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

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

Anos 40 – É publicada a primeira edição com nove 
artigos e 145 páginas. A periodicidade é semestral. 

 
Segunda metade do século XX 

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

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

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

na sua estrutura. A periodicidade continua irregular. 

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

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

facilitar a busca e recuperação de artigos.   

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

tecnológicos provocados pela globalização.  

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

nas bases de dados no mundo científico. 

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

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

In the second half of the 20th Century 
Intent to standardize the editing process of  
scientific articles.
 
In the 60’s – The articles begin to be published with an 
abstract, the references and giving credit to authors.  
 
In the 70’s – The journal begins to include the following 
sections: Introduction, Material & Methods, Results, Discussion 
and Conclusion. It continues to be irregularly published. 
   
In the 80’s – The journal is regularly published. It is printed 
in the octavo format. 
 
In the middle of the 80’s and beginning of the 90’s 
With the use of information technology, indexing becomes 
vital for the research and retrieval of articles. 
 
At the end of the 90’s – The new publishing standard of 
scientific articles keeps up with the advances in science and 
technology due to globalization. 

In the 2000’s – The journal begins to be published in two 
languages: Portuguese and English, for the purpose of 
indexing it in scientific databases.

A Revista Arquivos Brasileiros de Medicina Naval foi criada pelo 
Aviso nº 1070, de 19 de junho de 1939, do Exmº Sr. Ministro da Marinha, 
Vice-Almirante Henrique Aristides Guilhem, sendo Diretor Geral de Saúde 
Naval, o Contra-Almirante (Md) Otávio Joaquim Tosta da Silva.

O Título desta revista foi registrado no Departamento Nacional de 
Propriedade Industrial do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, 
conforme termo de depósito número 247.731, de 15 de junho de 
1953, e no Registro Civil das pessoas Jurídicas (Vara de Registro 
Público do Distrito Federal), sob o número 635, no livro “B”, número 1 
de matrícula de oficinas impressas, jornais e outros periódicos, em 15 
de junho de 1953

The Brazilian Archives of Naval Medicine was created on July 19th, 
1939 by the Notice # 1070 of the Brazilian Ministry of the Navy, Vice 
Admiral Henrique Aristides Guilhem, being Rear Admiral (Md) Otávio 
Joaquim Tosta da Silva the Navy Health Director.

The title of this journal was registered with the National 
Department of Intellectual Property of the Ministry of Labor, Industry 
and Commerce, according to the filing term number 247.731, as of 
June 15th, 1953, and with the Civil Registry Office of Legal Entities 
(Public Court of Registry of the Federal District), under number 635, 
in book “B”, bearing the number 1 of enrollment for printed workshops, 
newspapers and other journals, on June 15th, 1953.

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

A
o celebrarmos o 166º Aniversário do Corpo de Saúde da 
Marinha é com grata satisfação que apresentamos a 76ª 
edição da revista Arquivos Brasileiros de Medicina Naval. 
Publicada desde a década de 40, reflete a iniciativa de 

abnegados profissionais de saúde que, não obstante o exercício 
diuturno de suas atividades profissionais assistenciais, periciais ou 
operativas, encontram tempo para se dedicarem ao instigante uni-
verso das pesquisas.

Assim, a revista demonstra à comunidade científica nacional e in-
ternacional a grandeza do Sistema de Saúde da Marinha, fruto do re-
alce do ensino e pesquisa, integrantes relevantes de nossa missão. Tal 
produção contribui, de forma inequívoca, para o permanente aprimo-
ramento do Corpo de Saúde da Marinha, em prol da nossa clientela.

O Instituto de Pesquisas Biomédicas da Marinha (IPB), localizado 
no Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD), cada vez mais fortalece os 
seus laços com outras instituições científicas atuando nas áreas de 
biologia celular, bioengenharia, farmacocinética, isolamento e carac-
terização de novos compostos naturais bioativos, cirurgia experimen-
tal, bem como treinamento cirúrgico e clínico por meio de simulação 
realística com a utilização da realidade virtual. Atualmente, contando 
com instalações modernas e funcionais e perfeitamente alinhado às 
normas vigentes da vigilância sanitária, Conselho Nacional de Con-
trole de Experimentação Animal (Concea) e Comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa (Conep), aberto às academias e núcleos de pes-
quisa das universidades, permite o estabelecimento de  um novo ru-
mo ao desenvolvimento intelectual dos profissionais de saúde. 

Esperamos que os artigos selecionados para esta edição propor-
cionem agradáveis momentos de leitura e sejam rica fonte de consul-
ta técnica para o presente e o porvir. Assim, apresento os meus cum-
primentos a todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram 
para a sua concretização.

Cabe, para finalizar, uma justa homenagem a todos integran-
tes do CSM, militares e civis, oficiais e praças, marinheiros e ma-
rinheiras, do presente e do passado, que com perseverança, en-
tusiasmo e dedicação não medem esforços para proporcionar um 
digno atendimento a família naval, expressando a nossa gratidão, 
respeito e admiração. 

 
Sérgio Pereira

 Vice-Almirante (Md)
Diretor de Saúde da Marinha

A
s we celebrate the 166th Anniversary of the Navy Health 
Corps is with great pleasure that we present the 76th is-
sue of the journal Arquivos Brasileiros de Medicina Naval. 
Published since the 40s, reflects the initiative of selfless 

health professionals that despite their everyday care, forensic or oper-
ative labor, find time to devote to the exciting world of research.

Thus, the journal demonstrates the greatness of the Navy Health 
Corps to the national and international scientific community, fruit en-
hancement of teaching and research, relevant members of our mis-
sion. Such production contributes unequivocally, for permanent im-
provement of the Navy Health Corps, on behalf of our clientele. 

The Institute of Biomedical Research of the Navy (IPB) located 
at Marcilio Dias Naval Hospital, increasingly strengthens its ties with 
other scientific institutions working in the areas of cell biology, bioengi-
neering, pharmacokinetics, isolation and characterization of new bio-
active natural compounds, experimental surgery, as well as surgical 
and clinical training by realistic simulation with the use of virtual reality. 
Currently, with modern and functional facilities and perfectly aligned 
with the current standards of health surveillance, National Council for 
Animal Experiments Control (Concea) and National Research Ethics 
Commission (Conep). Open to academies and research centers of 
universities it allows the establishment of a new direction to the intel-
lectual development of health professionals. 

We hope the articles selected for this edition provide pleasant 
moments of reading and be rich source of technical consultation for 
the present and the future. Therefore, I present my compliments to all 
those who directly or indirectly contributed to its realization. 

It is, finally, a just tribute to all members of the CSM, military and 
civilians, officers and soldiers, men and women sailors, present and 
past, that with perseverance, enthusiasm and dedication to great 
lengths provide a worthy  service to the Naval Family, expressing our 
gratitude, respect and admiration. 

 
Sérgio Pereira

Vice-Admiral (Md)
Navy Health Care Director
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Editorial                                         

É 
com enorme satisfação que apresentamos a nova edição 
dos Arquivos Brasileiros de Medicina Naval!

Este 76° Volume é fruto de perseverante esforço em 
equipe do Corpo Editorial, para divulgação de valorosos 

trabalhos técnico-científicos desenvolvidos pelo Corpo de Saúde de 
nossa Marinha.

Como tradicionalmente, nosso primeiro artigo é histórico e revisa, 
desde 1900 até os dias atuais, o que foi construído em “Um século de 
Perícia Médica na Marinha do Brasil.” O valor dessa especialidade, tão 
importante para diversas áreas, principalmente na política de pessoal 
a ser selecionado para ingresso na Marinha do Brasil foi ressaltado.

Apresentamos quatro artigos originais, versando o primeiro so-
bre cuidados e controle de dor de pacientes em home care. Passos 
necessários para o correto manejo de resíduos químicos são discu-
tidos pelo artigo seguinte, que apresenta proposta para programa de 
gerenciamento desses dejetos produzidos por laboratórios. A preven-
ção de riscos ocupacionais no ambiente de trabalho, com a partici-
pação de residentes de enfermagem de um hospital militar, e estudo 
sobre controle de qualidade rigoroso das formas farmacêuticas do 
Diazepam são brilhantemente investigados nos artigos seguintes.

Um artigo especial demonstra a importância da parceria Universi-
dade-Hospital, relatando pesquisa translacional básico-clínica sobre 
a progressão tumoral, que vem sendo desenvolvido entre a Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o Instituto de Pesquisas 
Biomédicas (IPB) do Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD).

Concluímos a presente edição com três importantes revisões de 
literatura: versa a primeira a utilização de membrana amniótica hu-
mana como curativo biológico para feridas de difícil resolução; a se-
gunda sobre a importância da preparação do Sistema de Saúde pa-
ra resposta a ataque com armas químicas; e, nosso último trabalho 
descreve Síndromes térmicas como fator de risco para militares da 
Marinha do Brasil.

Assim, orgulhosos pela qualidade dos registros aqui apresenta-
dos,  parabenizamos os autores, desejando uma proveitosa leitura a 
todos, e que bons ventos nos levem adiante na manutenção da exce-
lência na Saúde da Marinha do Brasil.

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

Editora-Chefe 

I
t is with great pleasure that we present the new edition of Arqui-
vos Brasileiros de Medicina Naval! 

This 76th Volume is the result of persistent effort on the Edi-
torial Board staff, to disseminate valuable technical and scienti-

fic work carried out by our Navy Health Corps.
As traditionally, our first article is historic and reviews, from 1900 

to the present day, what was built in “A century of Forensic Medici-
ne in the Brazilian Navy.” The value of this specialty, so important for 
many areas, especially in policy personnel to be selected to join the 
Brazilian Navy was emphasized. 

We present four original articles, the first one dealing with 
care and pain control in home care patients. Steps necessary 
for the proper management of chemical waste are discussed in 
the following article proposing a management program for these 
wastes produced by laboratories. Occupational risk prevention 
in the workplace, with the participation of nursing home resi-
dents in a military hospital, and study on strict quality control of 
pharmaceutical forms of Diazepam are brilliantly investigated in 
the following articles. 

A special article demonstrates the importance of partnership 
University-Hospital, reporting basic-clinical translational research on 
tumor progression, that has been developed between the Federal 
University of Rio de Janeiro (UFRJ) and the Institute of Biomedical 
Research (IPB) of Marcilio Dias Naval Hospital (HNMD).

We conclude this issue with three major literature reviews: the 
first one on human amniotic membrane as a biological dressing for 
hard-to-heal wounds; the second about the importance of preparing 
the health system to respond to attack with chemical weapons; and 
our last paper describes thermal syndromes as a risk factor for Brazi-
lian Navy military personnel.

So proud of the quality of the records presented here, we con-
gratulate the authors, wishing everyone a fruitful reading, and that 
fair winds take us forward in maintaining excellence in Health of the 
Brazilian Navy. 

Helena Rosa Campos Rabang
Capitain (CD)

Chief Editor
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UM SÉCULO DE PERÍCIA MÉDICA 
NA MARINHA DO BRASIL

CMG (RM1-Md) Regis Augusto Maia Frutuoso 1 

CF (RM1-Md) Glaucia Regina Dantas Ferreira 2

Recebido em 27/08/2015
Aceito para publicação em 10/09/2015

RESUMO
Os autores apresentam um breve histórico da Perícia Médica na Marinha do Brasil, a partir de 1900 até os dias atuais. Em corte longi-

tudinal, analisam resultados das conclusões de exames médico-periciais em Inspeções de Saúde (IS) para ingresso nos Corpos e Quadros 
da Marinha no início do século XX, comparativamente aos laudos emitidos no início do século XXI. Apresentam o resultado da pesquisa rea-
lizada nos arquivos do Centro de Perícias Médicas da Marinha (CPMM) e da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha 
(DPHDM) e comentam as diferenças encontradas, relacionando-as aos aspectos históricos e sociais da Medicina. 

Palavras-chave: Medicina naval; Perícia médica; Marinha do Brasil; História da medicina.

INTRODUÇÃO
O estudo da atividade médico-pericial de forma longitudinal permite uma visão social e histórica que mostra não só a evolução da Medici-

na, mas até ultrapassa o parâmetro técnico, vislumbrando aspectos sociais e antropológicos da História de nosso país. 
Os autores procederam a uma revisão de perícias admissionais realizadas pela Marinha do Brasil (MB) a partir de 1900, através de docu-

mentos arquivados na DPHDM e no CPMM. Pelos dados colhidos, foi possível acompanhar todo o progresso da Medicina, que, apesar das di-
ficuldades atuais em nosso país, alcançou o controle de problemas comuns em 1900, e que hoje representam apenas curiosidades históricas. 

Além disso, pode ser desvendada nos laudos periciais a história social do país, que em 1900 era uma república ainda em consolidação, 
num país agrícola de fortes raízes coloniais e marcado pela pobreza dominante. 

Hoje, o progresso tecnológico trouxe um apuro nas informações de Perícia Médica na MB e permitiu traçar um retrato fiel da evolução 
social em nosso país, agora uma democracia bem consolidada.

Ressaltou do estudo a comprovação do valor da Perícia Médica, hoje alçada a uma especialidade e reconhecida como instrumento de 
assessoria ao poder decisório, com enorme importância para diversas áreas, como a política de pessoal a ser selecionado para o ingresso 
nos Corpos e Quadros da MB. 

BREVE HISTÓRICO
A contextualização histórica, mesmo superficial, torna-se indispensável para a compreensão dos dados reunidos no presente estudo. A 

primeira Junta de Saúde oficial, a Junta Médica da Marinha, foi aprovada em 1858, pelo Imperador D. Pedro II. O Ministro dos Negócios da 
Marinha estabeleceu e regulamentou a perícia médica por meio do Decreto nº 1.981/1857 e do Aviso de 27 de julho de 1858, com a finalidade 
de executar perícias e inspecionar oficiais, praças e servidores civis (Figura 1).1

Em 1900, o Brasil era um país com 11 anos de regime republica-
no, subdesenvolvido e ainda essencialmente agrário. Assim, deve ser 
lembrado que a Saúde Pública, até o início do século XX, estava dis-
ponível a uma parcela pequena da população e poucos tinham aces-
so aos serviços de saúde. Em 1900, foi criado o Instituto Soroterápico 
Federal, no Bairro de Manguinhos, no Rio de Janeiro, depois renome-
ado Instituto Oswaldo Cruz, que possibilitaria notáveis progressos da 
medicina brasileira.

Num viés social, os historiadores já reconheceram a importância 
dos escravos, negros livres e alforriados como praças alistados na 
então Marinha de Guerra e na Marinha Mercante do Brasil Império. 
Após a abolição da escravatura os jovens pobres alcançavam pelo in-
gresso na Marinha, o acesso à formação escolar, tratamento médico, 
garantia de soldo e condições mínimas para alcançar dignidade.  As 

1 Médico auditor do Centro de Perícias Médicas da Marinha. Membro titular da Academia Brasileira de Medicina Militar. Membro da Sociedade Brasileira 
de História da Medicina. E-mail: regisfrutuoso@gmail.com
2 Médica auditora do Centro de Perícias Médicas da Marinha.

Figura 1: Registro da primeira Inspeção de Saúde realizada pela MB.
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de Guanabara, no Rio de Janeiro, à época a capital do país, sob a 
liderança do marinheiro João Cândido Felisberto, conhecido como o 
Almirante Negro (Figura 2). 

Os marinheiros nacionais, quase todos negros filhos de ex-es-
cravos ou mulatos eram comandados por um oficial branco, e em 
contato cotidiano com as Marinhas de países mais desenvolvidos à 
época, não podiam deixar de notar que as mesmas não mais ado-
tavam esse tipo de punição em suas belonaves, considerada como 
degradante. Além disso, o uso de castigos físicos era semelhante 
aos maus-tratos da escravidão, abolida no país desde 1888. Parale-
lamente, a reforma e a renovação dos equipamentos e técnicas da 
Marinha do Brasil eram incompatíveis com um código disciplinar que 
remontava aos séculos XVIII e XIX.4

Figura 2: Revolta da Chibata - João Cândido, “chefe dos reclamantes”, lê o 
Diário Oficial ao lado do “secretário dos reclamantes” (26/11/1910)3

Nesse contexto social, além das causas decorrentes de baixa 
condição social e desnutrição, aparecem como fator importante de 
inaptidão os resultantes de má nutrição como magreza extrema, des-
nutrição clínica e anemia (Figuras 3-6).

Figura 3: Paisano menor João Francisco da Silva soffre de rachitismo .... 
Incapaz

Figura 4: Paisano menor Francisco de Oliveira não tem 
desenvolvimento phisis

Figura 5: Menor de 11 anos Miguel Laurindo Pedro não tem 
desenvolvimento phisis e nem idade legal.

Figura 6: Paisano menor João Pereira Leite não tem robustez - Incapaz

Além disso, as doenças infecciosas eram importante fator de inap-
tidão para o ingresso na carreira militar em 1900. Dentre as doenças 
infecciosas, a Tuberculose Pulmonar (TP), as Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST) e a Malária ou Impaludismo eram importantes 
causas de inaptidão para a carreira militar naval (Figuras 7-8).

Figura 7: Paisano maior Luiz...Feitosa soffre de syphilis - Incapaz  

Figura 8: 2ª linha - Paisano maior Gonçalo Pereira Martins soffre de 
impaludismo - Incapaz

Dentre as infecções, a Tuberculose Pulmonar, que chegou a ser 
chamada de Peste Branca, era motivo de preocupação constante, 
principalmente por atingir pessoas em idade economicamente ativa, 
produzindo transtornos para os quadros da Marinha.5

Como prova da importância da Tuberculose Pulmonar no con-
texto nosológico do início do século XX, é compilado o original de 
Relatório do ano de 1901, apresentado ao Presidente da República 
dos Estados Unidos do Brasil pelo Contra-Almirante J. Pinto da Luz, 
Ministro de Estado dos Negócios da Marinha, em abril de 1902.

“….Merece a tuberculose especial atenção, pois tem se desen-
volvido em grande escala nas tripulações e Corpos de Marinha 
parecendo-me que todo o marinheiro, em começo da moléstia, 
deve ser inspecionado e, confirmada a moléstia, ter baixa im-
mediata; a promiscuidade dos tuberculosos com outros doen-
tes ou com companheiros sãos é sempre nociva, e no Hospital 
de ordinário isso se dá por não haver um local para isolla-os.”6

Além de ser condição de difícil cura à época, a Tuberculose, alta-
mente contagiosa, atingiu ao longo dos anos, vários contingentes da 
Marinha, causando perdas e gastos significativos.7

As doenças sexualmente transmissíveis apareciam nas perícias 
de ingresso realizadas em 1900, com os diagnósticos de Sífilis e 
Blenorragia, além de Linfadenites e Cancros. Por tratar-se de con-
dições praticamente incuráveis naquela época, eram impeditivas ao 
ingresso na carreira militar naval.  No século XXI a maioria das DST 
é curável e seu potencial de morbidade é diminuto e a morte a elas 
relacionada, raríssima (Figura 9). 

Figura 9: Marinheiros à porta de prostíbulo na Cidade do Rio de Janeiro no 
início do século XX. Nesse contexto social, a prevenção e tratamento das 
DST era fator relevante à época.8

Neste ponto, deve ser lembrado que, apesar de o Médico em 

Escolas de Aprendizes-Marinheiros eram, até meados do século XX, 
uma das raras chances dos jovens pobres para conseguir escolari-
dade e formação profissional. Além disso, sempre existiu um poder 
de sedução pela possibilidade de conhecer o mundo que o deslo-
camento nos navios da Marinha tornava um sonho possível para os 
jovens menos afortunados.

Por outro lado, a eliminação de candidatos ao ingresso na MB 
ocorria  principalmente nas Inspeções de Saúde, daí sua importân-
cia. Essas avaliações, entretanto, além de afastar o maior número 
de indivíduos da incorporação ou matrícula, os isentariam do servi-
ço das armas até em tempo de guerra (o isento moral existe só em 
tempo de paz), daí o grande interesse da Inspeção de Saúde (IS). O 
critério que, em tese, deveria nortear a IS de admissão é, pois, o de 
que só deverá ser julgado incapaz definitivo o indivíduo que, pelas 
suas condições irrecuperáveis, não possa servir incorporado numa 
situação de Mobilização para situações de conflito ou guerra.

Em 2013, o Brasil, em cenário diverso, já é uma República, com 
o Estado Democrático de Direito estabelecido e um regime democrá-
tico consolidado. Atualmente, os jovens brasileiros encontram amplo 
acesso à escola e o mercado de trabalho oferece oportunidades de 
carreira àqueles que alcançam formação escolar adequada. A car-
reira militar naval, entretanto, ainda é uma opção de segurança e es-
tabilidade. Assim, aparece como mais uma opção atraente ao jovem 
que ingressa no mercado de trabalho.

