoativa da Cannabis, o tetrahidrocanabi-
nol (THC), também está incluída na lista de substâncias proibidas 
pela Agencia Mundial Anti-Doping, pelo inquestionável prejuízo à 
saúde dos atletas.3

A detecção do uso de Cannabis depende, principalmente, 
da dose utilizada, da sensibilidade do método de análise, da for-
ma de preparo da droga, via de administração, duração de uso 
(agudo ou crônico), da matriz escolhida para análise, do pH e das 
variações interindividuais do metabolismo. A alta lipofilicidade do 
THC e sua afinidade pelos tecidos, em especial o tecido adiposo, 
altera seu padrão de distribuição a todo o tempo. O THC penetra 
rapidamente em tecidos vascularizados, entre eles: fígado, cora-
ção, rins, pulmões, glândulas mamárias, placenta, músculos, entre 
outras, apresentando baixos níveis plasmáticos. O THC sofre uma 
alta reabsorção tubular resultando em baixas concentrações dessa 
substância na urina, porém, 20 a 35 % do THC é eliminado, espe-
cialmente, como metabólito inativo 11-nor-9-carboxi-Δ9-tetrahidro-
canabinol (THC-COOH) que, conjugado com o ácido glucurônico, 
tem sido identificado como maior produto de biotransformação em 
muitas espécies, incluindo o homem.4

 A Substance Abuse & Mental Health Services Adminis-
tration (SAMSHA) recomenda um valor de corte de 15 ng.mL-1 de 
THC-COOH na urina para um resultado ser considerado positivo 
para uso de canabinóides. Na urina o THC-COOH não é elimina-
do monotonamente e sua concentração pode flutuar, o que leva à 
obtenção de resultados positivos ou negativos por alguns dias, de-
pendendo do período em que houve a coleta. O THC também pode 
ser detectado na urina e sua presença indica o consumo recente 
de preparações de Cannabis, evidenciado em estudos controla-
dos com voluntários recebendo doses conhecidas de THC, que 
esta substância é detectada nas primeiras 5 horas após o consumo 
da droga.5 

Normalmente os imunoensaios são realizados preliminar-
mente nos programas de análise de drogas, contudo, em função 
de sua baixa especificidade, estes testes podem gerar resultados 
falsos-positivos ou falsos-negativos, o que requer a utilização de 
técnicas confirmatórias como as cromatográficas, preferencial-
mente acopladas à espectrometria de massas, para a identificação 
inequívoca,2 tendo em vista que questões jurídicas, de saúde e so-
cial podem estar atreladas à liberação de um laudo com resultado 
positivo para a presença da droga.

A proposta deste trabalho é avaliar as concentrações de THC 
e THC-COOH na urina de pacientes usuários de Cannabis assisti-
dos em um hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro buscando traçar 
um paralelo entre as informações advindas dos voluntários e os 
achados laboratoriais, correlacionando com as informações farma-
cocinéticas da droga. O método analítico aplicado, desenvolvido 
no Instituto de Pesquisas Biomédicas do Hospital Naval Marcílio 
Dias (HNMD), para análise simultânea de THC e seu metabólito 
ácido inativo, THC-COOH, utilizando no processo de extração uma 
resina de troca aniônica seguida da análise por cromatografia lí-
quida de alta eficiência acoplada à espectrometria de massas em 
série (CLAE-EM/EM). 

MÉTODO

Reagentes

Hidróxido de sódio, carbonato de sódio, ácido fórmico, for-
miato de amônio, resina Dowex® Cl 1x8 200-400 mesh e acetato 
de etila foram obtidos da Sigma Aldrich (St. Louis, USA); bicar-
bonato de sódio, acetonitrila HPLC e hexano foram adquiridos da 
J.T. Baker (USA); metanol HPLC de J.T. Baker (México), e ácido 
clorídrico da MACRON. A água utilizada nas análises foi obtida do 
sistema ultrapurificador GEHAKA. Gás nitrogênio foi fornecido pela 
Air Liquid (Brasil). 

Padrões

Os padrões certificados de THC (1,0 mg.mL-1), THC-COOH 
(100,0 µg.mL-1) e o padrão interno THC-COOH-d3 (100 µg.mL-1) 
foram adquiridos da Cerilliant Corporation (EUA). Cada padrão foi 
submetido a diluições sucessivas em metanol para obtenção das 
soluções de trabalho na concentração de 1,0 µg.mL-1 .

Desenho do Experimento

O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Instituição que assistia os usuários. Os 
pacientes consumidores de Cannabis internados e os assistidos 
no ambulatório foram esclarecidos quanto ao escopo do trabalho 
e, posteriormente, convidados a participar de uma entrevista onde 
os objetivos e a metodologia da pesquisa foram apresentados. A 
leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi 
realizada com o voluntário para exposição dos riscos, benefícios, 
grau de sigilo, entre outros, e os interessados em participar e o 
pesquisador responsável assinaram o documento autorizando a 
coleta do material biológico.

Foi aplicado um questionário para obtenção de informações 
sócio-econômico e padrão de consumo da droga. Às urinas dos 
pacientes usuários de Cannabis, foi aplicado o método desenvol-
vido e validado para análise de THC-COOH e THC, utilizando na 
etapa de extração a resina de troca aniônica Dowex® Cl. 

As amostras de urina foram coletadas em recipientes apro-
priados para acondicionamento da matriz biológica, identificados 
e armazenados a 4°C para envio ao Laboratório do Instituto de 
Pesquisas Biomédicas (IPB), onde foram acondicionadas em ultra 
freezer a temperatura de -20°C até a realização das análises.

A uma alíquota de 1 mL de urina dos pacientes foi adicionado 
50 µL de solução de THC-COOH-d3 (padrão interno 500 ng.mL-1). 
A amostra foi submetida ao procedimento de hidrólise, pela adição 
de 100 µL de solução 10 N de NaOH. O sistema foi incubado, com 
aquecimento em banho-maria a 60 °C, por 20 minutos. Após res-
friamento, às amostras foram adicionados 3 mL de solução tampão 
bicarbonato 0,1 M. A amostra, com pH entre 12-13, foi adiciona-
da lentamente no cartucho contendo a resina de troca aniônica 
Dowex® Cl, previamente acondicionada com 1 mL de metanol e 1 
mL de solução de 25 mM de formiato de amônio (pH 6-7). Após o 
carregamento, a resina foi submetida à lavagem rápida, com 1 mL 
de solução 25 mM de formiato de amônio e 1 mL de solução 25 mM de 
formiato de amônio/ACN (80:20, v/v). Finalizada a etapa de lavagem a 
resina foi seca sob vácuo por 15 minutos e eluída com 1 mL de solução 
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5 % (v/v) de ácido fórmico em acetonitrila, por duas vezes e 1 mL de he-
xano/acetato de etila (1:1 v/v). O solvente residual foi removido do sistema 
com auxílio de vácuo por 2 minutos e o eluato foi seco a 40 °C, sob fluxo 
de Nitrogênio. Após a secagem do solvente de eluição, as amostras foram 
ressuspendidas em 200 µL de fase móvel na condição inicial do gradiente 
de 50 % (v/v) fase A/fase B. 

CLAE-EM/EM

O sistema cromatográfico utilizado foi um cromatógrafo líquido de 
alta eficiência 1200 Series Agilent Technologies (Waldbronn, Germany) 
acoplado a um espectrômetro de massas sequencial API 3200, AB 
Sciex, (Singapura); A separação foi realizada em uma coluna croma-
tográfica Kinetex C18, com dimensões 50 x 2,1 mm, 2,6 µm, marca 
Phenomenex (USA) com fluxo de 450 µL/min, volume de injeção de 3 
µL e temperatura do forno da coluna de 20 °C, totalizando 10 minutos 
de corrida cromatográfica. Como fase móvel utilizou-se um gradiente 
de fase A, solução aquosa 0,1 % (v/v) de ácido fórmico e fase B, solu-
ção 0,1 % (v/v) de ácido fórmico em acetonitrila. O gradiente foi iniciado 
com 50 % de fase B, aumentando linearmente até 95 % em 5 minutos, 
quando então se iniciou a diminuição da concentração da fase B, line-
armente até se alcançar 50 % em 8 minutos de análise. Esse valor foi 
mantido por 2 minutos para reestabilização das condições cromatográ-
ficas iniciais.

No espectrômetro de massas (EM) o monitoramente de reações 
múltiplas (MRM) foi realizado em dois períodos. No primeiro período de 
tempo, de 0,0 a 3,5 minutos, o EM operou no modo negativo para aná-
lise do THC-COOH. Os parâmetros de fonte utilizados nesse período 
foram: temperatura do gás de secagem a 700 °C; voltagem do capilar 
de ionização -4500,00 V; pressão do gás 1 (N2) 50 psi; pressão do gás 
de secagem (N2) 40 psi; pressão do gás curtain (N2) 12 psi; Pressão do 
gás DAC (N2) 3 psi; PD -55,00 V; PE -7,50 V e pressão do CXP 3,0 psi. 
A voltagem do detector foi de 2300 V. No segundo período de tempo, 
de 3,5 a 10 minutos, o EM operou no modo positivo para determinação 
do THC. Os parâmetros de fonte para o período final foram: tempe-
ratura do gás de secagem 700 °C; voltagem do capilar aplicada para 
ionização  5500,00 V; pressão do gás 1 (N2) 50 psi; pressão do gás de 
secagem (N2) 40 psi; pressão do gás curtain (N2) 12 psi; pressão do 
gás DAC (N2) 3 psi; PD 61,00 V; PE 10,00 V e pressão do CXP3,0 psi. 
A voltagem do detector foi de 2200 V. Os íons precursores monitorados 
foram: m/z 315 [314 + H]+ e m/z 343 [344 – H]- referentes ao THC e 
THC-COOH, respectivamente. Para o MRM utilizou-se transições apre-
sentadas no Quadro 1.

Quadro 1: Precursor e íons produto e suas respectivas energias de colisão (EC).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo obteve um total de 27 participantes, porém, apenas 21 
amostras de urina foram colhidas. Apesar de não oferecer resistência 
verbal à coleta, os pacientes apresentaram justificativas para não reali-
zá-la, como sono, falta de vontade de urinar, etc. A amostra era coletada 

pelo próprio voluntário em frasco fornecido no momento da entrevista. 
Não foi observada a necessidade de realização de coleta assistida, vis-
to que, a utilização dos espécimes biológicos tinha o objetivo principal 
de aplicação da metodologia desenvolvida, sem implicações forenses 
que justificassem a aplicação desse procedimento. 

O levantamento dos dados fornecidos, através da análise do 
questionário aplicado, evidenciou o consumo de álcool em 79,3% dos 
entrevistados, representados em sua maioria por homens (62,9%). A 
faixa etária entre os usuários era de 38,22 (desvio padrão=11,7 anos) 
e 81,48 % dos indivíduos se declararam brancos, com renda familiar 
entre 0 e 4 salários mínimos. O perfil dos voluntários é apresentado na 
Tabela 1.

Tabela 1: Descrição do perfil sócio econômico dos indivíduos entrevistados.

*N = 27 indivíduos.
Apesar de tratar-se da droga mais consumida no mundo,1 os vo-

luntários assistidos neste hospital psiquiátrico não tratavam da depen-
dência de Cannabis, mas sim, de outras drogas, em especial o álcool 
e a cocaína, definindo um padrão de poliusuário para o consumo de 
drogas, conforme ilustrado no Gráfico 1.

Gráfico 1: Drogas consumidas entre os usuários de Cannabis entrevistados.

No Brasil, em 1998, já era sinalizada uma redução no número de 
internações relacionadas à dependência de Cannabis, de 83% em 
1991 para 39% em 1998.6 Apesar de um terço dos usuários de maconha 
apresentar dependência da droga,7 não existem dados estatísticos que 
subsidiem a real situação relacionada ao tratamento da dependência da 
Cannabis no Brasil e, isso provavelmente, está associado às modifi-
cações do padrão de consumo pela oferta de outras substâncias com 
grande potencial destrutivo, que têm merecido maior atenção das autori-
dades, a exemplo da cocaína e, em especial, o crack.

Em 33% dos pacientes, o THC-COOH foi detectado acima de 15 ng.mL-1, 
valor de corte estabelecido por SAMSHA, e 23,8% apresentaram resultados abai-
xo do valor de corte, porém, dentro do limite de detecção calculado para o méto-
do de 3,25 ng.mL-1. Dos pacientes que apresentaram valores de THC-COOH 
urinários acima de 50 ng.ml-1, 50% deles estavam em regime ambulatorial de 
acompanhamento, portanto, continuavam consumindo a droga, justificando os 
altos níveis do metabólito. Os resultados são apresentados no Quadro 2.

: 3
2-

36



35
 | 

  A
rq

 B
ra

s M
ed

 N
av

al
, R

io
 d

e 
Ja

ne
iro

, 7
5(

1)

Quadro 2: Auto- relato dos usuários versus os níveis de THC-COOH urinários 
dos voluntários.

*ND=Não detectado.

Alguns voluntários que reportavam consumo diário, em média de 
2 cigarros, apresentaram valores urinários de THC-COOH abaixo do 
valor de corte preconizado por SAMSHA. Na prática, a intermitência de 
eliminação do THC-COOH na urina dos voluntários em abstinência e, 
conforme esperado, não segue um padrão definido. A janela de detec-
ção do principal metabólito do THC varia em aproximadamente 3 dias, 
podendo chegar a semanas, e ainda flutua entre resultados positivos 
e negativos durante o período de interrupção do consumo da droga.8-9 
Muitas dessas diferenças, provavelmente, estão relacionadas à grande 
variabilidade interindividual, dose consumida, periodicidade, condições 
de hidratação do indivíduo e a dificuldade de se obter informações mais 
fidedignas de consumo que podem esbarrar em questões éticas. 

Na Figura 1 é apresentado o cromatograma de uma análise de 
urina proveniente de usuário de Cannabis, onde só foi constatada a 
presença do THC-COOH. Entretanto, o THC não foi detectado nas 
amostras dos voluntários, contudo, este era um resultado esperado, 
pois a presença desta substância é um indicativo de consumo muito 
recente da droga, detectável por até 5 horas nesta matriz biológica.5 

Como 80,9% dos pacientes estavam em regime de internato, portanto 
em abstinência, a possibilidade da detecção do THC era improvável. 

A utilização da urina, uma matriz universalmente aceita para aná-
lise de drogas, exibe para os canabinóides uma janela de detecção 
longa, quando comparada as outras substâncias ilícitas. O THC, devido 
suas características lipofílicas, na ocasião da abstinência, é liberado 
para a corrente sanguínea dos compartimentos de depósito corporal, 
em especial, o tecido adiposo, e excretado na urina, como THC-COOH, 
de maneira intermitente, por até semanas.9 Dessa forma, o monitora-
mento seriado é necessário para avaliar a excreção do principal meta-
bólito do THC, ampliando sua janela de detecção. 

A tomada de uma única amostra de urina não pôde refletir o real 
perfil de eliminação do THC, através da excreção do seu principal meta-
bólito. Concentrações de THC-COOH abaixo do valor de corte, durante 
a abstinência, foram observadas e são esperadas, de acordo com os 
dados da literatura.9  Apesar do inconveniente, o monitoramento seria-
do, passa a ser uma prerrogativa para utilização da urina como matriz 
biológica que exibe uma longa janela de para o consumo de THC. 

O valor de corte é estabelecido com a finalidade de evitar a ocor-
rência de falsos resultados positivos provenientes da inalação passi-
va à fumaça.3 Não existem diretrizes brasileiras que definam critérios 
como valores de corte em amostras de urina para análise de canabinói-
des, portanto, as referências são normatizações internacionais, como 
SAMSHA, que estabelece valores de 15 ng.ml-1, como critério de acei-
tação de um resultado positivo.  Contudo, em condições reais, a fumaça 
de THC é incapaz de produzir níveis na urina tipicamente observados 
em usuários. As concentrações máximas encontradas em indivíduos 
não usuários expostos foram de 7,8 ng.mL-1 e 7.3 ng.mL-1, em 6 e 14 
horas, respectivamente.10 

Preparações da droga com altos teores de THC, como a sinse-
milla, estão disponíveis nos EUA e Europa com valores de 11,5% e 
13% da substância ativa, respectivamente.11-12 No Brasil, não existem 
dados suficientes, mas estudos preliminares realizados pelo Instituto 
Criminalista da Capital Paulista, apontam para níveis de THC na maco-
nha apreendida com teor  de 5,7%, sugerindo que os produtos de alta 
potência ainda não chegaram ao país.13 Dessa forma, seguir normas 
internacionais para determinar valores de corte parece um contrassen-
so, pois a fumaça inalada nos EUA e Europa, por conter altos teores de 
THC, devem prever uma exposição passiva a uma maior quantidade da 
substância, o que não parece ser realidade no Brasil. Isso é refletido, 
diretamente, nos resultados obtidos dos voluntários pesquisados que 
reportam consumo crônico, com valores detectáveis do metabólito, po-
rém abaixo do valor de corte preconizado por SAMSHA.

Por esta razão, faz-se necessário ampliar a discussão sobre os 
valores de corte utilizados no país, para o uso de Cannabis e suas 
preparações, e adequá-los a realidade através de uma investigação 
estruturada para avaliação do teor de THC na droga disponível ilegal-
mente no território brasileiro e, assim, fornecer dados que subsidiem 
uma proposta para alteração desses referenciais para as concentra-
ções urinárias de THC-COOH.

 A utilização do cabelo como matriz para análise de drogas tem ganhado 
importância nos últimos anos. Contudo, apesar das vantagens apresentadas 
em se trabalhar com uma amostra biológica que ofereça a possibilidade de 
avaliar um histórico e/ou monitoramento do consumo das substâncias interindi-
víduo,14 para os canabinóides, a análise desta matriz é controversa para provar 
o consumo, visto que, somente com detecção do metabólito é possível fazê-lo 
e este possui pequena incorporação nesta matriz, além das divergências apre-
sentadas em resultados de cabelo negativo e urina positiva.15 
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CONCLUSÕES

O presente estudo permitiu traçar o perfil socioeconômico do usuá-
rio de Cannabis assistido em um hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro e 
avaliação das concentrações de THC-COOH em amostras de urina dos 
voluntários pela aplicação de metodologia desenvolvida no IPB-HNMD. 

Apesar do reduzido número de participantes, pelas dificuldades de 
acesso a esta população, foi possível observar o padrão intermitente de 
eliminação urinária da droga, confrontando os auto-relatos dos pacientes 
e os achados analíticos, confirmada com as informações disponíveis na 
literatura especializada. Desta maneira, foi possível iniciar uma discussão, 
mesmo incipiente, sobre os valores de corte utilizados para concentrações 
urinárias de THC-COOH praticados no Brasil. 

A implantação do rastreio analítico, dentro das políticas institucionais 
de combate as drogas, forneceriam informações mais consistentes para 
subsidiar uma proposta de valores de corte urinários mais adequados a 
realidade brasileira. Deste modo, diminuiria a vulnerabilidade dos laudos 
emitidos com valores de referência laboratoriais importados, auxiliaria na 
redução da incidência de resultados falso negativos nos programas de 
acompanhamento do usuário, além de contextualizar as respostas aos 
questionamentos relacionados à exposição à fumaça da droga. 
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ABSTRACT

Cannabis remains the most widely consumed drug of abuse in the world. With annual prevalence of consumption between 2.6 and 
5.0 %, that represents an estimated consuming population of 119 to 224 million. The reasons for determining the use of drugs of abuse 
is embedded in forensics, detection and monitoring of consumption in the work environment, and as a tool for health professionals in mo-
nitoring the treatment of chemically dependent people. This work presents the evaluation of the levels of the drug excreted in urine using 
an analytical methodology developed for the simultaneous and fast investigation of the presence of tetrahydrocannabinol (THC) and its 
major metabolite, 11-nor-9-carboxy-delta-9-tetrahydrocannabinol (THC-COOH), in urine of drug users, using anion exchange resin anionic 
Dowex® and liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). Starting from the implementation of socio-economic survey 
found a pattern of multiple drugs users among those interviewed with a mean age of 38.22 years and earning up to four times the minimum 
wage. In 33% of patients, THC-COOH was detected above the cutoff value established by American guidelines. The results allowed to pro-
file the user assisted in the health and evaluate urinary concentrations of the metabolite in the participating volunteers. The results allowed 
starting a discussion about urinary metabolite concentrations in patients on abstinence and the cutoff values practiced in this country.

Key-words: Cannabis; Dronabinol/analogs & derivatives, Chromatography, Liquid; Ion Exchange Resins.  

INTRODUCTION

Approximately 6.6% of worldwide population, with age between 15 and 64 years, have already used some kind of illicit drug.  Toxic dependency 
implies in negative consequences both to the chemical dependent and the society. The impact of consumption, in monetary terms, seems to be substantial, 
which may input a heavy financial burden to the society, in figures around US$ 200 to 250 billion, around 0.3 to 0.4% of global domestic product. However, 
only one in each five users that need treatment by drug abuse effectively receives it. It is estimated that 99.000 to 253.000 deaths in the world, in 2010, were 
associated to drug consumption. The Cannabis  and its preparations continue to be the most consumed drug in the world. Some data from 2010 point out 
for an estimated prevalence of 2.6 to 5.0% of adult population which is consumer of the herb, representing from 119 to 224 million users. Most common 
preparations which are used are the popular marijuana and resin, also known as hashish.1
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Governments, private companies and other organizations have im-
planted a strict program to discourage the use of the drug and to follow-up 
abstinence cases. Implications include loss of employment, driver’s licen-
se, fines and arresting.2 The psychoactive substance of Cannabis, the 
tetrahydrocannabinol (THC), is also included in the list of prohibited subs-
tances of the World Anti-Doping Agency, by its irrefutable damage to the 
health of athletes.3

The detection of Cannabis use depends on, primarily, the use which 
was used, sensitivity of analysis methods, form of drug preparation, admi-
nistration way, duration of use (acute or chronic), matrix selected for analy-
sis, pH and inter-individual variations of metabolism. The high lipophilicity 
of THC and its affinity by fabrics, especially to adipose tissue, changes all 
the time its distribution pattern. THC quickly penetrates in vascularized tis-
sues, among them: liver, heart, kidneys, lungs, mammary glands, placenta, 
muscles, among others, showing low plasma levels. THC suffers a high tu-
bular reabsorption resulting in low concentrations of this substance in urine, 
however, 20 to 35% of THC is eliminated, specially, as inactive metabolite 
11-nor-9-carboxi-Δ9-tetrahydrocannabinol (THC-COOH) that, conjugated 
with glucuronic acid, has been identified as major product of biotransforma-
tion in many species, including the human being.4

 Substance Abuse & Mental Health Services Administration 
(SAMSHA) recommends a cut value of 15 ng.mL-1 of THC-COOH in urine 
for a result to be considered as positive for use of cannabinoids. In urine, 
THC-COOH is not monotously eliminated and its concentration may fluc-
tuate, which results in achievement of positive or negative results for some 
days, depending on the period in which collection was performed. THC 
may also be detected in urine and its presence indicates the recent con-
sumption of Cannabis preparations, evidenced in controlled studies with 
volunteers receiving doses known as TCH, that this substance is detected 
in the first 5 hours after consumption of the drug.5 

Normally, the immunoassays are performed in preliminary basis in 
drug analysis programs, however, as a function of its low specificity, such 
tests may generate false-positive or false-negative results, which requires 
the use of confirmatory techniques such as chromatography, preferably 
coupled to mass spectrometry, for unequivocal identification,2 in view of 
legal matters of health and social which be linked to release of report with 
positive result for the presence of drug.

The proposal of this work is to evaluate the concentrations of THC and 
THC-COOH in urine of patients users of Cannabis in a psychiatric hospital 
in Rio de Janeiro, seeking to set out a parallel between information from 
volunteers and laboratory finding, correlating with pharmacokinetics infor-
mation of the drug. The applied analytical method, developed in the Institu-
to de Pesquisas Biomédicas do Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD), for 
concurrent analysis of THC and its inactive acid metabolite, THC-COOH, 
using a resin of anion exchange in the extraction process followed by analy-
sis by liquid chromatography of high frequency coupled with serial mass 
spectrometry (LS-MS/MS). 

METHOD

Reagents

Sodium hydroxide, sodium carbonate, formic acid, ammonium forma-
te, resin Dowex® Cl 1x8 200-400 mesh and ethyl acetate were obtained 

from Sigma Aldrich (St. Louis, USA); sodium bicarbonate, acetronitrile 
HPLC and hexane were obtained from J.T. Baker (USA); methanol HPLC 
from J.T. Baker (México), and chloridric acid from MACRON.  Water used 
in analysis was obtained from ultra purifier system GEHAKA. Nitrogen gas 
was furnished by Air Liquid (Brazil). 

Standards

Certified standards of THC (1.0 mg.mL-1), THC-COOH (100.0 µg.mL-1) 
and internal standard THC-COOH-d3 (100 µg.mL-1) were obtained from 
Cerilliant Corporation (EUA). Each standard was submitted to successive 
dilutions in methanol for achievement of work solutions in concentration of 
1.0 µg.mL-1 .

Experiment Design

The research project was submitted and approved by the Research 
Ethics Committee of the Institution which assisted the users. Consumers of 
Cannabis who were hospitalized and submitted in outpatient clinics were 
informed about the scope of work and, afterwards, invited to participate of 
an interview where the objectives and research methodology were presen-
ted. The TCLE (Free and Clarified Consent) reading was performed with a 
volunteer for explanation of risks, benefits, degree of confidentiality, among 
other, and interested participants and responsible researcher signed the 
document authorizing the collection of biological material.