METODOLOGIA
Foram reunidos em um conjunto sequencial aleatório os laudos 

de perícias médicas registradas em 1900, para admissão na MB, 
em documentos arquivados na DPHDM e no CPMM. A escolha des-
ta amostra considerou que a comparação de dois grupos em mo-
mentos diferentes seria mais representativa, já que houve ao longo 
do período (aproximadamente 113 anos) diversas modificações nos 
Corpos e Quadros da Marinha do Brasil.2

Para comparação, foram anotados os registros diagnósticos de 618 
Inspeções de Saúde realizadas em 1900 e 8231 exames médico-pe-
riciais realizados em 2013, conforme apresentados no quadro abaixo.

CAUSAS DE INAPTIDÃO EM IS PARA INGRESSO NA MB

ANO
1900 
(PRAÇAS)

2013 
(OFICIAIS E PRAÇAS)

Total de IS 618 8231

Inaptos 147 1985

Inaptidão 
(Principais 
Causas)

Baixo desenvolvimento físico - 48 Obesidade - 90

Sequelas Ortopédicas - 29 (fra-
turas e lesões com consolidação 
viciosa)

Condições 
ortopédicas - 86 
(coluna, joelhos, pés, 
etc.)

Infecções - 26  Tuberculose - 14
                         Sífilis - 9
                         Malária - 3

Condições 
Odontológicas - 65

Hérnia Inguinal – 10 Disacusia - 64

Alcoolismo – 8 Visão - 48

Fonte: IS de 1900: Livro de registro de inspeções de saúde arquivado no CPMM. 
IS de 2013: Sistema Informatizado Naval de Inspeções de Saúde (SINAIS)

O grupo dos candidatos, oriundos do meio civil, os paisanos, po-
dia incluir alguns menores de idade, que eram encaminhados por 
seus pais, tutores ou mesmo pela Polícia.

Inicialmente, interessou a este estudo a avaliação das causas 
prevalentes de inaptidão em 1900 e sua comparação com as IS atu-
ais com laudo equivalente.

É necessário destacar que, apesar do rigor que caracteriza as 
atuais IS de Seleção para o ingresso na MB, são, no presente es-
tudo, equivalentes os percentuais de candidatos incapacitados em 
ambos os períodos estudados. Isso foi interpretado como um sinal 
de apuro nas IS realizadas em 1900. Este fato comprovou o rigor 
técnico empregado desde 1900, justificado atualmente em bases le-
gais, que sempre caracterizou as seleções para ingresso na carreira 
militar naval. 

Os resultados obtidos permitiram a listagem das patologias, ou 
condições de inaptidão para a carreira militar naval, que representam 
um valioso recorte social da juventude brasileira, com inúmeras pos-
sibilidades de interpretações para a compreensão da evolução da 
vida social em nosso país ao longo de um século. 

A importância do estudo realizado decorre do fato de que o médico 
precisa ser capaz de projetar uma visão social para o adequado exer-
cício de sua profissão, e o médico perito deve aliar esta capacidade a 
uma compreensão da conotação social e legal de sua atividade. 

Nessa linha, as conclusões do presente estudo demonstram que 
a Medicina Pericial, como uma atividade médica, é indissociável de 
inúmeras determinantes sociais e acompanha a evolução da história 
social e política do país. 

Além de todos estes fatores de valorização da Perícia Médica, 
o estudo estatístico de seus registros disponibiliza um assessora-
mento técnico adequado da Administração Naval para decisões de 
gestão de pessoal, desde a admissão até a concessão de benefícios 
legais. Se em 1900 estes dados já eram valorizados, atualmente al-
cançaram enorme importância pela atual situação sócio-política do 
país, que alcançou o Estado Democrático de Direito e, pelo acesso 
ao Poder Judiciário, por previsão constitucional, deve toda a Admi-
nistração Naval primar pelos aspectos legais e éticos envolvidos na 
Seleção de Pessoal para ingresso nos Corpos e Quadros da MB. 

AS CAUSAS DE INAPTIDÃO EM 1900

Inicialmente, continuando a digressão histórica, deve ser men-
cionado que os castigos físicos foram abolidos na Marinha do Brasil 
um dia após a Proclamação da República em 1889, mas chegaram a 
ser restabelecidos no ano seguinte, 1890. Um decreto foi tomado por 
base pela então Marinha de Guerra, estando nele previstas: “Para 
as faltas leves, prisão a ferro na solitária, por um a cinco dias, a pão 
e água; faltas leves repetidas, idem, por seis dias, no mínimo; faltas 
graves, vinte e cinco chibatadas, no mínimo.”3

A carreira militar para as praças representava uma atividade que 
demandava esforços físicos extenuantes e obrigatórios, já que os na-
vios eram até obsoletos e não dispunham de recursos tecnológicos 
avançados, e, assim, dependiam em suas manobras da força física 
das praças, que eram inclusive sujeitas a castigos físicos. Estes fatos 
culminaram na Revolta da Chibata, um movimento militar planeja-
do por cerca de dois anos pelos marinheiros e que eclodiu com um 
motim que se estendeu de 22 a 27 de novembro de 1910 na Baía 
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sa aparecem como causa frequente de inaptidão numa demonstração 
das dificuldades enfrentadas pela população pobre em 1900 (Figura 
13). Sem acesso a serviços de saúde, essas condições eram prevalen-
tes e, na maioria das vezes, permaneciam sem qualquer tratamento. 

doenças tratadas na Marinha do Brasil à época, coletada no tra-
balho Corpo, saúde e alimentação na Marinha de Guerra brasi-
leira no período pós-abolição, 1890-1910, da historiadora Sílvia 
Capanema P. de Almeida. Essa notável pesquisa histórica lista 
as principais doenças tratadas em 1909, no Corpo de Marinhei-
ros Nacionais, num total de 12.145 casos conforme publicado em 
História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro. A his-
toriadora incluiu na sua revisão casos de Cancros venéreos, em 
779 pacientes, Blenorragia em 666 pacientes, Fístulas em 427 
pacientes e Adenites inguinais em 394 pacientes. Além desses 
diagnósticos, aparecem na série casos de Gânglios em 251 pa-
cientes, Orquiepidimite em 144, Paludismo em 140 casos, Or-
quite em 83 pacientes e Erupção sifilítica em 143 pacientes. Por 
tratar-se de estudo não médico, os diagnósticos não objetivaram 
um rigor científico, sendo mantidos nos termos utilizados à épo-
ca. De qualquer forma, justifica-se o elevado grau de laudos de 
inaptidão, que basicamente visavam afastar as patologias então 
prevalentes nas tripulações e que demandavam afastamento tem-
porário da atividade militar naval.6

Assim, os médicos da época buscavam selecionar nas IS admis-
sionais à MB, os indivíduos que não representassem risco pessoal e 
para seus conviventes de  contrair tais doenças por vulnerabilidade 
pessoal, confinamento  ou má condição de higiene. 

AS CAUSAS DE INAPTIDÃO EM 2013
Atualmente, o contexto é bastante diverso: a fome e a desnutri-

ção foram banidas de nosso país, foram praticamente resolvidas as 
doenças sexualmente transmissíveis, surgiram os novos hábitos se-
xuais, e o aparecimento da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida 
(SIDA/AIDS) configuram um novo e diferenciado cenário. Além disso, 
as alterações posturais e desvios de coluna vertebral cresceram de 
importância no contexto nosológico atual. As decisões e laudos de 
perícias médicas retratam estas mudanças.

Por outro lado, apenas recentemente as Forças Armadas alcan-
çaram um fundamento legal para realizar, de forma segura, o esta-
belecimento de padrões e critérios para os candidatos ao ingresso 
na carreira militar. 

Após repetidos embates judiciais decorrentes de consideração 
de inaptidão de candidatos ao ingresso na MB, a Lei n° 12.704/2012 
trouxe o reconhecimento de que, por suas características especí-
ficas, exclusivamente os médicos militares estão em condições de 
normatizar os índices adequados para o ingresso na carreira militar. 
Aqui deve ser mencionado que o contexto social, de tênue evidência 
em 1900, hoje assumiu maior relevância, e o acesso ao Judiciário 
permite o questionamento de laudos médico-periciais emitidos pela 
MB, que agora precisam estar embasados em adequada fundamen-
tação técnica e jurídica.

Novo cenário sócio-econômico alterou a pirâmide populacional e 
também a estatística de magreza extrema por desnutrição protéico 
calórica grave bem como as DST deixaram de representar causa im-
portante de inaptidão. A fome foi banida por programas de distribui-
ção de renda e as DST são doenças curáveis por antibioticoterapia. 
Entretanto, a soropositividade ao HIV é hoje uma ocorrência que po-
de ser descoberta por ocasião da Perícia Médica admissional para 
ingresso na MB. Após verdadeira batalha jurídica travada por mais de 

Figura 13: 1ª linha - ...hérnia inguinal e hidrocele direita -  Incapaz e na 4ª e 
5ª linha - ...soffre de infiltração tuberculosa do pulmão direito - Incapaz

Pela forte ligação com a baixa condição social e o trabalho físi-
co extenuante, era bastante comum entre os jovens candidatos ao 
ingresso na MB. Hoje é muito rara a ocorrência de uma observação 
dessa lesão entre os inspecionados candidatos ao ingresso na MB. 
Nesse aspecto, aparece a ação positiva de uma rede básica de saú-
de que agora alcança, diagnostica e proporciona tratamento adequa-
do para tal condição, na maioria dos casos.

As condições ortopédicas como os desvios de coluna e diferen-
ças significantes de comprimento de membros até hoje ocupam po-
sição importante como causa de inaptidão para o ingresso na car-
reira militar naval. Apesar de resolvidas as alterações congênitas, 
ainda não foi possível a resolução completa das causas ambientais 
das alterações ortopédicas, muitas vezes decorrentes de hábitos de 
vida inadequados.

O Alcoolismo, bastante citado como causa de inaptidão pa-
ra o ingresso na MB nos registros de 1900, provavelmente era 
diagnosticado pelas observações de complicações relacionadas 
à cronicidade e habitualidade de consumo de bebidas alcoólicas, 
o que prejudicava o vigor físico indispensável à carreira militar 
naval (Figura 14). Hoje o Alcoolismo Social é citado como um 
problema de saúde pública, mas, nas faixas etárias mais jovens 
ainda não são perceptíveis os estigmas da Dependência Química 
ao álcool, o que tornaria o diagnóstico dependente da auto-decla-
ração, nem sempre possível.

Figura 14:  Observar 4ª linha: Anemia - Incapaz  e 7ª linha ....Alcoolismo - 
Incapaz

A grande mudança foi o aparecimento de casos de infecção 
pelo HIV, inicialmente na década de 80, como uma condição mor-
tal. Após a fase inicial de pandemia mortal, a Medicina também al-
cançou possibilidade de controle da infecção. Hoje os portadores 
assintomáticos permanecem no Serviço Ativo da Marinha (SAM) 
com restrições específicas. Além disso, é atualmente vedado o seu 
ingresso na carreira militar. 

Para comprovação da relevância dos dados médico-periciais 
aqui reunidos, deve ser referenciada com destaque a lista das 

1900 já exercer sua profissão com exclusiva competência para o 
diagnóstico e tratamento de doenças, desde 1890 fora proibido o 
exercício do ofício de curandeiro, com pena de prisão e multa. Ape-
sar disso, os mais pobres praticamente não tinham acesso aos con-
sultórios e as doenças infecciosas evoluíam sem tratamento eficaz. 

Isso explica o nefasto quadro da saúde pública no Brasil em 
1900, que transparece nos registros médico-periciais da MB. Mesmo 
nas metrópoles, praticamente inexistia coleta adequada de esgoto e 
lixo: as ruas eram sujas, o estado sanitário geral era péssimo e o am-
biente propício à disseminação de doenças (Figura 10). Epidemias 
eram comuns. Assim, foi comprovada nesta pesquisa que no início 
do século XX as doenças infecciosas, que representavam uma con-
dição ameaçadora mesmo entre os jovens, eram a mais importante 
causa de inaptidão para o ingresso na MB.9

dos os focos populares. 
A oposição procurou 
usar a revolta para der-
rubar o governo: dia 13 
de outubro a Escola Mili-
tar rebelou-se. A reação 
do governo foi imedia-
ta. Controlou a rebelião 
popular e, no dia 16 do 
mesmo mês, as forças 
legalistas ocuparam a 
Escola Militar.11

Até o advento da 
penicilina, em 1928, as 
infecções eram a cau-
sa mais importante de 
morbi-mortalidade em 
nosso país (Figura 12), 
e isso se reflete nos re-

gistros obtidos de perícias médicas admissionais na MB. 

Figura 11: Foi extrema a contrariedade dos 
moradores do Rio de Janeiro com a 
decretação da vacina obrigatória e a imprensa 
da época compartilhou a revolta popular. 

Figura 10: Ruas sujas com estado de conservação precário, favorecendo a 
disseminação de epidemias no Rio de Janeiro no início do século XX.10

Para demonstrar o quadro dominante no Brasil à época, pode ser 
citado um fato histórico: no dia 31 de outubro de 1904 foi sanciona-
da a Lei nº 1261, de 31 de outubro de 1904, que tornou obrigatória, 
em toda a República, a vacinação e revacinação contra a varíola. A 
maioria da população não aceitou o caráter obrigatório da vacinação 
e muitos precisaram ser retirados à força dos cortiços para aplicação 
da vacina. O movimento popular passou à história como a revolta da 
Vacina. Casebres foram queimados e as ruas e vielas foram tomadas 
por movimentos populares.11

O jornal Correio da Manhã, ao narrar a Revolta da Vacina (Figura 
11), colocou-se a favor dos manifestantes, defendendo o levante. A 
posição tomada por esse jornal está marcada nos enunciados:

“Foi extrema a indignação que o projeto do regulamento da va-
cina obrigatória excitou no ânimo de todos os habitantes de Rio 
de Janeiro, cuja sensibilidade ainda não embotaram interesses 
dependentes do governo e da administração sanitária. Durante 
o dia de ontem foram distribuídos boletins convocando o povo 
para um meeting no largo de São Francisco de Paula, contra 
os desmandos do Conselho Municipal e da execução da lei da 
vacina obrigatória”.11

No movimento popular, as repartições públicas foram depreda-
das, lojas saqueadas e bondes incendiados. A população levantou 
barricadas em diversas ruas do Rio. A luta se intensificou e as tropas 
policiais, ajudadas pelos bombeiros, foram incapazes de vencer to-

Figura 12: Varíola, Febre amarela e Peste Bubônica eram epidemias 
temidas pela população e comuns no início do século XX.

Voltando ao contexto histórico mundial, em 1928, Sir Alexander 
Fleming (1881-1955) observou que colônias da bactéria Staphylococ-
cus aureus podiam ser destruídas pelo fungo Penicilinum notatum, 
provando que havia um agente antibacteriano. Este princípio, mais tar-
de, levaria a medicamentos que poderiam erradicar certos tipos de 
bactérias causadoras de doenças. Naquele momento, no entanto, a 
importância da descoberta de Alexander Fleming ainda não era re-
conhecida. O uso de penicilina não começou até a década de 1940, 
quando foi isolado o ingrediente ativo e desenvolvida uma forma de 
pó do medicamento. O antibiótico foi isolado, concentrado e purifica-
do em laboratório, por Howard Florey (1898-1968) e Ernest Chain 
(1906-1979), financiados pela Fundação Rockfeller. Na época da Se-
gunda Guerra Mundial, a penicilina foi produzida em larga escala, 
salvando milhares de vidas e tornando-se disponível para a popula-
ção civil na década de 40.5

Dentre as patologias de resolução cirúrgica, a Hérnia Inguinal e as 
lesões e sequelas de traumas como fraturas em consolidação vicio-
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Atualmente, em contexto social diverso, temos resultados igual-
mente diversos: sobrepeso e obesidade são frequentes entre os jo-
vens candidatos que foram considerados inaptos. É um dado que, 
por um lado, demonstra que a fome e a desnutrição protéico-caló-
rica deixaram de ter ocorrência tão comum em nosso país. Além 
disso, a condição social dos candidatos ao ingresso na MB inclui 
atualmente jovens oriundos principalmente da classe média, hoje 
preponderante no país.

Em um século, houve total modificação da pirâmide social do 
país, com industrialização, incorporação de tecnologia avançada 
e ascensão social e econômica da população. Por outro lado, se 
as tarefas que demandavam esforço físico foram substituídas por 
tecnologia avançada, a MB hoje seleciona jovens com boa complei-
ção física capazes de suportar as manobras e exercícios militares, 
características da carreira militar. Além disso, o excesso de peso 
agora encontrado em frequência crescente, continua a demonstrar 
que ainda existe longo caminho a percorrer em termos de educa-
ção alimentar em nosso meio. A obesidade tornou-se um proble-
ma que, atualmente, deve ser encarado como doença crônica, e 
preocupa toda a sociedade. Assim, suas causas e consequências 
interessam ao profissional de saúde que deve buscar sua preven-
ção e resolução. 

A perícia admissional confirma o que outros instrumentos de 
saúde pública já apontaram: o sobrepeso tornou-se prevalente entre 
nós, que nesse aspecto negativo, assumimos as feições de nação 
desenvolvida. Os registros de Perícia Médica fotografam nitidamente 
essa mudança social que ocorreu não apenas entre os jovens candi-
datos ao ingresso na MB, como em toda a população. Resta apontar 
meios para prevenir e resolver esse problema, que, por suas conse-
quências, pode representar causa importante de inaptidão para a 
carreira militar naval.

Aparecem na série histórica da amostra em análise casos de Im-
becilidade e Gagueira, que à época não encontravam qualquer forma 
de acompanhamento médico na população pobre (Figuras 17-18). A 
equipe multidisciplinar de saúde e o Sistema Único de Saúde (SUS) 
com psicólogos e fonoaudiólogos proporciona, nos dias de hoje, ade-
quado diagnóstico e tratamento para essas condições.

CONCLUSÕES
A IS para seleção de candidatos ao ingresso na MB é talvez a 

mais importante avaliação de toda a carreira militar. Uma seleção 
adequada considera o desgaste natural de mais de 30 anos de ati-
vidade militar e seus efeitos sobre o indivíduo. O elemento huma-
no adequadamente selecionado será capaz manter sua aptidão ao 
longo de toda a carreira, preservando a própria integridade física e 
emocional e desempenhando com eficiência suas atividades profis-
sionais. Estes foram os motivos que levaram os autores a escolher 
esta modalidade de IS para avaliar as modificações ocorridas na pe-
rícia médica na MB após um século.

Assim, os autores escolheram as IS para seleção ao ingresso na 
MB em um estudo longitudinal visando avaliar os avanços da Medici-
na e da própria situação social do país.

Do estudo, concluíram que as causas infecciosas como a Tuber-
culose e a Malária (Impaludismo), ou relacionadas à condição social 
desfavorável como o Baixo peso, Desnutrição e Anemia, prevalentes 
em 1900, foram substituídas pela Obesidade e condições ortopé-
dicas relacionadas ao sedentarismo e a uma dieta inadequada. As 
condições prevalentes em 1900 demonstram forte expressão de con-
dições sociais específicas do passado. Sua modificação resultante 
de contexto social totalmente diverso alterou as causas prevalentes 
de inaptidão atuais.

A evolução da Medicina, por outro lado, possibilitou diagnosticar 
e selecionar indivíduos sem alteração de visão ou audição, certa-
mente mais aptos para a carreira militar nos termos atuais. 

A infecção pelo HIV, problema hoje levado com frequência aos 
tribunais por militares, ocupou a posição antes reservada às doen-
ças de transmissão sexual e hoje, após uma longa batalha judicial, foi 
definida por Lei a competência exclusiva das Forças Armadas para 
estabelecer critérios e parâmetros das IS dos indivíduos mais ade-
quados à carreira militar. 

Finalmente, apesar de representar indício significativo de pro-
gresso social alcançado no Brasil, os autores reconhecem o rigor do 
processo de seleção para o ingresso na MB, o que torna as conclu-
sões decorrentes do presente estudo aplicáveis somente ao grupo 
em análise.

É certo, entretanto, que a melhora das condições de vida do ho-
mem durante o século XX, numa via de mão dupla, foi resultante e, 
ao mesmo tempo, contribuiu para transformações sociais favoráveis 
no Brasil.
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Figura 17: Soldado Manoel Fortunato da Costa  soffre de imbecilidade....

Figura 18: Paisano menor Francisco Soares da Silva soffre de gaguez. 
Incapaz

Apesar de algumas distorções, foram praticamente banidas nos 
grandes centros, as doenças de desnutrição como a magreza extre-
ma, as hipovitaminoses e as parasitoses intestinais. O tratamento da 
água e os programas de distribuição de renda , bem como a univer-
salização da vacinação, que agora é obrigatória proporcionaram o 
controle da ameaça da Tuberculose.