It was applied a questionnaire for achievement of socio-economic in-
formation and consumption standard of the drug. Urine of Cannabis users 
was subject to application of method developed and validated for analysis 
of THC-COOH and TCH, using in the extraction stage the anion exchange 
resin Dowex® Cl. 

Urine samples were collected in proper recipients for packaging of 
biological matrix, identified and stored in 4ºC for submission to Instituto de 
Pesquisas Biomédicas (IPB) Laboratory, where they were packed in ultra 
freezer in temperature of -20ºC up to the performance of analysis.

To rate of 1ml of patient urine, it was added 50 µL of THC-COOH-d3 

solution (internal standard 500 ng.mL-1). The sample was submitted to 
hydrolysis procedure, by addition of 100 µL of solution 10 N of NaOH. 
The system was incubated in water batch at 60ºC, for 20 minutes. After 
the cooling, samples were added with 3 mL of bicarbonate buffer solution 
0.1 M. The sample, with pH between 12-13, was slowly added in the car-
tridge containing the anion exchange resin Dowex® Cl, previously added 
with 1 mL of methanol and 1 mL of solution of 25 mM ammonium formate 
(pH 6-7). After loading, the resin was submitted to quick flushing, with 1mL 
of solution 25 mM of ammonium formate and 1mL of solution 25 mM of 
ammonium formate/ACN (80:20, v/v). After the end of flushing stage, the 
resin was dried under vacuum for 15 minutes and fractioned with 1mL of 
5 % (v/v) formic acid solution acetonitrile, for two times and 1 mL hexane/
ethyl acetate (1:1 v/v). Residual solvent was removed from the system with 
support of vacuum for 2 minutes and eluate was dried at 40ºC, under flux of 
Nitrogen. After drying of fractioning solvent, the samples was re-suspended 
in 200 µL of moveable phase in the initial condition of gradient of 50 % (v/v) 
phase A/phase B. 

CLAE-EM/EM

Chromatography was carried out by a high efficiency liquid chroma-
tography system 1200 Series Agilent Technologies (Waldbronn, Germany) 
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coupled to a sequential mass spectrometer API 3200, AB Sciex, (Singapo-
re); The separation was performed in a chromatographic column Kinetex 
C18, with size 50 x 2,1 mm, 2.6 µm, brand Phenomenex (USA) with flux 
of 450 µL/min, injection volume of 3 µL and furnace temperature of the 
column in 20 °C, totalizing 10 minutes of chromatographic running. It was 
used a gradient of phase A in the moveable phase, water solution 0.1 % 
(v/v) of formic acid and phase B, solution 0.1 % (v/v) of formic acid in ace-
tonitrile. The gradient was initiated with 50% of phase B, linearly increasing 
up to 95% in 5 minutes, when it was started the decrease of concentration 
of phase B, linearly up to reaching 50% in 8 minutes of analysis. This value 
was maintained for 2 minutes until re-stabilization of initial chromatographic 
conditions.

In mass spectrometer (MS), the multiple reaction monitoring (MRM) 
was performed in two periods. In the first period of time, from 0.0 to 3.5 
minutes, the MS operated in negative mode for analysis of THC-COOH. 
The source parameters used in this period were: temperature of drying gas 
in 700ºC; voltage of ionization capillar -4500.00 V; gas pressure 1 (N2) 50 
psi; pressure of drying gas (N2) 40 psi; pressure of curtain gas (N2) 12 psi; 
Pressure of DAC gas (N2) 3 psi; PD -55.00 V; PE -7.50 V and pressure of 
CXP 3.0 psi. The detector voltage was 2300 V. In the second period of time, 
from 3.5 to 10 minutes, the MS operated in positive mode for ascertainment 
of THC. The source parameters for the final period were: temperature of 
drying gas in 700ºC; voltage of capillar applied for ionization 5500.00 V; 
gas pressure 1 (N2) 50 psi; pressure of drying gas (N2) 40 psi; pressure of 
curtain gas (N2) 12 psi; Pressure of DAC gas (N2) 3 psi; PD 61.00 V; PE 
10.00 V and pressure of CXP 3.0 psi. The voltage of detector was 2200 V. 
The precursor ions that were monitored were: m/z 315 [314 + H]+ e m/z 
343 [344 – H]- referring to THC and THC-COOH, respectively. To the RMR, 
is was used transitions presented in the Frame 1.

Frame 1: Precursors and ions product and its respective energy of collision (EC).

RESULTS AND DISCUSSION

The study obtained a total of 27 participants, however, 
only 21 urine samples were collected. In spite of not presen-
ting verbal resistance to collection, the patients presented 
justifications for the non-performance, with sleep, absence 
of will to urinate, etc. The sample was collected by the volun-
teer in a flask furnished at the time of interview. It was no ob-
served the need to perform assisted collection, in view that, 
the use of biological specimens had the main objective of 
application of developed methodology, without forensic impli-
cations which could justify the application of this procedure. 

The survey of furnished data, by analyzing the applied 
questionnaire, evidenced the consumption of alcohol in 
79.3% of the interviewed, represented in the majority by men 
(62.9%). Age range between users was about 38.22 (stan-
dard deviation = 11.7 years) and 81.48% of individuals decla-

red themselves as white, with family income between 0 and 
4 minimum salaries. The profile of volunteers is presented in 
the Table 1.

Table 1: Description of socio-economic profile of interviewed individuals.

*N = 27 individuals.

In spite of being the most consumed drug in the world,1 the assisted 
volunteers in this psychiatric hospital did not treated of Cannabis depen-
dency, but treated other drugs, specially alcohol and cocaine, defining a 
standard of poli-users for drug consumption, as illustrated in Chart 1.

Chart 1: Drugs consumed among interviewed Cannabis users.
 

In Brazil, in 1998, it was already signaled a reduction in the num-
ber of hospitalizations related to dependency of Cannabis, from 83% 
in 1991 to 39% in 1998.6 In spite of one third of marijuana users is pre-
senting drug dependency.7, there is no statistical data which subside the 
real situation related to the treatment of Cannabis dependency in Brazil 
and, probably, it is associated to modifications of consumption standard 
by offer of other substances with large destructive potential, which deser-
ves more attention of authorities, for instance, in relation to cocaine and, 
particularly, the crack.

In 33% of the patients, the THC-COOH was detected above 15ng.
mL-1, cut value established by SAMSHA, and 23.8% presented results 
below the cut value, however, within the detection limit calculated for the 
method of 3.25ng.mL-1. Among patients which presented values of uri-
nary THC-COOH above 50ng.ml-1, 50% of them were in outpatient re-
gime of follow-up, then, they continued with drug consumption, justifying 
the high levels of the metabolite. The results are given in Frame 2.

Some volunteers who reported daily consumption on average of 2 
cigarettes had urinary values of THC-COOH below the recommended 
cut value by SAMSHA. In practice, the intermittency of elimination of TH-
C-COOH in urine of volunteers in abstinence and, as expected, does not 
follow a set pattern. The detection window of the major metabolite of THC 
varies in approximately 3 days, reaching up to weeks, and still fluctuates 
between positive and negative results during the interruption period of drug 
consumption.8-9 Many of these differences are probably related to the large 
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inter-individual variability, dose consumed, frequency, hydration status of 
the individual and the difficulty of obtaining more reliable information about 
consumption that can run into ethical issues. 
Frame 2: Self-report of users versus urinary THC-COOH levels in volunteers.

*ND = Not detected.

Figure 1 shows the chromatogram of a urine analysis from user of 
Cannabis, which was only detected the presence of THC-COOH. Howe-
ver, THC was not detected in samples of volunteers, however, this was an 
expected result, since the presence of this substance is indicative of very 
recent drug use, detectable for up to five hours in this biological matrix.5 As 
80.9% patients were in hospitalization regime, therefore, in abstinence, the 
possibility of detection of THC was unlikely. 

The use of urine, a matrix universally accepted for drug analysis, dis-
plays a window of long detection  for cannabinoids, when compared to the 
other illicit substances. Because of its lipophilic characteristics at the time of 
abstinence, THC is released into the bloodstream of compartments of the 
body deposit, especially adipose tissue and excreted into urine, as THC-
COOH, intermittently, for up to weeks.9 Thus, sequential monitoring is ne-
cessary to evaluate the excretion of the key metabolite of THC, increasing 
its detection window. 

Taking a single urine sample might not reflect the actual elimination 
profile of THC, through excretion of its major metabolite. THC-COOH con-
centrations below the cut value, during abstinence, were observed and are 
expected, according to the literature.9 Despite the inconvenience, sequen-
tial monitoring becomes a prerogative for use of urine as a biological matrix 
displaying a long window for consumption of THC. 

The cut value is established in order to avoid the occurrence of false 

positive results from the passive inhalation of smoke.3 There are no Bra-
zilian guidelines defining criteria such as cut values in urine samples for 
analysis of cannabinoids, so the references are international norms, as 
SAMSHA, establishing values of 15ng.ml-1, as criteria for acceptance of a 
positive result.  However, in real conditions, the smoke of THC is unable to 
produce levels in urine typically observed in users. The maximum concen-
trations found in individuals which are not exposed users were 7,8ng.mL-1 

and 7.3ng.mL-1,in 6 and 14 hours, respectively.10 
Drug preparations with high content of THC, such as sinsemilla, are 

available in the USA and Europe with values of 11.5% and 13% of the ac-
tive substance, respectivamente.11-12 In Brazil, there are insufficient data, 
but preliminary studies by the Instituto Criminalista da Capital Paulista, 
indicate levels of THC in marijuana seized with a content of 5.7%, sug-
gesting that the products of high-power have not reached the country yet.13 

Thus, following international standards to determine cut values seems to 
be counter-intuitive, because the smoke inhaled in the USA and Europe, 
containing high levels of THC, should provide a passive exposure to a lar-
ger quantity of the substance, which do not appears to be reality in Brazil. 
This is reflected directly in the results of surveyed volunteers who report 
chronic consumption, with detectable amounts of the metabolite, but below 
the recommended cut value by SAMSHA.

For this reason, it is necessary to enlarge the discussion on the cut 
values used in the country for the use of Cannabis and its preparations, 
and adjust them to reality through a structured investigation to establish the 
content of THC in the drug illegally available in Brazilian territory, and thus, 
provide data that support a proposal to change these references to the uri-
nary concentrations of THC-COOH.

 The use of hair as a matrix for drug analysis has gained importance 
in recent years. However, despite of the advantages presented in working 
with a biological sample that offers the possibility to evaluate historical and 
/ or monitoring the consumption of inter-individual substances interindiví-
duo,14 for cannabinoids, the analysis of this matrix is controversial to prove 
this consumption, since only with detection of the metabolite it is possible 
to do so, and it has little incorporation in this matrix, besides the differences 
presented in results of negative hair and positive urine.15 

CONCLUSIONS

This study permitted us to trace the socioeconomic profile of the 
Cannabis user assisted in a psychiatric hospital in Rio de Janeiro and 
assessment of concentrations of THC-COOH in urine samples of volun-
teers by applying the methodology developed in IPB-HNMD. 

Despite the small number of participants, the difficulties to access this 
population, it was possible to observe the intermittent standard of urinary elimi-
nation of the drug, comparing the self-reports of the patients and the analytical 
findings, confirmed with the information available in the specialized literature. 
Thus, it was possible to start a discussion, even incipient, on the cut values 
used for urinary concentrations of THC-COOH practiced in Brazil. 

The implementation of the analytical screening within the institutional 
policies against drugs would provide more consistent information to support 
a more appropriate proposal of urinary cut values to the Brazilian reality. 
Thus, it would diminish the vulnerability of reports issued with imported la-
boratory reference values, would help in reducing the incidence of false ne-
gative results in the user accompanying programs, and would contextualize 
the answers to questions related to exposure to drug smoke. 
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Figure 1: Urine sample chromatogram of Cannabis user. 
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ESTUDO COMPARATIVO ENTRE RESULTADOS DE
ALTERAÇÕES CITOLÓGICAS EM COLPOCITOLOGIA
E SEU CORRESPONDENTE HISTOLÓGICO

 
RESUMO

Objetivos: Avaliar a correlação dos resultados de exames citopatológicos do Serviço de Patologia do Hospital Naval Marcílio Dias das 
pacientes provenientes da Clínica de Ginecologia nos anos de 2011, 2012 e 2013, com resultados de atipias celulares (conforme a No-
menclatura Brasileira para Laudos Citopatológicos Cervicais, do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva publicado em 
2012) que porventura tenham também seu correspondente histopatológico, determinando a acurácia diagnóstica dos exames citopatoló-
gicos através do cálculo do Valor Preditivo Positivo (VPP). Métodos: Foram analisados 4.271 resultados de exames colpocitológicos entre 
os anos de 2011 a 2013 Resultados: Do total, 155 (3,63%) exames apresentaram resultados alterados, fora do padrão de normalidade, 
desses, 61 (1,42%) exames citológicos tinham seu correspondente histopatológico. No Serviço de Patologia do Hospital Naval Marcílio 
Dias foi observado um VPP de 81,8% (considerando resultados alterados de lesão intra-epitelial escamosa de baixo grau (LSIL) até Car-
cinoma epidermóide invasor). Discussão e conclusão: A prática contínua de ferramentas de garantia da qualidade na rotina laboratorial 
representa uma medida simples e de baixo custo que auxilia a aprimorar a relação clínico-laboratorial, que em última análise representa 
maior confiabilidade nos laudos e, sobretudo melhor tratamento para as pacientes.

Palavras-chave: Controle de Qualidade; Teste de Papanicolau; Histopatologia.

INTRODUÇÃO

O câncer de colo do útero é uma causa frequente de mortalidade feminina. É considerado o quarto tipo de câncer mais comum em 
mulheres segundo estimativas mundiais de 2012 e o terceiro tipo mais incidente no Brasil com uma estimativa de 15.590 novos casos para 
o ano de 2014 de acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA).1 No ano de 2011, o número 
de mortes associadas à doença foi de 5.160. Existe uma incidência maior em países em desenvolvimento, o que representa um grande 
problema de saúde pública.  

Um agente sexualmente transmissível, o papiloma vírus humano (HPV) é de importância fundamental na oncogênese cervical as-
sociado aos seguintes fatores de risco: idade precoce da primeira relação sexual, múltiplos parceiros sexuais e um parceiro com várias 
parceiras sexuais anteriores.2

Os tipos de HPV de alto-risco, notadamente os mais prevalentes ditos 16 e 18, têm um papel primordial na instalação e desenvol-
vimento do câncer, sobretudo o tipo 16, considerado pela IARC (International Agency for Research on Cancer) como definitivamente 
carcinogênico para o homem.3 Acredita-se que o HPV seja o causador de cerca de 99% dos casos de câncer de colo do útero e de uma 
fração variável de câncer de vagina, vulva, pênis e ânus.4
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As ferramentas diagnósticas disponíveis para a detecção do 
câncer do colo do útero variam desde a inspeção visual do colo 
com auxílio de ácido acético a 3 ou 5% pelo ginecologista (col-
poscopia) até as modernas técnicas moleculares para tipagem do 
HPV. O teste de Papanicolaou é o método diagnóstico principal e o 
mais amplamente utilizado e sua implementação como ferramenta 
de rastreio pode diminuir em até 80% a incidência de câncer de 
colo do útero, experiência revelada por alguns países desenvol-
vidos, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde.5

Na década de 1920 Babes e Papanicolaou6 foram os pre-
cursores do rastreamento de câncer através de técnicas citológi-
cas exfoliativas. O desenvolvimento dessas técnicas permitiu o 
diagnóstico precoce e a expansão do rastreio de câncer de colo 
do útero. O pioneirismo desses pesquisadores permitiu um salto 
evolutivo no tocante à saúde pública. A prevenção e o diagnóstico 
precoce são fundamentais para a redução da morbidade e mortali-
dade associadas ao câncer.

O diagnóstico preciso, tratamento adequado e acompanha-
mento são de fundamental importância para assegurar saúde e 
qualidade de vida às pacientes acometidas pela infecção por HPV.

Por se tratar de uma doença de evolução lenta com fases pré-in-
vasivas benignas e passíveis de rastreio e diagnóstico antes da insta-
lação do carcinoma escamoso invasivo, o câncer de colo de útero se 
enquadra perfeitamente nos requisitos para um programa de rastreio 
(requisitos preconizados pela Organização Mundial da Saúde).7

O câncer cervical pode ser evitado desde que haja diagnóstico 
precoce das lesões precursoras, sem que ocorra comprometimen-
to local ou sistêmico. Anderson e colaboradores8 demonstraram 
que a implementação de um programa sistemático de prevenção 
de câncer de colo do útero em mulheres da Colúmbia Britânica, 
uma província do Canadá, no ano de 1949 reduziu tanto a incidên-
cia quanto a mortalidade causada por esta neoplasia.

O controle de qualidade é ferramenta primordial na rotina labo-
ratorial. As diversas práticas envolvidas nesse processo incluem: 
controle de qualidade interno e externo, correlação inter-laborato-
rial, revisão de casos, correlação de resultados citopatológicos e 
histopatológicos e revisão hierarquizada dos laudos (citotécnicos 
e citologistas).

O Colégio Americano de Patologistas (CAP)9 define a quali-
dade dos serviços prestados em um laboratório com base em três 
quesitos: garantia da qualidade, controle de qualidade e melhora-
mento contínuo da qualidade.

A garantia da qualidade em medicina laboratorial é a prática 
de avaliar o desempenho em todas as etapas do fluxo de trabalho 
do laboratório. São incluídas nesse tópico as fases pré-analítica, 
analítica e pós-analítica. O intuito é garantir excelência no resul-
tado.

Controle de qualidade é um constituinte da garantia da quali-
dade e representa o conjunto de processos e técnicas para detec-
tar, reduzir e corrigir as deficiências no processo analítico.

Melhoramento contínuo da qualidade representa a prática de 
avaliar permanentemente e ajustar a execução usando dados es-
tatísticos e procedimentos cientificamente aceitáveis.

A correlação de achados em exames citopatológicos com bi-
ópsias cervicais tem sido um quesito rotineiro de programas de 
garantia/melhoria da qualidade adotado por alguns laboratórios. O 
CAP, desde 1988, em seu programa de acreditação laboratorial 
solicita que haja documentação, no laboratório que está sendo 

acreditado, da revisão citológica-histológica de casos correlatos.10

É importante que haja a monitorização contínua para avaliar 
a concordância nos métodos utilizados no diagnóstico das lesões 
cervicais, sobretudo para a conduta terapêutica utilizada no com-
bate à neoplasia cervical intra-epitelial. Assim, a paciente tem a 
garantia de um laudo confiável e o médico assistente tem a segu-
rança de que pode escolher o tratamento adequado.

A avaliação de indicadores como sensibilidade, especificida-
de, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo são medidas 
que o laboratório pode utilizar para melhorar a qualidade do exa-
me colpocitológico e assim melhorar a sua acurácia diagnóstica. 
A correlação dos resultados citológicos e histopatológicos fornece 
dados preciosos para que esses indicadores sejam verificados.

O Serviço de Patologia do Hospital Naval Marcílio Dias aten-
de pacientes que são usuárias do Sistema de Saúde da Marinha. 
O trabalho em conjunto da Clínica de Ginecologia com o Serviço 
de Patologia garante às pacientes atendidas nesse Hospital um 
atendimento de excelência em termos de ferramentas diagnósticas 
para controle do câncer de colo do útero.

O objetivo do presente trabalho é avaliar a correlação dos 
resultados de exames citopatológicos das pacientes provenientes 
da Clínica de Ginecologia recebidos no Serviço de Patologia do 
Hospital Naval Marcílio Dias, nos anos de 2011, 2012 e 2013, com 
resultados de atipias celulares (conforme a Nomenclatura Brasi-
leira para Laudos Citopatológicos Cervicais, do INCA publicado 
em 2012) e que porventura tenham também seu correspondente 
histopatológico, determinando a acurácia diagnóstica dos exames 
citopatológicos do Serviço de Patologia do Hospital Naval Marcílio 
Dias através do cálculo do valor preditivo positivo.

MÉTODO

O estudo realizado é de caráter descritivo, transversal e retros-
pectivo. Tem abordagem quantitativa e foi conduzido como descrito 
nas seguintes etapas. 1ª etapa: Foi realizada busca ativa em todos 
os laudos citopatológicos emitidos pelo Serviço de Patologia do 
Hospital Naval Marcílio Dias nos anos de 2011, 2012 e 2013. 2ª 
etapa: Desse total foram selecionados os exames citopatológicos 
que apresentassem o seguintes resultados de atipias celulares, 
conforme a Nomenclatura Brasileira para Laudos Citopatológicos 
Cervicais, do INCA publicada em  2012:11

- Células escamosas atípicas de significado indeterminado, 
possivelmente não neoplásicas (ASC-US de acordo com a nomen-
clatura internacional de Bethesda, 2001);

- Células escamosas atípicas de significado indeterminado, 
não podendo excluir lesão intra-epitelial escamosa de alto grau 
(ASC-H de acordo com a nomenclatura internacional de Bethesda, 
2001);

- Células glandulares atípicas de significado indeterminado 
possivelmente não neoplásicas, tanto para as possivelmente não 
neoplásicas quanto para aquelas em que não se pode excluir lesão 
intra-epitelial de alto grau (AGC de acordo com a nomenclatura 
internacional de Bethesda, 2001);

- Lesão intra-epitelial escamosa de baixo grau, compreen-
dendo efeito citopático pelo HPV e NIC (Neoplasia Intra-epitelial 
Cervical) de grau I (LSIL 

- Low-grade Squamous Intraepithelial Lesion 
- de acordo com a nomenclatura internacional de Bethesda, 2001);
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- Lesão intra-epitelial escamosa de alto grau, compreendendo 
NIC graus II e III (HSIL - High-grade Squamous Intraepithelial Le-
sion - de acordo com a nomenclatura internacional de Bethesda, 
2001);

- Adenocarcinoma in situ (AIS);
- Carcinoma epidermóide invasor.

3ª etapa: Levantamento no Prontuário Informatizado do Hos-
pital Naval Marcílio Dias para verificar se a partir dos exames cito-
patológicos selecionados anteriormente haveria um corresponden-
te histopatológico. 4ª etapa: Partindo da correlação obtida entre 
exames citopatológicos x histopatológicos foi determinado o valor 
preditivo positivo para avaliar a acurácia diagnóstica do Serviço de 
Patologia do Hospital Naval Marcílio Dias.

RESULTADOS

Foram analisados 4.271 exames colpocitológicos do Serviço 
de Patologia do Hospital Naval Marcílio Dias nos anos de 2011, 
2012 e 2013. Os resultados encontram-se compilados na Tabela 1. 

Tabela 1: Resultados de exames colpocitológicos alterados nos 
anos de 2011 a 2013:

Ca invasor: Carcinoma epidermóide invasor 

A relação de concordância entre resultados citológicos e histo-
lógicos está compilada na Tabela 2.

Tabela 2: Concordância entre os exames colpocitológicos e histológicos 
de 2011 a 2013.

Ca invasor: Carcinoma epidermóide invasor.

O Valor Preditivo Positivo (VPP) representa a probabilidade de 
ter a doença em uma paciente com resultado positivo na citologia. 
É calculado a partir da fórmula:

Valor preditivo positivo(%) =  Verdadeiros positivos (VP)  X  100
Verdadeiros positivos (VP) + falsos positivos (FP)

 
Foi definido como exame verdadeiro positivo a presença de 

diagnósticos confirmados pela histopatologia, de:

- Lesão intra-epitelial escamosa de baixo grau (LSIL), as quais 
incluem os diagnósticos de alterações celulares consistentes com 
infecção pelo papiloma vírus humano (HPV) e displasia leve ou 
neoplasia intra-epitelial cervical de grau I (NIC I); 

- Lesão intra-epitelial escamosa de alto grau (HSIL), que in-
cluem os diagnósticos de displasia moderada ou neoplasia intra-e-
pitelial cervical de grau II e displasia grave ou neoplasia intra-epite-
lial cervical de grau III ou carcinoma in situ;

- Carcinoma epidermóide invasor, e
- Adenocarcinoma.
A Tabela 3 representa o valor preditivo positivo para cada ca-

tegoria de atipia e a Tabela 4 demonstra a correlação entre his-
tológica direta com os resultados de citologia. O VPP global do 
Serviço de Patologia foi calculado utilizando-se os resultados de 
LSIL, HSIL, Carcinoma epidermóide invasor e Adenocarcinoma.

Valor preditivo positivo (%)
(23 + 9 + 2 + 2)  X  100
(23 + 9 + 2 + 2) + (7+1)

Valor preditivo positivo global = 81,8%

Tabela 3: Valor preditivo positivo para cada categoria de resultado citológico:

DISCUSSÃO

O exame de Papanicolaou é um exame de excelente qualida-
de consagrado como teste de triagem para detecção de neopla-
sias cervicais na sua fase pré-invasiva. Estudos em várias partes 
do mundo demonstram que a disseminação do exame preventivo 
tem relação direta com a diminuição da mortalidade por carcinoma 
escamoso invasivo. Uma alteração citológica pode sugerir exame 
colposcópico ou biópsia a critério médico e dessa forma orientar 
o ginecologista no melhor tratamento e acompanhamento das pa-
cientes.12

O sistema de Bethesda (2001) é amplamente utilizado e clas-
sifica as lesões intra-epiteliais escamosas nos laudos do exame de 
Papanicolaou. Espera-se que as lesões observadas na citologia, 
sejam elas de baixo ou alto grau, adenocarcinomas ou carcinomas 
in situ, tenham seu correspondente histológico em uma biópsia. A 
correlação entre citologia cervical e a biópsia é uma ferramenta 
que avalia a acurácia diagnóstica de um laboratório de patologia, 
como recomendado pelo Colégio Americano de Patologistas.9

Um estudo avaliando a correlação cito-histológica de 283 
casos foi realizado por Yeoh e Chan.13 No cômputo geral houve 
correlação direta entre a citologia e a biópsia em 51% dos casos. 
Para lesões de baixo grau esse percentual foi de 63.9%  e de alto 
grau 74,6%.

No trabalho de Jones e Novis10 foram realizadas 22.439 aná-
lises pareadas entre citologia e biópsia cervical. A sensibilidade do 

: 4
3-

46



46
 | 

  A
rq

 B
ra

s M
ed

 N
av

al
, R

io
 d

e 
Ja

ne
iro

, 7
5(

1)

diagnóstico citológico foi de 89%, com especificidade de 65% e 
valor preditivo positivo de 89%.

Loreto e colaboradores14 demonstraram concordância absoluta 
em 75,8% de 157 casos do Insituto Adolfo Lutz em São Paulo.

No presente trabalho, a correlação entre os resultados colpoci-
tológicos e histopatológicos mostra que o teste de Papanicolaou tem 
sensibilidade alta, considerando o valor preditivo positivo médio en-
contrado (81,8%). Esse indicador é uma ferramenta importante para 
aprimorar um sistema de garantia da qualidade em um laboratório de 
Patologia.

A grande maioria das pacientes com resultados citopatológicos 
negativos não apresenta biópsia para confirmar os verdadeiros nega-
tivos assim como os falsos negativos. Por isso a sensibilidade e espe-
cificidade do exame no Serviço de Patologia do Hospital Marcílio Dias 
não está representada no presente estudo.

Quanto aos resultados falsos positivos (positivos na citopatologia 
e negativos na histopatologia), espera-se que estes sejam resultado, 
em princípio, de um erro de interpretação do esfregaço pelo citologista 
ou pelo citotécnico. No entanto, existem trabalhos como o de Jones e 
Novis10 e de Izadi-Mood e colaboradores15 que mostram que o erro no 
exame histopatológico pode ocorrer por má amostragem da biópsia, 
sobretudo para detectar lesões de graus mais leves. Uma lesão que 
se encontra em área não visível ou de difícil acesso como no canal 
cervical podem dificultar a amostragem pelo ginecologista durante a 
colposcopia e dessa maneira contribuir para um resultado falso ne-
gativo. Por outro lado o exame histopatológico representa o padrão 
ouro como ferramenta diagnóstica e correlação citopatológica versus 
histopatológica. Os dados observados permitem uma análise crítica 
para avaliar a causa dos erros tanto em citologia como em histologia.

No presente estudo observou-se 17% de exames falsos positivos 
para LSIL (positivos para LSIL na citologia e negativos na histologia) 
e 10% de exames falsos positivos para HSIL (positivos para HSIL na 
citologia e negativos na histologia).

No tocante à correlação citopatológica versus histopatológica 
das lesões encontradas (LSIL, HSIL, Carcinoma epidermóide inva-
sor e Adenocarcinoma) observou-se em cada caso um alto grau de 
correlação direta entre as duas metodologias conforme observado na 
Tabela 4.

Tabela 4 : Percentual de exames citológicos com correspondente histo-
lógico idêntico ou positivo para malignidade.

Apesar do número exames correspondentes entre a citologia e 
sua respectiva biópsia não ser muito alto (n=61) no período avaliado, 
vale ressaltar que o Serviço de Patologia tem um valor preditivo positi-
vo médio relativamente alto (81,8%), considerando a média observada 
em alguns trabalhos. A população estudada representa apenas uma 
porção de militares e seus dependentes que são atendidas pelo Siste-
ma de Saúde da Marinha (SSM), seja diretamente no ambulatório de 
Ginecologia do Hospital Naval Marcílio Dias, seja encaminhada por 
uma unidade assistencial que faz parte do Centro Médico Assistencial 
da Marinha (CMAM).

A prática contínua de ferramentas de garantia da qualidade na 
rotina laboratorial representa uma medida simples e de baixo custo 
que auxilia a aprimorar a relação clínico-laboratorial, que em última 
análise representa maior confiabilidade nos laudos e sobretudo melhor 
tratamento para as pacientes.

CONCLUSÕES

- O Serviço de Patologia do Hospital Naval Marcílio Dias mantém um 
gerenciamento de garantia da qualidade através da avaliação de indica-
dores gerados pela rotina de trabalho e analisa criticamente o resultado 
dessa avaliação;

- A acurácia diagnóstica observada no Serviço de Patologia através 
do cálculo do valor preditivo positivo médio (81,8%) está dentro de padrões 
internacionalmente aceitos conforme a literatura pesquisada;
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COMPARATIVE STUDY BETWEEN CYTOLOGICAL
ALTERATION RESULTS IN COLPOCYTOLOGY
AND ITS HISTOLOGICAL CORRESPONDENT

 
ABSTRACT

Objectives: Our aim was to evaluate the correlation between cytological results in the Pathology Service of Hospital Naval Marcílio 
Dias, from patients of the Gynecology Clinic in the years 2011, 2012 and 2013, and the results of atypical cells (according to the Brazilian 
Nomenclature for Reporting Cervical Cytopathology, Instituto Nacional de Câncer José de Alencar published in 2012) that may have its 
corresponding histopathology, determining the diagnostic accuracy of cytological results by calculating the Positive Predictive Value (PPV). 
Methods: 4,271 Pap smear results were analyzed in the years 2011-2013 Results: A total of 155 (3.63%)  tests had abnormal 
results, outside the normal range, of these, 61 (1.42%) cytological results had its corresponding histopathology. In the Pathology Lab of 
Hospital Naval Marcílio Dias we observed a PPV of 81,8% (considering abnormal results of LSIL until invasive squamous cell carcinoma). 
Discussion and Conclusion: The continuous practice of quality assurance by monitoring the lab results is a simple and inexpensive 
tool that helps to enhance the clinical and laboratory relationship, which ultimately means higher reliability in the reports and especially 
better treatment for patients.

Key- words: Quality Control; Papanicolau Test; Histopathology.

INTRODUCTION

Cervix cancer is a frequent cause of female mortality. It is considered the fourth most common type of cancer according to 2012 
worldwide estimates, and the third most common in Brazil with an estimate of 15,590 new occurrences for 2014 according to data from the 
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA)1. In 2011, 5,160 total casualties were attributed to this pathology.   A 
greater incidence is experienced in developing countries, which represents a major public health issue.  

A sexually transmitted agent, the human papillomavirus (HPV) is of invaluable importance in cervical oncogenesis when associated to 
the following risk factors: early age of first sexual intercourse, multiple sexual partners and a partner with several previous sexual partners.2

The types of high risk HPV, notably the more prevalent 16 and 18, have a key role on the settlement and development of the cancer, 
especially type 16, considered by IARC ( International Agency for Research on Cancer) as definitely carcinogenic for humans.3 It is believed 
that HPV is the main agent of approximately 99% of cervix cancer cases and a variable fraction of vagina, vulva, penis and anus cancer.4

The diagnostic tools available for detection of cervix cancer range from visual inspection of the cervix (colposcopy) by the gynecolo-
gist, helped by 3% or 5% acetic acid solution, to modern molecular techniques for HPV typing. The Papanicolaou test is the main diagnostic 
method and the most used, and its employment as a tracking tool may reduce up to 80% the incidence of cervix cancer, as experienced in 
some developed countries, according to data from the World Health Organization (WHO).5
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In the 1920s Babes and Papanicolaou6 were the pioneers of 
cancer tracking through cytological smearing techniques. The de-
velopment of these techniques has enabled early diagnosis and 
expansion of cervix cancer tracking.   The pioneering of these re-
searchers enabled a leap in development regarding public health. 
Early prevention and diagnosis are invaluable to the reduction of 
mortality and morbidity rates associated to cancer. 

Accurate diagnosis, proper treatment and monitoring are of 
major importance in order to ensure health and life quality to pa-
tients affected by HPV infection.

As a slow evolution disease, with benign pre-invasive phases 
with facilitated tracking and diagnosis prior to the settlement of the 
invasive scaled carcinoma, cervix cancer fills all requisites for a 
monitoring program (requisites established by the World Health 
Association)7. 

Cervix cancer may be avoided provided there is early diag-
nosis of prior lesions, without local or systemic compromise. An-
derson and associates8 have demonstrated that implementation of 
a systematic program for cervix cancer prevention on women of 
British Columbia, a Canadian province, in 1949, has reduced both 
the incidence and mortality caused by this neoplasia.

Quality control is a primary tool in lab routine. The various prac-
tices involved in this process include: internal and external quality 
control, interlaboratorial correlation, case reviews, correlation of cy-
topathological and histopathological results and hierarchical review 
of reports (cytotechnicians and cytologists). 

The College of American Pathologists (CAP)9 establishes the 
quality of services provided in a laboratory based on three aspects: 
quality assurance, quality control and continuous quality improve-
ment.

Quality assurance in laboratory medicine is the practice of 
evaluating performance on all phases of the laboratory work flow. 
Phases of pre-analysis, analysis and post-analysis are included in 
this topic. The purpose is to ensure excellence in results.

Quality control is a component of quality assurance and re-
presents the grouo of processes and techniques used to detect, 
reduce and correct deficiencies in the analytic process.

Continuous quality improvement presents the practice of per-
manent evaluation and adjustment using statistical data and scien-
tifically acceptable procedures.

The correlation of findings in cytopathological exams with cer-
vical biopsies has routinely been an aspect of quality assurance/
improvement programs adopted by some laboratories. CAP, since 
1988, in its program of laboratory accreditation, requests documen-
tation, in the laboratory to be accredited, review of correlated cyto-
logical and histological cases.10

Continuous monitoring is important in order to assess agre-
ement of methods used in cervical lesion diagnoses, especially 
regarding therapy conducts employed in treating cervical intraepi-
thelial neoplasia. Thus, the patient is ensured a trustworthy report 
and the assistant physician is safe to choose the suitable treatment.

Evaluation of indicators such as sensitivity, specificity, positive 
predictive value and negative predictive value are measures which 
the laboratory may apply in order to improve the quality of the col-

pocytological exam, therefore increasing diagnostic accuracy.  The 
correlation of cytological and histopathological results provides pre-
cious information for verification of these indicators. 

The Pathology Laboratory of Hospital Naval Marcílio Dias ser-
ves patients from the Navy Health System. Cooperation between 
the Gynecology Clinic and the Pathology Laboratory ensures pa-
tients served in this hospital state-of-the-art treatment regarding 
diagnostic tools for cervix cancer control. 

The objective of this work is to evaluate the correlation of cyto-
pathological exams from patients of the Gynecology Clinic received 
by the Hospital Naval Marcílio Dias in 2011, 2012 and 2013, with 
results of cellular atypia (according to the Brazilian Nomenclatu-
re for Cervical Cytopathological Reports, from INCA, published in 
2012) which perhaps also have their histopathological correspon-
dent, determining diagnostic accuracy of cytopathological exams of 
the Pathology Laboratory of Hospital Naval Marcílio Dias through 
the calculation of positive predictive value (PPV).

METHOD

The conducted study is of descriptive, transversal and retros-
pective character. It has a quantitative approach and was conduc-
ted as described in the following phases. 1st Phase: Active search 
was performed on all cytopathological reports issued by the Patho-
logy Laboratory of Hospital Naval Marcílio Dias on 2011, 2012 and 
2013. 2nd Phase: From this amount, exams which presented the 
following results of cellular atypia were selected, as per the Brazi-
lian Nomenclature for Cervical Cytopathological Reports, published 
by INCA on 2012.11:
- Squamous atypical cells of undetermined significance, possibly 
non neoplasic (ASC-US according to Bethesda international no-
menclature, 2001); 
- Squamous atypical cells of undetermined significance, not exclu-
ding high grade squamous intraepithelial lesion (ASC-H according 
to Bethesda international nomenclature, 2001);
- Glandular atypical cells of undetermined significance, possibly 
non neoplasic, either for those possible non neoplasic or those not 
excluding high grade squamous intraepithelial lesion (AGC accor-
ding to Bethesda international nomenclature, 2001).
- Low grade squamous intraepithelial lesion, comprising cytopathic 
effect by HPV and Cervical Intraepithelial Neoplasia grade I (LSIL, 
according to Bethesda international nomenclature, 2001);
- High grade squamous intraepithelial lesion, comprising NIC gra-
des II and III (HSIL, according to Bethesda international nomencla-
ture, 2001);
- Adenocarcinoma in situ (AIS);
- Invasive epidermoid carcinoma.

3rd Phase: Survey on the Digital Medical Records of Hospi-
tal Naval Marcílio Dias in order to check for histopathological cor-
respondents for the cytopathological exams previously selected. 
4th Phase: From the correlation obtained between cytopathologi-
cal and histopathological exams, the positive predictive value for 
evaluation of diagnostic accuracy of the Pathology Laboratory of  
Hospital Naval Marcílio Dias was determined.
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RESULTS

4,271 colpocytological exams of the Pathology Laboratory of 
Hospital Naval Marcílio Dias were analyzed on 2011, 2012 and 
2013. The results are compiled on Table 1.

Table 1: Results of altered colpocytological exams from 2011 to 2013.

Invasive Ca: Invasive epidermoid carcinoma. 

The correlation between cytological and histological results is 
compiled on Table 2.

Table 2:Correlation between colpocytological and histological exams 
from 2011 to 2013.

Invasive Ca: Invasive epidermoid carcinoma.

The Positive Predictive value (PPV) represents the probability 
of incidence on a patient with a positive result on cytology. This is 
calculated by the formula:

positive predictive value(%) = true positives (TP) X100
True positives (TP) + false positives (FP)

It is considered a true positive exam the presence of confirmed 
diagnoses by histopathology, as follows:
- Low grade squamous intraepithelial lesion (LSIL), which include 
diagnoses of cellular alterations consistent with infection by human 
papillomavirus (HPV) and light dysplasia or cervical intraepithelial 
neoplasia grade I (NIC I); 
- High grade squamous intraepithelial lesion (HSIL) which include 
diagnoses of moderate dysplasia or cervical intraepithelial neopla-
sia grade II and severe dysplasia or cervical intraepithelial neopla-
sia grade III or carcinoma in situ;
- Invasive epidermoid carcinoma, and
- Adenocarcinoma.

Table 3 represents the positive predictive value for each ca-
tegory of atypia and Table 4 demonstrates the direct histological 
correlation with cytology results.  The global PPV of the Pathology 
Laboratory was calculated using the LSIL, HSIL, Invasive Epider-
moid Carcinoma and Adenocarcinoma results.

Positive Predictive Value (%) = (23 + 9 + 2 + 2) X  100
(23 + 9 + 2 + 2) + (7+1)

Global Positive Predictive Value = 81,8%

Table 3: Positive Predictive value for each category of cytological result.

DISCUSSION

The Papanicolaou Exam is an established triage exam of ex-
cellent quality for detection of cervical neoplasia in its pre-invasive 
phase. Worldwide studies demonstrate that dissemination of the 
preventive exam is directly related to the reduction of mortality cau-
sed by squamous invasive carcinoma. A cytological alteration may 
suggest a colposcopic exam or biopsy upon medical decision, thus 
providing guidance to the gynecologist as to the best treatment and 
monitoring of patients.

The Bethesda system (2001) is widely used and grades squa-
mous intraepithelial lesions on Papanicolaou exam reports. It is 
expected that lesions observed in cytology, either low or high gra-
de, adenocarcinomas or carcinomas in situ, have their histological 
correspondent on a biopsy.  The correlation between cervical cyto-
logy and biopsy is a tool which evaluates diagnostic accuracy in a 
pathology laboratory, as recommended by the College of American 
Pathologists.9

A study for evaluation of cytological and histological correlation 
of 283 cases was conducted by Yeoh and Chan.13 An overall 51% 
of direct correlation between cytology and biopsy was found. For 
low grade lesions this percentage was of 63.9% and 74.6% for high 
grade lesions.

On the work of Jones and Novis10 22,439 paired analyses were 
performed between cervical cytology and biopsy.  The sensitivity 
of cytological diagnoses was of 89%, with a 65% specificity and 
positive predictive value of 89%.

Loreto and associates14 have demonstrated full correlation in 
75.8% of a total 157 cases from Instituto Adolfo Lutz in São Paulo.

In the present work, correlation between colpocytological and 
histopathological results shows that the Papanicolaou test has high 
sensitivity, considering the average positive predictive value found 
(81.8%). This indicator is an important tool for improvement of a 
quality assurance system within a Pathology Laboratory.

The great majority of patients with negative cytopathological 
results does not present biopsy for confirmation of true negatives 
as well as false negatives.  For that reason, the sensitivity and spe-
cificity of the exam on the Pathology Laboratory of Hospital Marcílio 
Dias is not represented in the present study.

As for false positive results (positive in cytopathology and 
negative in histopathology), it is expected that these are, at first, 
mistaken smear interpretations by the cytologist or cytotechnician. 
However, works such as Jones and Novis10 and Izadi-Mood and 
associates15 show that mistakes in the histopathological exams 
may occur due to bad sampling of the biopsy, especially for de-
tection of lower grade lesions. A lesion in a non visible area, or not 
so easily accessible, such as the cervical channel, may affect the 
sampling by the gynecologist during the colposcopy, thus leading 
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to a false negative result.  On the other hand, the histopathological 
exam represents a golden standard as a diagnostic tool and cyto-
pathological and histopathological correlation. Demonstrated data 
enables a critical analysis for assessment of errors, both in cytology 
and histology. 

 In the present study a 17% total of false positive LSIL 
exams (positive for LSIL for cytology and negative for histology) was 
observed, and 10% false positive HSIL exams (positive for HSIL for 
citology and negative for histology).

 As for the cytopathological versus histopathological corre-
lation of lesions found (LSIL, HSIL, Epidermoid invasive carcinoma 
and Adenocarcinoma) in each case a high degree of direct correla-
tion was observed between both methods as shown in Table 4.

Table 4: Cytological exam percentage with identical histological corres-
pondent or positive for malignity.

Even though the number of correspondent exams between 
cytology and the respective biopsy is not very high (n=61) for the 
evaluated period, it should be noted that the Pathology Laboratory 
has a relatively high average positive predictive value (81.8%), 
considering the average observed in some works. The population 
object of this study represents but a fraction of military personnel 
and their dependents served by the Navy Health System (SSM), 
either directly on the Gynecology wing of  Hospital Naval Marcílio 
Dias or on a supportive unit of the Centro Médico Assistencial da 
Marinha (CMAM).

 The continuous practice of quality assurance by monito-
ring the lab results is a simple and inexpensive tool that helps to 
enhance the clinical and laboratory relationship, which ultimately 
means higher reliability in the reports and especially better treat-
ment for patients.

CONCLUSIONS

- The Pathology Laboratory of Hospital Naval Marcílio Dias 
maintains quality assurance management through evaluation of 
indicators generated by the work routine and critically analyses the 
results of this evaluation. 

- The diagnostic accuracy observed in the Pathology labora-
tory through calculation of the average positive predictive value 
(PPV) meets the internationally accepted standards as per rese-
arched literature;  
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RESUMO

Objetivo: Comparar as escalas de UCLA (Universidade da California- Los Angeles)  - modificada e Constant-Murley, na avaliação fun-
cional do ombro de pacientes submetidos à osteossíntese do úmero proximal com placa de angulo fixo (PHILOS). Métodos: No período 
entre setembro de 2007 a junho de 2011 foram selecionados 10 pacientes tratados no Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD), sendo 20% 
do sexo masculino com a média de idade de 42,5 anos e 80% do sexo feminino com média de idade 60,5 anos. O acompanhamento 
pós operatório dos pacientes foi em 9 meses e baseado na classificação de Neer, 2 pacientes apresentaram fraturas em 3 partes, 8 em 
2 partes e nenhuma fratura em 4 partes. A avaliação funcional do ombro dos pacientes foi comparada usando as escalas mencionadas. 
Resultados: A média de escore global de UCLA foi de 23,5 pontos (8-35) e o escore de Constant-Murley 50,7 pontos sendo classificado 
como médio (ruim-excelente). Todas as fraturas apresentaram consolidação, 3 pacientes após um ano de pós operatório foram subme-
tidos a retirada do material de síntese por apresentarem impacto subacromial. Conclusão: Foi observado que a escala de Constan-
t-Murley é mais adequada para a avaliação da funcionalidade do ombro nos pacientes submetidos à osteossíntese do úmero proximal, 
uma vez que avaliou dor e arco de movimento de forma mais eficiente e fidedigna.

Palavras-chave: Fraturas do Úmero; Fraturas do Ombro/classificação; Ombro; Escalas/UCLA.
 

INTRODUÇÃO

 As fraturas do úmero proximal representam um trauma de enorme importância clínica e correspondem entre 4 e 5% do âmbito geral 
de lesões, representando em sua grande maioria 70% das lesões do úmero.1-2 Observa-se maior incidência em pacientes idosos, entre a 
6ª e 8ª década de vida, com osteoporose e sendo duas vezes mais prevalentes em pacientes do sexo feminino.3-4

Os principais mecanismos de trauma estão relacionados à queda da própria altura, onde a mão ou cotovelo são usados como apoio 
(abdução e rotação externa), trauma direto sob ombro5 e trauma de baixa energia.4 O quadro clínico frequente do paciente com esse tipo 
de fratura é dor e edema no braço afetado.3 Os exames de imagem complementares solicitados para o diagnóstico final da fratura incluem 
a série de trauma do ombro, constituído de radiografias em anteroposterior (AP) verdadeiro, perfil de escápula ou incidência em “Y” e 
axilar com o braço abduzido ou em caso de dificuldade de realização destes, solicita-se o exame axilar de velpeau.3  No exame físico 
estão relacionados os testes de sensibilidade do músculo deltóide e do plexo braquial, em virtude da sua proximidade com a articulação 
glenoumeral. Essa avaliação é importante, pois a lesão do nervo axilar pode chegar a 6,2% nas fraturas do úmero proximal.5

A anatomia do úmero proximal, é dividida em 4 partes,  o colo cirúrgico, a região metafisária, tubérculos maior e menor e o colo ana-
tômico localizado na margem articular da cabeça do úmero, onde acopla a cápsula articular.3  Neer,  em 1970,6 criou uma classificação, 
bastante usada, baseada nessa anatomia, a qual divide o úmero proximal em quatro possíveis fragmentos (cabeça, diáfise, tubérculo 
maior e menor), variando em fraturas de duas, três ou quatro partes. De acordo com essa escala as fraturas são caracterizadas por pos-
suírem um deslocamento superior a 1 cm, ou angulação maior que 45º,5-6 entretanto, na grande tuberosidade, um deslocamento de 0,5cm 
é considerado como uma parte.3 As fraturas em duas partes podem ainda ser classificadas em quatro tipos: colo anatômico, colo cirúrgico, 
tuberosidade maior e tuberosidade menor, as em três partes constituem-se de uma associação da fratura da grande ou da pequena tube-
rosidade e do colo cirúrgico e a fratura em quatro partes é caracterizada pelo deslocamento de todos os fragmentos.5

1Médica. Assistente da Clínica de Traumato-Ortopedia do Hospital Naval Marcílio Dias. Membro titular da Sociedade Brasileira de Traumatologia e Ortopedia. 
2Biológa. Professora Adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Campus Xerém. Doutora em Ciências pelo Departamento de Biofísica da UFRJ. 
Pesquisadora convidada do Instituto de Pesquisas Biomédicas (IPB) do Hospital Naval Marcílio Dias. E-mail: biancaortiz@xerem.ufrj.br.
*Trabalho Apresentado no XIX Congresso Brasileiro de Trauma Ortopédico, São Paulo, 2013.