A Rede Básica do SUS, pelo menos nas grandes cidades, 
alcançou uma melhora evidente nos índices de doenças infec-
to-contagiosas.

dez anos está estabelecida, em bases legais, a inaptidão de soropo-
sitivos ao ingresso na carreira militar.

A Disacusia é atualmente uma importante causa de inaptidão 
para o ingresso nos Corpos e Quadros da MB.

As avaliações realizadas no início do século XX sequer mencio-
navam avaliação auditiva. A audiometria de voz cochichada a uma 
distância de cinco metros em ambos os ouvidos, é apenas mencio-
nada em texto legal de 1967. Hoje participam da avaliação médi-
co-pericial multidisciplinar: fonoaudiólogos que utilizam modernos 
equipamentos como a cabine acústica, capazes de detectar lesões 
auditivas insuspeitas e incapacitantes para a carreira militar. A po-
luição sonora ambiental é um fator novo e recente na epidemiolo-
gia das lesões auditivas e vem crescendo de importância em todo o 
mundo. A observação de incidências progressivamente maiores de 
perda auditiva mesmo nos grupos mais jovens da população desper-
tou o interesse dos estudiosos do assunto que em suas conclusões 
tem incriminado a elevada pressão sonora de ambientes urbanos. 

Em relação às alterações de visão, hoje existe grande apuro nos 
meios diagnósticos não só para a acuidade visual, mas também para 
a discriminação cromática, que sequer foi mencionada na série de 
1900. A Discromatopsia é uma alteração da percepção visual ca-
racterizada pela incapacidade de diferenciar todas ou algumas co-
res, manifestando-se principalmente pela dificuldade em distinguir 
o verde do vermelho. Tem normalmente origem genética, mas pode 
também resultar de lesão nos órgãos responsáveis pela visão, ou de 
lesão de origem neurológica.

O distúrbio, que era conhecido desde o século XVIII, e não foi se-
quer mencionado na série de 1990, recebeu esse nome em homena-
gem ao químico John Dalton, que foi o primeiro cientista a estudar a 
anomalia de que ele mesmo era portador. Uma vez que esse proble-
ma está geneticamente ligado ao cromossomo X, ocorre com maior 
frequência entre os homens, que possuem apenas um cromossomo 
X, enquanto mulheres possuem dois. Os portadores do gene anô-
malo apresentam dificuldade na percepção de determinadas cores 
primárias, como o verde e o vermelho, o que se repercute na percep-
ção das restantes cores do espectro. Essa perturbação é causada 
por ausência ou menor número de alguns tipos de cones ou por uma 
perda de função parcial ou total destes, normalmente associada à 
diminuição de pigmento nos fotorreceptores que deixam de ser ca-
pazes de processar diferencialmente a informação luminosa de cor. 
Para participar de certas manobras de navegação, é indispensável o 
controle visual, para decisões rápidas que envolvem segurança para 
evitar acidentes. O posicionamento de um navio em relação a outro 
é verificado pelas cores verde e vermelho (Boreste e Bombordo, res-
pectivamente). Uma interpretação equivocada pode resultar em rota 
de colisão. A perfeita visualização das luzes indicativas de outra em-
barcação é imprescindível para o fiel cumprimento do Regulamento 
Internacional Para Evitar Abalroamento no Mar (RIPEAM).

Hoje a acuidade visual é aferida com e sem correção, sendo tam-
bém avaliada a discriminação cromática pelo Teste de Ishihara e con-
firmada pelo teste com a Lanterna de Farnsworth.

OS RESULTADOS: O QUE MUDOU? 
Já ficou bem demonstrado que em 1900 a pobreza dominava o 

país de Norte a Sul, e os mais humildes poucas chances tinham de 

alcançar escolaridade ou ascensão social. Assim, para muitos o in-
gresso na carreira militar representava uma chance real de sobrevi-
ver e obter alguma inserção social. 

Na perícia admissional de 1900, a prevalência de casos de baixo 
índice de desenvolvimento por desnutrição e anemia entre os can-
didatos é uma comprovação desse fato.  A desnutrição por condição 
social precária era uma ocorrência comum em nosso país e aparece 
também nos registros obtidos como causa prevalente de inaptidão 
para a carreira militar naval.

A saúde pública inexistia e as capitais brasileiras assistiam a 
uma sucessão de epidemias. Para os mais pobres inexistia acesso 
á saúde exceto através de hospitais religiosos como a Santa Ca-
sa e a benzedeiras. Consultórios médicos só eram acessíveis aos 
mais abastados.

Para os jovens menos favorecidos, apesar de representar uma 
ocupação segura, a carreira militar para as praças representava uma 
atividade que demandava esforços físicos extenuantes obrigatórios, 
já que os navios eram até obsoletos e não dispunham de recursos 
tecnológicos avançados, e, assim, dependiam em suas manobras da 
força física das praças, que eram inclusive sujeitas a castigos físicos. 
Daí ser necessário afastar os anêmicos e desnutridos, considerados 
fisicamente insuficientes (Figuras 15-16). 

Figura 15:  Marinheiros a bordo do Cruzador Bahia (1910)

Figura 16: Condições da vida a bordo
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CUIDADOS PALIATIVOS E LUTO EM HOME CARE : 
UM ESTUDO COMPARATIVO EM PACIENTES  
COM DOR DE DIFÍCIL MANEJO E DO PACIENTE  
EM CONTROLE DE DOR EM ESTADO AVANÇADO 
DA DOENÇA
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Rogério C. Buys2

RESUMO
Os objetivos da pesquisa foram identificar as vivências de pacientes com dor de difícil manejo e de pacientes em controle de dor em es-

tado avançado da doença em home care; e caracterizar o desenvolvimento do luto em ambos grupos de pacientes. A metodologia foi retros-
pectiva, comparativa, qualitativa e descritiva, com a utilização da Análise de Conteúdo dos relatos dos pacientes em  estado avançado com 
controle de  dor e dor de difícil controle em home care colhidos em atendimentos psicológicos. A dor em pacientes em estado avançado trouxe 
alterações nos aspectos físicos, emocionais, sociais e  espirituais, alterando a  vivência e a elaboração do luto de si mesmo em de um luto 
traumático. Atentar para os efeitos da dor em pacientes em estado avançado parece ser um ponto de relevância para atingir práticas interdis-
ciplinares em Cuidados Paliativos, garantindo qualidade de vida  e dignidade ao morrer.  

Palavras-chave: Cuidados paliativos; Qualidade de vida; Morte. 

INTRODUÇÃO
A saúde passou por um processo de intensa tecnologização ao longo do século XX, que compreendeu a possibilidade de realizar diag-

nósticos mais sofisticados e precisos, bem como oferecer tratamentos mais adequados às patologias. No ambiente hospitalar, tornou-se cada 
vez mais expressivo o avanço tecnológico, com a criação de setores bastante especializados para lidar com o tratamento das patologias em 
estado crítico.

Medicações, aparelhagens, equipes altamente qualificadas mesclam-se para salvar vidas nas Unidades Intensivas. O uso das tecnologias 
no cuidado aos doentes possibilita o prolongamento da vida, gerando a categoria dos “pacientes terminais”. Para estes, durante muito tem-
po, esteve em jogo apenas o aumento da sobrevida em situação de doenças graves, ficando em segundo plano, ou mesmo negligenciada a 
questão da qualidade de vida que estaria sendo oferecida. 

A fim de aliviar o sofrimento do paciente em estado avançado da doença ou mesmo evitar um maior sofrimento diante das limitações da 
doença, surge uma forma diferenciada de tratamento, propondo diferenças quanto ao foco do tratamento. Criam-se modalidades específicas 
de cuidado, voltadas para estes pacientes que evoluirão para  um processo de morrer ou para uma fase terminal: os Cuidados Paliativos. 

A filosofia de Cuidados Paliativos surge em 1950 com Cecily Saunders em Londres, com a criação dos hospices como um espaço para aco-
lher pessoas que estavam em estado terminal.1 Em seguida, difundem-se nos EUA e em outros países da Europa, América do Norte e Ásia.2 

A expressão “Cuidados Paliativos” origina-se do latim, em que pallium indica manta ou coberta, onde a causa não pode ser curada. A 
Organização Mundial de Saúde3 define como um cuidado ativo e total dos pacientes cuja enfermidade não responde mais aos tratamentos 
curativos, onde o controle da dor e de outros sintomas, entre outros problemas sociais e espirituais têm a maior importância. O objetivo  dos 
Cuidados Paliativos é atingir a melhor qualidade de vida possível para os pacientes e suas famílias. 

1 Psicóloga. Assistente do Serviço de Psicologia do Hospital Naval Marcílio Dias. PhD em Psicossociologia em Comunidades e Ecologia Social. E-mail: kelly-
fariasimoes@gmail.com
2 Psicólogo. Sócio-fundador do pelo Centro de Psicologia da Pessoa. Doutor em Psicologia.

 
* Orgão Financiador da pesquisa: CNPq
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E as categorias da vivência do paciente com dor de difícil mane-
jo se definem: quanto a  influência de aspectos físicos (agravamento 
dos limites físicos diante da dor, afastamento da vivência pela se-
dação); quanto aos aspectos psicológicos (impotência e dependên-
cia,  estado de crise, estado depressivo, dificuldades no fechamento, 
distresse); quanto aos  aspectos sociais (isolamento e solidão, dor 
como entrave nos resgates); aspectos espirituais (alívio diante das 
práticas religiosas).

RESULTADOS
A amostra foi caracterizada por 22 pacientes com controle de 

dor e 18 com dor de difícil manejo, totalizando 40 pacientes; com 
uma média de idade de 68,46 anos, com 60 % do sexo masculino e 
40% do sexo feminino; 73,33 % da amostra tinham alguma religião 
e 26,66% se consideravam sem religião; 40% sofriam com a dor de 
difícil controle e 60% dos pacientes estavam com controle da dor; e 
obtivemos uma média de atendimentos psicológicos de 3,8 meses 
desde o momento da inversão de expectativas de cura para trata-
mento paliativo até a morte ou perda do estado de lucidez e orienta-
ção temporal e espacial dos pacientes. 

Podemos apresentar as diferenciações das vivências encontradas 
em pacientes em estado avançado em home care privado com controle 
de dor e com dor de difícil manejo dentre os aspectos físicos, emocio-
nais, sociais e espirituais levantados na amostra estudada. 

Quanto aos aspectos físicos, indicamos que os pacientes em es-
tado avançado em controle de dor demonstraram a queda da funcio-
nalidade e a decadência física que se eram característicos do estado 
avançado onde o corpo apresentava sinais da falta de vitalidade do 
corpo para o desempenho de uma série de atividades. Isto interferiu 
diretamente na auto-estima do paciente que percebera que o seu 
corpo apresenta uma fragilidade nunca antes sentida. 

Isto vem ao encontro do que a OMS traça acerca dos cuidados 
paliativos que não se deve apressar e nem adiar o morrer; eles afir-
mam a vida e encaram a morte como um processo natural; buscam 
aliviar os sintomas desconfortáveis e a dor; buscam integrar aspec-
tos psicossociais e espirituais aos cuidados do paciente; oferecem 
um sistema de apoio e ajuda para viverem ativamente o quanto for 
possível até a morte; tentam disponibilizar um sistema de apoio para 
ajudar a família a lidar com a situação da doença do paciente até a 
realização do luto.13

No paciente com dor de difícil manejo, isto se tornou mais com-
plexo pelo agravamento dos limites físicos diante da dor e afasta-
mento da vivência do suporte social quando introduzido uma seda-
ção para o manejo da dor. Isto somado a um real desgaste emocional 
do paciente diante da  dor como fator de estresse. Isto vem em con-
sonância com a literatura8 que chama a atenção para as interferên-
cias cognitivas negativas dos efeitos da dor.

Quanto aos aspectos psicológicos dos pacientes com controle 
de dor, houve a presença da dor simbólica frente às perdas; a au-
to-imagem alterada; presença de questões temporais referentes  a 
própria finitude; a  presença da dependência; e mobilizações em di-
reção à revisão de vida.

Em consonância com a  consciência da incompletude  na vida,14 

perdas no significado e propósito na vida são reais confrontos aos 
pacientes em Cuidados Paliativos. 

Percebe-se que estes pacientes apresentaram uma grande ne-
cessidade de significar às alterações que a situação de terminalida-
de trouxe seja na progressão dos limites físicos seja na mudança 
da sua própria imagem com perdas físicas ou em lesões evidentes.

É importante destacar o significado15 que é atribuído pelos pa-
cientes à enfermidade, contudo este pode ser transformado na ex-
periência dos pacientes que vivenciam conforme significam a vida. 
Quando a pessoa adoece ela tende a ter o proposito central as per-
das resultantes da doença e a busca de alívio do sofrimento, desin-
vestindo do mundo social. 

A temporalidade diante da situação de Cuidados Paliativos mere-
ce atenção pois  envolve planos que seriam encurtados ou reposicio-
nados com os limites impostos pela doença. A literatura16 demonstra 
a importância de discutir o prognóstico do paciente como parte do 
plano de cuidados, envolvendo a comunicação que envolva como 
balancear os objetivos dos cuidados. 

Nos pacientes com dor de difícil manejo, este processo esteve 
bastante diferente, uma vez que sentimentos de dependência são 
agravados pela impotência e crise gerada pela dor, muitas vezes in-
capacitante. 

Foi percebido que houve uma desestruturação ao nível do eu 
dos pacientes com a presença do estado depressivo em resposta ao 
dilema entre os limites temporais da vida e a incapacidade ou impos-
sibilidade de agir devido a dor. O desejo de viver a vida parece estar 
a ser suprimido pela dor nos participantes abordados, isto gerou di-
ficuldades na elaboração da própria morte, no próprio fechamento e 
nos possíveis resgates na vida. O distresse gerado frente à variável 
dor apareceu aliado a sentimentos de antecipação da morte para 
alívio do sofrimento. 

Quanto aos aspectos sociais, os pacientes com controle de dor 
sentiram necessidade de suporte, de resgate nas relações e desejo 
de sentir-se reconhecido. Em pacientes com dificuldades nas rela-
ções interpessoais, o resgate se tornou de grande valia para uma 
morte tranqüila. Nos pacientes com dor de difícil manejo, houve iso-
lamento e solidão devido a dor, e isto se constituiu como entrave nos 
resgates das relações interpessoais.

Quanto aos aspectos espirituais, o paciente com controle da dor 
percebe a necessidade de dar sentido à finitude, vindo à tona a ques-
tão do limite e transcendência.  Ao final de vida, o paciente necessita 
atribuir significações ao que viveu e ao limite que lhe será imposto 
– a morte. Diante disso, podemos pensar que o fim ou que há uma 
continuidade depois da morte, fazem parte do imaginário destes pa-
cientes e delineiam de alguma forma suas atitudes e emoções. 

Integrar a espiritualidade17 e questões relacionadas à fé e ao 
sentido nos cuidados paliativos é um componente essencial de apoio 
e excelência.  Os pacientes com dor de difícil manejo atribuem à reli-
gião algum alívio da dor sentida, porém isto não se tornou suficiente 
para a qualidade de vida dos envolvidos.

DISCUSSÃO 
Tendo analisado qualitativamente as vivências dos pacientes, po-

demos comparar e verificar contribuições à realização do luto do pa-
ciente em estado avançado com controle de dor e com dor de difícil 
manejo. Estas vivências podem contribuir ou não para o processo de 
elaboração do luto de si mesmo.

 A OMS traça ainda que, acerca dos cuidados paliativos, não se 
deve apressar e nem adiar o morrer; eles afirmam a vida e enca-
ram a morte como um processo natural; buscam aliviar os sintomas 
desconfortáveis e a dor; buscam integrar aspectos psicossociais e 
espirituais aos cuidados do paciente; oferecem um sistema de apoio 
e ajuda para viverem ativamente o quanto for possível até a morte; 
tentam disponibilizar um sistema de apoio para ajudar a família a li-
dar com a situação da doença do paciente até a realização do luto.2 

No Brasil, ainda não há uma política pública regulamentada de 
Cuidados Paliativos, o que restringe a questão a experiências parti-
culares desenvolvidas em domicílios, hospitais e ambulatórios, onde 
se aplica a proposta de atenção ao paciente em estado avançado 
de uma doença fatal, a seus familiares e aos cuidadores profissio-
nais. Trata-se, portanto de um campo carente de investigações e de 
propostas sistematizadas, tendo em vista, sobretudo, que todos es-
ses atores envolvidos passam a se ver às voltas com medicamentos, 
aparelhagens, tecnologias sofisticadas, que passam a habitar o seu 
cotidiano e isto envolve a equipe em uma proposta interdisciplinar.

É preciso destacar que o paciente pode se beneficiar em home 
care, quando está sob a tutela da equipe de saúde que aliado a apa-
relhagens, equipa o quarto em que se encontra de acordo com as 
necessidades do seu quadro clínico e parece que a equipe4 em casa 
se utiliza de uma variedade de intervenções e que especialmente, no 
caso do câncer há benefícios significativos. 

O processo da terminalidade do paciente envolve perdas que 
precisam ser realizadas - o luto se refere à elaboração de perdas,5 e 
o luto se apresenta de modo antecipado diante das perdas progres-
sivas até a morte propriamente dita sendo denominado de luto ante-
cipatório.6 Luto antecipatório compreende considerar o ponto onde o 
doente se encontra na trajetória da doença, circunstâncias desde o 
diagnóstico, natureza da doença e sequelas, atitudes da pessoa do-
ente diante da vida e significado da doença. 

Em Cuidados Paliativos, a dor tem particular importância7 no ma-
nejo com precisão tendo em vista a sua intensidade e interferências 
segundo a sua severidade. Como um fenômeno multidimensional, 
a dor é influenciada por vários fatores psicológicos . Um fator muito 
desfavorável é associar dor intensa e distresse emocional no câncer 
e na dor em casos de outras doenças.8

Pesquisas demonstram que há um número considerável de pa-
cientes em home care com metástases ou no câncer reincidivado 
experienciando a dor, sintomas físicos, distresse emocional a sofri-
mento existencial o que mostra a necessidade de melhorias nos Cui-
dados Paliativos oferecidos em múltiplas áreas.9

Diante disso, levanta-se em torno da problemática da dor e cui-
dados paliativos a questão do sofrimento emocional e consequên-
cias ao enfrentamento e a elaboração  desta etapa de vida.

O estudo da dor,10 nos últimos quarenta anos tem contribuído e 
impulsionado o reconhecimento da importância das dimensões so-
cioculturais e psíquicas na experiência e expressão da dor bem como 
a diversificação de recursos terapêuticos no cuidado da dor crônica.

Desta forma, o manejo destes pacientes exige além do uso de 
analgésicos e procedimentos  apropriados, a reabilitação das incapa-
cidades psicológicas, físicas e sociais que acompanham estes casos. 

Contudo em indivíduos com causa inoperável e refratários ao trata-
mento  convencional da dor,  a dor  é denominada de difícil controle 11 

e danos maiores podem comprometer a qualidade de vida de 
seus portadores.

 O processo psicológico dos pacientes em home care com dor 
controlada e com dor de difícil controle em Cuidados Paliativos pare-
ceram distintos na experiência em um home care privado no Rio de 
Janeiro que realizamos. Interessante descrever retrospectivamente 
algumas especificidades desta vivência do paciente a fim de facilitar 
o seu cuidado e paliação na atualidade. 

 Os objetivos desta pesquisa foram identificar as vivências de 
pacientes com dor de difícil manejo e do paciente em controle de dor 
em estado avançado da doença; e caracterizar como a dor em fim 
de vida interfere no desenvolvimento do luto do paciente em estado 
avançado da doença com controle de dor e com dor de difícil manejo.

METODO
Este estudo foi retrospectivo, de natureza qualitativa e descritiva. 

Foram participantes da pesquisa 40 pacientes em um home care 
privado no município do Rio de Janeiro. Estes participantes foram 
atendidos pelo Serviço de Psicologia de uma instituição privada no 
período de janeiro de 2004 a janeiro de 2007. 

Neste período, houve atendimentos psicológicos a pacientes em 
controle de dor e de difícil controle em domicilio e no cotidiano,  fora 
identificado diferenças importantes entre estes pacientes que esta-
vam  lúcidos e orientados e que foram acompanhados até o fim de 
vida. Levou-se em consideração emoções, sentimentos e atitudes 
demonstradas e/ou expressas ao psicólogo durante os atendimentos 
pelos pacientes em tratamento de dor em cuidados paliativos. 

Foram critérios de exclusão pacientes com dor crônica em tra-
tamento que não estivessem em  Cuidados Paliativos ou tratamento 
de dor aguda.

Com a autorização da direção do home care, fora desenvolvido 
uma pesquisa retrospectiva com a isenção do TCLE  aos pacientes. 
Esta pesquisa fora um desdobramento da pesquisa original “Contribui-
ções do fenômeno das Representações Sociais para o estudo do porta-
dor de doença crônica em termos de eu e suas relações interpessoais” 
que fora aprovado pelo Comitê de Ética (CAAE - 0258.0.314.000-07)  
em 2008. 

Para tratar os dados, foi utilizada a Análise de Conteúdo12 que 
fundamenta o tratamento dos dados qualitativamente. Esta se refere 
a um conjunto de técnicas de análise das comunicações com o uso 
de procedimentos sistemáticos e objetivos, a fim de descrever o con-
teúdo das mensagens e buscar a correspondência entre o nível teó-
rico e empírico, incluindo a codificação e categorização.

Na análise, os conteúdos dos relatórios foram selecionados em 
aspectos físicos, psicológicos, aspectos sociais, aspectos espirituais; 
e criadas categorias para a vivência do paciente em estado avança-
do com controle de dor e com dor de difícil manejo. 

As categorias encontradas na vivência do paciente em estado 
avançado em controle de dor se definem: quanto a influência dos as-
pectos físicos (queda da funcionalidade, decadência física); quanto 
os aspectos psicológicos (dor simbólica frente as perdas, Autoima-
gem alterada, questões temporais/ finitude, dependência, revisão de 
vida); quanto aos aspectos sociais (necessidade de suporte, resgate 
nas relações, sentir-se reconhecido); e aspectos espirituais ( neces-
sidade de sentido à finitude, limite e transcendência).
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Em pacientes em estado avançado com controle de dor foi ob-
servado progressivas elaborações e resgates de valores pessoais, 
revisão de relações anteriores conflitivas e construção de nova iden-
tidade,18 propiciando uma morte tranqüila.

Em pacientes em estado avançado com dor de difícil controle, há 
a presença do desejo de desistir ou interromper a vida; há dificulda-
des nas revisões de vida necessárias ao luto de si mesmo, tendo a 
dor como uma variável que interfere largamente no cotidiano. 

Por outro lado, podemos refletir que as vivências dos pacientes em 
estado avançado com dor controlada foram facilitadoras para a cons-
trução de um luto antecipatório de si mesmo, aceitando a sua condição 
de finitude e limites que o momento vai impondo até a morte.

Ressaltar a importância do paciente construir o luto de si mesmo 
antes que a perda maior - a  própria morte - se instaure, pois como foi 
observada nas amostras, os participantes que conseguiram elaborar 
este  estado avançado, obtiveram uma morte tranqüila. 

A dor interferiu no processo de luto de si mesmo do paciente em 
estado avançado, e demonstrou a importância de se criar artifícios 
nas práticas de saúde para buscar o alívio do sofrimento que é a pro-
posta da Filosofia dos Cuidados Paliativos.19

Aliviar um paciente em estado avançado com dor de difícil controle 
nesta pesquisa trouxe grandes desafios especialmente pelas atitudes 
de isolamento e desejos de interrupção da vida dos pacientes.

Isto nos remonta a necessidade das equipes buscarem atingir 
uma ortotanásia, ou seja, o alcance de uma morte adequada, com o 
manejo dos sintomas e alívio do sofrimento.20 Com a ortotanásia, o 
paciente teria talvez chances de desenvolver um luto de si mesmo o 
que se refere a uma própria elaboração do viver, da possibilidade e 
proximidade do morrer. 

CONCLUSÕES
Podemos concluir que o luto do próprio paciente em estado 

avançado da doença é de fundamental importância nos Cuidados 
Paliativos. Levanta-se uma urgência que se coloca na necessidade 
do paciente sentir-se reconhecido e digno de respeito.

 A forma como os pacientes viveram a sua vida e planos deline-
ados para viver o futuro, mesmo que breves pareceram ser determi-
nantes para a qualidade de vida e construção de novas identidades.

Levanta-se como ponto a ser desenvolvido em futuras pesquisas 
longitudinais as mudanças na própria identidade, tendo em vista as 
modificações de toda ordem (física, psicológica, social e espiritual) a 
que pacientes em estado avançado estão submetidos.  Isto pode ser 
pensado, uma vez que estes pacientes desejam contatos autênticos, 
com proximidade e interesse genuíno seja por parte da equipe seja 
dos familiares para minimizar a solidão que a morte anuncia. 

A experiência da dor parece dificultar a fase de Cuidados Palia-
tivos até o seu morrer, tornando-se um período mais traumático.  A 
distância entre manter-se “acordado” com dor e “despertável” com 
menos dor é um impasse cotidiano da equipe, uma vez que se dis-
tancia o paciente da realidade por conta das medicações que in-
terferem no nível da consciência do paciente. Trata-se do princípio 
do duplo-efeito20 que busca identificar o custo-benefício antes de 
cada intervenção para que se tome a atitude mais adequada em 
Cuidados Paliativos. 

Na realidade, deve-se permitir um clima se acolhimento para 

oferecer os Cuidados Paliativos. A dor tem um efeito contraditório 
diante dos aspectos sociais, pois os pacientes recuam no que se 
referem à disponibilidade de contatos íntimos diante da intensidade 
da dor sentida18. 

A religião se torna com os seus simbolismos, orações, mantras 
e crenças um terreno fértil para explicações quem podem gerar até 
mesmo o alívio para o dor física ou da dor total (aspectos físicos, psi-
cológicos, sociais e espirituais) a que se referia Cicely Saunders.21

O processo de luto tem um complicador nos pacientes com dor, 
pois se apresentaram necessidades ou desejos de desistir ou inter-
romper a vida. Assim pode-se refletir sobre a questão de como os 
pacientes fariam uma revisão e ajustes a sua identidade se não su-
portavam vivenciar este momento. A dor parecia os levar a uma visão 
transformada do eu diante dos limites no corpo. 

É preciso que redobremos nossa atenção ao estudo e interven-
ções a paciente com dor, pois ela teve um importante papel de vilão 
no processo de morte digna. Ela interferiu não só fisicamente, mas 
se desdobrou em conseqüências nos demais aspectos psicológicos, 
sociais e espirituais.

Este estudo abriu possibilidade de outros aprofundamentos 
que explorem variáveis que possam minimizar os efeitos avassa-
ladores da dor ou mesmo que se desvelem como este processo 
se daria em outros settings em que se encontram os pacientes em 
Cuidados Paliativos. 

Assim, em nossa prática de saúde necessitamos estar abertos 
para a multidimencionalidade da dor e da vivência do paciente em 
estado avançado para que possamos desenvolver práticas cada vez 
mais eficazes que atendam e dignifiquem o processo de viver até o 
fim de vida.
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the family deal with the situation of the patient's illness until the com-
pletion of mourning.2

In Brazil, there is still no public policy instituted Palliative Care, 
which restricts the issue to particular experiences in homes, hospi-
tals and clinics, which applies the proposed patient care at an ad-
vanced stage of a fatal illness, their families and professional care-
givers. It is therefore a poor field investigations and systematized 
proposals with a view, above all, that all of these stakeholders come 
to be seen struggling with drugs, stereos, sophisticated technologies 
that come to inhabit his everyday life and that involves the team in  an 
interdisciplinary approach.

It is worth observed  that the patient may benefit from home care, 
when it is under the protection of the health team that together with 
appliances, that focused the needs of your clinical picture and it seems 
that profesionals4 at home uses a variety of interventions and especial-
ly in case of cancer there are significant benefits.

The process of the patient's terminal illness involves losses 
that need to be made - the mourning refers to the preparation of  
losses,5 and grief is presented in advance so given the progressive 
loss even death itself being called in antecipatory grief.6 Anteci-
patory grief comprises consider the point where the patient is in 
the trajectory of the disease, from diagnosis circumstances, nature 
and consequences of the disease, sick person's attitudes toward 
life and significance of the disease.

In palliative care, pain has particular importance7 for the manage-
ment with precision with a view to their intensity and interference ac-
cording to their severity. As a multidimensional phenomenon the pain 
is influenced by many psychological factors. As very unfavorable factor 
is associate intense pain and emotional distress in cancer and pain in 
cases of others diseases.8

Research shows that a considerable number of patients in home 
care with metastasis experiencing pain, physical symptoms, emotional 
distress existential suffering which shows the need for improvements 
in palliative care offered in multiple areas.9

Thus, rises around the pain and palliative care problematic the 
issue of emotional distress and the consequences coping and the 
preparation of this life stage. 

In the last forty years the study of pain 10 has contributed and has 
boosted the recognition of the importance of sociocultural and psy-
chological dimensions in the experience and expression of pain and 
the diversification of therapeutic resources in the care of chronic pain. 

Thus, the management of these patients requires besides the use 
of analgesics and procedures   appropriate, rehabilitation of psycho-
logical, physical and social disabilities that accompany these cases.

 However in patients with inoperable and cause refractory to treat-
ment conventional pain it is called unwieldy pain11 and further damage 
can compromise the quality of life of their patients.

The psychological process of patients in home care with controlled 
pain and intense pain in Palliative Care seemed different experience in 
a private home care in Rio de Janeiro we do. We were interesting retro-
spectively to describe some characteristics of this patient's experience 
in order to facilitate their care and palliation today.

The objectives of this research were to identify the experiences 
of patients with pain unwieldy and patient in pain control in advanced 

disease; and characterize as pain at the end of life interferes with the 
development of the patient mourning in advanced disease with pain 
control and difficult to manage pain.

METHOD
This study was retrospective, qualitative and descriptive method-

ology. Survey participants were 40 patients in a private care home in 
the Rio de Janeiro citizen. These participants had been met by the 
Psychology Department of the private institution from January 2004 
to January 2007.

In this period, there were psychological care to patients in pain 
control and difficult to control at home and at daily life, it had been 
identified important differences between these patients were lucid and 
oriented in time and space and who were followed until the end of life 
by the psychologies.

It took into account emotions, feelings and attitudes demonstrat-
ed and expressed to the psychologist during the visits to patients that 
were been being treated for pain in palliative care.

Exclusion criteria were patients with chronic pain treatment that 
they were not under care or they were having  acute pain even if they 
were in palliative care.

The Direction of home care gave us the authorization to develop 
that research about pain and patient in palliative care. We had devel-
oped a retrospective survey about that patients what were support-
ed by psychologists. This research was an offshoot of the original re-
search "Contributions of the phenomenon of social representations for 
the study of chronic disease patients in terms of self and interpersonal 
relationships" that was approved by the Ethics Committee (CAAE - 
0258.0.314.000-07) in 2008.

We had processed the data  using Content Analysis12  that un-
derlies the processing of data qualitatively. This referred to a set of 
analysis techniques of communication with the use of systematic and 
objective procedures, to describe the content of messages and to seek 
correspondence between the theoretical and empirical level, including 
coding and categorization.

In the analysis, the contents of the reports were selected in physi-
cal, psychological, social, spiritual aspects; and created categories for 
the experience of the patient in an advanced state with pain control 
and difficult to manage pain. 

The categories found in the palliative care patient experience in 
pain management some categories : the influence of the physical (to 
drop functionality,  a physical decay); as the psychological aspects 
(a symbolic pain forward losses, a self concept modified, a time / a 
death issues, a dependence,  a life review); as the social aspects (to 
need support, to rescue in relationships, a feeling recognized); and 
spiritual aspects (to need sense  of the end of life, a limits of life and 
a transcendence).

And the categories of patient experience with difficult manage-
ment of pain are defined: as the influence of physical ( to worsen of 
physical limits in the face of pain, to withdrawal from the experience 
sedation); as the psychological aspects (a helplessness, a crisis state, 
a depressive state, a difficulties in closing, a distress); as the social as-
pects (an isolation and a loneliness, pain as an obstacle redemptions); 
spiritual aspects (a relief on religious practices).

PALLIATIVE CARE AND BEREAVEMENT IN HOME 
CARE: A COMPARATIVE STUDY IN PATIENTS WITH 
PAIN UNWIELDY AND PATIENT IN PAIN CONTROL 
IN ADVANCED DISEASE
Received on 9/8/2015
Accepted for publication on 9/10/2015

1ºTen (RM2-S) Kelly Faria Simões 1 
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ABSTRACT
The objectives of this study were to identify the experiences of patients with pain unwieldy and patient in pain control in advanced disease; 

and characterize the development of patient mourning in advanced disease with pain control and difficult to manage pain. The methodology was 
retrospective, qualitative and descriptive, using the Content´s Analysis  reports of patients at an advanced stage with pain control and intense 
pain in home care. The pain in patients in an advanced state brought changes in physical, emotional, social and spiritual aspects. It  changed the 
experience and elaboration of mourning of himself to a direction of a more traumatic grief. Pay attention to the effects of intense pain in patients 
in advanced stages seems to be a relevant point to reach practices that seek to meet the specifics that arise in the process of Palliative Care to 
guaranteeing quality of life and dignity in dying.

Keywords: Palliative care; Quality of life; Death.

INTRODUCTION

Health went through a process of intense technologization throughout the twentieth century, which included the possibility of performing more 
sophisticated and accurate diagnoses and provide better treatment for diseases. In the hospital environment, it has become increasingly signifi-
cant technological advance, the creation of very specialized industries to deal with the treatment of pathologies critical.

Medications, stereos, highly qualified teams merge to save lives in Intensive Units. The use of technology in patient care enables the exten-
sion of life, creating the category of "terminally ill". For these for a long time, it was at stake only increased survival in severe disease situation to 
stay in the background, or it even neglected the issue of quality of life that was being offered.

 In order to relieve the patient's suffering in an advanced state of the disease or even prevent further suffering on the limitations of the disease, 
it comes a different form of treatment to suggest differences in the focus of treatment. These were created specific forms of care, aimed at those 
patients who would evolve into a process of dying or a terminal phase: Palliative Care.

The philosophy of palliative care arises in 1950 with Cecily Saunders in London with the creation of hospices as a space to welcome people 
who were in a state Terminal.1 Then it diffused in the US and other countries in Europe, North America and Asia.2 

The term "palliative care" comes from the Latin, where pallium indicates blanket or deck, where the cause can not be cured. The World Health 
Organization (WHO) defines as 3 active care and all patients whose disease no longer responds to curative treatments. Control of pain and other 
symptoms, among other social and spiritual problems is paramount. The goal of palliative care is to achieve the best possible quality of life for 
patients and their families.

 The WHO also recommend about palliative care one should not rush nor postpone death they affirm life and regard death as a natural 
process, they seek to relieve the uncomfortable symptoms and pain, they seek to integrate psychosocial and spiritual aspects to patient care. 
And they provide a system of support and help to actively live as much as possible until death, they try to provide a support system to help 

* Funded research by CNPq.
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posal of Philosophy of Paliative Care.19

Relieve a patient at an advanced stage with intense pain in this 
research has brought great challenges especially for the isolation of 
attitudes and desires interruption of life of patients. This goes back to 
the need of seeking to achieve an orthotanasia teams, namely the 
achievement of a proper death, with the management of symptoms 
and relief suffering.20 With orthothanasia, the patient may have chanc-
es of developing a mourning itself which refers to an internal study of 
living, proximity and the possibility of dying.

CONCLUSIONS
We can conclude that the patient's own grief in advanced dis-

ease is important in palliative care. Arises an urgency that is placed 
on the patient's need to feel recognized and worthy of respect. The 
way the patients lived their life and outlined plans to live the future, 
however brief appeared to be decisive for the quality of life and 
building new identities.

Rises as point to be developed in future longitudinal surveys the 
changes in own identity in view of the changes of all aspects (physi-
cal, psychological, social and spiritual) that patients in advanced stag-
es are submitted. We can conclude that these patients want authentic 
contacts with proximity and genuine interest either from the staff of the 
family is to minimize loneliness death announced.

The experience of pain seems to hinder phase palliative care until 
their death, making it a more traumatic period. The distance between 
keeping awake and in pain arousal or with less pain is a daily deadlock 
team, as the patient moves away from reality because of drugs and 
that interfere with the patient consciousness level. 

This is the principle of double effect20 which seeks to identify 
cost-effective before any intervention so that they take the most appro-
priate action in Palliative Care.

In fact, one should allow a host to atmosphere to provide palliative 
care. Pain has a contradictory effect on the social aspects because 
patients recede as they relate to the availability of intimate contacts on 
the intensity of the pain felt.18

Religion becomes with its symbolisms, prayers and beliefs ground 
for explanations who can generate even relief from physical pain or 
total pain (physical, psychological, social and spiritual) what he meant 
Cicely Saunders.21 

The grieving process has a complication in patients with pain, as 
there were needs or wants to give up or stop life. So one can ponder 
the question of how patients would review and tune your identity is not 
supported experience this moment. The pain seemed to take them to 
a changed view of the self on the limits in the body.

We must redouble our attention to the study and interventions the 
patient with pain because she had an important role of villain in the dig-
nified death process. She interfered not only physically, but unfolded in 
consequences in the other psychological, social and spiritual. 

This study has opened the possibility of exploiting other penetra-
tions variables that can minimize the detrimental effects of pain or even 
be unveiled how this process would in other settings in which patients 
are in palliative care. 

So in our practice of health we need to be open to the varieties 
aspects of the pain and the patient's experience in advanced stage so 

that we can develop more effective practices that meet and dignify the 
process of living to the end of life.
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RESULTS
The sample was characterized by 22 patients with pain control 

and 18 with unwieldy pain totaling 40 patients; with an average age of 
68.46 years, with 60% male and 40% female; 73.33% of the sample 
had some religion and 26.66% considered themselves to be without 
religion; 40% suffered from intense pain and 60% of patients were in 
pain control; and achieved an average of 3.8 months psychological 
treatment from the moment of inversion curing expectations for palli-
ative treatment to death or loss of clarity state of temporal and spatial 
orientation of patients.

We presented the differences of experiences found in patients in 
an advanced state in private home care in pain control and difficult to 
manage pain from the physical, emotional, social and spiritual issues 
raised in the study sample.

As for the physical aspects, we noted that patients in advanced 
pain control showed a decrease in functionality and physical decay 
that were characteristic of the advanced state where the body showed 
signs of lack of body vitality to the performance of a series of activities. 
This interfered directly in the self-esteem of the patient realized that his 
body presents a never before felt weakness.

This came back to what the WHO drawed about palliative care that 
should not rush nor postpone death; they affirmed life and regarded 
death as a natural process; to seek to relieve the uncomfortable symp-
toms and pain; to seek to integrate psychosocial and spiritual aspects 
to patient care; they provided a system of support and help to actively 
live as much as possible until death; they tried to provide a support 
system to help the family deal with the situation of the patient's illness 
until the completion of the grief.13 

In patients with difficult to handle pain, it became more complex by 
the worsening of the physical limits on pain and departure from the ex-
perience of social support when introduced sedation for pain manage-
ment. This adds up to a real emotional wear on the patient's pain as 
stress factor. This comes in line with the literature8 that draws attention 
to the negative cognitive interference of pain effects. 

As for the psychological aspects of patients with pain control, there 
was the presence of symbolic front pain of losses; self image modified; 
presence of temporal matters relating to own finitude; the presence of 
dependence; and mobilization towards the review of life.

Therefore the awareness of incompleteness in life,14 losses in 
meaning and purpose in life are real confrontations to patients in pal-
liative care. It is noticed that these patients had a great need for the 
changes mean that the terminally ill to be brought in the progression 
of physical limits is, in changing its own image with physical loss or 
obvious injuries. 

It is important to highlight the meaning15 that is assigned by pa-
tients to the disease, however this can be turned on the experience of 
patients. When a person gets sick it tends to be the central purpose the 
losses resulting from the disease and the search for relief of suffering, 
divesting the social world.

The temporality on the palliative care situation deserves attention 
because it involves plans that would be shortened or repositioned with 
the limits imposed by the disease. The literature16 demonstrates the 
importance of discussing the prognosis as part of the care plan, involv-
ing communication involving how to balance the goals of care.

In patients with difficult to manage pain, this process was quite dif-
ferent, since dependence feelings are compounded by impotence and 
crisis caused by pain, often disabling.

It was realized that there was a breakdown at the level of patients 
with the presence of depressive state in response to the dilemma be-
tween the temporal limits of life and the failure or inability to act due to 
pain. The desire to live life seems to be suppressed by pain addressed 
participants, this has led to difficulties in the preparation of his own 
death, in the very closing and possible redemptions in life. The distress 
generated across the variable pain appeared together with feelings of 
anticipation of death to relieve suffering.

As for the social aspects, patients with pain control felt the need to 
support, rescue in relationships and desire to feel recognized. In pa-
tients with difficulties in interpersonal relationships, the rescue has be-
come of great value to a quiet death. In patients with difficult to manage 
pain, there was isolation and loneliness because of pain, and it was 
constituted as an obstacle in interpersonal relationships redemptions.