:5
1-

55



52
 | 

  A
rq

 B
ra

s M
ed

 N
av

al
, R

io
 d

e 
Ja

ne
iro

, 7
5(

1)

O tratamento é indicado considerando o padrão da fratura, a 
qualidade óssea, a idade e o nível de atividade do paciente, assim 
como a redução e o material de síntese a ser utilizado.1 As fraturas 
em sua maioria são estáveis e com mínimo desvio, sendo passí-
veis de tratamento conservador, com imobilização e movimentação 
precoce.6 Em fraturas instáveis na qual a deformação rotacional 
seja caracterizada como de difícil redução e manutenção preconi-
za-se a intervenção cirúrgica, onde a osteossíntese é indicada com 
a finalidade de promover estabilidade, garantir o posicionamento 
dos fragmentos e favorecer a mobilidade precoce.1 

Atualmente existem  várias opções disponíveis de tratamento 
cirúrgico visando à melhor estabilidade da fratura através da oste-
ossíntese, sendo a fixação percutânea com fio metálico, um mé-
todo pouco invasivo, que apresenta rigidez relativa e necessita de  
permanência  com  imobilização até a consolidação da fratura.5-7 O 
sistema de banda de tensão e a fixação percutânea com parafu-
sos são usados principalmente nas fraturas do tubérculo maior, em 
duas partes, onde também se obtém rigidez, embora nem sempre 
absoluta pois é dependente da qualidade óssea. Os fixadores ex-
ternos, usados principalmente em fraturas expostas, estabilizam a 
fratura temporariamente e tem como principal objetivo a cicatriza-
ção de partes moles, mas apresentam como desvantagem infec-
ção no trajeto dos pinos e possibilidade de lesões neurológicas.7

A placa de ângulo fixo bloqueada, placa Philos (Proximal 
Humerous Internal Locking System), também indicada para o tra-
tamento desse tipo de fratura, tem um desenho baseado na anato-
mia da região proximal do úmero, onde seus parafusos penetram 
na cabeça umeral sob vários ângulos, fornecendo adesão satisfa-
tória no osso osteoporótico. Os orifícios adicionais existentes na 
placa permitem ainda ancorar fios (entibond®) ao manguito rotador, 
o que garante maior estabilidade ao procedimento.8 

Dentre os instrumentos frequentemente utilizados na literatura 
internacional para a avaliação funcional do ombro, destacam-se 
entre eles a escala UCLA (Universidade da California- Los Ange-
les) Shoulder Rating Scale, originalmente descrita por Amstutz e 
colaboradores em 1981,9 modificada por Ellman e colaboradores 
(1986) e a escala de Constant-Murley (1987)10 que são recomen-
dados em virtude da simplificação e reprodutibilidade.11

De acordo com a escala utilizada cada item avaliado deve ser 
pontuado a fim de atingir um somatório que classifica gradualmente 
a funcionalidade do ombro em excelente, bom, razoável e ruim.11-12 
A escala de UCLA9 avalia e considera relevantes os itens como 
dor, com pontuação que varia entre 1 a 10; função, com pontuação 
de 1 a 10, flexão anterior ativa, dependente do grau de elevação, 
que não apresenta pontuação em valores inferiores de 30º e 5 pon-
tos quando a análise ultrapassa de 150º. Valores intermediários 
também são considerados, obtendo 1 ponto em flexão anterior 
ativa entre 30-45º, 2 pontos entre 45 a 90º; 3 e 4 pontos correspon-
dente aos intervalos de 90 a 120º e 120 a 150º, respectivamente. A 
força de flexão anterior ativa, dependente da força muscular, varia 
de 0 a 5 pontos enquanto a satisfação do paciente equivale a 5 
pontos e insatisfação 0 ponto. De acordo com a escala Constant
-Murley (1987)10 são avaliadas a dor, mobilidade, mobilidade ativa, 
divida em 4 itens e força que determinam uma classificação da 
funcionalidade do ombro do paciente que varia desde excelente, 
bom, médio até ruim.13 De acordo com essa tabela as análises de 
dor apresentam variações entre 0 a 15 pontos,  mobilidade 0 a 20 
pontos, mobilidade ativa, divida em 4 itens: abdução com valores 
entre 0 a 10 pontos, flexão 0 a 10 pontos, rotação externa 0 a 
10 pontos e rotação interna 0 a 10 pontos totalizando 40 pontos 
nesse item. A força é mensurada através de teste onde o paciente 
carrega um peso de até 11kg, onde cada kilograma corresponde 
a 2,27 pontos.13 

O objetivo desse trabalho foi realizar uma avaliação compa-
rativa da escala de UCLA Shoulder rating scale9 e a escala de 
Constant-Murley descrita em 1987,10 em pacientes submetidos à 
osteossíntese do úmero proximal fixado com placa bloqueada com 
ângulo fixo (Philos).

MÉTODO

No período compreendido entre setembro de 2007 a junho de 
2011 foram avaliados 10 pacientes com fratura do úmero proximal 
submetidos à osteossíntese com placa bloqueada de ângulo fixo e 
parafusos bloqueados na clínica de Traumato-ortopedia do Hospi-
tal Naval Marcílio Dias. Os registros operatórios de cada paciente 
foram avaliados através das informações do prontuário eletrônico 
do hospital.  Foram incluídos no estudo pacientes de ambos os se-
xos que foram submetidos à ostessíntese do úmero proximal com 
placa de ângulo fixo (Philos) classificados segundo Neer6 em 2, 3 
e 4 partes.

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 
Hospital Naval Marcílio Dias em consonância à resolução 196/96 e 
à Declaração de Helsinki, através do parecer número 23019/2012.  
Os pacientes foram contatados por telefone e todos que aceitaram 
participar do estudo assinaram voluntariamente o termo de com-
promisso livre e esclarecido (TCLE). 

A funcionalidade do ombro de todos os pacientes foi avaliada 
no acompanhamento ambulatorial pós-cirúrgico por meio da utili-
zação das escalas de Constant- Murley, 198711 e UCLA Shoulder 
rating scale (UCLA- modificada).9 

Os pacientes foram submetidos a uma consulta de reavalia-
ção pós-cirúrgica, onde o pesquisador principal (ortopedista) ava-
liou os critérios descritos pela escala UCLA,9 como dor, função, 
flexão anterior ativa, força de flexão anterior ativa e satisfação do 
paciente e a escala de Constant-Murley,10 que avaliou dor, mobili-
dade, mobilidade ativa, divida em 4 itens e força através da aplica-
ção de um instrumento.

RESULTADOS

A análise dos prontuários de pacientes com fraturas do úmero 
proximal, entre o período de setembro de 2007 à junho de 2011 do 
Hospital Naval Marcilio Dias, evidenciou a predominância do sexo 
feminino, constituindo 80% dos avaliados. A média de idade foi de 
60,5 ± 17,09 anos para os pacientes do sexo feminino e 42,5 ± 0,7 
anos para o sexo masculino, com predominância da fratura no lado 
esquerdo Tabela 1.

A classificação da fratura de acordo com Neer (1970)6 ressal-
tou que 20% dos pacientes avaliados apresentaram fraturas em 
três partes e 80% pacientes apresentaram fratura em 2. Não foram 
avaliados pacientes com fraturas em 4 partes Tabela 1. Durante 
a realização do trabalho todos os pacientes foram avaliados no 
ambulatório conforme as escalas de UCLA e Constant – Murley.9-10

Tabela 1: Discriminação dos dados avaliados segundo a escala de 
UCLA (Universidade da California- Los Angeles) e Constant- Murley. 
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A indicação do tratamento conservador foi estabelecida para 
um paciente em virtude das características da fratura, entretanto, 
após 49 dias de acompanhamento ambulatorial indicou-se inter-
venção cirúrgica por apresentar desvio da grande tuberosidade 
(0,5 cm) causando impacto subacromial.  Todos os demais pacien-
tes avaliados tiveram indicação cirúrgica imediata após avaliação 
inicial Figura 1-A e 1-B, com média de tempo para a realização da 
cirurgia de 11 dias,  em virtude da presença de  comorbidades com 
o diabetes mellitus e hipertensão arterial  Tabela 1.

Todos os pacientes avaliados mantiveram acompanhamento 
ambulatorial pelo período médio de 9 meses e meio após a cirurgia 
Figura 1-C-F e todos evoluíram para a consolidação da fratura. 
Depois de decorrido 1 ano da cirurgia, três pacientes evoluíram 
com impacto subacromial sendo indicado a retirada do material de 
síntese. 

O resultado geral da avaliação da funcionalidade do ombro 
pela escala de UCLA9 evidenciou um escore médio de 23,5 pon-
tos, com variação entre  8,0 a 35,0 pontos Tabela 1. Na avaliação 
da dor, onde 10,0  pontos corresponde a  pacientes que  não apre-
sentam queixa, a média foi de 6,0 pontos Gráfico 1-A. A função do 
ombro que apresenta na escala um total de 10,0 pontos foi avaliada 
no estudo e obteve média de 6,2, característico do paciente que con-
segue realizar as atividades domésticas diárias. O arco de movimen-
to apresentou  média entre 120º a 150º de elevação anterior Gráfico 
1 -B e a avaliação da força que varia do grau 0 a 5 apresentou uma 
média boa com medidas entre o grau 3 a 4 Gráfico 1-C.

O aspecto geral do protocolo de UCLA9 evidenciou após a auto
-avaliação que 30% dos pacientes estavam  insatisfeitos ou se consi-
deram  pior com o tratamento e 70% apresentaram-se satisfeitos ou 
se consideram  melhor com o tratamento  cirúrgico Tabela 1.

Os resultados funcionais do ombro de forma geral, avaliados pela es-
cala de Constant – Murley11 evidenciaram um escore médio de 50,7 pontos 
equivalente na avaliação geral como médio Tabela 1. Os pacientes apresen-
taram uma média de dor de 8,3 em um total de 15,0 pontos, que equivale a 
pouca dor Gráfico 1 -A. A função do ombro apresentou uma média de 4,4 
pontos em 10,0, representando rendimento total nas atividades básicas. A 
amplitude de movimento sem dor evidenciou pontuação média de 8,4 em 
10,0 pontos, onde os pacientes conseguem tocar a cabeça com a mão Gráfi-
co 1-B. A média de peso carregado pelos pacientes foi de 2,2 kg na avaliação 
da abdução do ombro a 90°, de um total de 11 kg avaliados Gráfico 1-C.

 O arco de movimento do ombro, que caracteriza a sua funcionalida-
de, foi avaliado pela abdução, flexão, rotação externa e rotação interna de 
acordo com a escala de Constant – Murley e obteve a média de 90-120º de 
abdução, 120-150º de flexão, rotação externa ampla e rotação interna com o 
dorso da mão atingindo a região da cintura Figura 1-C-F.  

Em nenhum dos pacientes avaliados no estudo observou-se compli-
cações pós-cirúrgicas, como necrose avascular, infecção ou lesão nervosa.

Figura 1: A e B - Radiografia em perfil antero posterior s-operatória 
tratada cirurgicamente com placa Philos; C - F - Avaliação funcional 
do ombro durante consulta de reavaliação pós-operatória.

Gráfico 1: A) Comparação da avaliação da  dor nos pacientes sub-
metido a osteossíntese do úmero proximal com placa Philos, entre as 
escalas de UCLA (Universidade da California- Los Angeles) e Cons-
tant-Murley. B) comparação da avaliação do arco de movimento e C) 
comparação da força.
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DISCUSSÃO 

Segundo os dados do Censo de 2010 realizado pelo IBGE foi 
evidenciado um aumento significativo do envelhecimento da popu-
lação brasileira a partir da década de 90, sendo o sexo feminino 
o mais predominante. Os dados desse estudo ressaltaram que a 
população idosa no Brasil representa 55,1%, sendo 56,3% resi-
dentes na região sudeste, vivendo em meio urbano, submetendo 
às vantagens e dificuldades da vida no mundo moderno,14 fato que 
ressalta a importância de estudos em doenças prevalentes nessa 
parcela da população. 

Fraturas do úmero proximal podem ocorrer por trauma de 
baixa energia, mais comum nos idosos, ocasionado por queda da 
própria altura, ou por alta energia, através de acidentes automobi-
lísticos.1 Representam  4-5% de todas as fraturas e a prevalência 
é pelo sexo feminino e pacientes idosos com osteoporose. O tra-
tamento geralmente é conservador, porém dependendo da carac-
terística da fratura, pode ter indicação de intervenção cirúrgica.1 

A indicação cirúrgica nas fraturas de úmero proximal está re-
lacionada ao nível de acometimento das estruturas, além de apre-
sentar benefícios ao paciente, pois favorece a mobilidade precoce 
e rápido retorno às atividades diárias.15 No presente trabalho foi 
identificada a predominância de pacientes com média de idade de 
60,5 anos, que em sua maioria apresentavam ossos osteoporóticos 
e com a indicação inicial de tratamento cirúrgico das fraturas em 
90% dos casos. A totalidade de indicação cirúrgica nos pacientes 
avaliados ocorreu por complicações esperadas do tratamento con-
servador de um paciente que apresentou desvio da fratura.  Embo-
ra o tratamento conservador seja relacionado como satisfatório em 
fraturas de úmero proximal, a intervenção cirúrgica em 100% dos 
casos avaliados é uma prática indicada especialmente em fraturas 
com muito desvio e em ossos osteoporóticos, que apresentam alto 
índice de insucesso no tratamento conservador e retorno funcional 
tardio. Adicionalmente, estudos recentes evidenciam que o uso de 
placas pode fornecer suporte mecânico adequado com resultados 
superiores em relação a outros tratamentos.16

A predominância de lesões no sexo feminino está em conso-
nância com os dados da literatura que evidenciam ainda, a maior 
suscetibilidade às fraturas do terço proximal do úmero dessas pa-
cientes.17

O uso de placa de angulo fixo, bloqueada (Philos) tem sido 
amplamente utilizado no tratamento de fraturas do úmero proxi-
mal, pois permite boa fixação em osso osteoporótico, favorecendo 
também a mobilidade precoce, além de oferecer estabilidade para 
a resistência angular e força rotacional.18 Estudo prospectivo com 
pacientes apresentando fraturas em duas, três e quatro partes 
baseada na classificação de Neer, confirmam os resultados satis-
fatórios do uso da placa de ângulo fixo e parafusos bloqueados, 
oferecendo grande estabilidade à fixação em osso osteoporótico, 
sem aumento de osteonecrose.1,19

Estudos em modelos cadavéricos demonstraram ainda a 
resistência biomecânica da placa bloqueada de ângulo fixo com 
parafusos bloqueados do ponto de vista da angulação e torção, de-
monstrando maior estabilidade e resistência quando comparadas 
com outros tipos de placas.1,20

No nosso estudo apesar do resultado evidenciar 100% de 
consolidação das fraturas, 30% dos pacientes foram submeti-
dos, após um ano de cirurgia, à retirada do material de síntese 
por apresentarem impacto subacromial. Moonot e colaboradores21  

relataram que dos 32 pacientes avaliados, houve um caso com 
evolução para necrose avascular que evoluiu posteriormente para 
hemiartroplastia, 2 pacientes evoluíram com consolidação viciosa 
e 3 pacientes apresentaram mal posicionamento da placa ou pa-

rafuso. A consolidação óssea, a melhora na ancoragem  no osso 
osteoporótico e o retorno precoce dos pacientes tratados cirurgica-
mente com placa bloqueada foi comprovada por muitos autores, 
evidenciando a importância dessa técnica.18,22, 23  

O resultado geral da avaliação da funcionalidade do ombro 
após a fixação das fraturas do úmero proximal com placa de an-
gulo fixo com parafusos bloqueados (Philos) obteve um resultado 
global na tabela de UCLA de 23,5 pontos em um total de 35, clas-
sificada como razoável, divergindo da casuística encontrada por 
Cohen1 que evidenciou o resultado global de 30 pontos em 35, 
considerada como bom.

 A avaliação realizada por meio de análise da tabela de Cons-
tant – Murley evidenciou um valor total de 50,7 pontos, classifi-
cada como médio de um  score que varia entre ruim e excelente.  
A análise do trabalho de Barbosa,5 que também avaliou a escala 
de Constant - Murley, concluiu que as articulações dos ombros 
dos pacientes avaliados, em todos os grupos, apresentaram uma 
função ruim, pior nos pacientes com fraturas em duas partes pela 
classificação de Neer, provavelmente por terem sido fraturas de 
maior gravidade.

Segundo Yogi,12 a comparação entre duas escalas é de difícil 
execução por não possuir um padrão ouro. A análise comparativa 
da dor entre as escalas de UCLA e Constant – Murley Gráfico 1-A, 
demonstrou um resultado semelhante entre as escalas, eviden-
ciando paciente com pouca dor. Ao realizar a comparação de força 
Gráfico 1-C, os pacientes obtiveram na escala de UCLA um melhor 
resultado, entretanto, a análise da mobilidade ativa Gráfico 1-B pela 
escala de Constant – Murley demonstrou resultados mais satis-
fatórios. Barbosa e colaboradores5 evidenciaram uma importante 
perda funcional  ao avaliar a articulação do ombro, em pacientes 
com fraturas em duas, três ou quatro partes,  sendo que as fraturas 
em duas partes obtiveram os piores resultados, por terem sofri-
do várias fraturas associadas à do úmero. Em nossa casuística, 
entretanto, todos os pacientes apresentavam apenas a fratura do 
úmero proximal.

CONCLUSÕES 

A comparação das tabelas de UCLA e Constant-Murley per-
mitiu a avaliar a tabela de Constant-Murley como mais adequada 
para a análise da funcionalidade do ombro nos pacientes subme-
tidos à osteossíntese do úmero proximal, uma vez que propiciou a 
avaliação da dor e da mobilidade ativa do ombro de forma eficiente 
e fidedigna com a clínica do paciente. Essa característica pode 
ser atribuída ao maior detalhamento que a tabela de Constant – 
Murley oferece na avaliação do paciente, principalmente no que 
tange a mobilidade ativa do ombro, onde a escala de UCLA é mais 
simplificada.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Cohen M, Amaral MV, Brandão BL, Motta Filho GR. Osteos-
síntese das fraturas da extremidade proximal do úmero com siste-
ma de placa de angulo fixo com parafusos bloqueados: técnica e 
resultados. Rev Bras Ortop. 2009;44(2):106-11.

2. Garcia RJ, Ikemoto RY, Miyazaki NA, Skaf AY. Fratura do colo 
cirúrgico de úmero em adultos. São Paulo: AMB CFM; 2007. 8 p.

3. Bucholz RW, Heckman JD. Fraturas em adultos. Rockwood 
e Green: 5ª ed. Barueri: Manole;  2006. v.1

4. Checchia LS, Santos PD, Fregoneze M, Miyakazaki NA, 
Silva LA. Avaliação dos resultados do tratamento cirúrgico das fra-
turas metadiafisárias proximais do úmero com placa PFS-80 longa. 
Rev Bras Ortop. 2007;42(3):71-6.

:5
1-

55



55
 | 

  A
rq

 B
ra

s M
ed

 N
av

al
, R

io
 d

e 
Ja

ne
iro

, 7
5(

1)

5. Barbosa RI, Marcolino AM, Fonseca MCR, Mazzer N, Za-
titi SC. Avaliação funcional retrospectiva de paciente com fratura 
proximal do úmero fixada com angulo fixo para região proximal do 
úmero. Acta Orto Bras. 2008;16:289-92.

6. Neer CS. Displaced proximal humeral fractures: PART I. Clas-
sification and evaluation. J Bone Joint Surg Am. 1970;52(6):1077-89.

7. Monteiro GC, Ejnisman B, Andreoli CV, Pochini AC, Olym-
pio E. Resultados do tratamento das fraturas do terço proximal do 
úmero com placas de bloqueio. Acta Ortop Bras 2011;19(2):69-73.

8. Rüedi TP, Buckley RE, Moran CG. Princípios AO do trata-
mento de fraturas. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed; 2007. v.1.

9. Amstutz HC, Sew Hoy AL, Clarke IC. UCLA anatomic total 
shoulder arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 1981;155:7-20. 

10. Constant CR, Murley MB. A clinical method of functional as-
sessment of the shoulder. Clin Orthop Relat Res. 1987;214:160-4. 

11. Oku EC, Andrade AP, Stadiniky SP, Carrera EF, Tellini GG. 
Tradução e adaptação cultural do modified-university of California 
at Los Angeles Shoulder Rating Scale para a língua portuguesa . 
Rev Bras Reumatol. 2006;46(4):246-52.

12.Yogi LS. Estudo comparativo entre métodos de avaliação 
funcional do ombro nas cirurgias de descompressão subacromial e 
capsuloplastia: avaliação de 60 pacientes com os métodos ASES, 
CONSTANT, ROWE, SF-36, SST e UCLA shoulder rating [disserta-
ção]. São Paulo: Universidade de São Paulo; 2005.

13. Santos MC, Lacman S. Avaliação da função do ombro em 
técnicos de trânsito pelo protocolo de Constant – Murley. Fisioter  
Pesqui. 2008;15(3):259-65.

14. IBGE. Sinopse dos resultados do Censo 2010. 2010 [aces-
so em fev 2014]; Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home. 

15. Colombo G, Sônego DA, Paula NM, Rampazo MK. Qualida-
de de vida e capacidade funcional do ombro em idoso portadores de 
fratura do terço proximal do úmero. Ens Ciênc: C. Biol Agrar  Saúde. 
2010;14(1):117-35.

16. Roderer G, Gebhard F, Krischak G, Wilke HJ, Claes L. 
Biomechanical in vitro assessment of fixed angle plating using a 
new concept of locking for the treatment of osteoporotic proximal 
humerus fractures. Int Orthop.  2011;35(4):535-41.

17. Veado MAC, Moura ALL. Fraturas em duas e três partes 
do úmero proximal tratadas com sutura não absorvível. Rev Bras 
Ortop. 2007;42(10):333-42.   

18. Zhang  L, Zheng  J, Wang  W, Lin G, Huang Y, Zheng J, 
Prince GE, Yang G. The clinical benefit of medial support screws in 
locking plating of proximal humerus fractures: a prospective rando-
mized study. Int Orthop. 2011;35:1655-61.

19. Koukakis A, Apostolou CD, Taneja T, Korres DS, Amini A. 
Fixation of proximal humerus fractures using the PHILOS plate: 
early experience. Clin Orthop Relat Res. 2006;442:115-20.

20. Edwards SL, Wilson NA, Zhang L, Flores S, Merk BR. Two
-part surgical neck fractures of the proximal part of the humerus. A 
biomechanical evaluation of two fixation techniques. J Bone Joint 
Surg Am. 2006;88(10):2258-64.    

21. Moonot P, Ashwood N, Hamlet M. Early results for treat-
ment of three-and four part fractures of the proximal humerus using 
the PHILOS plate system. J Bone Joint Surg Br. 2007;89(9):1206-9.         

22. Rose PS, Adams CR, Torchia ME, Jacofsky DJ, Haiduke-
wych GG, Steinmann SP. Locking plate fixation for proximal hume-
ral fractures: initial results with a new implant. J Shoulder Elbow 
Surg. 2007;16(2):202-7.

23. Karataglis D, Stavridis IS, Petsatodis G. New trends in 
fixation of proximal humeral fractures: a review. Injury Int J Care 
Injured. 2011;42:330-8.

Como citar este artigo: Silva MFB, Silva BO. Análise comparativa da funcio-
nalidade do ombro em pacientes submetidos à osteossíntese de úmero proximal com 
placa bloqueada de ângulo fixo. Arq Bras Med Naval. 2014 jan/dez;75(1): 51-55

:5
1-

55
55

 | 
  A

rq
 B

ra
s M

ed
 N

av
al

, R
io

 d
e 

Ja
ne

iro
, 7

5(
1)



56
 | 

  A
rq

 B
ra

s M
ed

 N
av

al
, R

io
 d

e 
Ja

ne
iro

, 7
5(

1)

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SHOULDER’S 
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ABSTRACT

Objective: To compare the scales of UCLA-modified Constant-Murley and the functional assessment of the shoulder patient un-
dergoing osteosynthesis of the proximal humerus with fixed angle plate (PHILOS). Method: From September 2007 to June 2011 were 
selected HNMD in 10 patients treated, 20% were male with a mean age of 42.5 years and 80% female with a mean age of 60.5 years. The 
postoperative mean follow-up was 9 month and based on Neer classification, two patients had a fracture in three parts, 8 in 2 parts and 
no fracture in four parts. The functional assessment of the shoulder of patients compared using the scales UCLA and Constant-Murley. 
Results: The average overall score of UCLA was 23.5 points (8-35) and Constant-Murley score 50.7 points or classified as medium 
(bad - excellent). All fractures showed union, three patients after one year postoperative had the material synthesis removed by presenting 
subacromial impingement. Conclusion: It observed that the scale Constant-Murley is most suitable for evaluating the functionality of the 
shoulder in patients undergoing osteosynthesis of the proximal humerus, as assessed pain and range of motion more efficient and reliable.

Key-words: Humeral Fractures; Shoulder Fractures/classification; Shoulder; Scales/UCLA. 