As for the spiritual aspects, the patient with pain management re-
alizes the need to make sense of end of life, coming to the fore the 
question of boundary and transcendence. The end of life, the patient 
needs to assign meanings to what he lived and the limits to be im-
posed - death. Therefore, we think that the purpose or that there is 
continuity after death, are part of the imaginary of these patients and 
outline somehow their attitudes and emotions. Integrate spirituality17 

and issues related to faith and meaning in palliative care is an essential 
component of support and excellence. Patients with difficult manage-
ment of pain attributed to religion felt some relief from the pain, but this 
has not become enough for the quality of life of those involved.

DISCUSSION
Having analyzed the experiences of patients, we can compare and 

verify contributions to the elaboration of the patient in an advanced 
state of mourning with pain control and difficult to manage pain. These 
experiences can contribute or not to the process of drawing up the 
grief by itself.

In patients at an advanced stage with pain control was observed 
progressive elaboration and personal values of redemptions, review of 
previous conflicting relationships and building new identity,18 providing 
a relief death . 

In patients at an advanced stage with intense pain, there is the 
presence of the desire to give up or stop life; there are difficulties in 
living necessary revisions to the grieving himself, taking the pain as a 
variable that interfered extensively in everyday life.

On the other hand, we can reflect the experiences of patients in an 
advanced state-controlled pain were facilitators for the construction of 
an anticipatory grieving yourself, accepting your finitude condition and 
the time limits that will impose even death.

To underscore the importance of patient build the grieving your-
self before the biggest loss - even death - to initiate, because as it was 
observed in the samples, participants who were able to develop this 
advanced state, it obtained a relief death.

The pain interfered with the grieving process yourself the patient 
in an advanced state, and demonstrated the importance of creating 
devices in health practices to seek the relief of suffering that is the pro-
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PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 
QUÍMICOS: COMO COMEÇAR?
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RESUMO
A questão ambiental vem sendo discutida no Brasil desde a década de noventa, com enfoque nos riscos para a humanidade viver num 

ecossistema poluído. O Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais preocupa-se com questões de sustentabilidade e planeja o descar-
te dos resíduos químicos do seu futuro Laboratório de Análises NBQR. O correto descarte de resíduos laboratoriais possui grande relevância 
para o ecossistema. Deve-se evitar o descarte diretamente no esgoto ou em lixeiras comuns, sem maiores cuidados e com graves prejuízos 
ambientais. Este estudo objetiva, após uma revisão na literatura, apresentar procedimento que auxilie laboratórios que iniciam seus Programas 
de Gerenciamento de Resíduos Químicos e apresenta os passos necessários para o correto manejo desses rejeitos. A literatura pesquisada 
recomenda que o melhor modo de desenvolver esse programa é envolver pesquisadores, técnicos e estagiários que atuarem nesse laboratório. 

Palavras-chave: Resíduos químicos; Gerenciamento de resíduos; Ecossistema.

INTRODUÇÃO
A geração de resíduos químicos é algo inerente aos processos industriais ou atividades de pesquisa e ensino. Desde o início da década 

de 1990, tem-se discutido sobre a melhor forma de gerenciamento desses resíduos, já que antes desse período vigorava a lei do desenvolvi-
mento sem se preocupar com a sustentabilidade.1

Os geradores de resíduos podem ser classificados de duas maneiras: grandes e pequenos geradores. Os grandes geradores, geralmente 
indústrias, se caracterizam por pequena variedade e grande quantidade de cada tipo de resíduos, principalmente em função da padronização 
de seus processos; enquanto que os pequenos geradores, como laboratórios de ensino e pesquisa, possuem uma grande variedade de resí-
duos, porém com pequena quantidade de cada um deles, visto que muitos são os processos executados.

Independente da classificação, é importante que se estabeleça um Programa de Gerenciamento de Resíduos Químicos adaptado à re-
alidade de cada gerador, tendo em vista que existem medidas diferentes em função do tipo de resíduo e da capacidade que cada instituição 
possui de processá-los. Geralmente, grandes geradores de resíduos possuem estações de tratamento de resíduos, enquanto que os peque-
nos geradores optam pela terceirização desse serviço.2

O tratamento de resíduos envolve processos que visam à redução do volume ou diminuição de sua toxicidade. Essas medidas são neces-
sárias para que, ao entrar em contato com o meio ambiente, o resíduo não cause danos para o mesmo.3

Os acidentes industriais ocorridos nos últimos anos contribuíram de forma significativa para despertar a atenção das autoridades gover-
namentais, da indústria e da própria sociedade em geral, no sentido de evidenciar esforços para a prevenção desses episódios que com-
prometem a segurança das pessoas e a qualidade do meio ambiente. Assim, as técnicas e métodos já amplamente utilizados nas indústrias 
bélica e aeronáutica passaram a ser adaptados para a realização de estudos de análise e avaliação dos riscos associados a outras atividades 
industriais, em especial nas áreas de petróleo, química e petroquímica. Da mesma forma, os estudos de análise de riscos têm se mostrado 
importantes na análise de instalações industriais já em operação, porque permitem que os riscos sejam avaliados e gerenciados a conten-
to, mesmo que estes empreendimentos não estejam vinculados a um processo de licenciamento formal. A análise de riscos em instalações 
industriais é realizada através da avaliação tanto da probabilidade ou frequência dos cenários acidentais, quanto de suas consequências.4

Nas instalações químicas as situações de Risco ou Perigo podem ser definidas como a existência de uma ou mais condições de uma 
variável com potencial necessário para causar danos. Esses danos podem ser entendidos como lesões a pessoas, danos a equipamentos e 
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suma importância para que se tente acabar com a cultura do descar-
te diretamente no esgoto ou no lixo comum e construir a filosofia do 
reaproveitamento de produtos e da redução dos danos ambientais.13 
Antes de tudo, é necessário promover uma mudança de atitudes.8

Outra atividade importante da Comissão é definir um modelo de 
etiqueta de identificação dos resíduos, pois essa será utilizada tanto 
para a segregação quanto para a destinação final. Esta etiqueta deve 
conter no mínimo, as seguintes informações: fonte geradora, subs-
tância ou mistura provável, incompatibilidades, responsável técnico e 
seu contato, data de início e fechamento da embalagem.15

Nesse momento, é importante a participação de todos para 
propor métodos para a redução da quantidade de resíduos. Deve 
ser valorizada a criatividade, bem como o desenvolvimento de no-
vos métodos, os quais utilizarão menor quantidade de reagentes/
solventes ou, ainda, a troca de substâncias por outras menos tó-
xicas ou poluentes. Tal desenvolvimento é de grande importância 
para toda a comunidade científica já que poderão ser reproduzidos 
em outros laboratórios, contribuindo ainda mais com a cultura de 
não agressão ao meio ambiente.

A correta segregação e acondicionamento dos resíduos permite 
um ambiente mais seguro. Deve-se levar em conta principalmente os 
riscos e a incompatibilidade descritas nas etiquetas de identificação. 
Uma forma de descrever esses riscos é o uso do diamante de Hom-
mel, o qual descreve de uma forma bastante simples os riscos rela-
cionados ao grau de inflamabilidade, toxicidade, reatividade e riscos 
específicos, como corrosivo e oxidante.2,8 A escolha do tratamento 
depende do tipo de resíduo, razão pela qual a correta segregação 
é de suma importância para todo o processo de gerenciamento.15

A comunicação entre os departamentos da instituição deve ser 
intensificada para o intercâmbio de reagentes. A troca permite que 
os produtos com data de validade próxima de expirar sejam utiliza-
dos em outros laboratórios, bem como alguns resíduos de um po-
dem ser utilizados como reagentes por outros laboratórios. Ainda, 
existe a possibilidade de tratamentos para que os resíduos sejam 
purificados ou que reações químicas pouco dispendiosas sejam 
feitas de modo a se produzir reagentes de interesse para outros 
processos da unidade.

Novos processos têm sido desenvolvidos com o intuito de redu-
zir a toxicidade dos compostos a serem descartados. Destaca-se a 
utilização de processos biológicos, como o cultivo líquido de fungos, 
cuja atividade enzimática extracelular é capaz de transformar resídu-
os em compostos menos tóxicos. Outra possibilidade é o Processo 
Oxidativo Avançado, utilizando compostos oxidantes para se obter a 
redução da toxicidade.9

Uma técnica de grande utilidade é a destilação fracionada pa-
ra a recuperação de solventes; ou a produção de nitrato de prata, 
que são processos economicamente viáveis e permitem a recu-
peração de compostos que não poderiam ser descartados direta-
mente no esgoto.13,15

Diversos métodos podem ser utilizados para a redução do volu-
me e toxicidade dos rejeitos químicos. Todavia, é importante ressal-
tar que cada um deles apresenta vantagens e desvantagens. Como 
exemplo, os processos biológicos são bastante eficientes e com bai-
xo custo, porém demoram um longo tempo, diferentemente dos pro-
cessos de oxidação avançada, que apresentam melhores resultados 

rapidamente, mas apresentam alto custo. Sugere-se, portanto, que 
sejam realizados tratamentos combinados, de modo a aproveitar su-
as vantagens e reduzir ao máximo suas deficiências.15

Nos casos em que não seja possível o reuso ou reciclagem, de-
ve-se tentar ao máximo a produção de compostos menos tóxicos ou 
a redução no volume do material a ser descartado. Um exemplo típico 
é a precipitação dos íons de metais pesados e sua posterior decanta-
ção/filtração. A retirada desse material da solução permite o descarte 
do sobrenadante/filtrado diretamente na rede de esgoto e o descarte 
apenas do precipitado como material poluente, reduzindo significati-
vamente o volume a ser encaminhado à estação de tratamento.1,13,15

Por fim, a instituição decidirá quanto às vantagens e desvanta-
gens de se estabelecer uma unidade de tratamento de resíduos in 
loco ou contratação de uma empresa terceirizada.

Grandes geradores de resíduos geralmente preferem estabele-
cer uma estação de tratamento, enquanto pequenos geradores con-
sideram economicamente viável a contratação de terceiros. Neste 
caso, o contratante permanece responsável pelos resíduos até a sua 
destruição, devendo manter em seus arquivos documentos que com-
provem o correto destino para o material em questão. Novamente, a 
correta identificação auxilia quanto às incompatibilidades e determi-
nação dos riscos de cada material, evitando expor os trabalhadores 
a riscos e orientando o uso correto dos equipamentos de proteção.2

A última etapa requer grande atenção, já que se trata da avalia-
ção de todo o processo elaborado pela Comissão e executado por to-
da a unidade. Nesse momento, todos os acertos e oportunidades de 
melhorias devem ser levantados, de modo a se propor adaptações 
nos métodos e reiniciar o ciclo de gerenciamento já com a experiên-
cia e aprendizado adquiridos.11

CONCLUSÃO
O Gerenciamento de resíduos é uma atividade que se reveste de 

grande importância, tanto do ponto de vista ambiental (tão discutido 
nos meios de comunicação), quanto do ponto de vista econômico e 
social. Podemos abordá-lo de diversas maneiras, mas a que mais se 
destaca é a educação e a participação de todos os envolvidos.

Trata-se de um processo que exige bastante esforço da institui-
ção, mas que pode trazer retornos significativos em virtude do reuso 
e reaproveitamento de materiais que antes iriam para o lixo. Além 
disso, agrega valor à instituição, visto que o mercado vê com muito 
bons olhos as unidades conscientes de seu papel socioambiental.

Por essa razão, o CTecCFN investe na conscientização do seu 
efetivo e pretende utilizar as técnicas propostas para desenvolver o 
seu programa de gerenciamento de resíduos químicos abordando 
o desenvolvimento de valores científicos de programas socioam-
bientais e econômicos que podem ser empregados em todos os 
tipos de unidades laboratoriais, sejam elas pequenas ou grandes 
geradoras de resíduos.
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instalações, danos ao meio ambiente, perda de material em proces-
so ou redução da capacidade de produção.5-6

O Risco pode ser definido como sendo o produto da frequência 
de ocorrência de um evento, dentro de um período de tempo, pela 
magnitude dos danos que este evento possa causar a um indivíduo, 
aos trabalhadores, ao público, à propriedade privada ou pública ou 
ao meio ambiente.7 A avaliação de risco é uma metodologia que ana-
lisa os vários aspectos relacionados à segurança das substâncias, 
unindo suas causas e efeitos de uma maneira quantitativa.8

Portanto, desde o planejamento estratégico de uma instalação in-
dustrial ou de um laboratório de ensino e pesquisa, deve-se levar em 
conta qual será a estratégia a ser adotada para o gerenciamento dos 
resíduos resultantes das operações realizadas. Por essa razão, este 
estudo objetiva apresentar um procedimento que facilite a elaboração 
de um Programa de Gerenciamento de Resíduos Químicos, de modo 
a contribuir para que as instalações que estão iniciando suas ativida-
des e que gerem esses resíduos evitem a cultura do “jogar na pia."9-10

MÉTODOS
Para a elaboração do procedimento de descarte do seu futuro La-

boratório de Análises NBQR, o pessoal técnico do CTecCFN realizou 
uma busca nas bases de dados Scielo, PubMed e Periódicos CAPES, 
utilizando-se os descritores “Resíduos Químicos”, bem como as res-
pectivas traduções em inglês “Chemical Waste” e “Waste Management” 
de modo a encontrar relatos de experiências de outros pesquisadores 
no processo de implantação de um Programa de Gerenciamento de 
Resíduos Químicos. Foram escolhidos artigos nacionais para subsidia-
rem este estudo, visto que estes se adaptam melhor à nossa realidade 
cultural e principalmente à legislação em vigor no Brasil.

Dos 126 artigos encontrados, 11 abordavam a questão em es-
tudo. Baseado nestes trabalhos, buscou-se concentrar a experiência 
dos demais pesquisadores de modo a preparar um fluxograma com 
as atividades sugeridas para a elaboração do referido Programa. 
Algumas outras estratégias foram descritas ao longo do texto para 
complementar o que foi proposto no procedimento.

Não se espera esgotar o tema, contudo este trabalho buscou au-
xiliar aqueles laboratórios/pesquisadores que estão iniciando suas 
atividades de pesquisa/produção industrial.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O crescente desenvolvimento da sociedade ocidental tem sido 

graças aos avanços tecnológicos, os quais originaram produtos que 
permitiram o estilo de vida de hoje. Medicamentos, detergentes, tin-
tas, plásticos e combustíveis, por exemplo, vêm de diferentes pro-
cessos industriais, de natureza química. Nestes tipos de indústrias 
pode-se identificar, basicamente, dois setores como sendo os que 
oferecem maior risco potencial:

• Áreas de processo: são as áreas onde as transformações ou re-
ações acontecem. Acidentes nestas áreas podem ter consequências 
tanto interna quanto externamente à instalação.

• Áreas de armazenamento: estas áreas contêm, geralmen-
te, tanques, depósitos e contêineres com os produtos utilizados 
nos processos. Embora a chance de ocorrer um acidente nessas 
áreas seja pequena, se ele ocorrer as consequências externas 
poderão ser bastante graves, em função da grande quantidade 

de produto normalmente envolvido.
Alguns acidentes na indústria química podem ter consequências 

apenas nos limites de propriedade da indústria, e outros podem ter 
efeitos fora da instalação e afetar a população local, a propriedade 
privada ou pública e o meio ambiente, em maior ou menor extensão. 

Um dos possíveis efeitos causados por um cenário acidental em 
uma instalação química é a exposição acidental de produtos tóxicos 
originalmente contidos em sistemas de contenção ou de transporte. No 
caso de gases e vapores, o efeito principal é decorrente da nuvem do 
produto liberado, e as consequências dependerão das características 
do produto, das condições meteorológicas e da topografia do terreno.

O que caracteriza esses cenários não é somente sua capacidade 
de provocar mortes, mas também, o potencial da gravidade e extensão 
dos seus efeitos ultrapassarem os limites de propriedade da indústria.7

O fluxograma do procedimento proposto pode ser observado na 
(Figura 1).

Figura 1: Fluxograma contendo as etapas propostas para a elaboração de 
um Programa de Gerenciamento de Resíduos Químicos. Legenda: PGRQ: 
Programa de Gerenciamento de Resíduos Químicos.

A primeira etapa sugerida é compor uma Comissão de Gerencia-
mento. A criação de tal Comissão é importante para definir as estra-
tégias e coordenar as atividades a serem adotadas, ações que esta-
riam prejudicadas se estivessem difusas entre os diversos grupos da 
instituição.1,3,11-12 Inicialmente, o seu papel é fazer o levantamento de 
todos os resíduos que serão gerados, bem como estimar as quanti-
dades de cada um deles.

Concomitantemente, é importante que a Comissão estabeleça 
medidas para a educação de todos os envolvidos, sejam eles os ge-
radores de resíduos ou os responsáveis pelo seu manejo. Isto é de 
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CHEMICAL WASTE MANAGEMENT PROGRAM: 
HOW TO START?
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ABSTRACT
Environment matter has been discussed in Brazil since 1990's, mainly for the risks to humankind living on a polluted ecosystem. The 

Technological Center of the Marine Corps – CTecCFN is concerned about the environment sustainability issues and is planning the chemi-
cal waste disposal for its future CBRN Analysis Laboratory. The proper laboratory waste disposal has great importance to the ecosystem. It 
should be avoided the disposal directly into sewers or common trash leading to environmental damages. Based on literature this study pres-
ent a procedure that could help labs to elaborate a Chemical Waste Management Program, suggesting all the steps for a good management 
of these rejects. Literature demonstrates that the best way to develop this program includes everyone who works in this lab – researchers, 
technicians and trainees.

Keywords: Chemical waste; Waste management; Ecosystem.

INTRODUCTION
The generation of chemical waste is inherent to industrial processes or research and teaching activities. Since the early 90`s, it has been 

discussed about the best way to manage these wastes.  After all, before that time the law was development without worry about sustainability.1

The waste generators can be classified in two groups: large and small generators. The large generators, usually industries, are charac-
terized by tiny variety and large amount of each type of waste because of their processes standardization. On the other hand, small gener-
ators, such as teaching and research laboratories, have an extensive diversity of residues but a minor amount of each of them, because of 
numerous processes executed.

Regardless of classification it is important to establish a Chemical Waste Management Program adapted to  reality of each generator. It is 
important to have in mind that the methods must be different based on the nature of the chemical waste and also the capacity of each institu-
tion to process them. Large generators, usually, treat their own chemical waste, while small generators contract a specialized manufacturing.2

Waste management involves process aimed at reducing the volume or decreasing its toxicity. These measures are to ensure that, when 
in contact with the environment, residue does not cause damage to it.3 

Industrial accidents occurred in recent years contributed significantly to call the attention from government, industrial and society authori-
ties, in order to highlight efforts to prevent these episodes that compromises security from people and quality of the environment. Thus, tech-
niques and methods already broadly used in war and aeronautics industries has being adopted to realize studies of analysis and evaluation 
of the associated risks with other industrial activities, specially oil, chemical and petrochemical. Similarly, risk analysis studies have shown 
to be important in the analysis of industrial plants already in operation, because they allow risks to be assessed and managed satisfactorily, 
even if these developments are not tied to a formal licensing process. Risk analysis is carried out in industrial installations by evaluating both 
the probability or frequency of accident scenarios, as its consequences.4

Chemical facilities in risk or hazard situations can be defined as the existence of one or more conditions of a variable with potential to 
cause harm. Such damage can be understood as injury to people, damage to equipment and facilities, environmental damage, loss of mate-
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ods to reduce the waste amount. The creativity must be encouraged, 
just like the new methods development which uses less reagents/
solvents, or even the exchange for less toxic/polluting substances. 
Expansions in this area allow it to be reproduced in other laborato-
ries which are of great value to the scientific community contributing 
to the environment non-aggression philosophy.

The accurate waste segregation and packaging permits a safer 
environment. It is imperative to take into account the risks and the 
incompatibility of the substances described in the identification tags.  
A good way of describing these risks is using the Hommel diamond 
method, which describes in a very simple manner the risks related 
to the degree of flammability, toxicity, reactivity and specific threats 
such as corrosive and oxidizing.2,8 Choosing the treatment depends 
of the kind of residue, reason why the correct segregation is so im-
portant for all management process.15

Communication between the institution's department should be 
strengthened for the exchange of reagents. This communication al-
lows products with near expiration date exchange and also that resi-
dues of a laboratory may be used as reagents by other laboratories. 
Still, there is the possibility for treatments to purify some waste or to 
use inexpensive chemical reactions to produce reagents of interest 
for other processes of the unit.