INTRODUCTION

 Proximal humerus fractures represent a huge trauma clinical importance and match between 4 and 5% of the general scope of inju-
ries, representing the majority 70% of the lesions of the humerus. 1-2 there is a higher incidence in elderly patients, between the sixth and 
eighth Decade of life, with osteoporosis and being twice as prevalent in female patients.3-4 

The main mechanisms of trauma are related to the fall of his own time, where the hand or elbow are used as support (abduction and 
external rotation), direct trauma under shoulder5 and low-energy trauma.4 the frequent clinical picture of the patient with this type of fracture 
is pain and swelling in the affected arm.3 complementary image exams required for the final diagnosis of fracture include shoulder trauma 
series, consisting of x-rays in anteroposterior (AP) true, profile of scapula or incidence in “Y” and axillary with the arm abducted or in case 
of difficulty of achieving these prompts the axillary examination of velpeau.3 on physical examination are related to the tests of sensitivity 
of the deltoid muscle and the brachial plexus, by virtue of its proximity to the glenohumeral joint. This evaluation is important because the 
axillary nerve lesion may reach 6.2% proximal humerus fractures.5

The Anatomy of the proximal humerus, is divided into 4 parts, the surgical neck, metaphysical region, greater and lesser tubercles and the 
anatomical neck located in articular margin of the humeral head, where mates the joint capsule.3 Neer in 1970 created a classification, quite 
used, based on anatomy, which divides the proximal humerus in four possible fragments (head, shaft, greater and lesser tubercle), varying in 
fractures of two, three or four parts. According to this scale fractures are characterized by having an offset greater than 1 cm, or angle greater 
than 45°,5-6 however, in the greater tuberosity, an offset of 0, 5 cm is considered to be a part.3 two-part fractures can be further classified into 
four types: anatomical neck, surgical neck, greater tuberosity and lesser tuberosity, the in three parts constitute an Association of large or small 
fracture tuberosity and the surgical neck fracture in four parts and is characterized by the displacement of the fragments.5

1 Doctor. Assistant of Traumatic-Orthopedics clinic of the Hospital Naval Marcílio Dias. Member of the Brazilian society of Traumatology and Orthopedics. 
2 Biologist. Assistant Professor at the Federal University of Rio de Janeiro, Campus Xerém. Doctorate in Science by the Department of Biophysics at UFRJ. Guest researcher 
at the Institute of biomedical research (IPB) of the Hospital Naval Marcílio Dias. E-mail: biancaortiz@xerem.ufrj.br.
* Work Presented at the XIX Brazilian Congress of Orthopedic Trauma, São Paulo, 2013. 
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The treatment is indicated considering the standard of fracture, 
bone quality, age and activity level of the patient, as well as the 
reduction and synthesis material to be used.1 mostly fractures are 
stable and with minimum deviation, and will be subject to conser-
vative treatment with immobilization and early drive.6 In unstable 
fractures in which the rotational deformation is characterized as dif-
ficult and maintenance reduction advocates to surgical intervention, 
where the osteosynthesis is indicated with the purpose of promo-
ting stability, ensure the placement of fragments and encourage 
early mobility.1 

Currently there are several options available for surgical tre-
atment aimed at better stability of fracture by open reduction and 
internal fixation with percutaneous fixation with metallic yarn, a 
little invasive method, which presents relative rigidity and requires 
permanence with immobilization until the fracture healing.5-7 the 
system of tension band and percutaneous fixation with screws are 
used mainly in fractures of the greater tubercle, in two parts, also 
gets stiff, though not always absolute because it is dependent on 
the bone quality. External fixators, mainly used in open fractures, 
stabilize the fracture temporarily and has as main objective the he-
aling of soft tissues, but feature as pin tract infection downside and 
possibility of neurological damage.7

The fixed angle plate blocked, plate Philos (Proximal Hume-
rous Internal Locking System), also indicated for the treatment of 
this kind of fracture, has a drawing based on the anatomy of the 
proximal humerus, where her screws penetrate the humeral head 
under various angles, providing satisfactory adhesion in osteopo-
rotic bone. The existing additional holes on the Board allow anchor 
wires (entibond®) to the rotator cuff, which guarantees greater sta-
bility to the procedure.8 

Among the instruments frequently used in international literature 
for the functional evaluation of the shoulder, stand out among them the 
UCLA (University of California-Los Angeles) Shoulder Rating Scale, 
originally described by Amstutz and collaborators in 1981,9 modified by 
Ellman et al. (1986) and the scale of Constant-Murley (1987)10 that are 
recommended in view of simplification and reproducibility.11

According to the scale used each item evaluated should be 
punctuated in order to achieve a sum which ranks gradually shoul-
der functionality in excellent, good, fair, and poor.11-12 The scale of 
UCLA9 evaluates and considers relevant items such as pain, with 
scores ranging from 1 to 10; function, with scores ranging from 1 
to 10, previous active flexion, dependent on the degree of eleva-
tion, which shows no scores in values less than 30° and 5 points 
when parsing exceeds 150°. Intermediate values are also consi-
dered, obtaining 1 point in previous active flexion between 30-45 
º, 2 points between 45 to 90º; 3 and 4 points corresponding to the 
ranges of 90 to 120 and 120 to 150°, respectively. The strength 
of previous active flexion, muscle strength dependent, varies from 
zero to 5 points while patient satisfaction equals 5 points, 0 point 
in dissatisfaction. According to the scale Constant-Murley(1987)10  
are evaluated pain, mobility, mobility active, divide into 4 items and 
forces that determine a rating of patient’s shoulder functionality ran-
ging from excellent, good, average to bad.13 according to this table 
analyses of pain present variations between 0 to 15 points, 0 the 
mobility 20 points, active mobility, divide into 4 items: abduction 
with values between 0 to 10 points, 0 the flexion, external rotation 
points 10 0 to 10 points and internal rotation 0 to 10 points totaling 
40 points in that item. The force measured through test where the 

patient carries a weight of up to 11 kg, where each kilogram corres-
ponds to 2.27 points.13 

The objective of this study was to conduct a comparative as-
sessment of the scale of UCLA Shoulder rating scale9 and Constan-
t-Murley range described in 1987,10 in patients undergoing internal 
fixation of the proximal humerus fixed with plate blocked with fixed 
angle (Philos).

METHOD
 
In the period between September 2007 and June 2011 were 

assessed 10 patients with humeral proximal fracture undergoing 
osteosynthesis with plate and screws fixed angle locked in Trauma-
tic-orthopedics clinic of the Hospital Naval Marcílio Dias. Operative 
records of each patient evaluated through the hospital’s electronic 
health record information. Were included in the study for safety 
norms of both sexes who were undergoing proximal humeral os-
teosynthesis with fixed angle plate (Philos) classified according to 
Neer6 in two, three and 4 parts.

The study was approved by the Research Ethics Committee of 
the Hospital Naval Marcílio Dias in accordance to resolution 196/96 
and to the Declaration of Helsinki, via opinion number 23019/2012.
Patients were contacted by telephone and all who have agreed to 
participate in the study voluntarily signed the term of free and clear 
commitment (FICS). 

The functionality of the shoulder of all patients evaluated in 
post-operative outpatient follow-up using scales of Constant-Mur-
ley, 198711 and UCLA Shoulder rating scale (UCLA-modified).9 

The patients submitted to a re-evaluation post-surgical, where 
the main researcher (orthopedist) assessed the criteria described 
by UCLA9, as pain, function, previous active flexion force previous 
active and patient satisfaction and the scale of Constant-Murley,10 
that assessed pain, mobility, mobility active, divide into 4 items and 
strength through the application of an instrument.

 
RESULTS

 
The analysis of medical records of patients with fractures of 

proximal humerus, between the months of September 2007 to June 
2011. The Marcilio Dias Naval Hospital showed the female predo-
minance, constituting 80% of the assessed. The median age was 
60.5 ± 17.09 years for female patients and 42.5 ± 0.7 years for 
males, with predominance of the fracture on the left side Table 1.

Fracture classification according to Neer (1970)6 pointed out 
that 20% of patients evaluated had fractures in three parts and 80% 
patients had split in two. Not been evaluated patients with fractures 

Tabela 1: Discriminação dos dados avaliados segundo a escala de 
UCLA (Universidade da California- Los Angeles) e Constant- Murley. 
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in four parts Table 1. During the completion of the work all patients 
evaluated in the outpatient clinic as the scales of UCLA and Cons-
tant-Murley.9-10

The indication of the conservative treatment established for a 
patient by virtue of the characteristics of the fracture, however, after 
49 days of outpatient follow-up surgical intervention indicated due 
to deviation from the greater tuberosity (0, 5 cm) causing subacro-
mial impact. All other patients evaluated had surgical indication im-
mediately after initial evaluation Figure 1-A  and 1-B, with average 
time to perform surgery 11 days, due to the presence of Comorbidi-
ties with diabetes mellitus and hypertension Table 1.

All patients evaluated kept outpatient follow-up by the avera-
ge period of 9 months and a half after surgery Figure 1 C-F and 
all evolved to the fracture healing. After 1 year of surgery, three 
patients evolved with subacromial impact being indicated the with-
drawal of material synthesis. 

The overall result of the evaluation of the functionality of the 
shoulder by UCLA scale9 showed an average score of 23.5 points, 
with variation between 8.0 to 35.0 points Table 1. In the evalua-
tion of pain, where 10.0 points corresponds to patients who do not 
present any complaint, the average was 6.0 points Chart 1-A. The 
function of the shoulder, which features on the scale a total of 10.0 
points, evaluated in study and obtained average of 6.2, characte-
ristic of the patient who can perform daily household activities. The 
arc of motion presented average between 120 to 150 previous ele-
vation Chart 1-B and evaluation of strength that varies from zero to 
5 degree presented an average good with measures between 3 to 
4 degree Chart 1-C.

The general appearance of UCLA Protocol9 showed after the 
self-evaluation that 30% of patients were dissatisfied or consider 
themselves worse with treatment, 70% were satisfied or consider 
themselves better with the surgical treatment Table 1.

Shoulder functional results generally assessed by the Cons-
tant-Murley11 showed an average score of 50.7 points equivalent in 
general assessment to medium Table 1. The patients had an avera-
ge of 8.3 in a total of 15.0 points, which equates too little pain Chart 
1-A. The shoulder function performed an average of 4.4 points at 
10.0, representing total income on basic activities. Range of motion 
without pain showed average score of 8.4 in 10.0 points, where 
patients can touch his head with his hand Graph 1-B. The average 
weight loaded by patients was 2.2 kg in the evaluation of shoulder 
abduction to 90°, out of a total of 11 kg valued Graph 1-C.

The range of motion of the shoulder, which characterizes its func-
tionality,  evaluated by the abduction, flexion, internal rotation and exter-
nal rotation according to the scale of Constant-Murley and he averaged 
90-120° of abduction, 120-150° of flexion, internal rotation and external 
rotation with the back of the hand reaching to the waist Figure 1-C-F. 

In none of the patients evaluated in the study post-surgical com-
plications observed, as avascular necrosis, infection, or nerve damage.

 

 Figure 1: A and B - Radiography in anteroposterior operative surgi-
cally profile treated with s-Philos plate; C-F - functional evaluation of 
the shoulder during postoperative revaluation query.

Chart 1: A) comparison evaluation of pain in patients undergoing pro-
ximal humerus osteosynthesis with plate Philos, between the scales of 
UCLA (University of California-Los Angeles) and Constant-Murley. B) 
Comparison evaluation of range motion and C) comparison of the force.
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DISCUSSION 
 
According to the 2010 census data conducted by IBGE was 

evidenced a significant increase of aging of the Brazilian population 
beginning in the 90, being the most prevalent female. The data in 
this study stressed that the elderly population in Brazil represents 
55.1% and 56.3% in the Southeast, residents living in urban are-
as, subjecting the advantages and difficulties of life in the modern 
world14, fact that underscores the importance of studies on disea-
ses prevalent in this part of the population. 

Fractures of proximal humerus can occur for low-energy trau-
ma, more common in the elderly, raised by dropping his own height, 
or by high energy, through car accidents.1 Represent 4-5% of all 
fractures and the prevalence is by female and elderly patients with 
osteoporosis. The treatment is usually conservative, but depending 
on the fracture feature may have indication of surgical intervention.1 

The indication for surgery in fractures of proximal humerus is 
related to the level of involvement of the structures, in addition to 
presenting benefits to the patient because it favors early mobility 
and rapid return to daily activities.15 in the present work was iden-
tified the predominance of patients with a mean age of 60.5 years, 
which mostly were osteoporotic bones and with the initial indication 
of surgical treatment of fractures in 90% of cases. The totality of 
surgical indication in patients evaluated for expected complications 
occurred in the conservative treatment of a patient who presen-
ted fracture deviation. Although the conservative treatment listed 
as satisfactory in proximal humerus fractures, surgical intervention 
in 100% of cases evaluated indicated especially in fractures with 
osteoporotic bone and deviation, which present high rate of failure 
in functional conservative treatment and return later. Additionally, 
recent studies show that the use of boards can provide adequate 
mechanical support with superior results compared to other treat-
ments.16

The predominance of female literacy is in line with the litera-
ture data that show the greatest susceptibility to fractures of the 
proximal third of the humerus of this patients.17

The use of fixed angle plate, locked (Philos) has been widely 
used for the treatment of proximal humerus fractures because it 
allows good fixation in osteoporotic bone, favoring early mobility 
also, in addition to providing stability for the angular and rotational 
force resistance.18 prospective study with patients showing fractu-
res in two, three and four parts based on classification of Neer, 
confirm the satisfactory results of the use of fixed angle plate and 
screws blocked, offering great stability for fixation in osteoporotic 
bone, no increase of osteonecrosis.1,19

Studies on cadaveric models showed the biomechanical re-
sistance of fixed angle locked plate with screws locked from the 
point of view of angle and twist, demonstrating greater stability and 
resistance when compared with other types of plates.1,20

In our study despite the result show 100% consolidation of frac-
tures, 30% of the patients underwent surgery, after one year, the wi-
thdrawal of the synthesis material for presenting subacromial impact. 
Moonot et al.21 reported that of the 32 patients assessed, there was 
an case with evolution for avascular necrosis that evolved afterwards 
for hemiarthroplasty, 2 patients evolved with malunion and 3 patients 
had bad positioning of the plate or bolt. Bone healing, the improve-
ment in osteoporotic bone and anchoring the early return of surgically 
treated patients with blocked plate has been proven by many au-
thors, demonstrating the importance of this technique.18.22, 23  

The overall result of the evaluation of the functionality of the 
shoulder after fixation of proximal humeral fractures with fixed an-
gle plate with screws locked (Philos) obtained an overall result in 
the UCLA of 23.5 points in a total of 35, classified as reasonable, 
diverging from the material found by Cohen1 that showed the ove-
rall result of 30 points in 35 considered as good.

The evaluation by analysis of the Constant-Murley evinced a 
total value to 50.7 points, classified as medium of a score ranging be-
tween bad and good. The analysis of the work of Barbosa,5 that also 
assessed the scale of Constant-Murley, concluded that the shoulder 
joints of patients assessed, in all groups, presented a function bad, 
worse in patient’s fractures in two parts by Neer classification, proba-
bly because they were more fractures that are serious.

According to Yogi,12 the comparison between two scales is hard 
running by not owning a gold standard. The comparative analysis of 
pain between the scales of UCLA and Constant-Murley the Chart 1-A 
showed a similar result between the scales, showing patient with little 
pain. When performing the comparison of strength Chart 1-C, pa-
tients were in the range of UCLA a better result, however, the analysis 
of active mobility Chart 1-B by the Constant-Murley demonstrated 
more results that are satisfactory. Barbosa et al.5 showed an impor-
tant functional loss when evaluating the shoulder joint in patients with 
fractures in two, three or four parts, being that the fractures into two 
parts obtained the worst results, for having suffered multiple fractures 
associated to the humerus. In our series, however, all patients pre-
sented only the proximal humerus fracture.

 
CONCLUSIONS 

 
The comparison of the tables of UCLA and Constant-Murley 

allowed to evaluate the table of Constant-Murley as more suitable 
for the analysis of the functionality of shoulder in patients under-
going internal fixation of the proximal humerus as it allowed the 
evaluation of pain and mobility enables the shoulder efficiently and 
reliable with the patient’s clinic. This feature can attributed to the 
detail that the table of Constant-Murley offers in patient assess-
ment, especially as it pertains to active mobility of the shoulder, 
where the scale of UCLA is more simplified.
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RESUMO

O Projeto de Saúde Bucal Grupo Fechado, inserido no Programa de Saúde Bucal (PSB) da Marinha do Brasil, visa otimizar o aten-
dimento odontológico de um determinado grupo de pacientes da Policlínica Naval de Niterói. Este estudo objetivou comparar a resolu-
tividade da atenção básica do Projeto com a da Odontologia Integrada. O Projeto vem sendo aplicado desde abril de 2012 e os índices 
de alta da atenção básica no Projeto Grupo Fechado foram 89% (2012), 85% (2013), 84% (até abril de 2014) e na Clínica Integrada, os 
índices foram respectivamente 19%, 20%, 17%. Com relação ao absenteísmo, os seguintes resultados foram obtidos: Grupo Fechado: 
6% em 2012, 10% em 2013 e 12% até abril de 2014; enquanto que na Odontologia Integrada foram 30%, 35% e 35%, respectivamente. 
Embora o acesso ao Projeto ainda seja restrito, os resultados obtidos são expressivos e favorecerem um atendimento na atenção básica 
mais eficaz.

Palavras-Chave: Saúde Bucal/programas; Promoção de Saúde; Assistência Odontológica; Educação em Odontologia.

INTRODUÇÃO

Nos primórdios da Odontologia houve o predomínio de procedimentos curativos e restauradores. No entanto, nas últimas décadas, a 
ênfase na Odontologia Preventiva atribuiu ao paciente uma maior responsabilidade sobre sua saúde bucal.1 Elderton2 afirma que o trata-
mento restaurador, por si só, não assegura a saúde oral, pelo contrário, com o ciclo restaurador repetitivo pode-se acrescentar problemas 
aos já existentes.

A placa bacteriana é o principal fator etiológico da cárie dentária e das doenças periodontais e o seu controle é determinante na prevenção e tratamento 
dessas patologias.3 Para tanto, o binômio educação/motivação dos pacientes torna-se condição sine qua non para obtenção do controle das doenças bu-
cais.1 Segundo Petry e Pretto4 a maioria dos pacientes sabe da necessidade de escovar os dentes diariamente para se obter uma boa saúde bucal, porém, 
frequentemente, a higiene oral é deficiente, já que o controle mecânico da placa exige tempo, destreza e perseverança. À vista disso, apenas pacientes bem 
motivados realizam de modo adequado estes procedimentos. 

A utilização de serviços odontológicos de forma regular proporciona um maior contato do paciente com o dentista, fazendo com que questões como 
autocuidado, hábitos nocivos à saúde e conhecimentos sobre outras doenças possam ser trabalhadas.5 Ademais, é necessário que seja dada atenção a 
palestras educativas, instruções de higiene oral com modelos juntamente com aquelas direcionadas às necessidades de cada indivíduo, panfletos e vídeos a 
fim de motivar o paciente.

 Estudos comprovam que pacientes motivados apresentam melhor percepção de saúde bucal, melhor condição gengival, menos perdas dentárias, e 
menor probabilidade de sentir dor de dente.6-8

De acordo com as Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB), cabe à atenção básica em saúde bucal detectar as necessidades odon-
tológicas, providenciar os encaminhamentos necessários, monitorar a evolução do tratamento, bem como acompanhar e manter a reabilitação no período 
pós-tratamento.9

O Programa de Saúde Bucal (PSB) da Marinha do Brasil, disposto na DSM-1001, desenvolve um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços 
preventivos e curativos, individuais e coletivos para a promoção da saúde bucal dos usuários do Sistema de Saúde da Marinha.10 Dentro desse panorama, 
em abril de 2012, a Policlínica Naval de Niterói (PNN) implementou o Projeto de Saúde Bucal – Grupo Fechado, visando estabelecer uma sistemática de 
atendimento para um universo pré-estabelecido de pacientes com necessidade de tratamento primário, de forma que os mesmos recebam alta do tratamento 
no período de trinta dias e, quando necessário, sejam encaminhados para a resolução de problemas de maior complexidade, nas clínicas especializadas.

¹ Cirurgiã-Dentista. Especialista em Dentística pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ajudante da Divisão de Odontologia da Políclínica Naval 
de Niterói. E-mail: rdsvianna@gmail.com. 
² Cirurgiã-Dentista. Especialista em Periodontia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ajudante da Divisão de Odontologia da Políclínica 
Naval de Niterói.
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Através do Projeto, almeja-se motivar o paciente para realização 
do tratamento, conscientizando-o da importância da prevenção e das 
consultas de manutenção da saúde; aumentar a resolutividade da aten-
ção básica e consequentemente o número de altas na clínica; reduzir 
o tempo de tratamento dos pacientes; diminuir o absenteísmo, e em 
longo prazo, reduzir o aprazamento da Divisão de Odontologia da Poli-
clínica Naval de Niterói. 

METODOLOGIA DO ATENDIMENTO

Os usuários que ingressam na Clínica Odontológica pelo sistema 
de marcação de consulta presencial e/ou telefônico ou através do Ser-
viço de Pronto Atendimento (SPA), têm sua necessidade de tratamento 
avaliada e são traçados planos de tratamento individualizados. Neste 
momento, são classificados quanto ao risco da doença cárie de acordo 
com o índice CPO-D (dentes cariados, perdidos e obturados) preconi-
zado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), sendo CPO-D maior 
que cinco classificado como alto risco e menor ou igual a cinco consi-
derado baixo risco.

A seleção do paciente para o Projeto é feita pelos cirurgiões-den-
tistas da Divisão de Odontologia da PNN dentro do universo de usuá-
rios nesta atendidos. Os pacientes com perfil para compor este grupo 
são aqueles com disponibilidade de comparecer a todas as consultas 
agendadas e cuja necessidade de tratamento pode, em princípio, ser 
resolvida no prazo de trinta dias. Os selecionados assistem a uma 
palestra coletiva com as orientações do Projeto e sobre Promoção de 
Saúde Bucal e assinam um Termo de Consentimento Livre e Escla-
recido (TCLE). Caso haja necessidade, é marcada uma consulta de 
instrução de higiene oral individual.

Apenas uma cirurgiã-dentista da PNN atende os pacientes sele-
cionados para o grupo. São disponibilizadas 20 horas semanais para 
aplicação do Projeto com consultas de duração média de 40 minutos. 

 As consultas de tratamento são previamente agendadas, não ul-
trapassando o limite de cinco por paciente. Portanto, todo o tratamento 
primário proposto deve ser passível de ser solucionado em até cinco 
consultas, no prazo de um mês. Geralmente, ainda na consulta de se-
leção, são realizadas radiografias periapicais e bite-wing para facilitar 
o planejamento e uma futura necessidade de encaminhamento para 
atenção especializada. Os pacientes inscritos no Projeto são orienta-
dos quanto ao planejamento do seu tratamento e quanto ao número 
de consultas a que deverão comparecer. A falta a uma das consultas 
implica no desligamento do Projeto, conforme orientação constante no 
TCLE e o usuário retorna para o sistema convencional de marcação 
de consultas.

Após receber alta no tratamento primário, o paciente é encami-
nhado, se necessário, para o atendimento especializado e orientado a 
retornar para uma consulta de manutenção da saúde no prazo de seis 
meses.

RESULTADOS

Após o período de 24 meses de aplicação dessa sistemática, 
constatou-se que:

De abril de 2012 a abril de 2014, 3601 consultas foram disponibi-
lizadas para o Projeto Grupo Fechado e 3.290 consultas foram efetua-
das, contemplando 1.757 pacientes. Os dados obtidos no Projeto Gru-
po Fechado encontram-se detalhados na Tabela 1. No mesmo período, 
32.078 consultas foram disponibilizadas na Clínica Integrada da Divisão 

de Odontologia da PNN e 21.393 foram efetuadas, abrangendo pacien-
tes já em tratamento e 13.853 novas inscrições. Os dados obtidos no 
atendimento a Clínica Integrada encontram-se detalhados na Tabela 2. 

Tabela 1: Resultados obtidos - Projeto Grupo fechado.

Tabela 2: Resultados obtidos - Clínica Integrada.

No ano de 2012, 11% dos pacientes inscritos no Projeto não con-
cluíram o tratamento por terem faltado às consultas agendadas. Em 
2013, 15% foram desligados do Projeto e até abril de 2014, o índice 
de abandono do tratamento foi de 16%. Todos os pacientes que per-
maneceram em tratamento receberam alta. Apenas pacientes que não 
justificaram a falta às consultas, foram desligados do Projeto.

Nos anos de 2012, 2013 e até abril de 2014, os índices de alta da 
atenção básica no Projeto Grupo Fechado foram, respectivamente, 89%, 
85%, 84%. E no mesmo período na Clínica Integrada, os índices foram, 
respectivamente, 19%, 20%, 17%. O Gráfico 1 ilustra a comparação entre 
os índices de alta do Grupo Fechado e da Odontologia Integrada. 

Gráfico 1:  Comparativo de altas.

Em relação às faltas às consultas foram obtidos os seguintes dados: Pro-
jeto Grupo Fechado: 6% em 2012, 10% em 2013 e 12% até abril de 2014. E na 
Odontologia Integrada, 30% em 2012, 35% em 2013 e 35% até abril de 2014. 
O Gráfico 2 ilustra a comparação entre os índices citados acima.
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Gráfico 2: Comparativo de faltas.

DISCUSSÃO

A proximidade entre as consultas agendadas e a estreita relação 
profissional - paciente facilita o acompanhamento e a conclusão do pla-
nejamento traçado9, o que permite ao paciente uma visualização mais 
rápida dos resultados obtidos. Dessa forma, os pacientes do projeto se 
tornam mais motivados e conscientes de seu papel como co-respon-
sáveis pela manutenção de sua saúde bucal1,6. Além disso, o dentista 
avalia a cada consulta a mudança de hábitos em relação à higiene oral 
e consegue intervir e corrigir caso necessário. Sendo assim, após a 
alta clínica, o paciente se torna capaz de manter o controle da placa 
bacteriana evitando uma nova manifestação da doença cárie e uma 
manutenção satisfatória da saúde periodontal.3-5

Outro aspecto relevante para o sucesso do Projeto é o fato de um 
único profissional conduzir o tratamento do início ao fim, não desper-
tando qualquer tipo de divergência entre o planejamento e a execução 
clínica. Elderton observou que variações entre dentistas quando fazem 
o exame clínico podem ocasionar sobretratamento2. Afirma ainda, que 
o ciclo restaurador é acelerado pela mudança de dentista, pois se torna 
mais fácil condenar um procedimento que não se fez. Assim, a dentição 
tende a deteriorar-se, pois elementos repetitivamente restaurados ten-
dem a acumular riscos. 

É importante ressaltar que não há preocupação com aprazamen-
to, já que todas as consultas foram agendadas com antecedência, con-
forme o planejamento do tratamento. Para tanto, se faz necessário um 
diagnóstico oral preciso.

 O índice de faltas às consultas do Projeto, quando comparado à 
sistemática de marcação de consultas no sistema presencial e/ou tele-
fônico, é inferior, já que o comprometimento do paciente com seu tra-
tamento o torna mais assíduo e focado na resolução da doença bucal. 
Outro fator que corrobora para um menor absenteísmo é a facilidade 
que o paciente tem em se organizar para as consultas que foram pro-
gramadas para um curto espaço de tempo.

O percentual de alta dos pacientes do projeto é notoriamente 
superior quando comparado com o da Clínica Integrada e apenas os 
pacientes que abandonaram o Grupo Fechado não receberam alta, o 
que indica um tratamento, na atenção básica, resolutivo a todos os pa-
cientes que compareceram as consultas marcadas.  

As consultas de revisão são agendadas pelo sistema de marca-
ção de consulta presencial e/ou telefônico e caso haja necessidade os 
pacientes são reinseridos no Grupo Fechado. Contudo, espera-se que 
a necessidade de tratamento seja reduzida e que o enfoque dado à pre-
venção tenha provocado uma mudança de mentalidade nos pacientes 
abrangidos pelo Projeto. Sendo assim, as visitas ao dentista passariam 
a ser rotineiras e não apenas em caso de dor ou quando a doença 
já está instalada.5,8 Consequentemente, em longo prazo, as perdas 
dentárias, as odontalgias e a necessidade de tratamento na atenção 
especializada seriam reduzidas.7,8

CONCLUSÃO

O Projeto de Saúde Bucal Grupo-Fechado, inserido no PSB da 
Marinha do Brasil, permite uma assistência mais próxima ao paciente 
facilitando a orientação do profissional em relação aos cuidados com 
a saúde bucal e à motivação com seu tratamento. Isso, por sua vez, 
é fundamental para o sucesso no tratamento odontológico, uma vez 
que o paciente precisa compreender a importância da sua atuação no 
controle das doenças bucais e a necessidade de cooperar e confiar no 
profissional que o está tratando. Por conseguinte, foi possível alcan-
çar um aumento na resolutividade da atenção básica, no percentual de 
altas clínicas, bem como uma redução no tempo de tratamento odon-
tológico. Embora o acesso ao Projeto ainda seja restrito, os resultados 
obtidos são expressivos e a redução do número de falta às consultas 
foi determinante para que os planejamentos de tratamento traçados 
fossem concluídos e que fosse possível restabelecer a saúde oral da 
maior parte dos pacientes inscritos no Projeto. Logo, acredita-se que a 
expansão da aplicação do Projeto ao Sistema de Saúde da Marinha se-
ria benéfica para um Serviço Odontológico mais eficaz. Cabe ressaltar 
que um atendimento odontológico básico efetivo, poderá acarretar, a 
médio e em longo prazo, a redução da demanda odontológica por ser-
viços especializados, o que implica na redução dos custos ao Sistema 
e à saúde do usuário.
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ABSTRACT

The Project of Oral Health Closed Group, inserted in the Oral Health Program (PSB) of Brazilian Navy, aims at optimizing the dental at-
tendance of a certain group of patients of the Naval Policlinics of Niterói. This study has the objective to compare the resolutivity of basic 
attention of the Project with Integrate Dentistry. The Project is being applied since April 2012, and basic attention high indexes in the Closed 
Group Project were 89% (2012), 85% (2013), 84% (up to April 2014) and in Integrate Clinics, the indexes were respectively 19%, 20%, 
17%. In relation to absenteeism, the following results were obtained: Closed Group: 6% in 2012, 10% in 2013 and 12% up to April 2014; 
while in Integrate Dentistry, were 30%, 35% and 35%, respectively. Although the access to the Project is still restricted, the results obtained 
are expressive and favors a more efficient response to basic attention.

Key-words: Oral Health/programs; Health Promotion; Dental Care; Education in Dentistry.

INTRODUCTION

In the early years of Dentistry there was predominance of curing and restorative procedures. However, in the last decades, emphasis in the 
Preventive Dentistry attributed to the patient a major responsibility on his/her oral health.1 Elderton2 asserts that restorative treatment, by itself, does 
not ensures the oral health, on the contrary, with repetitive restorative cycle, problems may be added to the current ones.

The bacteria plaque is the main etiological factor of dental caries and periodontal diseases and its control is critical in the prevention and treat-
ment of these pathologies.3 Therefore,  the binomial education / motivation of patients becomes a sine qua non condition for obtaining oral disease 
control.1 According to Petry & Pretto4 most patients know of the need to brush their teeth daily to achieve good oral health, but often oral hygiene 
is poor, since the mechanical control of the plaque requires time, ability and perseverance. In view of this, only well-motivated patients adequately 
perform these procedures. 

The use of dental services on a regular basis provides increased patient contact with the dentist, making that issues like self-care, harmful health 
habits and knowledge about other diseases can be worked on.5 Moreover, it is necessary that attention must be given to educational lectures, oral 
hygiene instructions with models along with those directed to the needs of each individual, pamphlets and videos to motivate the patient.

 Studies show that motivated patients have better oral health perception, improved gingival condition, less tooth loss, and less likely to feel tooth 
pain.6-8

According to the Guidelines of the National Oral Health Policy (NBSP), the basic attention in oral health shall detect dental needs, provide 
necessary referrals, monitor the progress of treatment, as well as monitor and maintain rehabilitation in the post-treatment.9

The Oral Health Program (PSB) of the Brazilian Navy, provided in DSM-1001, develops an integrated and continuous set of actions and pre-
ventive and curative services, both individual and collective, to promote the oral health of users of the Navy Health System.10 In this view, on April 
2012, the Naval Policlinics of Niterói (PNN) implemented the Oral Health Project - Closed Group, to establish a systematic care for a pre-established 
universe of patients in need of primary treatment, so that they receive treatment release of treatment within thirty days and, when necessary, be 
forwarded to the resolution of problems with greater complexity, in specialized clinics.

By means of the project, the aim is to motivate the patient to complete the treatment, making him/her aware of the importance of prevention and 
health maintenance queries; increase in resolutivity of basic care and, consequently, the number of releases in the clinics; reduce patient treatment 
time; decrease absenteeism, and in long term, reduce the scheduling of the Dentistry Division of the Naval Policlinics of Niterói. 

1Dentist. Graduate in Cosmetic Dentistry by the Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Dental Division Assistant at Policlínica Naval de Niterói. 
E-mail: rdsvianna@gmail.com 
2Dentist. Graduate in Periodontics by the Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dental Division Assistant at Policlínica Naval de Niterói.
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METHODOLOGY OF ATTENDANCE

Users who enter at the Dental Clinics by the in-site and/or pho-
ne consultation scheduling system or through the Emergency Service 
(SPA), have their need for treatment evaluated and individual treatment 
plans are so established. At this time, they are classified as to risk of 
caries according to the CPO-D index (caried, missing and obturated) 
recommended by the World Health Organization (WHO), with CPO-D 
higher than five classified as high risk and less or equal to five consi-
dered low risk.

The patient selection for the Project is made by dentists of the 
Dental Division of PNN within this universe of served users. Patients 
with profile to compose this group are those with availability to attend all 
scheduled appointments and whose treatment needs can, in principle, 
be resolved within thirty days. Those selected patients attend a collecti-
ve lecture with the guidance of the Project and on the Promotion of Oral 
Health and sign a Free and Clarified Consent Term (FCCT). If neces-
sary, it is given an appointment for individual oral hygiene instruction.

Only a dentist from PNN receives the patients selected for the 
group. It is provided 20 hours per week for application of the Project with 
consultations in average duration of 40 minutes. 

 The treatment consultations are scheduled in advance, not exce-
eding the limit of five per patient. Therefore, all primary treatment propo-
sed must be capable of being solved within five consultations, within a 
term of one month. Generally, even in the selecting consultation, peria-
pical and bite-wing radiographs are performed to facilitate planning and 
a future need for referral to specialized care. Patients enrolled in the 
Project are counseled on planning their treatment and on the number of 
queries that they should attend. The absence of a consultation involves 
stopping the Project, as guidance in the TCLE and the user returns to 
the conventional system of appointments.

After being released in the primary treatment, the patient is refer-
red, if necessary, for the specialized care and instructed to return for a 
consultation of health maintenance within six months.

RESULTS

After 24 months of application of this system, it was found that:
From April 2012 to April 2014, 3601 consultations were available 

for the Closed Group Project and 3290 consultations were held, com-
prising 1,757 patients. The data obtained in the Project Closed Group 
are detailed in Table 1. In the same period, 32,078 consultations were 
provided in the Integrated Clinics of the Dentistry Division of PNN and 
21,393 were made, including patients already on treatment and 13,853 
new registrations. The data obtained in attendance of Integrate Clinics 
are detailed in Table 2. 

Table 1: Obtained Results - Closed Group Project.

Table 2: Obtained Results - Integrate Clinics.

In 2012, 11% of patients enrolled in the Project did not completed 
treatment for having missed the scheduled visits. In 2013, 15% were 
removed from the project and until April 2014, the abandonment index 
of treatment was 16%. All patients who remained in treatment were 
released. Only patients who did not justify the failure to queries, were 
removed from the project.

In the years 2012, 2013 and until April 2014, release indexes of 
basic care in the Closed Group Project were, respectively, 89%, 85%, 
84%. And in the same period in Integrated Clinic, the indexes were, res-
pectively, 19%, 20%, 17%. Chart 1 illustrates the comparison between 
the release indexes of Closed Group and Integrated Dentistry. 

Chart 1:  Comparison of Releases.

Regarding missed appointments the following data were obtained:   
Closed Group Project: 6% in 2012, 10% in 2013 and 12% up to April 
2014. And in Integrate Dentistry, 30% in 2012, 35% in 2013 and 35% 
up to April 2014. Chart 2 illustrates the comparison between the above 
indexes.

Chart 2: Comparison of Absences.

It is worth to clarify that for this study, secondary statistic data were 
used, not having any type of patient exposure, and, therefore, it was not 
necessary to submit to the Ethics Committee.

: 6
4-

66



66
 | 

  A
rq

 B
ra

s M
ed

 N
av

al
, R

io
 d

e 
Ja

ne
iro

, 7
5(

1)

DISCUSSION

The proximity between scheduled appointments and close profes-
sional - patient relationship facilitates the follow-up and completion of 
the designed planning9, allowing the patient a faster view of the results 
obtained. Thus, patients in the project become more motivated and 
aware of their role as co-responsible for maintaining their oral health1,6. 
In addition, the dentist evaluates in each query changing habits regar-
ding oral hygiene and can intervene and correct if necessary. Thus, after 
clinical release, the patient is able to maintain control of bacteria plaque, 
preventing a new manifestation of caries and a satisfactory periodontal 
health maintenance.3-5

Another relevant aspect of the Project success is the fact that a sin-
gle professional may conduct the treatment from start to finish, not arou-
sing any divergence between planning and clinical execution. Elderton 
noted that variations among dentists when making clinical examination 
may cause over-treatment.2 He also states that the restorative cycle is 
accelerated by changing the dentist, because it becomes easier to con-
demn a procedure that was not done. Thus, the teeth tend to deteriorate, 
because repeatedly restored elements tend to accumulate risks. 

Importantly, there is no concern with scheduling, since all appoint-
ments were scheduled in advance, as the treatment planning. Therefo-
re, it is necessary to perform an accurate oral diagnosis.

 The index of missing to the Project consultations, when compa-
red with the systematic of in-site and/or phone consultation scheduling 
system is lower, since the involvement of the patient with the treatment 
becomes more frequent and focused on the resolution of oral disease. 
Another factor which confirms a lower absenteeism is the facility that the 
patient has to be organized for the queries that have been programmed 
for a short time.

The release percentage of patients in the project is notoriously hi-
gher when compared with the Integrate Clinics and only patients who left 
the Closed Group were not released, indicating a treatment in primary 
care, resolutive to all patients who attended the scheduled consultations.  

Review consultations are scheduled by the in-site and / or phone 
consultation scheduling system and, if necessary, patients are reinserted 
in the Closed Group. However, it is expected that the need for treatment 
is low, and the emphasis given to prevention has resulted in a change 
of mentality in patients covered by the Project. Thus, visits to the dentist 
would become routine and not only in case of pain or when the disease 
is already installed.5,8 Consequently, in long-term, tooth loss, odontalgy 
and the need for treatment in specialized care would be reduced.7,8

CONCLUSION

The Closed Group Oral Health Project, inserted into the PSB of Bra-
zilian Navy, allows a closer patient care facilitating professional guidance 
with regard to oral health care and motivation with its treatment. Thus, in 
its time, it is fundamental for the success in dental treatment, once that 
the patient needs to understand the importance of his/her performance in 
control of oral diseased and the need to cooperate and trust in the profes-
sional who is treating of him/her. Therefore, it was possible to achieve an 
increase in the resolutivity of basic care, in percentage of clinical releases, 
as well as a reduction in the time of dental treatment. While access is still 
restricted to the Project, the results are significant and the reduction of the 
number of missing patients to queries was crucial in order that planning of 
designed treatment was completed and it was possible to restore the oral 
health of most patients enrolled in Project. Therefore, it is believed that 
the expansion of the application of Navy Health System Project would be 
beneficial for a more effective Dental Service. Note that an effective basic 
dental care may result, in medium and long term, in reduction of demand 
for specialized dental services, which implies in the reduction of costs to 
the System and user health.
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RESUMO

Trata-se de um estudo de caso com análise qualitativa, que teve como objetivos apresentar o histórico de saúde mental e analisar 
as estratégias de reabilitação social utilizadas para o resgate da cidadania possível de um paciente com diagnóstico de esquizofrenia. A 
coleta de dados foi realizada através de entrevista semi-estruturada, consulta ao prontuário e visitas domiciliares. Os cenários da pesquisa 
foram: o Centro de Atenção Diária (CAD) da UISM, a residência atual do paciente e aquela onde o mesmo residiu com os pais e irmãos. 
Após iniciar acompanhamento terapêutico no referido CAD, o paciente com o apoio da equipe interdisciplinar, passou a morar sozinho, 
realizar suas atividades domésticas e ter autonomia para gerenciar suas despesas. Desta forma, este estudo destacou a importância das 
práticas reabilitadoras para pacientes portadores de transtornos mentais, reforçando o quanto o apoio de uma equipe interdisciplinar faz 
diferença no resgate da autonomia e cidadania de sujeitos com vínculo social e familiar afetados. 

Palavras-chave: Reabilitação; Autonomia Pessoal.

INTRODUÇÃO

 Este estudo objetivou apresentar o histórico de saúde mental e analisar as estratégias de reabilitação social utilizadas para o resgate da 
cidadania possível de um paciente com diagnóstico de esquizofrenia.

R.B.C, 46 anos, sexo masculino, natural do Rio de Janeiro, teve a infância caracterizada por distanciamento familiar, uma vez que ele 
e outros dois irmãos passaram a maior parte desse período em colégios internos, quando no início da adolescência retornaram ao convívio 
familiar. 

 Segundo dados colhidos no prontuário, R.B.C cursou o ensino fundamental no final do ano de 1992. Há época, estava trabalhando 
há aproximadamente quatro anos nos serviços gerais de um colégio quando, ameaçou se atirar do prédio, tendo sido impedido por outros 
trabalhadores que se encontravam no local. 

A tentativa de suicídio culminou na internação por cerca de dois meses em um Hospital psiquiátrico, e durante este período, queixava-
se de estar “enjoado da vida”.  Nos anos de 1993 e início de 1994, foi novamente internado no mesmo hospital, e por breves períodos em 
um Posto de Assistência Médica (PAM), sob a alegação de ver coisas, escutar barulhos, e sentir que queriam matá-lo. No mês de abril de 
1994, o paciente abandonou sua casa e desapareceu por três dias, sendo encontrado no prédio do antigo Ministério da Marinha, de onde 
entraram em contato com a Unidade Integrada de Saúde Mental (UISM) e providenciaram sua remoção.

No primeiro atendimento na UISM, o paciente encontrava-se com 28 anos de idade, alegava ouvir vozes que o chamavam pelo nome 
e ver várias imagens geométricas e de bichos, alem de sentir a “cabeça pesada” e insônia. Já esteve em tratamento psiquiátrico outras 
vezes, mas não obteve melhora significativa, por isso recorreu ao Hospital da Marinha e iniciou seu acompanhamento, apresentando 
quadro delirante-alucinatório, sendo diagnosticado como esquizofrênico. 

¹Enfermeira Graduada pela Universidade Federal Fluminense. Especialista em Enfermagem Psiquiátrica pela Marinha do Brasil/IPUB/UFRJ. Mestre em História 
da Enfermagem pela EEAN/UFRJ. Doutora em História da Enfermagem pela EEAN/UFRJ. Encarregada da Divisão de Ensino Superior da Escola de Saúde da 
Marinha. COREN: 052818. /E- mail: anaorichio@gmail.com. 
²Enfermeira Graduada pela Escola de Enfermagem Anna Nery / UFRJ. Aperfeiçoada em Enfermagem Psiquiátrica pela Escola de Saúde da Marinha do Brasil. 
Mestranda em Psiquiatria e Saúde Mental pela EEAN/UFRJ. Ajudante da Divisão de Enfermagem da Unidade Integrada de Saúde Mental da Marinha do Brasil.
COREN-RJ: 114580. /E-mail:vivifolster@gmail.com.
³Enfermeira Graduada pela Sociedade Educacional do Leste Mineiro. Faculdade Doctum. Aperfeiçoada em Enfermagem Psiquiátrica pela Escola de Saúde da 
Marinha do Brasil. Mestre em Psiquiatria e Saúde Mental pela EEAN/UFRJ. Enfermeira do Centro de Atenção Diária. COREN-RJ: 178971.  /E-mail: bgma-
tos2005@yahoo.com.br.
4Enfermeira Graduada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Aperfeiçoanda em Enfermagem Psiquiátrica pela Escola de Saúde da Marinha 
do Brasil. COREN-RJ: 225906. /E-mail: bellatavares@yahoo.com.br
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A doença acarretou períodos de internações sucessivas e de 
acordo, com os dados coletados nos prontuários, tais internações 
foram marcadas por delírios, alucinações, dificuldade em expres-
sar suas emoções/ sentimentos e retraimento social. 

 Os pais de R.B.C também eram portadores de Esqui-
zofrenia, assim como dois dos outros sete irmãos. Em relato en-
contrado nos antigos prontuários, a casa dos pais onde R.B.C 
residia “era desorganizada, uma bagunça, as pessoas discutiam 
constantemente, com exceção do pai, uma pessoa calma”. A casa 
da família era própria, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e 
quintal, em terreno comprado pelo pai. A renda familiar era com-
posta à época pelos proventos do pai, que era militar, e de outros 
dois filhos, sendo que um deles recebia menos de um salário.

Em virtude da doença mental do pai, foi necessária a nomea-
ção de uma das filhas como sua represente legal (curadora), a fim 
de receber e administrar os proventos relativos à reforma instituída 
pela Marinha do Brasil. Nessa ocasião, há relatos no prontuário 
que afirmam a falta de adesão medicamentosa de R.B.C, que por 
vezes deixava de tomar os medicamentos para fornecê-los aos 
pais ou às irmãs doentes. Paralelo a isto, outro agravante era o 
fato da receita médica ficar em posse da referida curadora, que 
segundo o paciente, comprava somente parte dos medicamentos 
prescritos, argumentando que a “medicação estragava.” 

No ano de 2002, iniciou acompanhamento terapêutico no Centro de 
Atenção Diária (CAD) da UISM, que funciona em regime de internação 
parcial e tem como objetivos oferecer atendimento interdisciplinar através 
de oficinas terapêuticas, facilitar o processo de reinserção social dos usuá-
rios pelo acesso ao lazer e trabalho, incentivar o exercício dos direitos civis 
e fortalecer laços familiares e comunitários.

No entanto, questões sociais continuavam interferindo na adesão 
ao tratamento, quais sejam: a falta de recurso financeiro para arcar com 
o ônus do transporte coletivo e realizar acompanhamento contínuo, bem 
como o uso irregular da medicação pelo mesmo fator acima relacionado. 

No ano de 2010, o pai do paciente faleceu, deixando pensão 
militar para alguns filhos, incluindo o paciente em tela. Ato contí-
nuo, outra irmã do paciente foi nomeada como sua representante 
legal, agora dos irmãos interditados. Desde o ano de 2010, quan-
do ocorreu nova internação psiquiátrica, o paciente vem mantendo 
acompanhamento assíduo no CAD e começou a apresentar ga-
nhos terapêuticos significativos. 

Dentre estes ganhos, pôde-se identificar a melhora dos delirios 
e alucinações, diretamente relacionada à adesão medicamentosa, 
proporcionada tanto pela escolha acertada do antipsicótico, quanto 
pela garantia de sua ingestão, pois os pacientes que frequentam o 
CAD recebem medicação assistida, portanto supervisionada pela 
equipe de enfermagem. Procedimento esse que faz parte de um 
continuum do cuidado que estabelece a rotina para o usuário, para 
que gradativamente ele possa assumir uma postura mais ativa no 
que diz respeito à tomada das medicações. 

Porém os ganhos mais significativos estabeleceram-se à par-
tir da intervenção terapêutica realizada pela equipe do CAD de tra-
zer o paciente para morar próximo à UISM.  Fora do núcleo familiar 
adoecido, o paciente passou a morar sozinho e com supervisão 
da equipe. Além disso, o acompanhamento terapêutico realizado 
nas oficinas e o suporte da equipe multiprofissional proporcionou o 
resgate de aspectos importantes da autonomia de R.B.C..

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, onde a abordagem prin-
cipal foi modelada sob a forma de um estudo de caso, tendo em 
vista que é o tipo de pesquisa que oferece a opção de escolher 
um único caso como sujeito e a partir de então reunir informações 
detalhadas no sentido de apreender a totalidade de uma situação.  

Diante do exposto, o sujeito da pesquisa é um paciente com 
diagnóstico de esquizofrenia, sexo masculino, 46 anos, que faz 
tratamento em um dos cenários da pesquisa, a citar: o Centro de 
Atenção Diária (CAD) da UISM. 

O CAD destina-se ao atendimento dos usuários portadores de 
transtornos psíquicos graves, em especial a esquizofrenia e outras 
psicoses, que não têm indicação de internação em tempo integral, 
mas que apresentam prejuízos sócio-afetivos significativos  em de-
corrência da doença psiquiátrica.

Os objetivos do CAD são: oferecer atendimento à população 
de usuários do Serviço de Saúde da Marinha em regime de aten-
ção diária; gerenciar os projetos terapêuticos, oferecendo cuidado 
clínico eficiente e personalizado; e promover a inserção social dos 
usuários através de ações intersetoriais que envolvam educação, 
trabalho, esporte, cultura e lazer, montando estratégias conjuntas 
de enfrentamento dos problemas advindos da doença psiquiátrica. 

As atividades desenvolvidas pela equipe multidisciplinar e são 
realizadas  preferencialmente em grupo, em regime de oficinas 
terapêuticas, visto que o isolamento social é uma tônica dominan-
te no transcurso da doença. Estas oficinas possuem um caráter 
transformador e mimetizam atividades sócio-familiares que estão 
comprometidas com o acometimento da doença mental.

Para complementar os dados e reconstruir a história de vida 
do indivíduo em tela, foram também feitas visitas domiciliares na 
residência atual do paciente e naquela onde o mesmo residiu com 
os pais e irmãos.

Antes da realização da pesquisa obteve-se assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) por escrito 
do responsável legal do sujeito escolhido para o estudo, quando 
foram expostos os objetivos da pesquisa e solicitado a autorização 
para a divulgação dos resultados, além da garantia do compromis-
so na manutenção do sigilo. 

O instrumento utilizado na coleta dos dados foi um questioná-
rio de entrevista semi-estruturado, composto de cinco perguntas, 
que objetivavam levantar informações acerca do histórico de saú-
de mental do paciente em tela. Foi realizada pesquisa documental, 
no qual foram consultados todos os prontuários do individuo desde 
seu 1º atendimento no Hospital Psiquiátrico Militar, fato este ocor-
rido em 1994 até o ano de 2012. 

DISCUSSÃO

Este estudo aborda um caso de esquizofrenia, marcado pela 
desorganização familiar, sendo que parte dela está relacionada 
ao fato da família ser composta por cinco membros portadores de 
transtornos psíquicos. Estudos apontam para um caráter hereditá-
rio da patologia:  

A esquizofrenia é uma doença biológica, que envolve altera-
ções cerebrais, no nível celular e químico, acometendo diferentes 
funções psíquicas. A esquizofrenia não é atribuída puramente a 
causas psicológicas, como resultados de traumas ou estresse. 
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A causa da patologia é multifatorial, englobando fatores genéticos e 
ambientais. Diversos genes estão envolvidos na doença, tornando a 
hereditariedade um fator importante, como se observa na prática, a 
existência de mais de um esquizofrênico numa mesma família.1

Importantes psiquiatras europeus acreditavam, já no final do 
século XIX, que a esquizofrenia apresenta um caráter hereditário. 
Vários trabalhos foram realizados, confirmando uma maior agrega-
ção familiar à esquizofrenia. A partir de uma extensa revisão sobre 
o tema, Irving Gottesmann selecionou os 40 melhores estudos em 
famílias, realizados entre os anos de 1920 e 1987, e calculou o ris-
co médio de desenvolver esquizofrenia em parentes de pacientes 
com essa doença, conforme ilustrado na Tabela 1:2

Tabela 1: Risco para desenvolvimento de esquizofrenia ao longo da 
vidaem parentes de pacientes esquizofrênicos (modificado de Got-
tesman, 1991).