New processes have been developed in order to reduce the tox-
icity of the compounds to be discarded. Noteworthy is the use of bio-
logical processes, such as liquid cultivation of fungi, whose extracel-
lular enzyme activity is capable of transforming waste into less toxic 
compounds. Another possibility is the Advanced Oxidative Process 
using oxidizing agents to reduce toxicity of compounds.9

One useful technique for solvent recovery is fractional distillation 
and the production of silver nitrate, which are economically viable 
process and allow the recovery of compounds that could not be dis-
charged directly into the sewer.13,15

Various methods can be used to reduce volume and toxicity of 
chemical waste. However, it is important that each of them has ad-
vantages and disadvantages. For example, the biological processes 
are very efficient and low cost, but take a long time, unlike the ad-
vanced oxidation processes, which provide better results quickly, but 
at high cost. It is suggested that combined treatments are carried out 
to exploit their advantages and minimize their defficiences.15

Whether the reuse or recycling is not possible, the production 
of less toxic compounds and reducing the material to be discard-
ed should be implemented. A classic example is the heavy metal 
ions precipitation and their subsequent sedimentation/filtration. The 
removal of these ions from the solution allows supernatant / filtrate 
discard.  After that only the precipitate ions is considered a pollutant 
material reducing meaningfully the volume of residues that should be 
sent to be treatment.1,13,15

As a final point, the institution shall decide about the advantages 
and disadvantages of establishing a residues treatment unit or hiring 
a responsible service.

Large waste generators normally prefer to establish a treatment 
unit, while small generators usually consider economically viable to 
hire a service. In this case, the small generators remain responsible 
for the waste until its destruction and must preserve the documents 

proving the correct destination. Once more, the correct identification 
helps to avoid workers exposition to the risky materials and guide the 
use of correct protecting equipment.2

The last step requires great attention, because it consists of the 
process evaluation by the Commission. At this point, all negative and 
positive questions should be raised in order to improve the method.  
In the end, all the experience and learning added will help to expand 
the Chemical Waste Management Program.

CONCLUSION
The Waste Management is a vital activity, from the environment 

point of view (so much discussed in the media), as from economic 
and cultural point of view. It can be implemented by different man-
ners, but the one that stands out is the instruction and participation 
of all involved.

This process requires a lot of effort, but it is worth because of the 
reuse and recycling of materials that would be thrown away. Besides 
that, adds value to institution because market recognizes the units 
that are aware of its social and environmental role.

For this reason, CTecCFN invests in the awareness of people 
and intends to use the proposed techniques to develop their chemi-
cal waste management program addressing the development of sci-
entific values of social, environmental and economic programs that 
can be used in all types of laboratory units , whether small or large 
waste generators.
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rial in process or reducing production capacity.5-6

Risk can be defined as the product of the frequency of occur-
rence of an event within a period of time, the magnitude of damage 
that this event can cause to individual workers, public, private or pub-
lic property or environment.7 Risk assessment is a methodology that 
analyzes the various aspects related to safety of substances, linking 
their causes and effects in a quantitative way.8

Therefore, the establishment of an industry or of a teaching and 
research laboratory should take into account the strategy to be ad-
opted for the management of the chemical waste. For that reason, 
this study aims to present a path to simplify the development of a 
Chemical Waste Management Program to the facilities who are initi-
ating their activities in order to avoid the "discard in the sink" culture.

METHODS 
In order to prepare the disposal procedure of the future CBRN 

Laboratory, technical staff of CTecCFN conducted a search in Sci-
ELO, PubMed and Periódicos CAPES databases using "Resídu-
os Químicos" and their English translations "Chemical Waste" and 
"Waste Management"as descriptors. The intention of this search was 
to find reports of other researchers who already established a Chem-
ical Waste Management Program. National articles were preferred to 
subsidize this study because they suit our professional reality and 
mostly to the legislation in force in Brazil.

From 126 articles found, 11 addressed the issue under study. A 
flowchart was prepared based on the experience of other research-
ers from the selected papers.  This flowchart comprises activities for 
the program implementation. In addition to what was proposed some 
other strategies have been described throughout text. 

The aim of this paper is not to exhaust the subject, but to assist 
labs/researchers who are starting their research/production activities.

RESULTS AND DISCUSSION
Growing development of Western society has been thanks to 

technological advances, which originated products that have en-
abled today's lifestyle. Drugs, detergents, paints, plastics, and fuels, 
for example, come from different chemical nature industrial process-
es. In these types of industries can be identified basically two sectors 
as the ones that offer the greatest potential risk:

• Process Areas: are the areas where the changes or reactions 
take place. Accidents in these areas may have repercussions both 
internally and externally to the installation.

• Storage areas: these areas generally contain tanks, deposits 
and containers with the products used in the processes. Although 
the chance of an accident occurring in these areas is small, if it oc-
curs external consequences could be quite severe, due to the large 
amount of product typically involved.

Some accidents in the chemical industry can have conse-
quences only in the property boundaries of the industry, and 
others may have effects outside the facility and affect the local 
population, private or public property and the environment to a 
greater or lesser extent.

One of the possible effects caused by an accidental scenario at 
a chemical facility is accidental exposure of toxic substances origi-
nally contained in containment or transport systems. In the case of 

gases and vapors, the main effect is due to the released cloud, and 
the consequences depend on the product characteristics, weather 
conditions and topography.

What characterizes these scenarios is not only its ability to cause 
deaths, but also the potential severity and extention of its effects go 
beyond the industry boundaries.7

The flowchart of the proposed procedure can be seen in 
(Figure 1).

Figure 1: Flowchart containing the steps proposed for the 
preparation of a Chemical Waste Management Program. Subtitle: 
CWMP: Chemical Waste Management Program.

The first stage suggested is to compose a Management Com-
mittee. This Commission is important to define strategies and co-
ordinate the activities, actions that would be impaired if they were 
diffused between institutions groups.1,3,11-12 Firstly, the Commission 
must evaluate all type of waste generated and their quantities.

Therefore, it is important that the Commission establishes mea-
sures for instruction of all people involved, the waste generators and 
those responsible for their management. This is essential to finish the 
practice of throwing the chemistry waste directly into the drain or in 
the ordinary trash and also build the reuse and reduction philosophy 
to diminish the environment injury.9 First of all it is necessary to pro-
mote a change in attitudes.8

Another Commission's important activity is to define a model for 
a tag identification. This identification will be used both for segre-
gation and final destination. This tag must contain the following in-
formation: source, substance or mixture, incompatibilities, technical 
manager and his contact, start and closing date of the package.15

At this moment, it is vital the participation of all to propose meth-
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RESUMO
O estudo teve como objetivo discutir as intervenções para prevenção de riscos no ambiente de trabalho na perspectiva dos residentes 

de enfermagem. Estudo exploratório realizado em um hospital militar do Estado do Rio de Janeiro. Participaram do estudo 20 residentes de 
enfermagem. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do local de estudo. Os resultados mostraram que os residentes de 
enfermagem consideram a possibilidade de aprofundar as discussões e as ações referentes aos riscos ocupacionais, durante a graduação e 
a pós-graduação, pois existe um hiato entre a profissão, trabalho e saúde. Com vistas aos resultados, conclui-se que seja necessário investir 
no processo educativo e em prevenção e controle de exposição aos riscos nos ambientes de trabalho por meio de conhecimento das realida-
des de riscos, treinamentos, atualizações e ações educativas com a participação dos trabalhadores, buscando, assim, a formação de cultura 
prevencionista.

Palavras-chave: Riscos ocupacionais; Enfermagem; Saúde do trabalhador.

INTRODUÇÃO
O estudo teve como objeto de investigação o trabalho dos residentes de enfermagem, da área hospitalar, na perspectiva dos riscos ocu-

pacionais, com o objetivo de discutir as intervenções na prevenção dos riscos no ambiente de trabalho, na percepção de residentes de en-
fermagem.

Entende-se por risco ocupacional, a probabilidade de consumação de agravo à saúde ou à higidez física do trabalhador, em função da sua 
exposição a fatores de risco no ambiente de trabalho, que pode ser influenciada pela cultura de segurança prevencionista.

Segundo o Ministério da Saúde (MS), para a investigação das relações saúde-trabalho-doença, é imprescindível considerar o relato dos 
trabalhadores, tanto individual quanto coletivo. Apesar dos avanços das técnicas para o estudo dos ambientes de trabalho, muitas vezes, ape-
nas os trabalhadores sabem descrever as circunstâncias e imprevistos que ocorrem no cotidiano. Ouvir o trabalhador falando de seu trabalho 
e dos sentimentos em relação ao trabalho, de como seu corpo reage no trabalho e fora dele, é de fundamental importância para a identifica-
ção das relações saúde-trabalho-doença.1     

Assim, com base nas premissas do MS, buscou-se apreender a percepção dos residentes de enfermagem sobre as possibilidades de me-
didas de prevenção dos riscos ocupacionais no seu contexto de trabalho. Esta conduta já havia sido adotada por Ramazzini, que usou como 
técnica a entrevista com o trabalhador. O impacto da observação do trabalho e da conversa com o trabalhador foi o que levou Ramazzini a se 
dedicar ao tema das doenças dos trabalhadores.2               

De fato, a percepção do trabalhador quanto aos riscos ocupacionais a que está exposto tem grande importância, podendo influenciar o 
seu comportamento e a própria exposição a tais riscos. Atualmente, esta percepção está sendo utilizada para a criação de indicadores para 
subsidiar estratégias direcionadas à formulação de prioridades políticas e institucionais.3          

1 Enfermeira. Encarregada da Divisão de Ensino Médio da Escola de Saúde do Hospital Naval Marcílio Dias. Doutora em Enfermagem. E-mail: jozi.pinhei-
ro@bol.com.br
2 Professora Titular do Deptº. de Enfermagem de Saúde Pública.  Doutora em Enfermagem. Pesquisadora do Núcleo de Pesquisa Enfermagem e Saúde do 
Trabalhador/DESP/ EEAN/UFRJ
3 Enfermeira do Hospital Maternidade Fernando Magalhães. Pós-Graduação em Enfermagem do Trabalho pela EEAN/UFRJ
4 Enfermeira. Ajudante da Divisão de Ensino Médio e Coordenadora do Curso de Especialização em Enfermagem da Escola de Saúde do Hospital Naval Mar-
cílio Dias. Pós-Graduada em Enfermagem do Trabalho pela UERJ

Acta Sci Technol. 2010;32(1):7-13.
10. Reynaldo EMFL, Janissek PR, Vasconcelos EC. Resíduos 

químicos produzidos em equipamentos de análises hematológicas: 
conhecimento e práticas nos laboratórios. J Bras Patol Med Lab. 
2012 fev;48(1):15-20.

11. Giloni-Lima PC, Lima VA. Gestão integrada de resíduos 
químicos em Instituições de Ensino Superior. Quím. Nova. 2008 Ago 
8;31(6):1595-8.

12. Imbroisi D, Guaritá-Santos AJM, Barbosa SS, Shintaku SF, 
Monteiro HJ, Ponce GAE, et al. Gestão de resíduos químicos em 
universidades: Universidade de Brasília em foco. Quím. Nova. 2006 
jan 20;29(2):404-9.

13. Gerbase AE, Gregório JR, Calvete T. Gerenciamento dos 

resíduos da disciplina Química Inorgânica II do curso de Química da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quím. Nova. 2006 jan 
27;29(2):397-403.

14. Abreu DG, Iamamoto Y. Relato de uma experiência ped-
agógica no ensino de química, formação profissional com respons-
abilidade ambiental. Quím. Nova. 2003 dez 13;26(4):582-4.

15. Berrio L, Beltrán O, Agudelo E, Cardona S. Sistemas de trat-
amiento para residuos liquidos generados. Rev Gestión y Ambiente. 
2012 dez;15(3):113-24.
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ga horária pesada, em síntese - o fazer tudo e de tudo.
Diante do exposto, os residentes de enfermagem tiveram percep-

ção pertinente ao proposto como ficou evidenciado nas suas falas:
[...] o trabalho é fazer procedimentos técnicos, curativos, punção 
venosa, colher sangue [...].  (R1)

[...] eu estou conseguindo aliar a teoria à prática; assim, na residência 
a gente não tem muita teoria, as aulas que a gente tem é só de 
pesquisa, metodologia, mas, tudo que a gente viu na graduação de 
teoria estou conseguindo colocar em prática aqui na residência, cada 
setor tem suas especificidades, mas está dando oportunidade de  se 
sentir enfermeiro [...].   (R2)

[...] meu trabalho como residente é bem semelhante ao das 
enfermeiras dos setores. (R3)

[...] a gente faz visita, prescrição de enfermagem, visita os pacientes, 
procedimentos que devem ser feitos pelo enfermeiro; tem os curativos 
que devem ser feitos pelo enfermeiro, admissão, alta, orientações 
gerais com relação a procedimentos ao paciente quando vai de alta 
[...].  (R12)

O trabalho dos residentes é muito amplo, abrange procedimentos 
técnicos e burocráticos que são inerentes à profissão. Além da aquisi-
ção de novos conhecimentos como residentes que são colocados em 
prática, tem os adquiridos na graduação, buscando o aprimoramento 
da prática profissional, o que vem caracterizar um trabalho intenso.  

A sobrecarga referida pelos sujeitos de estudo pode ter relação 
com a heterogeneidade dos grupos que ingressam anualmente na 
residência, levando-os a um programa intensivo de conteúdo teórico 
e treinamento, permitindo que compensem desigualdades em sua 
formação e obtenham rendimento adequado.8

Outro ponto que merece destaque é a relação entre o conheci-
mento adquirido acerca dos riscos biológicos e o trabalho da Comis-
são de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do cenário do estudo. 
O conteúdo referente ao contato dos profissionais com materiais bio-
lógicos foi abordado pela CCIH nos conteúdos teóricos, como é pre-
conizado na NR32; porém, destaca-se a importância de o residente 
de enfermagem iniciar seu treinamento antes de ir para a assistência 
aos pacientes.

[...] principalmente o residente que já vem direto da faculdade está 
muito cru ainda. Há chance de correr um risco... e ele está sujeito a 
esse risco, é muito maior porque ele não tem muita habilidade, acho 
que deveria fazer mais treinamento; orientação para o residente antes 
de começar [...] (R2).

[...] os conhecimentos que obtive ocorreram no setor de CCIH. Nada foi 
dado no início [...](R3).

[...] tivemos palestra com a CCIH a respeito das medidas de precaução 
que podemos utilizar com os acidentes com material perfurocortante. 
Mas precisamos de maior treinamento da equipe e maior supervisão 
[...] (R10).

De fato, esse período em que o residente está se capacitando 
caracteriza-se como treinamento em serviço e possibilita a ele, como 
egresso da graduação, o crescimento profissional através do aperfei-
çoamento de habilidades técnicas e administrativas.

Nesta perspectiva, ao ingressar no curso de residência, o enfer-
meiro tem a meta de trabalhar se especializando, se especializar pes-
quisando e produzir conhecimento, realizando ações concretas na rea-
lidade; ter uma prática educativa, ainda que realizada em serviço.

[...] a gente reproduz a atividade prática dos enfermeiros daqui do hospital 
[...] se insere no contexto do enfermeiro com a prática [...].   (R14)

A gente atua basicamente atendendo os pacientes... fica na par-
te burocrática, na parte de rotinas, de rever o material do setor, rever 
carrinho... é ver todos os procedimentos... é sonda vesical, coleta de 
exames... ajudar a equipe dar banho, dieta... a equipe aqui é pequena 
e ficamos no corredor atendendo os pacientes. (R17)

[...] é bom adquirir conhecimento, principalmente a prática, quando 
você sai da faculdade, pois sai muito cru [...].  (R19)

Na fala dos sujeitos, percebe-se que estes relacionam o treina-
mento à prática da profissão, não mencionando a sua importância 
para prevenção dos riscos ocupacionais anteriores a esta situação. 
Apontam que o trabalho de residente é semelhante ao dos enfermei-
ros dos setores e, desta forma, assim como os profissionais de enfer-
magem do setor, podem passar por situações de risco ocupacional.

[...] É um trabalho muito bom, porém -cansativo, pelo grande número 
de horas semanais... a carga horária é puxada... a gente sai  daqui 
morto[...]. (R4)

[...] Acho o trabalho bom. A carga horária é pesada[...].  (R18)     
A subordinação do trabalho no serviço de enfermagem é outro 

fator de sobrecarga psíquica para o residente, à medida que as ativi-
dades realizadas durante o período são controladas pelo enfermei-
ro staff. A enfermagem constitui um corpo profissional fechado, com 
grau de autonomia verticalizado em relação à direção.

Assim, os residentes, por estarem executando as mesmas ativi-
dades e no mesmo ambiente dos enfermeiros da instituição, estão 
expostos às mesmas situações, podendo-lhes ser agravadas, face 
ao ambiente novo por se tratar de contexto avaliativo pela sua condi-
ção de alunos. Há preocupação por não serem staff e por ainda te-
rem certa insegurança por estarem iniciando na profissão.

Para o aprendizado, bem como para a assistência de enferma-
gem com qualidade, os residentes necessitam, entre outros, conhe-
cer, ter atitude e prática acerca das medidas de proteção dos riscos 
ocupacionais aos quais estão expostos.

No entanto, conhecer o limite possível para que a saúde física 
e psíquica desses residentes de enfermagem não seja prejudicada 
é um desafio que merece atenção, já que se trata de trabalhadores 
da área de saúde que estão no início de sua carreira profissional, 
necessitando de higidez física e mental para entrarem no mercado 
de trabalho.

[...] a CCIH abordou riscos ocupacionais, acidentes perfuro cortantes, 
lavagem de mãos, aulas de quimioterápicos, o risco do quimioterápico 
[...].   (R15)                                                                                                                                        
A menção quase que exclusiva aos riscos biológicos merece re-

flexão, uma vez que não são os únicos riscos no contexto de traba-
lho da enfermagem, bem como não são os que mais acometem os 
trabalhadores.

Diante desse panorama, pode-se mencionar a importância do 
Serviço de Saúde do Trabalhador para monitorar as condições de 
saúde e as do ambiente de trabalho, implementando medidas de pro-
moção e prevenção da saúde dos trabalhadores.9   

Os residentes de enfermagem consideram a possibilidade de 
aprofundar as discussões, as ações referentes aos riscos ocupacio-
nais, durante a graduação e a pós-graduação, pois existe um hiato 
entre a profissão, trabalho e saúde. Para eles, a temática deve ser 

  A análise dos riscos nos ambientes de trabalho deve levar em 
consideração a experiência e a participação dos trabalhadores, já que 
estes realizam o trabalho e consequentemente sofrem seus efeitos ca-
so não conheçam e não utilizem as medidas de segurança. Portanto, o 
trabalhador é o mais indicado para identificar os riscos.     

Assim, ouvir os trabalhadores, buscando sua contribuição na so-
lução de questões relacionadas aos riscos ocupacionais, e levando 
em conta a sua experiência, é importante para evitar novos agravos à 
sua saúde e, concomitantemente, prevenir os riscos, já que as medi-
das de segurança podem ainda não estar internalizadas. É necessá-
rio enfrentar esse problema a fim de promover a saúde deste grupo 
e poder realizar a prevenção primária para próximos grupos de resi-
dentes que iniciarem o treinamento no mesmo ambiente.

Essas intervenções preventivas enfatizam as estratégias de “em-
poderamento” que significa que as pessoas não podem realizar com-
pletamente seu potencial de saúde se não forem capazes de con-
trolar os fatores determinantes de sua saúde, ainda em um estágio 
de saúde e bem-estar, antes da doença ser instalada. O empodera-
mento, sob esta perspectiva, reflete um conceito de vida, no qual as 
pessoas possam viver com mais saúde e escolher um ambiente mais 
saudável. Além disso, está associado a formas alternativas de se 
trabalhar as realidades sociais, o suporte mútuo, as formas coopera-
tivas, participativas, autogestão e movimentos sociais autônomos.4

O empoderamento entre os residentes de enfermagem permitiu 
ao grupo ganhar voz, com vistas à segurança no ambiente onde re-
aliza o treinamento em serviço sob supervisão de uma preceptoria 
direta, realizada por enfermeiros da instituição, desempenhando ati-
vidades relacionadas à assistência ao paciente na unidade hospita-
lar, que por meio do estímulo do desenvolvimento de uma consciên-
cia reflexiva. Neste sentido, o empoderamento objetiva proporcionar 
meios para que eles consigam uma maior resolutividade e controle 
sobre o que afeta a sua saúde, não retirando a responsabilidade dos 
gestores no cuidado da saúde dos grupos.5    

As estratégias de empoderamento também propõem, entre ou-
tras iniciativas, a educação para a cidadania, a socialização de infor-
mações, o envolvimento na tomada de decisões dentro de um pro-
cesso de diagnóstico, o planejamento e a execução de projetos e/ou 
iniciativas sociais.