*Fonte: Vallada Filho (2000).

 Uma família com vários componentes esquizofrênicos sofre 
comprometimento em suas relações interpessoais. O percurso 
da vida de R.B.C. foi influenciado pela falta de estrutura familiar: 
“Meus pais não davam muita atenção porque também tinham do-
ença”. Quando questionado sobre como se sentia naquela família, 
relatou: “Sentia um pouco de vazio, sem o amor que eu via nas 
outras famílias, isso me deixava muito sentido”.

 As experiências de internamento de R.B.C não produziam 
melhora significativa em seus sintomas positivos e negativos, pelo 
contrário, ele vivenciava um ciclo vicioso, sem que houvesse ga-
nhos terapêuticos no intervalo de tempo que distava entre um inter-
namento e outro. Estudos internacionais mostram que as recaídas 
são mais freqüentes quando o ambiente familiar é estressante.3

Para esses pacientes, que não possuem suporte familiar ade-
quado, é fundamental um processo de reabilitação psicossocial 
que inclua um planejamento terapêutico individualizado. Tal pla-
nejamento deve levar em consideração o nível de dependência e 
necessidades sociais afetadas no individuo, priorizando questões 
como lazer, trabalho, renda e relações afetivas, aspectos essen-
ciais para uma qualidade de vida satisfatória.

Neste contexto, o objetivo do artigo é discutir questões relacio-
nadas à retomada da  cidadania de R.B.C Cabe uma definição sobre 
reabilitação psicossocial da International Association of Psychosocial 
Rehabilitation Services (1985) transcrita por Pitta (1996)4:

 [...] seria o processo de facilitar o indivíduo com limitações, a 
restauração, no melhor nível possível de autonomia do exercício 
de suas funções na comunidade [...] O processo enfatizaria as 
partes mais sadias e a totalidade de potenciais do indivíduo, me-
diante uma abordagem compreensiva e um suporte vocacional, 
residencial, social, recreacional e educacional, ajustado às de-
mandas singulares de cada indivíduo e de modo personalizado.4

Tal processo facilitador traz consigo estratégias de enfrenta-

mento individuais que dependem da área de fragilidade do indiví-
duo. Podem estar relacionadas, por exemplo, com o cuidado da hi-
giene, o manejo adequado do dinheiro, a utilização de transportes 
e locomoção pelas cidades, atividades gerais das rotinas do dia, 
manejo adequado de possíveis situações de estresse, isolamento 
e incapacidade de administrar o tempo livre, entre outras.5 Suas 
necessidades estão relacionadas com sua inserção na sociedade, 
de forma a garantir a retomada de seus papéis sociais.  

Assim sendo, resgatar os direitos de cidadania torna-se eixo 
prioritário, permitindo ao outro o poder de negociação nas diversas 
esferas da vida: afetiva, social e do trabalho é abrir possibilidade 
de recuperar o direito a sua cidadania, para que este indivíduo seja 
respeitado na sua diferença.6 

Para Amarante (1996)7 um novo contexto de cidadania é dar-lhe 
o real direito ao cuidado. Não de ser excluído, violentado, discrimi-
nado, mas de receber ajuda em seu sofrimento, em sua positividade 
e em sua possibilidade de ser sujeito. Enfim, trata-se de trabalhar 
efetivamente para que ele seja um sujeito de desejos e projetos.

Nesse sentido, o CAD, no qual R.B.C está inserido, está em 
consonância com o preconizado pela reforma psiquiátrica e com o 
processo de reabilitação psicossocial. As práticas realizadas neste 
espaço são estruturadas por meio de oficinas terapêuticas, que 
tem como objetivos a reestruturação do sujeito através de ativida-
des de vida prática e diária, retomada e valorização da cidadania e 
reprodução das atividades sócio-familiares comprometidas. 

R.B.C. apresentava demandas relativas ao manejo do dinhei-
ro e cartão de crédito, uso correto da medicação, a retomada do 
papel de gerenciador do lar e dos demais papeis sociais que se 
efetivaram a partir do exercício do poder de contratualidade. No 
universo social as “relações de trocas são realizadas a partir de um 
valor previamente atribuído para cada indivíduo dentro do campo 
social, como pré-condição para qualquer processo de intercâmbio. 
Este valor pressuposto é o que lhe daria o seu poder contratual”.8 

Outro aspecto importante a ser discutido diz respeito à auto-
nomia. É preciso entender que a autonomia plena acaba se tornan-
do um mito, e um dos principais fatores de exclusão de pacientes 
para integrarem projetos de reabilitação, deixando um número 
significativo destes sem assistência devida. A autonomia almejada 
deve ser aquela possível para cada indivíduo.6 

Ao ser questionado se teria autonomia para fazer suas ativida-
des sozinho, R.C.B considera que sim: “Hoje eu faço compras, lavo 
louça, faço comida... não fazia nada disso antes”.

A autonomia instrumentaliza o indivíduo a gerar normas e or-
dens para sua vida, conforme sua capacidade de enfrentamento 
das situações. Não devendo ser confundida com autosuficiência 
ou independência, pois certo grau de dependência é inerente ao 
ser humano, o problema é a dependência de forma restrita.7 Par-
tindo desse princípio, a busca pela autonomia reflete muito mais 
uma questão de conquista do que um modelo a ser atingido. E para 
cada indivíduo tem um valor diferente, manifesto em seus avanços, 
seja no modo de administrar suas finanças, no cuidado com sua 
higiene, ou no modo em relacionar-se com o outro.  

 Saraceno (2001)6 aponta três eixos como lócus de construção 
de aumento da capacidade contratual dos sujeitos: o morar, a rede 
social e o trabalho, cenários entendidos como lugares de trocas, 
espaços de relacionamento e negociações. 

O eixo da rede social é representado pelos vínculos que o in-
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dividuo terá a possibilidade de estabelecer convivendo com novos 
atores sociais nas suas incursões pelo território. Já o eixo do tra-
balho ganha uma conotação diferente, por exemplo, do vivenciado 
no manicômio, em que este é visto como terapia em si mesmo. 
No contexto da desinstitucionalização, o trabalho valida o indivíduo 
enquanto sujeito de direitos e possibilita o reconhecimento de seus 
desejos.

No eixo da rede social pode-se afirmar que o paciente tem 
atingido a proposta da reabilitação psicossocial e resgate de uma 
autonomia possível. O eixo do trabalho torna-se o próximo passo a 
ser implementado, configurando-se como um desafio. R.C.B mani-
festou desejo de retomar suas atividades laborais “Tenho vontade 
de voltar ‘a trabalhar’. Minha última tentativa foi numa lanchonete. 
Mas chamaram outra pessoa”. “Pode ser qualquer coisa pra ocu-
par o tempo. Quando fico sozinho em casa sem fazer nada”.

CONCLUSÃO 
 
O plano terapêutico estabelecido pela equipe do CAD para 

R.B.C., trilhou pela sua reinserção num espaço de troca na socie-
dade e seu reconhecimento enquanto sujeito de direitos e deveres. 
No entanto, a tão almejada reabilitação psicossocial faz parte de 
um processo e como tal não está encerrada em conquistas logra-
das pelo sujeito. Faz-se necessário avançar em novos desafios, 
que no caso em discussão está centrado no eixo do trabalho.

O convívio em um núcleo familiar adoecido dificultava o avan-
ço terapêutico e acarretava internações sucessivas sem alterações 
evolutivas do quadro, acompanhado por uma equipe multidiscipli-
nar engajada com a reabilitação psicossocial de seus pacientes. 

R.B.C. atingiu níveis satisfatórios de autonomia, ressocializa-
ção e integração com o meio, atualmente mora sozinho, freqüenta 
o CAD, executa atividades cotidianas sem prejuízo dos resultados, 
não manifesta mais sintomas psicóticos, faz uso correto das medi-
cações e faz planos para o futuro, almejando trabalhar e prosseguir 
sua vida. 
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ABSTRACT 

This is about a case study with a qualitative analysis that had as objective to present the description of mental health and analyze the stra-
tegies of social rehabilitation used for the rescue of the possible citizenship of a patient with schizophrenia diagnosed. The collection of data 
was carried out through half-organized interview, check to the handbook and domiciliary visits. The research scenarios were: the UISM’s 
Centro de Atenção Diária (CAD), the current patient residence and that one where he inhabited with parents and siblings. After initiate 
therapeutical accompaniment at the cited CAD, the patient with the support of a multidisciplinary team, started to live alone, carry out his 
domestic activities and have autonomy to manage his expenditures. In this way, this study highlighted the importance of the rehabilitative 
practices for patients with mental disorders, strengthening how much the support of a multidisciplinary team makes difference in the rescue 
of the autonomy and citizenship of ones with social and familiar bond affected. 

Key-words: Rehabilitation; Personal Autonomy.

INTRODUCTION

  This study had as objective to present the description of mental health and analyze the strategies of social rehabilitation used for 
the rescue of the possible citizenship of a patient with schizophrenia diagnosed.

R.B.C, 46 years old, male, born in Rio de Janeiro, had his childhood characterized by a distancing family, since he and two other 
brothers spent the majority of that period in boarding schools, when in their early teens returned to familiar conviviality. 

 According to the data collected in the handbook, R.B.C attended the elementary school at the end of 1992. At that time, he had been 
working for approximately four years as a janitor at a school when, threatened to jump off of the building, having been hindered by other 
workers who were at the place. 

     The suicide attempt culminated in hospitalization for about two months in a psychiatric Hospital, and during this period, he complai-
ned to be “sick of life”.  In the years 1993 and early 1994, he was hospitalized again in the same hospital and for brief periods in a Station 
of Medical Assistance (PAM), under the allegation to see things, listen to noises, and feel that someone wanted to kill him. On April, 1994, 
the patient abandoned his house and disappeared for three days, being found at an old building of the Ministry of Navy, from where they 
had entered in contact with the Integrated Unit of Mental Health (UISM) and provided his removal.

In the first attendance at UISM, the patient who was 28 years old alleged to hear voices that called him by his name and to see some 
geometric images and animals, in addition to feel a “heavy head” and insomnia. He had been already in psychiatric treatment other times, 
but did not get significant improvement, therefore, he appealed to the Navy Hospital and initiated his accompaniment, presenting deliriou-
s-hallucinatory picture, being diagnosed as schizophrenic. 
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The illness caused periods of successive hospitalizations and 
according to data collected from records; such hospitalizations had 
been marked by deliriums, hallucinations, difficulty of expressing 
his emotions or feelings and social retraction. 

 The R.B.C parents also were schizophrenic themselves, 
as well as two out of the other seven brothers. In a report found in 
old records, the house of R.B.C parents “was disorganized, a mess, 
and the people argued constantly, with exception of the father, a 
calm person”. The family house was owned by the family with two 
bedrooms, a living room, kitchen, bathroom and a patio, on a land 
bought by his father. The family income was composed at that time 
by the proceeds from the father, who was in the military, and two 
other sons, one of which received less than a salary.

Due to his father’s mental illness, it was necessary to appoint 
one of the daughters as his legal representative (curator), in or-
der to receive and administer the proceeds relating to the reform 
established by the Brazilian Navy. On that occasion, there have 
been reports in the record claiming the lack of adhesion of me-
dicine by R.B.C, which sometimes wouldn’t take the medicine in 
order to provide them to his parents or his sick sisters. Parallel to 
this, another aggravating factor was the fact that the prescription 
be in possession of the mentioned curator, which according to the 
patient, had bought only part of prescribed medicines, arguing that 
the “medication would expire.” 

In 2002, he began a therapeutic accompaniment at Centro de 
Atenção Diária (CAD) of UISM, which works as partial hospitaliza-
tion scheme and aims to offer interdisciplinary care through thera-
peutic workshops, facilitate the process of social reintegration of 
users by the access to leisure and work, encourage the exercise of 
civil rights and strengthen family and community ties.

However, social issues were interfering with treatment adhe-
rence, namely: the lack of financial resource to bear the burden of 
collective transport and perform ongoing monitoring, as well as the 
irregular use of medication by the same factor above related. 

In 2010, the patient’s father died, leaving military pension for 
some children, including the patient on screen. Continuous act, 
another sister of the patient was named as his legal representative, 
now of the interdicted brothers. Since 2010, while new psychiatric 
hospitalization, the patient has been maintaining frequent monito-
ring at CAD and began to introduce significant therapeutic gains. 

Among these gains, it could be identified the reduction of deli-
riums and hallucinations, directly related to the medication, occur-
red either by the right choice of antipsychotics and the guarantee of 
its ingestion, therefore patients who attend CAD receive attended 
medication, therefore, supervised by the nursing team. This proce-
dure is part of a continuum of the care that establishes the routine 
for the user, so that gradually he can assume a more active position 
regarding the taking of medication. 

However, the most significant gains had established from the 
therapeutical intervention performed by the CAD team of bringing 
the patient to live next to UISM.  Outside the sick familiar core, the 
patient had started to live alone and with supervision of the team. 
Moreover, the therapeutical monitoring performed in the workshops 
and the support of the multi-professional team provided the rescue 
of important aspects of R.B.C autonomy.

 METHODOLOGY 

This is about a qualitative research, where the main approach 
was shaped under the form of a case study, in view of that it is the 
type of research that offers the option to choose an only case as 
subject and then congregate information detailed in the direction to 
apprehend the totality of a situation.  

Therefore, the research subject is a patient with schizophrenia, 
male, 46 years old, in treatment at one of the research scenarios, 
namely: Centro de Atenção Diária (CAD) of UISM. 

CAD destines to the attendance of the carriers of serious psy-
chic disorders, especially schizophrenia and other psychoses that do 
not have indication of hospitalization at full time, but present signifi-
cant social-affective damages in result of the psychiatric illness.

The objectives of CAD are: to offer attendance to the population 
of users of the Navy Service of Health in a daily basis; to manage 
the therapeutical projects, offering efficient and personalized medical 
care; and to promote the social insertion of the users through inter-
sectional actions that involve education, work, sports, culture and lei-
sure, organizing joint strategies of confrontation of problems arising 
from the psychiatric illness. 

The activities are developed by the multidisciplinary team and 
carried out preferably in group, as therapeutical workshops, since 
the social isolation is a dominant tonic in the course of the illness. 
These workshops possess a transforming character and they mimic 
social-familiar activities that are compromised to the occurrence of 
the mental disease. 

To complement the data and reconstruct the history of life of the 
relevant individual, domiciliary visits in the current patient residence 
were also made and where he lived with his parents and siblings.

Before the accomplishment of the research, the Term of Free 
and Enlightened Consent (TCLE) was signed by the individual’s legal 
representative chosen for the study, when the research objectives 
had been displayed and requested the authorization for the releasing 
of the results, in addition to the guarantee of the commitment in the 
maintenance of the secrecy. 

The instrument used in the collection of data was a half-orga-
nized questionnaire of interview, composed of five questions, which 
objectified to raise information concerning the description of the rele-
vant patient mental health. A documentary research was carried out, 
in which the records of the individual since his first attendance in the 
Military Psychiatric Hospital, fact occurred between 1994 and 2012. 

DISCUSSION 

This study approaches a case of schizophrenia, marked by a 
family disorganization, being that part of it is related to the fact the 
family being composed of five members carrying psychic disorders. 
Studies point to a hereditary character of the pathology:  

The schizophrenia is a biological illness, which involves cere-
bral alterations, in the cellular and chemical level, affecting different 
psychic functions. The schizophrenia is not attributed purely to psy-
chological causes, as resulted from traumas or stress. The cause 
of the pathology is multifactorial, covering genetic and environ-
mental factors. Diverse genes are involved in the illness, becoming 
the hereditary succession an important factor, as it is observed in 
practice, the existence of more than a schizophrenic in the same fa-
mily.1                                                                                                                                          
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     Important European psychiatrists had believed in the late 
XIX Century that the schizophrenia presents a hereditary character. 
Some works had been performed confirming a higher aggregation 
familiar to the schizophrenia. From an extensive revision on the 
subject, Irving Gottesmann selected the 40 best studies in families, 
performed between 1920 and 1987, and he calculated the average 
risk to develop schizophrenia in relatives of patients with this ill-
ness, as illustrated in the Table 1:2 

Table 1: Risks for the squizophrenia development in the course squi-
zophrenic patient parents’ life (changed from Gottesman, 1991

*Source: Vallada Filho (2000).

 A family with many schizophrenic components suffers with its 
interpersonal relations. The R.B.C time life was influenced by the 
lack of a family structure: “My parents did not give much attention 
because they also had illness”. When questioned on how he felt 
inside that family, he told: “I felt a little emptiness, without the love 
that I saw in other families, this left me very sensible”.

The experiences of R.B.C hospitalization did not produce sig-
nificant improvement in his positive and negative symptoms, othe-
rwise, he lived deeply a vicious cycle without therapeutical gains 
in the time interval between one hospitalization and another one. 
International studies show that regressions are more frequent when 
the family environment is stressing.3

For these patients, who do not possess adequate family su-
pport, it is basic a process of psychosocial rehabilitation that inclu-
des an individualized therapeutical planning. Such planning must 
take in consideration the level of dependence and social necessi-
ties affected in the individual, prioritizing questions as leisure, work, 
income and affective relations, essential aspects for a satisfactory 
quality of life.

In this context, the objective of the article is to argue questions 
related to retaken of the citizenship of R.B.C. A definition on psy-
chosocial rehabilitation of the International Association of Psycho-
social Rehabilitation Services (1985) is transcribed by Pitta (1996)4:

 […] would be the process to facilitate the individual with 
limitations, the restoration, in a better possible level of auto-
nomy of the exercise of its functions in the community […] 
The process would emphasize the healthiest parts and the 
totality of potentials of the individual, by means of a com-
prehensive approach and a vocational, residential, social, 
recreational and educational support, adjusted to the singu-
lar demands of each individual and in a personalized way.4

Such facilitating process brings individual strategies of confron-
tation that depend on the fragility area of the individual. They can 
be related, for example, with the care of the hygiene, the adequate 
handling of the money, the use of transportation and locomotion in 
the cities, general activities of daily routines, adequate handling of 
possible stressing situations, isolation and incapacity to manage 
free time, among others.5 Its needs are related to its insertion in the 
society, in order to guarantee the retaken of its social roles.  

Thus, to rescue the citizenship rights becomes priority axis, 

allowing to the other the power of negotiation in diverse areas of 
life: affective, social and of work is to open the possibility to recover 
the right of its citizenship, so that this individual is respected in its 
difference.6 

For Amarante (1996)7 a new context of citizenship is to give the 
actual right to care. Not being excluded, assaulted, and discrimina-
ted, but to receive aid to its suffering, its positivity and possibility of 
being an individual. Ultimately, it is to work effectively so that he is 
an individual of desires and projects.

 In this sense, CAD, in which R.B.C is inserted, is in accordan-
ce with the praised by the psychiatric reform and with the process of 
psychosocial rehabilitation. The practices performed in this space 
are organized by means of therapeutical workshops, which have 
as objective the reorganization of the individual through activities of 
practical and daily life, retaken and valuation of the citizenship and 
reproduction of the compromised social-family activities. 

R.B.C. presented demands related to the handling of the mo-
ney and credit card, correct use of medication, retaken of its pro-
vider role and too many social roles that had accomplished from 
the exercise of the contractual power. In the social universe the 
“relations of exchanges are performed from a value previously attri-
buted to each individual inside the social field, as pre-condition for 
any process of interchange. This estimate value is what would give 
him his contractual power”.8 

Another important aspect to be argued is related to the auto-
nomy. It is necessary to understand that full autonomy becomes 
into a myth, and one of the main factors of exclusion of patients 
to integrate rehabilitation projects, leaving a significant number of 
these without due assistance. The desired autonomy must be that 
possible one for each individual.6 

 When questioned if he would have autonomy to make his ac-
tivities alone, R.C.B considered yes: “Today I do shopping, wash 
dishes, make food… I did not do anything like this before”.

Autonomy instrumentalizes the individual to generate stan-
dards and orders for its life, as its capacity of facing situations. Not 
to be confused with self-sufficiency or independence, therefore, 
certain degree of dependence is inherent to the human being, the 
problem is the dependence as restricted form.7 Based on this prin-
ciple, the search for the autonomy reflects much more a question 
of conquest than a model to be reached. And for each individual 
has a different value, manifested in its progress, either in the way 
to manage its finances, in the care with its hygiene, or in the way 
he relates with others.  

 Saraceno (2001)6 points three axes as locus of construction 
to increase the contractual capacity of individuals: the living, the 
social network and work, scenarios as places of exchange, spaces 
of relationship and negotiations. 

The axis of social network is represented by bonds the indivi-
dual will have the possibility to establish coexisting with new social 
actors in its incursions in the territory. The axis of work gains a 
different connotation, for example, by lived inside a mental hospital 
where this is seen as a therapy itself. In the context of deinstitutio-
nalization, the labor validates the individual as a subject of rights 
and allows the recognition of his desires.

In the axis of social network it can be affirmed that the pa-
tient has reached the proposal of the psychosocial rehabilitation 
and rescue of a possible autonomy. The axis of the work becomes 
the next step to be implemented, configuring itself as a challenge. 
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R.C.B expressed the desire to retake its occupational activities “I 
want to come back `to work’. My last attempt was in a snack bar. 
But they called another person”. “It can be anything to occupy the 
time, when I’m alone at home doing nothing”.

CONCLUSION 
 
The therapeutical plan established by the CAD team for R.B.C., 

trailed by his reinsertion in a space of exchange in the society and 
his recognition as an individual of rights and duties. However, so 
desired psychosocial rehabilitation is part of a process and as such 
is not locked up in conquests achieved by the individual. It is neces-
sary to advance onto new challenges that in the case in question 
are centered in the work axis.

The conviviality in a sick family core made it difficult the thera-
peutical advance and caused successive hospitalizations without 
improvement of alterations, followed by a multidisciplinary team 
engaged with the psychosocial rehabilitation of its patients. 

R.B.C. reached satisfactory levels of autonomy, re-socializa-
tion and integration with the medium. Nowadays, he lives alone, 
attends CAD, executes daily activities without damage of the re-
sults, not expresses more psychotic symptoms, makes correct use 
of medication and makes plans for the future, longing for working 
and to continue its life. 
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RESUMO

O uso de animais para fins didáticos e científicos sempre foi assunto de discussão tanto pelo público em geral quanto pela comuni-
dade científica. Linhas filosóficas contra e a favor do uso surgiam enquanto a ciência evoluía graças à exploração da relação ser humano/
animais. Para regular o uso de animais para pesquisa e ensino no Brasil, surge em 2008 a Lei 11.974, pautada na Ética e no Bem-Estar 
Animal. O presente estudo apresenta a evolução do pensamento e das práticas no uso de animais em experimentação e a adequação do 
Instituto de Pesquisas Biomédicas do Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD) às atuais regulamentações.

Palavras-chave: Animais de Laboratório; Ética; Experimentação Animal; Legislação.

INTRODUÇÃO

O uso dos animais como modelo para estudos sobre o conhecimento do ser humano, sua biologia, fisiologia, sistemas e doenças que 
os afetam remonta os primórdios da civilização. Os primeiros relatos de dissecações para fins didáticos datam de 550 a.C. com Hipócra-
tes.1 A busca pelo conhecimento fez com que pesquisadores utilizassem os animais de forma indiscriminada. Assim, os abusos cometidos 
no uso dos animais em experimentação eram justificados pelos benefícios à humanidade gerados com as pesquisas.2 Este pensamento 
está contido na visão racionalista do filósofo René Descartes (1596-1650),que considerava os animais como máquinas passíveis de 
utilização indiscriminada pelos seres humanos.3

Em contrapartida à visão racionalista de Descartes, o início do século XIX caracterizou-se pelo surgimento de pensamentos mais 
contundentes sobre a relação de exploração dos animais pelos seres humanos. Para Jeremy Bentham (1748-1832), a questão não se 
limita ao fato de os animais raciocinarem ou não, e sim se eles são capazes de sofrer. Suas considerações formaram as bases da Ética 
Animal.3

1Médica Veterinária. Ajudante da Seção de Cirurgia Experimental do Instituto de Pesquisas Biomédicas (IPB) do Hospital Naval Marcílio Dias. Doutora 
em Ciências pela Faculdade de Medicina – UFRJ 
2Médica Veterinária. Encarregada da Seção de Cirurgia Experimental do Instituto de Pesquisas Biomédicas (IPB) do Hospital Naval Marcílio Dias. Dou-
toranda em Ciências pela Fiocruz. 
3Bióloga. Professora Adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Campus Xerém. Doutora em Ciências pelo Departamento de Biofísica da UFRJ. 
Pesquisadora convidada do Instituto de Pesquisas Biomédicas (IPB) do Hospital Naval Marcílio Dias. E-mail: biancaortiz@xerem.ufrj.br. 
4Biólogo. Pós-Doutor com Doutorado em Biociências Nucleares pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Encarregado da Seção de Pes-
quisa Clínica do Instituto de pesquisa Biomédica (IPB) do Hospital Naval Marcílio Dias.
5Médico. Especialização Observership pela Cleveland Clinic Florida. Encarregado do Instituto de Pesquisas Biomédicas (IPB) do Hospital Naval Marcílio Dias.
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Bem-estar e Ética Animal

Além do reconhecimento dos animais como seres sencientes 
(possuidores de capacidade de sentir), o avanço da ciência mos-
trou a importância da manutenção de organismos saudáveis para a 
melhor resposta ao estímulo experimental. Surge assim, o conceito 
de bem-estar animal, que pode ser definido como o estado de um 
organismo em que há harmonia física e mental. Para tal, devem 
ser fornecidas as condições necessárias para que o indivíduo se 
adapte ao meio interno (como temperatura e conteúdo hídrico) 
e ao meio externo (como temperatura e som). Para alcançar um 
nível adequado de bem-estar, os seguintes aspectos devem ser 
considerados: a etologia (comportamento) e a biologia da espécie 
animal em estudo;o manejo e as condições ambientais adequadas 
à espécie; a supressão ou extinção da dor e do estresse e a cons-
ciência de estar utilizando um ser senciente.4 

A Lei de crueldade contra animais foi instituída no Reino Unido 
em 1876. A publicação do livro “The Principles of Humane Ex-
perimental Technique” nos Estados Unidos em 1959, de autoria 
de William M. S. Russel e Rex L. Burch constitui até hoje uma 
das mais importantes contribuições à prática na experimentação 
animal.3 Desde então ficou estabelecido o conceito dos 3 “Rs” (Re-
duce, Replace, Refine), base da humanização e do uso ético do 
uso dos animais em experimentação.

Os 3 “Rs”

Replace (Substituição): É a utilização de métodos alternati-
vos ao uso de animais em experimentos. Assim, considera-se o 
uso de espécie mais abaixo na escala zoológica ou para micro-
organismos (uso controverso); uso de técnicas físico-químicas 
(como a determinação da potência de insulina por cromatografia 
líquida de alta eficiência (HPLC); uso de modelos matemáticos ou 
computacionais (banco de dados formado por informações obtidas 
no passado); uso de sistemas in vitro (como cultura de células).

Reduction (Redução): Consiste na obtenção de resultados 
significativos para se responder ao objetivo da pesquisa cientí-
fica utilizando-se o menor número possível de animais. Para se 
conseguir tal redução, há necessidade de acurada metodologia 
estatística bem como a padronização das raças, do manejo e da 
manutenção destes animais, evitando assim viéses que originem 
diferentes respostas ao desafio estudado.

Refinement (Refinamento): Refere-se às modificações re-
alizadas no alojamento e/ou no procedimento experimental para 
minimizar o nível de estresse e dor causada ao animal. Para tal é 
imprescindível a presença do médico veterinário durante os proce-
dimentos envolvendo os animais.2-3,5,6 

Situação no Brasil quanto ao uso de animais em 
experimentação

O médico, ex-presidente da Fiocruz e então deputado Sér-

gio Arouca apresentou em 1995 um projeto de lei nacional que 
versava sobre o uso de animais em experimentação. Enquanto 
eraaguardada a entrada do projeto em pauta, no Rio de Janeiro foi 
aprovada, na Câmara Municipal, no final de 2007, a Lei 4.685, que 
estabelece multa para maus-tratos a animais e sanções adminis-
trativas a serem aplicadas a quem os praticar, sejam eles pesso-
as físicas ou jurídicas, no âmbito do Município do Rio de Janeiro. 
Na prática, a Lei de autoria do ator e vereador Claudio Cavalcanti 
colocou em risco todas as pesquisas envolvendo a utilização de 
animais bem como a fabricação de vacinas por instituições como a 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o Instituto Nacional de Câncer 
José de Alencar Gomes da Silva (INCA) e a Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ).7-8 A real ameaça às pesquisas científi-
cas reascendeu a urgência, em nível nacional, da aprovação de 
uma Lei regulamentadora sobre o tema. Foi assim que em 2008 
foi aprovada a Lei 11.794, conhecida como Lei Arouca9,que regula-
menta a criação e o uso de animais para pesquisa e ensino.3

Lei N. 11.794, de 8 de outubro de 2008

De acordo com o Capítulo I da Lei, os animais das espécies 
classificadas como filo Chordata, subfilo Vertebrata, são passíveis 
de serem utilizados em atividades de pesquisa científica. Esta, por 
sua vez, compreende a ciência básica, ciência aplicada, desenvol-
vimento tecnológico, produção e controle da qualidade de drogas, 
medicamentos, alimentos, imunobiológicos, instrumentos, ou quais-
quer outros testados em animais, conforme definido em regulamento 
próprio (Art 1º. § 2 º.).

A Lei cria ainda o Conselho Nacional de Controle de Experi-
mentação Animal – CONCEA, presidido pelo Ministro de Estado 
da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Compete ao CONCEA 
formular, estabelecer e rever periodicamente as normas relativas 
ao uso e cuidados dos animais em experimentação de forma que 
estes recebam tratamento humanitário. Além disto, compete ao 
CONCEA o credenciamento de instituições para criação ou utili-
zação de animais em ensino e pesquisa científica, bem como o 
cadastramento dos pesquisadores e respectivas pesquisas e pro-
cedimentos que envolvem a utilização de animais. O CONCEA 
tem competência para restringir ou proibir experimentos que julgar 
serem de elevado grau de agressão ao animal, levando em consi-
deração a relação entre o nível de sofrimento para o animal e os 
resultados práticos que se esperam obter.

Para credenciamento, junto ao CONCEA, das instituições de 
ensino e pesquisa com animais é indispensável a criação prévia de 
Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA. Esta é integrada 
por médicos veterinários, biólogos, docentes e pesquisadores na 
área específica, além de um representante de sociedade protetora 
de animais, legalmente estabelecida no País. Compete à CEUA 
examinar previamente os procedimentos de ensino e pesquisa 
para determinar sua compatibilidade com a legislação aplicável.
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Com o intuito de priorizar o bem estar e a ética na utilização 
de animais na experimentação, o capítulo IV da lei preconiza que, 
em cumprimento ao conceito dos 3 “Rs”, deve-se sempre que pos-
sível fotografar, filmar ou gravar as práticas de ensino, de forma 
a permitir sua reprodução para ilustração de práticas futuras, evi-
tando-se a repetição desnecessária de procedimentos didáticos 
com animais (Replacement); Reduzir ao máximo o número de 
animais, evitando-se o uso indiscriminado de animais para obter o 
mesmo resultado (Reduce); Os experimentos que possam causar 
dor e/ou angústia, deverão ser realizados com o uso de sedativos, 
analgésicos e/ou anestésicos (Refinement).

O Uso de Animais no Instituto de Pesquisas Bio-
médicas do HNMD

A tradição da equipe médica na área de experimentação ani-
mal remonta à década de 30, quando foram realizadas as primei-
ras cirurgias experimentais de pequeno e médio porte no Instituto 
Naval de Biologia, atual Instituto de Pesquisas Biomédicas (IPB). 
Os experimentos realizados tiveram papel fundamental na forma-
ção e qualificação profissional através de cursos de prática cirúr-
gica para os residentes de medicina, além do estabelecimento de 
novas técnicas terapêuticas e cirúrgicas.

Devido ao aumento da demanda de projetos e atividades de 
ensino que envolve a utilização de animais no HNMD, houve a 
necessidade de paralisação das atividades do IPB em 2005 para 
revitalização e adequação das edificações e da infraestrutura às 
normas de utilização dos animais. Após a realização destas mu-
danças, o HNMD foi também contemplado com o Edital FAPERJ 
Nº 19/2012 - Programa “Apoio à Infraestrutura de Biotérios em 
Instituições de Ensino e Pesquisa Sediadas no Estado do Rio de 
Janeiro – 2012”.

Os camundongos (Mus musculus) são os animais de experi-
mentação mais utilizados na investigação experimental em todo o 
mundo.3 O IPB foi estruturado para atender - entre outras ativida-
des científicas e tecnológicas - ao funcionamento de um biotério de 
experimentação para camundongos em uma sala com aproximada-
mente 20m². Para garantir o bem-estar da espécie animal alojada, 
os animais são mantidos em racks ventilados com 56 micro-isola-
dores cada, perfazendo um total de 112. Os micro-isoladores con-
tidos nos racks representam a casa do animal (micro-ambiente), 
devendo ser o mais confortável possível e com espaço suficiente 
para permitir que o animal realize de forma satisfatória suas neces-
sidades fisiológicas, comportamentais e alimentares.3 Em relação 
ao macro-ambiente, as condições de luminosidade, temperatura 
e ruídos devem ser controladas de acordo com a necessidade da 
espécie animal em consideração, ou seja, o camundongo. A sala 
possui um sistema de ar condicionado e exaustão, todos dotados 
de filtros HEPA (High EfficiencyParticulate Air). Existe ainda, 
próximo à sala destinada à criação do biotério, uma sala reserva-

da ao laboratório de experimentação animal, que representa uma 
conveniência e facilitação para o desenvolvimento das pesquisas 
que envolvam os animais. O acesso ao biotério é precedido por 
uma sala de paramentação, determinando uma barreira à entrada 
de pessoas e materiais, com sistema de condicionamento de ar 
independente do biotério e da sala de experimentação. Destaca-se 
ainda nas instalações, a presença de sala de lavagem e esteriliza-
ção de materiais, além de salas independentes para estoque de 
ração, maravalha e material de limpeza.

Em conformidade com as determinações do CONCEA, foi ins-
tituída a Comissão de Ética do Uso de Animais (CEUA-HNMD). 
A CEUA-HNMD é composta por 12 membros escolhidos entre 
profissionais e pesquisadores da área de saúde, incluindo pelo 
menos um médico veterinário e um biólogo, além de um represen-
tante da sociedade protetora dos animais legalmente estabelecida. 
Todo e qualquer projeto de pesquisa ou procedimento de ensino 
que utilize animais no HNMD deve ser submetido inicialmente à 
CEUA para determinar sua compatibilidade com a legislação (Lei 
11.974/2008 e Resoluções Normativas emitidas pelo CONCEA). 
Juntamente deve ser entregue ao CONCEA o Formulário Unificado 
para Solicitação de Autorização para Uso de Animais em Ensino e/
ou Pesquisa, que se encontra no site do Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovação. Neste formulário devem ser fornecidas infor-
mações referentes ao pesquisador, ao projeto, e aos procedimen-
tos experimentais a serem realizados nos animais, como o grau 
de estresse e dor causado com o procedimento e o uso de medi-
camentos analgésicos e anestesia. Somente após análise destes 
documentos pelos membros da CEUA, esta se pronunciará quanto 
à decisão final sobre a realização ou não da atividade no HNMD.

CONCLUSÕES

Apesar da contínua evolução observada no campo científico, 
a necessidade da utilização de modelos animais nas pesquisas 
biomédicas é indiscutível visto que, ainda hoje, não existem mo-
delos alternativos cientificamente validados e a substituição total 
destes modelos ainda está longe de acontecer. Sendo assim, a 
utilização de animais sencientes em pesquisa deve ser balizada 
por questões éticas, conscientizando as próximas gerações de 
cientistas a promoverem uma ciência sempre aliada aos princípios 
éticos, o que tornaria a relação entre a sociedade e a comunidade 
científica cada vez mais respeitosa e confiável. 

Ciente de que a reprodutibilidade e confiabilidade dos resul-
tados envolvendo animais dependem da qualidade e instalações 
existentes no biotério, o HNMD, reconhecido como Instituição de 
Ciência e Tecnologia (ICT) desde 2012, possui estrutura básica 
para a utilização de animais na pesquisa, possuindo pessoal es-
pecializado, bem como instalações adequadas e devidamente re-
gulamentadas. 

O Instituto de Pesquisas Biomédicas (IPB-HNMD), local em 
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que se encontra o equipado biotério de experimentação da insti-
tuição, possui uma equipe multidisciplinar com vasta experiência 
no campo da pesquisa científica, além de estar em consonância 
à legislação vigente, possuindo uma CEUA própria e registro no 
CONCEA do MCTI. Sendo assim, de acordo com a regulamen-
tação vigente no Brasil (Lei n. 11.974/2008), todas as atividades 
de pesquisa e ensino envolvendo animais nas dependências do 
HNMD são norteadas pelo conceito dos 3 “Rs”. 

Com a expansão do interesse e do desenvolvimento de ati-
vidades científicas nas dependências do HNMD e uma crescente 
demanda de projetos e atividades de ensino que visam à experi-
mentação animal, o IPB busca a contínua aquisição de melhorias 
no biotério da instituição, de forma a garantir, com ética e respon-
sabilidade, a evolução de pesquisa e desenvolvimento no HNMD, 
permitindo realização de protocolos experimentais, desenvolvi-
mento de novos trabalhos de conclusão de curso, dissertações e 
teses, bem como publicação de artigos científicos.

Tendo em vista a natureza de suas atividades e estruturação, 
compete ao IPB-HNMD, como órgão da estrutura de Saúde da Ma-
rinha do Brasil, a centralização e execução das atividades de Pes-
quisa & Desenvolvimento realizadas na ICT-HNMD, desenvolvidas 
em conjunto com a comunidade científica nacional e internacional, 
dotando a Marinha do Brasil de estrutura intelectual de pesquisa 
capaz de arcar com os novos desafios no desenvolvimento da pes-
quisa em saúde.
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ABSTRACT

The use of animals for educational and scientific purposes has always been a subject of discussion by both the general public and the scientific 
community. Philosophical lines against and in favor of the use arose while science evolved by exploiting the relationship between human beings / 
animals. In order to control the use of animals for research and teaching in Brazil, the federal law 11,974 was established in the 2008, based on Ethics 
and Animal Welfare. The following text briefly presents the evolution of thought and practice in the use of animals in experimentation and the adequacy 
of the Institute of Biomedical Research of the Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD) to the current regulations.

Key-words: Animals, Laboratory; Ethics; Animal Experimentation; Legislation.

INTRODUCTION
 
The use of animals as a model for studies on the knowledge of the human being, its biology, Physiology, systems and diseases that affect dates 

from the dawn of civilization. The first reports of dissections for educational purposes dates back to 550 BC with Hippocrates.1 the search for know-
ledge has made researchers use animals indiscriminately. Thus, the abuses in the use of animals in experimentation were justified by the benefits to 
humanity generated with the polls.2 This thought is contained in the Rationalist vision of the philosopher René Descartes (1596-1650), which regarded 
the animals as machines subject to indiscriminate use by humans.3

In contrast to rationalist vision of Descartes, the early 19th century was characterized by the emergence of more damning thoughts about the 
relationship of exploitation of animals by humans. Jeremy Bentham (1748-1832), the issue is not limited to the fact that animals speak to you or not, but 
if they are able to suffer. Their considerations formed the basis of Animal Ethics.3

1Veterinary Doctor. Assistant of Experimental Surgery Section on Instituto de Pesquisas Biomédicas (IPB) of Hospital Naval Marcílio Dias. PhD in Sciences 
by the Medicine University – UFRJ.
2Veterinary Doctor. Responsible for the Experimental Surgery Section of Instituto de Pesquisas Biomédicas (IPB) of Hospital Naval Marcílio Dias. PhD 
student in Sciences by Fiocruz.
3Biologist. Adjunct Professor of Universidade Federal do Rio de Janeiro, Campus Xerém. PhD in Sciences by the Biophysics Department of UFRJ. Invited 
researcher of Instituto de Pesquisas Biomédicas (IPB) of Hospital Naval Marcílio Dias. E-mail: biancaortiz@xerem.ufrj.br
4Biologist. Pos-Doctor with PhD in Nuclear Biosciences by the Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Responsible for the Clinic Research 
Section of Instituto de Pesquisas Biomédicas (IPB) of Hospital Naval Marcílio Dias.
5Doctor. Observership on Cleveland Clinic, Florida. Responsible for Instituto de Pesquisas Biomédicas (IPB) of Hospital Naval Marcílio Dias.
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 Welfare and Animal Ethics

In addition to the recognition of animals as sentient beings (posses-
sors of ability to feel), the advancement of science showed the importan-
ce of maintaining healthy bodies for better response to experimental sti-
mulus. Thus arises the concept of animal welfare that can be defined as 
the State of an organism in which there is physical and mental harmony. 
To this end, the necessary conditions must be provided for the individual 
suits internal medium (such as temperature and water content) and the 
external environment (such as temperature and sound). To achieve an 
adequate level of well-being, the following aspects should be considered: 
the ethology (behavior) and the biology of animal species under study; 
the handling and environmental conditions appropriate to the species; 
the suppression or extinction of pain and stress and the conscience to be 
using a sentient being.4 

The law of cruelty to animals was instituted in the United Kingdom 
in 1876. The publication of the book “The Principles of Humane Experi-
mental Technique” in the United States in 1959, authored by William M. 
S. Russel e Rex L. Burch is until today one of the most important contri-
butions to practice in animal testing.3 since it was established the concept 
of the 3 “Rs” (Reduce, Replace, Refine), base of the humanization and 
the ethical use of animals in experimentation.

The 3 “Rs”

Replace: is the use of alternative methods to using animals in 
experiments. Thus, it is considered the use of species lower in scale or 
Zoological for microorganisms (use controversial); use of physicochemi-
cal techniques (such as determining the potency of insulin by high-perfor-
mance liquid chromatography (HPLC); use of computational or mathe-
matical models (database consisting of information obtained in the past); 
use of systems in vitro (cell culture).

Reduction: Consists in obtaining significant results to meet the 
goal of scientific research using the smallest possible number of animals. 
To achieve such a reduction, there is a need for accurate statistical me-
thodology as well as the standardization of races, the management and 
maintenance of these animals, thus avoiding bias that entail different res-
ponses to the challenge studied.

Refinement: refers to modifications carried out in the accommo-
dation and/or experimental procedure to minimize the level of stress and 
pain caused to the animal. To this end it is essential to the veterinarian’s 
presence during procedures involving animals.2-3,5,6

Situation in Brazil regarding the use of animals in ex-
perimentation

The doctor, former President of Fiocruz and then representative 
Sérgio Arouca presented in 1995 a national bill was about the use of ani-
mals in experimentation. While was expected the entrance to the project 
at hand, in Rio de Janeiro was approved, at the Town Hall, at the end of 
2007, the law establishing 4,685 fine for mistreatment of animals and 
administrative sanctions to be applied to the practice, whether they are 
individuals or legal entities, within the Municipality of Rio de Janeiro. In 
practice, the law written by the actor and Councilman Claudio Cavalcanti 
has jeopardized all research involving the use of animals as well as the 
manufacture of vaccines by institutions such as the Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), the National Cancer Institute José de Alencar Gomes da 
Silva (INCA) and the Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ).7-8 the 

real threat to scientific research has boosted commercial activities the 
urgency, at the national level, the adoption of a regulatory Law on the 
subject. So it was that in 2008 was approved the law 11,794, known as 
Lei Arouca9, which regulates the creation and use of animals for research 
and teaching.3

Law n. 11,794, of October 8, 2008

According to chapter I of the law, animals of the species classified 
as a phylum Chordata, subphylum Vertebrata, are likely to be used in 
scientific research activities. This, in turn, understand the basic science, 
applied science, technological development, production and quality con-
trol of drugs, medicines, foods, immunobiological, instruments, or any 
other tested on animals, as defined in regulation itself (art. 1 § 2 para.).

The law still creates the National Council for Animal Experimentation 
Control – CONCEA, chaired by Minister of State for science, technology 
and innovation (MCTI). It is incumbent upon the CONCEA formulate, es-
tablish and periodically review the standards relating to the care and use 
of animals in experimentation so that they receive humane treatment. 
Furthermore, it is incumbent upon the institutions accreditation CONCEA 
for creation or use of animals in teaching and scientific research, as well 
as the registration of researchers and their research and procedures 
involving the use of animals. The CONCEA has authority to restrict or 
prohibit experiments that judge be of high degree of animal aggression, 
taking into consideration the relationship between the level of suffering for 
the animal and the practical results that if you expect to get.

For accreditation, together with CONCEA, teaching and research 
institutions with animals is essential to the creation of the Ethics Commit-
tee on the use of Animals – CEUA. This is composed of veterinarians, 
biologists, teachers and researchers in specific area, as well as a repre-
sentative of SPCA animals, legally established in the country. The CEUA 
examine previously teaching and research procedures to determine its 
compatibility with the applicable legislation.

In order to prioritize the well-being and the ethical use of animals in 
experimentation, the chapter IV of the law envisages that, in compliance 
with the concept of the 3 “Rs”, it should be whenever possible photo-
graphing, filming or recording of teaching practices, in order to allow its 
reproduction for illustration of future practices, avoiding unnecessary re-
petition of didactic procedures with animals (Replacement); Reduce the 
number of animals, avoiding the indiscriminate use of animals to achieve 
the same result (Reduce); The experiments which may cause pain and/
or distress, shall be conducted with the use of sedatives, analgesics and/
or anesthetics (Refinement).

The use of Animals in Biomedical Research Institute, 
HNMD

The tradition of medical staff in the area of animal experimentation 
dates back to the 30, when they were performed the first experimental 
surgeries for small and medium businesses in the Navy Institute of bio-
logy, current Biomedical Research Institute (IPB). The experiments con-
ducted were instrumental in the formation and professional qualification 
through surgical practice courses for medical residents, in addition to the 
establishment of new therapeutic and surgical techniques.

Due to increased demand for education projects and activities invol-
ving the use of animals in HNMD, there was the need to halt the activities 
of IPB in 2005 for revitalization and adaptation of buildings and infrastruc-
ture using standards of animals. After these changes, the HNMD was 
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also awarded the Edict FAPERJ paragraph 19/2012-Program “laboratory
-infrastructure support in teaching and Research Institutions Based in the 
State of Rio de Janeiro – 2012”.

The mice (Mus musculus) are the animals most commonly used 
experimentation in experimental research worldwide.3 the IPB was struc-
tured to meet-among other scientific and technological activities-the ope-
ration of a vivarium of experimentation to mice in a room with approx. 
20 m². To ensure the welfare of the animal species housed, animals are 
kept in ventilated racks with 56 micro-isolators each, making a total of 
112. The micro-isolators contained in racks represent the animal house 
(microenvironment), and should be as comfortable as possible and with 
enough space to allow the animal to perform satisfactorily its physiolo-
gical, behavioral and dietary needs.3 in relation to macro-environment, 
lighting conditions, temperature and noise must be controlled according 
to the need of animal species into account, i.e. the mouse. The room has 
an air-conditioning system and exhaustion, all equipped with HEPA filters 
(High Efficiency Particulate Air). There is also near the room intended for 
the creation of the vivarium, a room reserved at the laboratory of animal 
experimentation that represents a convenience and facilitation for the de-
velopment of research involving animals. Access to the Vivarium is pre-
ceded by a surgical scrub room, determining a barrier to entry of persons 
and materials, with independent air conditioning system of the vivarium 
and experimentation room. Stands still on the premises, the presence of 
washing room and sterilization of materials, in addition to independent 
rooms for stock feed, shavings and cleaning supplies.

In accordance with the determinations of CONCEA, was esta-
blished the ethics of animal use (CEUA-HNMD). The CEUA-HNMD is 
composed of 12 members chosen among professionals and health rese-
archers, including at least one veterinarian and a biologist, in addition to 
a representative of the ASPCA legally established. Any research project 
or teaching procedure that uses animals in HNMD shall be submitted 
initially to the CEUA to determine its compatibility with the legislation (Law 
and Normative Resolutions 11,974/2008 issued by CONCEA). Together 
must be delivered to the Unified Form CONCEA to request Authoriza-
tion for the use of Animals in teaching and/or research, who has been at 
the site of the Ministry of science, technology and innovation. This form 
should be provided information regarding researcher, to the project, and 
experimental procedures to be carried out on animals, as the degree of 
stress and pain caused by the procedure, and the use of painkillers and 
anesthesia drugs. Only after analysis of these documents by the mem-
bers of the CEUA, this shall decide about the final decision on the com-
pletion of activity in the HNMD.

CONCLUSIONS

Despite the continuous developments in the scientific field, the 
need for the use of animal models in biomedical research is indisputa-
ble because, even today, there are no alternate scientifically validated 
models and total replacement of these models is still far from happening. 
Thus, the use of sentient animals in research must be marked by ethical 
questions, and raise future generations of scientists to promote a scien-
ce always allied to ethical principles, which would make the relationship 
between society and the scientific community increasingly respectful and 
reliable. 

Aware that the reproducibility and reliability of results involving 
animals depend on the quality and existing facilities in the vivarium, the 
HNMD, recognized as an institution of science and technology (ICT) from 
2012, has basic structure for the use of animals in research, with spe-

cialized personnel, as well as adequate facilities and properly regulated. 
The Biomedical Research Institute (IPB-HNMD), site of the equi-

pped vivarium of experimentation of the institution, has a multidisciplinary 
team with vast experience in the field of scientific research, in addition to 
being in line with the legislation in force, possessing a CEUA own and 
record in CONCEA of MCTI. Therefore, in accordance with the current 
regulations in Brazil (law n. 11,974/2008), all activities of research and 
teaching involving animals at HNMD are guided by the concept of the 
3 “Rs”. 

With the expansion of interest and the development of scientific 
activities on the premises of the HNMD and a growing demand for pro-
jects and educational activities aimed at animal experimentation, the IPB 
seeks the continuous acquisition of improvements in the vivarium of the 
institution, in order to ensure, with ethics and responsibility, the develop-
ment of research and development at the HNMD, allowing carrying out 
experimental protocols, development of new works of conclusion of cou-
rse, dissertations and theses, as well as publication of scientific articles.

In view of the nature of its activities and structure, it is incumbent 
upon the IPB-HNMD, as organ of the health structure of the Navy of Bra-
zil, centralizing and executing research & Development activities carried 
out in the ICT-HNMD, developed in conjunction with the national and 
international scientific community, providing the Navy of Brazil of intel-
lectual research structure able to cope with the new challenges in the 
development of health research.
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