Dessa forma, se usarmos a estratégia do “empoderamento” en-
tre os residentes de enfermagem, a responsabilidade pela resolução 
dos problemas e tomadas de decisões, que tradicionalmente eram 
reservadas somente para os supervisores, passariam a ser dividi-
das com a equipe. Para isso, faz-se necessário, também, promover 
atividades que permitam que os residentes de enfermagem, como 
trabalhadores, façam parte do processo decisório, da promoção da 
sua própria saúde.

O estudo trouxe a voz dos trabalhadores residentes de enferma-
gem que são diferenciados dos demais trabalhadores em virtude de 
serem majoritariamente recém-formados, não especializados, com 
pouca ou nenhuma experiência na profissão e sem vínculo empre-
gatício com a instituição onde atuam, porém expostos aos mesmos 
riscos ocupacionais que os demais trabalhadores, mostrando suas 
experiências e contribuições para que a instituição possa se mobi-
lizar para promover conhecimentos sobre segurança no trabalho e, 
consequentemente, possibilitar atitudes e práticas voltadas para as 

medidas de segurança, buscando sempre promover a cultura de se-
gurança. 

Para que se obtenha a participação dos residentes de enferma-
gem de forma espontânea, é primordial que se desenvolva uma cul-
tura de segurança na instituição, de forma que todos que dela par-
ticipam sintam a necessidade de se colocar diante das questões da 
saúde do trabalhador.

 METODOLOGIA
É um estudo descritivo exploratório, de natureza qualitativa. O 

estudo descritivo tem por fim observar, registrar, analisar, classifi-
car e interpretar os fatos, sem que, com isso, o pesquisador possa 
interferir neles.6 Para a análise dos resultados, foi utilizada a análi-
se temática, por esta permitir a descoberta das partes principais do 
discurso dos respondentes, discutindo os objetivos e permitindo a re-
construção da lógica de seu pensamento, por meio da identificação 
de seus componentes essenciais.7 

O cenário foi um hospital militar de grande porte, no Estado do 
Rio de Janeiro, que recebe residentes de enfermagem para realizar o 
treinamento em serviço. Os sujeitos do estudo foram vinte residentes 
de enfermagem civis e militares, aprovados e matriculados em 2010 
para cursar a residência; o critério de seleção dos sujeitos da pesqui-
sa foi ser residente do primeiro ano, denominado R1, considerando 
que estes sujeitos estavam iniciando o treinamento nas unidades de 
clínica médica e cirúrgica onde se tem maior concentração de pa-
cientes, o que os levava a realizar maior número de procedimentos 
e demanda consequentemente, sua exposição aos riscos ocupacio-
nais inerentes e existentes nestes cenários de prática. Este número 
representou a totalidade dos R1, uma vez que todos aceitaram par-
ticipar do estudo.

O convite para a participação na presente pesquisa foi feito pes-
soalmente aos residentes de enfermagem, e foi-lhes entregue o Ter-
mo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Para garantir o anonimato, os residentes de enfermagem foram 
identificados com a letra R (residente), seguida por números de acor-
do com a ordem de coleta de dados (R1; R2; R3; R4 ... R20).  

Para melhor conhecer os sujeitos deste estudo, foi necessário 
traçar o perfil dos 20 entrevistados, caracterizando-os através de va-
riáveis, como idade, sexo, tempo de formação, tempo de trabalho 
na enfermagem, setor atual de treinamento em serviço, treinamento 
para atuarem nos setores, e se fizeram algum outro curso de espe-
cialização.

Para o tratamento dos dados foi utilizada a análise temática. Fo-
ram obtidas a categorização, a descrição e a interpretação dos da-
dos a partir das entrevistas e originou-se a categoria “Possibilidade 
de intervenções na prevenção dos riscos ocupacionais no ambiente 
de trabalho: Percepção de residentes de enfermagem”.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO
  Foi discutido o entendimento dos profissionais de enfermagem, 

enquanto residentes, sobre o trabalho que exercem durante o curso, 
entendendo que este pode, de alguma forma, influenciar na relação 
riscos ocupacionais e saúde do trabalhador.    

Os residentes de enfermagem apontaram o trabalho destinado 
ao treinamento em serviço, caracterizado como cansativo e com car-
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Cabe enfatizar que no final da década de 70, assinalou-se, como 
parte do planejamento em educação em saúde, ser oportuna a realiza-
ção de um diagnóstico dos conhecimentos, atitudes e práticas (CAP) 
em saúde do educando, ou seja, do CAP existente antes da interven-
ção educativa, para, então, desenvolver atividades programadas que 
permitissem alcançar o conhecimento, a atitude e a prática desejável.16

Nesse âmbito, a pesquisa em enfermagem na área da saúde do 
trabalhador realizada sob a ótica do pesquisador com formação na 
área de segurança poderá responder às questões e aos aspectos 
importantes da atitude e da prática dos enfermeiros, além de disse-
minar conhecimentos, que poderão modificar comportamentos que 
resultem na promoção da saúde dos profissionais.

Ainda, nessa perspectiva, a pesquisa constitui o legado para pos-
teridade. Ela proporciona uma base consistente com vista a consoli-
dar conhecimentos que resultarão em atitude e práticas adequadas 
durante os cuidados diretos aos pacientes e durante a permanência 
do profissional de saúde no ambiente hospitalar, seja na assistência, 
na administração ou no ensino.

No que cabe aos residentes de enfermagem, estes participam 
da assistência, administração e educação continuada dos técnicos e 
auxiliares de enfermagem. Para que se obtenha a participação dos 
residentes de enfermagem de forma espontânea, é primordial que 
se desenvolva uma cultura de segurança na instituição, de forma que 
todos que dela participam sintam a necessidade de se colocar frente 
às questões da saúde do trabalhador.  

CONCLUSÃO
As percepções dos residentes de enfermagem, com o intuito da 

prevenção e minimização dos riscos ocupacionais, realmente são 
pertinentes, pois a questão dos riscos ocupacionais, por ser muito 
complexa, não se reduz à simples identificação da prática de ações 
ou de palestras pontuais em centros de estudos.

Diante desse panorama, acredita-se que seja necessário investir 
no processo educativo, o que também foi citado pelos próprios sujeitos 
deste estudo, e em prevenção e controle do ambiente de trabalho, por 
meio de treinamentos, cursos e palestras, criação da Comissão Inter-
na de Prevenção de Acidentes (CIPA) em que se tem a participação 
dos trabalhadores e SEST, buscando com isso a formação da cultu-
ra prevencionista. Pode-se, assim, minimizar a exposição aos riscos e 
prevenir o surgimento das doenças relacionadas ao trabalho.

No que cabe à instituição, pode-se afirmar que os gestores já 
estão em um movimento de capacitar profissionais tanto para a pes-
quisa na área de saúde do trabalhador como para a especialização 
de profissionais na área de segurança ocupacional, mostrando, as-
sim, que são exequíveis as conotações dos residentes de enferma-
gem quanto ao emprego de ações abrangentes para o controle dos 
riscos ocupacionais, com a finalidade de evitar o adoecimento dos 
profissionais, inclusive dos que estão em período de formação, e de-
senvolver a mentalidade de segurança na instituição por meio da 
produção de conhecimento.

Com vistas aos resultados, é possível esboçar as seguintes re-
comendações:

• priorizar a discussão sobre os riscos ocupacionais em todos os 
âmbitos: nas instituições de ensino, buscando contemplá-los nos cur-
rículos dos diferentes níveis de formação dos trabalhadores de enfer-

magem. É relevante que este seja um tema transversal na formação 
profissional, de forma que haja uma compreensão das implicações 
deste conhecimento, atitude e prática no cuidar em enfermagem;  

• incluir a discussão na educação permanente, para que os resi-
dentes de enfermagem possam discutir sobre a questão e encontrar 
soluções para subsidiar processos decisórios de regulação do risco, 
incentivando o diálogo entre os saberes, estimulando os docentes e 
discentes a conhecerem o ambiente onde exercerão suas atividades 
laborais;

• investir na segurança e na saúde do trabalhador por meio da 
implantação de ações incentivadoras e estudos voltados para a saú-
de do trabalhador nas instituições de saúde, contemplando a equipe 
multidisciplinar em todas as suas dimensões, no que diz respeito à 
saúde do trabalhador, atuando em ambiente saudável;

• implantar um Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocu-
pacional para o reconhecimento e análise dos riscos ocupacionais 
nestes ambientes, capacitando a equipe multiprofissional, para im-
plantação do Serviço Saúde do Trabalhador, bem como da Comissão 
Interna de Prevenção dos Acidentes (CIPA) com vista à cultura de 
segurança na instituição.

Recomenda-se, ainda, a consolidação de um momento de discus-
sões sobre as experiências dos enfermeiros preceptores e residentes 
de enfermagem com o objetivo de promover debates sobre o cotidiano 
de trabalho durante o treinamento destes profissionais de enferma-
gem, possibilitando reflexões que ajudem a repensar a prática profis-
sional referente às questões da saúde do trabalhador de enfermagem.

Para que as propostas possam ser consolidadas no contexto es-
tudado, é importante o envolvimento da direção, das chefias, dos 
preceptores dos residentes de enfermagem e da Escola de Saúde, 
juntamente com a Divisão de Educação Continuada.

Alguns residentes iniciaram o curso de enfermagem do trabalho, 
por terem visto a importância deste profissional no ambiente hospita-
lar e por terem, a partir deste estudo, verificado a inexistência deste 
profissional em um local onde estão presentes os riscos ocupacionais.

A partir dos resultados, os profissionais da divisão de educação 
continuada puderam avaliar a importância da realização de palestras 
sobre riscos ocupacionais, com vistas a um treinamento com menor 
possibilidade de exposição destes trabalhadores aos riscos e doen-
ças ocupacionais, assim buscando a preservação de sua saúde.

Cabe destacar que a autora deste estudo, durante e após a 
coleta de dados desta pesquisa, promoveu, em parceria com o 
Centro de Estudos, palestras na Semana Científica, que ocorre 
anualmente, visando fomentar a discussão da temática “Saúde do 
Trabalhador de Saúde”, que contou com a presença dos residentes 
de enfermagem, de seus preceptores do cenário deste estudo e 
dos coordenadores das instituições que credenciam o programa de 
residência em enfermagem, bem como dos demais profissionais de 
saúde. Nesse momento, foi possível apresentar uma proposta de 
ação reivindicativa quanto à implementação do núcleo de assistên-
cia à saúde do trabalhado.

REFERÊNCIAS
1. Brasil. Ministério da Saúde. Doenças relacionadas ao trabalho: 

manual de procedimentos para os serviços de saúde. Brasília: Minis-
tério da Saúde; 2001[acesso em 28 ago. 2015].

contemplada durante a graduação e em todas as especializações da 
saúde. Alguns residentes de enfermagem já realizaram outras espe-
cializações e ainda sentem falta do conteúdo em discussão.

Para muitos trabalhadores de enfermagem, o cuidar de si sur-
ge após algum tempo de prática e, normalmente, associado a um 
problema já ocorrido, o qual pode ser físico, emocional e/ou social.10       

Além disso, os residentes, afirmam que a educação deve ter uma 
ligação natural com o mundo do trabalho, não sendo voltada apenas 
“o mercado de trabalho”, e atender a novos paradigmas de produção, 
pois o trabalho constitui o homem. Desde o surgimento das socieda-
des industriais, a função principal que a sociedade delega e encar-
rega à escola é a de preparação para a incorporação ao mundo do 
trabalho. Desta forma, entende-se que não se pode desvincular o 
produto do produtor do trabalho, uma vez que o ensino deve estar 
subordinado às necessidades da empresa.11 

Durante o período de formação, os alunos, além de estarem pre-
ocupados com a assistência que irão prestar, também o estão com 
o trabalho para seu sustento; por isso, não se pode dicotomizar, du-
rante a formação, a assistência e o trabalho. A saúde do trabalhador 
caminha junto com a prestação do trabalho aos clientes, pois racio-
nalmente tudo converge para a questão do trabalho.

Quanto ao conteúdo de ensino, os sujeitos do estudo relatam o 
que tiveram até o momento e sugerem mudanças curriculares.  

[...]antes de entrar na residência, não tive, praticamente, nenhuma 
orientação. Mas na graduação tive um pouco; não tinha nenhuma 
disciplina nada assim muito específico [...] acredito na importância 
da inserção já na grade curricular de uma disciplina que aborde mais 
esses tópicos sobre risco ocupacional [...](R2).

[...] na graduação aprendi o básico. Aqui no hospital, a residência não 
me proporcionou conhecimentos sobre o tema [...](R3.)

[...]Acho que importante seria, na realidade, a gente ter esse 
conhecimento teórico também na residência.[...](R12).

[...] educação em saúde para os residentes, conscientizar a equipe a 
todo momento. Na graduação a teoria foi bem explicitada. Mas já tem 
um tempo [...](R19).       

Cabe relembrar que o curso de residência classifica as discipli-
nas em teóricas (relativas ao cuidar) e práticas (estágios supervi-
sionados). O treinamento prático ocorre na instituição, cenário do 
estudo, porém o conteúdo teórico é de responsabilidade de uma ins-
tituição conveniada com o cenário do hospital.

Acredita-se que, no processo de ajustes na estrutura curricular, é 
necessário encontrar pontos de contato entre as duas instituições re-
ferentes e promover o conteúdo teórico/prático sobre os riscos ocu-
pacionais, com objetivo de elucidar as lacunas do conhecimento e da 
prática desses profissionais egressos.

A presença do enfermeiro do trabalho no ambiente hospitalar 
também é contemplada no discurso dos residentes de enfermagem, 
conforme os relatos:

[...] é um trabalho que você sempre tem que falar. É necessário um 
enfermeiro do trabalho, montar um serviço de saúde do trabalhador. 
Montagem da enfermagem  do trabalho preconizando tudo o que está  
na lei vigente no país [...](R5).

[...] é importante ter a presença do enfermeiro do trabalho [...](R20).                                                                                                                  
A partir dessa perspectiva, é oportuno destacar que a enferma-

gem do trabalho tem um vasto campo para suas funções, quer na 

prestação de assistência de enfermagem aos trabalhadores da em-
presa, quer assumindo funções administrativas, educativas, de inte-
gração e pesquisa.          

No entanto, é importante que o enfermeiro do trabalho execute 
suas funções juntamente com uma equipe multiprofissional. A ins-
tituição do Serviço de Segurança e Saúde do Trabalhador (SEST), 
com sua equipe contendo médico do trabalho, enfermeiro do traba-
lho, engenheiro do trabalho, técnico de segurança no trabalho e au-
xiliar de enfermagem do trabalho, tem por finalidade zelar pela se-
gurança e saúde do trabalhador e, por conseguinte, influenciar na 
produtividade da empresa.12  

Cabe aqui ressaltar que a problemática referente aos riscos ocu-
pacionais nas unidades hospitalares particulares é semelhante às 
das unidades que têm outros regimentos, como pessoa jurídica, pro-
fissional autônomo, servidor público estatutário ou que têm estatuto 
próprio, como os militares.

Com o intuito de reforçar a valorização do SEST, na questão 
dos riscos ocupacionais, os residentes de enfermagem apontam até 
mesmo uma fiscalização no ambiente laboral. As falas a seguir ilus-
tram tal valorização.

[...] eu acho também que seria interessante uma pessoa ficar ali no 
setor pra olhar os setores. Uma pessoa seria responsável por olhar os 
riscos,e nisso iria orientando como se fosse uma fiscalização mesmo. 
Porque às vezes, no dia a dia da enfermagem, naquela correria, 
ninguém está percebendo o que está acontecendo, só percebe quando 
ocorre o acidente [...] (R16).

[...] deveria ter um funcionário que fiscalizasse, porque a gente vira as 
costas e as pessoas o fazem de forma errada. Deveria ter treinamento 
porque muitos RE saem da faculdade e não tem aquela prática. E a 
gente fica só pela gente mesmo [...]  (R9).

Considera-se necessário que o hospital tenha um serviço de 
saúde do trabalhador efetivo além de fiscalização da utilização dos 
produtos, armazenamento e descarte, ou seja, treinamento real aos 
trabalhadores que lidam constantemente com estes materiais e pro-
gramas de controle biológico da exposição aos agentes químicos.9 A 
instituição contratante deve supervisionar continuamente as ações 
dos profissionais e dos estagiários.13      

É oportuna ainda a fala de um residente que enfatiza a relevância 
das pesquisas nesta área como uma possibilidade de contribuição.

[...] Acho que esta pesquisa vai despertar o interesse de outros 
profissionais [...] (R19).

Esta declaração remete à posição defendida por Schuck14 de que 
a atividade de pesquisa no âmbito do processo de trabalho-saúde-
-adoecimento contribui para o aperfeiçoamento do conhecimento e 
da prática profissional, mantendo, assim, atualizado o diagnóstico 
da comunidade trabalhadora, cujos resultados servirão de base para 
prover medidas de proteção à saúde.   

Já na década de 90, ensinou-se sobre a importância da produ-
ção científica referente à temática saúde do trabalhador, afirmando 
que os profissionais de enfermagem devem participar em estudos 
sobre riscos de doenças ocupacionais e segurança, com os obje-
tivos de diminuir índices de mortalidade e morbidade, informar aos 
trabalhadores os resultados de pesquisas realizadas e desenvolver 
métodos de trabalho para a solução de problemas de enfermagem, e 
participar de estudos epidemiológicos.15
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ABSTRACT
The study aimed to discuss interventions for risk prevention in the workplace from the perspective of nursing home residents. Exploratory 

study in a military hospital in the State of Rio de Janeiro. The study included 20 nursing home residents. The project was approved by the Re-
search Ethics Committee at the study site. The results showed that the nursing home residents consider the possibility of further discussions 
and actions relating to occupational hazards during the undergraduate and graduate school, as there is a gap between the profession, work 
and health. With a view to the results it is concluded that it is necessary to invest in the educational process and prevention and exposure 
control risks in the workplace, through knowledge of the risk realities, training, upgrades and educational activities with the participation of 
workers, seeking thus forming prevencionista culture.

Keywords: Occupational risks; Nursing; Occupational health.

INTRODUCTION
 The study was to research the object of the work of nursing home residents, the hospital area from the perspective of occupational haz-

ards, in order to discuss the interventions in risk prevention in the workplace, in the perception of nursing home residents.
It is understood by occupational risk, the likelihood of consummation of health problem or physical healthiness of the worker, depending 

on their exposure to risk factors in the workplace that can be influenced by prevencionista safety culture.
According to the Ministry of Health (MOH), to investigate the relationship work-health-disease, it is essential to consider the workers’ 

account, both individual and collective. Despite the advances in techniques for the study of the work environment, often only workers know 
to describe the circumstances and unforeseen events that occur in everyday life. Listen workers talking about their work and feelings about 
the work, how your body reacts at work and elsewhere, it is of fundamental importance for the identification of the relationship health and 
work-disease.1

Thus, based on the assumptions of MS, it sought to apprehend the perception of nursing home residents about the possibilities of occu-
pational risk prevention measures in their working environment. This approach had already been adopted by Ramazzini, which he used as 
a technique interview with the worker. The impact of the work observation and conversation with the employee was what led Ramazzini to 
dedicate to the subject of diseases of workers.2

Indeed, the perception of the worker about the occupational hazards to which it is exposed is very important and can influence their be-
havior and their own exposure to such risks. Currently, this perception is being used for the creation of indicators to support strategies aimed 
at formulating political priorities and institutional.3

The analysis of risks in the workplace should take into account the experience and participation of workers, as they do the work and con-
sequently suffer the effects if they do not know and do not use security measures. Therefore, the worker is the most appropriate for identifying 
risks.

So, listening to employees, seeking their contribution in solving issues related to occupational hazards, and taking into account their 
experience, it is important to prevent further harm to their health and, concomitantly, prevent risks, since safety measures They may not 
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the heterogeneity of the groups that annually enter the residence, 
leading them to an intensive program of theoretical content and train-
ing, allowing to compensate for inequalities in their training and ob-
tain adequate income.8

Another point worth mentioning is the relationship between the 
acquired knowledge about the biological risks and the work of the 
Hospital Infection Control Commission (CCIH) the study setting. The 
content for the contact of professionals with biological materials was 
approached by CCIH the theoretical content, as recommended in 
NR32; however, it highlights the importance of the resident nurses 
start their training before going to patient care.

[...] Mainly resident who is already straight from college is still very 
raw. No chance to take a risk ... and it is subject to this risk is much 
greater because it does not have much skill, I think you should do more 
training; guidance to the resident before beginning [...] (R2).

[...] The knowledge I obtained occurred in CCIH sector. Nothing was 
given at the beginning [...] (R3).

[...] We talk with CCIH about the precautions that we can use to 
accidents with sharps. But we need more staff training and greater 
supervision [...] (R10).

In fact, this period in which the resident is empowering is charac-
terized as in-service training and enables him, as graduation graduate, 
professional growth by developing technical and administrative skills.

In this perspective, to enter in the course of residence, the nurse 
has the goal of working specializing, specialize researching and pro-
ducing knowledge, carrying out concrete actions in reality; have an 
educational practice, although held in service.

[...] We play practical activity of the nurses here at the hospital [...] falls 
within the nursing context with practice [...]. (R14)

We basically acts serving patients ... is in the bureaucratic part 
in the routines, to review the industry’s materials, review cart ... is to 
see all the procedures ... is urinary catheter, sample collection ... help 
the team bathing, diet ... the staff here is small and we were in the 
corridor serving patients. (R17)

[...] Is good gain knowledge, especially practical when you get out of 
college because it leaves too raw [...]. (R19)

In the speech of the subjects, it is clear that these relate the train-
ing to practice the profession, not to mention its importance for pre-
vention of occupational hazards prior to this situation. They point out 
that the work of living is similar to that of nurses sectors and thus, as 
the sector nurses may undergo occupational hazard.

[...] It’s a very good job, but -cansativo, the large number of hours per 
week ... the workload is pulled out of here ... we killed [...]. (R4)

[...] I think the good work. The workload is heavy [...]. (R18)

The subordination of labor in nursing service is another of psychic 
overload factor for the resident, as the activities carried out during the 
period are controlled by the staff nurse. Nursing is a professional body 
closed with a degree of autonomy from the vertical direction.

So, residents, because they are performing the same activities 
and in the same environment of nurses are exposed to the same 
situations and can them be increased, given the new environment 
because it is evaluative context by their status as students. There is 
concern that they are not staff and still have some uncertainty be-
cause they are starting in the profession.

For learning as well as for nursing care quality, residents need, 
among others, to know, to have attitude and practice about the pro-
tective measures of occupational hazards to which they are exposed.

However, knowing the extent possible so that the physical and 
mental health of these nursing home residents is not impaired is a 
challenge that deserves attention, as it comes to health care workers 
who are at the beginning of his professional career, needing healthi-
ness physically and mentally to enter the labor market.

[...] The CCIH addressed occupational hazards, needlestick injuries, hand 
washing, chemotherapy classes, the risk of chemotherapy [...]. (R15)

The mention almost exclusively biological risks should be ana-
lyzed, since they are not the only risks in the nursing work environ-
ment and are not the most affecting workers.

Against this background, one can mention the importance of the 
Occupational Health Service to monitor the health and the working 
environment by implementing promotion and prevention measures 
of the health of workers.9

The nursing home residents consider the possibility of further 
discussions, actions related to occupational risks during the under-
graduate and postgraduate studies, as there is a gap between the 
profession, work and health. For them, the issue must be considered 
during graduation and in all health specialties. Some nursing home 
residents have already made other specializations and still miss the 
content under discussion.

For many nursing workers, take care of themselves comes after 
some time of practice and usually associated with a problem already 
occurred, which can be physical, emotional and / or social.10

In addition, residents claim that education should have a natural 
link with the world of work, not being directed only “the labor mar-
ket”, and meet new production paradigms, because the work is man. 
Since the emergence of industrial societies, the main function that 
society delegates and charge the school is to prepare for the incor-
poration to the labor market. Thus, it is understood that one can not 
separate the product of the work producer, since teaching must be 
subordinated to the needs company.11

During the training period, the students, in addition to being con-
cerned about the assistance that will be provided, also are to work 
for their livelihood; so if you can not dichotomized during training, 
assistance and work. Workers’ health goes together with the perfor-
mance of work to customers, as rationally everything converges to 
the question of work.

As for the teaching content, the study subjects reported what 
had so far and suggest curriculum changes.

[...] before entering the residence, I had virtually no guidance. But at 
graduation I had a bit; had no discipline nothing so much particular [...] 
believe in the importance of integration already in the curriculum of a course 
that addresses these topics more about occupational hazard [...] (R2).

[...] At graduation learned the basics. Here at the hospital, the residence 
did not provide me knowledge on the subject [...] (R3).

[...] I think it would be important, in fact, we have this theoretical 
knowledge also in residence. [...] (R12).

[...] Health education for residents, educate the staff at all times. On 
graduation theory was well explained. But already has a time [...] (R19).

It is recalled that the course of residence classifies subjects in 

yet be internalized. It is necessary to tackle this problem in order 
to promote the health of this group and be able to perform primary 
prevention to nearby groups of residents who began training in the 
same environment.

These preventive interventions emphasize the strategies of 
“empowerment” which means that people can not fully realize their 
health potential unless they are able to control the determinants of 
their health 4, still in a health stage and welfare before disease be 
installed. Empowerment, from this perspective, reflects a concept of 
life in which people can live healthier lives and choosing a healthi-
er environment. It is also associated with alternative ways of doing 
social realities, mutual support, the cooperative forms, participatory, 
self-management and social movements autonomous.4

The empowerment among nursing home residents allowed the 
group to gain voice, with a view to safety in the environment where 
he conducts in-service training under the supervision of a direct pre-
ceptorship held by the institution nurses, performing activities related 
to patient care at the hospital, which by stimulating the development 
of a reflective consciousness. In this sense, the objective empower-
ment provide means so they get a higher resolution and control over 
what affects your health, not taking the responsibility of managers in 
the care of the health of groups.5

Empowerment strategies have also proposed, among other ini-
tiatives, education for citizenship, socialization of information, in-
volvement in decision-making within a diagnostic process, the plan-
ning and execution of projects and / or social initiatives.

Thus, if we use the strategy of “empowerment” among nursing 
home residents, the responsibility for problem solving and decision 
making, which were traditionally reserved only for supervisors, they 
would be shared with the team. For this, it is necessary also promote 
activities that allow nursing home residents, as workers, are part of 
decision-making, promoting their own health.

The study brought the voice of workers residing in nursing that 
are differentiated from other workers because they are mostly re-
cent graduates, unskilled, with little or no experience in the pro-
fession and not employed by the institution where they work, but 
exposed to the same risks Occupational that other workers, show-
ing their experience and contributions to enable the institution to 
mobilize to promote safety knowledge at work and hence enabling 
attitudes and practices for measures safety, always seeking to pro-
mote safety culture.

In order to obtain the participation of nursing home residents 
spontaneously, it is paramount to develop a safety culture in the insti-
tution, so that all who participate feel the need to put forth the work-
ers’ health issues.

METHODOLOGY
It is an exploratory descriptive study of qualitative nature. The 

descriptive study aims to observe, record, analyze, classify and in-
terpret the facts without, with this, the researcher can interfere with 
them.6 To analyze the results, the thematic analysis was used for this 
enable the discovery of parts main speech of the respondents, dis-
cussing the goals and allowing the reconstruction of the logic of his 
thought, by identifying its components essential.7

The setting was a large military hospital in the State of Rio de 
Janeiro, receiving nursing home residents to perform in-service train-
ing. The study subjects were twenty civilians nursing residents and 
military, approved and enrolled in 2010 to study the residence; the 
criterion of the research subjects selection was a resident of the first 
year, called R1, considering that these guys were starting training 
in medical units and surgical where it has a higher concentration of 
patients, which led them to accomplish more procedures and de-
mand consequently their exposure to occupational hazards inherent 
and existing practice in these scenarios. This represented all the R1, 
since all agreed to participate.

The invitation to participate in this research was done in per-
son at the nursing home residents, and has them delivered to and 
Informed Consent (IC). To ensure anonymity, the nursing home res-
idents were identified with the letter R (resident), followed by num-
bers according to the data collection order (R1, R2, R3, R4 ... R20).

To learn more about the subjects in this study, it was necessary 
to trace the profile of the 20 respondents, characterizing them by 
variables such as age, sex, training time, working time in nursing, 
current sector of in-service training, training to work in sectors, and 
made some other specialization course.

For the treatment of the data was used thematic analysis. They 
were obtained categorization, description and interpretation of the 
data from the interviews and originated in the category “Possible in-
terventions in the prevention of occupational hazards in the work-
place: Perception of nursing home residents.”

RESULTS AND DISCUSSION
It discussed the understanding of nursing professionals, while 

residents about the work they perform during the course, under-
standing that this can somehow influence the relationship occupa-
tional hazards and occupational health.

The nursing home residents pointed out the work intended for 
in-service training, characterized as stressful and heavy workload, in 
short - do everything and anything.

Given the above, the nursing home residents were relevant to the 
perception proposed as evidenced in his lines:

[...] Work is to make technical procedures, dressings, venipuncture, 
drawing blood [...]. (R1)

[...] I’m getting to combine theory and practice; thus the residence we 
do not have a lot of theory, the lessons that we have just research, 
methodology, but everything we saw in undergraduate theory’m getting 
put into practice here at home, each sector has its specificities, but is 
giving us opportunity to feel nurse [...]. (R2)

[...] My job as a resident is very similar to nurses sectors. (R3)

[...] We do visit, nursing prescription, visit patients, procedures that 
should be done by the nurse; has the dressings to be made by the 
nurse, admission, discharge, general guidelines regarding procedures 
when the patient goes high [...]. (R12)

The work of the residents is very broad, covering technical and 
bureaucratic procedures that are inherent to the profession. Besides 
the acquisition of new knowledge as residents are put into practice, 
they have acquired during their studies, seeking the improvement of 
professional practice, which is characterized intensive work.

The overload reported by the study subjects may be related to 
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With a view to results, it is possible to outline the following rec-
ommendations:

• prioritize the discussion of occupational risks in all areas: in 
educational institutions, seeking to contemplate them in the curricu-
la of different levels of training of nursing staff. It is important that a 
cross-cutting theme in vocational training, so that there is an under-
standing of the implications of this knowledge, attitude and practice 
in nursing care;

• include discussion on lifelong learning, so that nursing home 
residents can discuss the issue and find solutions to support deci-
sion-making processes of risk regulation, encouraging dialogue be-
tween knowledge, encouraging teachers and students to get to know 
the environment where they will perform their work activities;

• investing in the safety and health of workers through the implemen-
tation of boosters actions and studies into the health of workers in health 
institutions, contemplating the multidisciplinary team in all its dimen-
sions, with respect to workers’ health, working in healthy environment;

• implement a Safety Management System and Occupational 
Health for recognition and analysis of occupational hazards in these 
environments, enabling the multi-professional team, to implement 
the Occupational Health Service and the Internal Commission for 
Accident Prevention (CIPA) for the safety culture at the institution.

It is recommended also to consolidate a time of discussions 
about the experiences of preceptors and residents nurses nursing in 
order to promote discussions on the daily work during training these 
nurses, enabling reflections that help to rethink the practice profes-
sional issues related to the health of nursing workers.

So that tenders can be integrated into the study context, it is im-
portant to involve the management, the managers, the tutors of nurs-
ing home residents and Health of School, along with the Continuing 
Education Division and the Occupational Health Service.

Some residents started the course of the nursing work, because 
they have seen the importance of this professional in the hospital 
setting and for having, from this study, verified the absence of this 
professional in a place where occupational hazards are present.

From the results, the professional continuing education division 
were able to assess the importance of lectures on occupational haz-
ards with a view to training with no possibility of exposure of these 
workers to the risks and occupational diseases. 

It is noteworthy that the author of this study, during and after data 
collection of this research, promoted in partnership with the Center for 
Studies, lectures on Science Week, which takes place annually, in or-
der to promote the theme of discussion “Health Health Worker” which 
included the presence of nursing home residents, their preceptors sce-
nario of this study and the coordinators of the institutions that accredit 
the residency program in nursing, as well as other health professionals. 
At that time, it was possible to propose a vindictive action regarding the 
implementation of the assistance center to the health of working.
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theoretical (concerning the care) and practical (supervised training). 
Practical training takes place in the institution, study setting, but the 
theoretical contents are the responsibility of an institution contracted 
with the hospital setting.

It is believed that in the process of adjustments in the curriculum, 
you must find points of contact between the two institutions respect 
and promote the theoretical / practical content about the occupation-
al hazards, in order to clarify the gaps in knowledge and practice of 
these graduates Professional.

The presence of the work of nurses in hospitals is also contemplat-
ed in the discourse of nursing home residents, according to the reports:

[...] Is a job that you always have to talk. A nurse’s work is 
required, mount a worker’s health service. Labor nursing Assembly 
recommending all that is in the existing law in the country [...] (R5).

[...] It is important to have the presence of the nurse work [...] (R20).

From this perspective, it is worth noting that nursing work has a 
vast field for his duties or in the provision of nursing care to the com-
pany’s employees or assuming administrative, educational, integra-
tion and research.

However, it is important that the work of nurses perform their 
functions with a multidisciplinary team. The institution of the Security 
Service and Occupational Health (SEST), with his team containing 
medical officer, labor nurse, work engineer, safety technician at work 
and work nursing assistant, is to ensure the safety and health the 
worker and therefore influence the productivity of company.12

It is worth mentioning that the problems related to occupational 
hazards in private hospitals is similar to the units that have other reg-
iments, as a legal person, self-employed, a statutory public servant 
or who have a specific statute such as the military.

 In order to strengthen the appreciation of the SEST, the issue of 
occupational hazards, the nursing home residents point even an in-
spection in the work environment. The following statements illustrate 
this appreciation.

[...] I also think that a person would be interesting to be there in 
the industry to look at the sectors. A person would be responsible for 
looking at the risks, and it would like a guiding same oversight. Be-
cause sometimes, on the day of nursing, that rush, no one is noticing 
what is happening, only notice when the accident occurs [...] (R16).

[...] Should have an employee who fiscalizasse, because we turn away and 
people do wrong. I should have training because many RE leave college 
and does not have that practice. And we stay only for oneself [...] (R9).

It is considered necessary that the hospital has a health service 
effective worker in addition to monitoring the use of the products, 
storage and disposal, ie real training to workers who constantly deal 
with these materials and biological control programs Exposure to 
chemicals.9 The contracting institution should continuously super-
vise the actions of traders and trainees.13

It is also timely to talk about a resident who emphasizes the im-
portance of research in this area as a possible contribution.

[...] I think that this research will arouse the interest of other 
professionals [...] (R19).

This statement refers to the view taken by Schuck14 that research 
activities under the work-health-disease process contributes to the 
improvement of knowledge and professional practice, thereby main-

taining updated diagnosis of the working community, whose results 
will base to provide health protection measures.

Already in the 90s, if taught about the importance of scientific lit-
erature to the theme health worker, stating that nursing professionals 
should participate in studies of occupational diseases and safety risks, 
aiming to decrease mortality and morbidity rates inform employees of 
the conducted research results and develop working methods for nurs-
ing troubleshooting, and participate in studies epidemiological.15

It should be emphasized that, at the end of the 70s, it was point-
ed out, as part of health education in planning, be timely to carry out 
a diagnosis of knowledge, attitudes and practices (KAP) in student’s 
health, that is, CAP existed before the educational intervention, to 
then develop planned activities that allow achieve the knowledge, 
attitude and practice desirable.16

In this context, nursing research in the area of occupational 
health performed from the perspective of the researcher with a back-
ground in the security area can answer the questions and the im-
portant aspects of attitude and practice of nurses, as well as dissem-
inating knowledge, which can change behavior resulting in health 
promotion professionals.

Still, in this perspective, research is the legacy for posterity. It 
provides a consistent basis in order to consolidate knowledge that 
will result in attitude and appropriate practices for direct care to pa-
tients and for the permanence of health professionals in hospitals, 
whether in care, administration or teaching.

Where applicable to the nursing home residents, they participate 
in the care, management and continuing education of technicians 
and nursing assistants. In order to obtain the participation of nursing 
home residents spontaneously, it is paramount to develop a safety 
culture in the institution, so that all who participate feel the need to 
put forward the issues of worker health.

CONCLUSION

Perceptions of nursing home residents in order to prevent and 
minimize occupational hazards, are really relevant, because the is-
sue of occupational hazards, because it is very complex, not reduc-
ible to simple identification of practical actions or occasional lectures 
in centers studies.

Against this background, it is believed that it is necessary to 
invest in the process education, which also was quoted by the very 
subjects of this study, and prevention and control of the working en-
vironment, through training, courses and lectures, establishment of 
the Commission Internal Accident Prevention (CIPA) in which it has 
the participation of workers and SEST, seeking thereby the forma-
tion of prevencionista culture. One can thus minimize exposure to 
risks and prevent the emergence of work-related diseases.

As it is for the institution, it can be said that managers are already 
in a motion train professionals both for research on workers’ health 
and for the expertise of professionals in the occupational safety area, 
showing thereby that are feasible the connotations of nursing home 
residents regarding the use of comprehensive actions for the control 
of occupational hazards, in order to avoid the illness of workers, in-
cluding those who are in training period, and develop security men-
tality at the institution through the production knowledge.
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elevadas  resultando num aumento dramático de resolução, sensi-
bilidade e velocidade de análise.8

Diversos métodos analíticos encontram-se disponíveis na litera-
tura para a determinação de benzodiazepínicos (BDZs) e seus meta-
bólitos em fluidos biológicos. Porém, raramente, esses métodos são 
aplicáveis para a determinação e quantificação de BDZs em formu-
lações farmacêuticas.9-15

O método foi validado de acordo com os requisitos da resolução 
RE nº 899, Guia para validação de métodos analíticos e bioanalíticos, 
de 29 de maio de 2003. Os seguintes parâmetros foram avaliados: li-
nearidade, exatidão, precisão, robustez, estabilidade das soluções 
padrão e amostra e seletividade através dos testes de degradação 
forçada. Este artigo apresenta a conversão do método descrito na 
farmacopéia brasileira por CLAE para CLUE indicativo de estabili-
dade, sensível, seletivo, rapidez e de baixo custo para ser utilizado 
na rotina de controle de qualidade de comprimidos de diazepam.16 

MÉTODO
Materiais e reagentes

Os solventes utilizados apresentavam grau de qualidade para 
analise em HPLC. A acetonitrila e o metanol utilizados foram adqui-
ridos da empresa J.T Baker®, EUA. O ácido clorídrico, hidróxido de 
sódio, peróxido de hidrogênio 30% e o sulfato cúprico apresentavam 
grau PA da empresa Vetec®, Brasil. A água foi purificada por sistema 
Milli-Q (Millipore System, Suiça). Todos os reagentes e soluções fo-
ram filtrados por membrana de celulose regenerada 0.45μm de poro. 
O padrão de referência foi adquirido do Instituto Nacional de Controle 
de Qualidade em Saúde (INCQS, Brasil) e os comprimidos produzi-
dos pelo Laboratório Farmacêutico da Marinha (LFM, Brasil). 

Equipamentos e instrumentos utilizados 
Foi utilizado um sistema de CLAE/CLUE Shimadzu Nexera X2 

equipado com detector de arranjo de diodos modelo SPD-M20A, au-
toamostrador refrigerado modelo SIL-30AC, integrador modelo CBM-
-20A e bomba modelo LC-30AD. Os sinais adquiridos foram monito-
rados e processados pelo software Lab Solutions. 

Outros equipamentos e instrumentos tais como balança analí-
tica ATX-224 (Shimadzu, Japão), pHmetro (Luca, Brasil), ultrassom 
(Quimis, Brasil), estufa (Venticell, Brasil), e purificador de água foram 
utilizados para o preparo dos padrões e amostras e também para o 
teste de degradação forçada.

Condições cromatográficas
As análises foram realizadas em condições isocráticas com va-

zão da fase móvel de 0,3 mL/min. de fase móvel em coluna croma-
tográfica Shim-pack XR-ODS III (Shimadzu, Japão) C18 de 50mm x 
2mm com tamanho de partícula de 1,6μm acondicionada a 30 ± 2°C. 
A fase móvel consistiu de uma mistura contendo metanol:acetonitri-
la:água (35:35:30) e o volume das injeções foi de 1,4 μL. As amostras 
foram monitoradas no comprimento de onda de 254 nm.

Preparo das soluções
As soluções padrões foram preparadas utilizando a fase mó-

vel como diluente,  pesadas e diluídas para a concentração de 20 
μg/mL para a determinação do teor, 2 μg/mL para a determinação 

dos produtos de degradação e 1 μg/mL para verificação do limite 
de quantificação. 

As amostras da formulação foram preparadas a partir do pó tritu-
rado de 20 comprimidos de diazepam, pesadas e solubilizadas utili-
zando a fase móvel como diluente e diluídas para a concentração de 
20 μg/mL para a determinação do teor e 1000 μg/mL para a determi-
nação dos produtos de degradação. As soluções foram sonicadas e 
filtradas em membrana 0,45um antes de injetadas. 

Procedimento analítico e verificação da adequação 
do sistema

As soluções foram injetadas, separadamente, conforme as con-
dições cromatográficas estabelecidas. A verificação da adequação 
do sistema foi avaliada, previamente a cada avaliação do parâmetro 
de validação, por meio do cálculo do desvio padrão relativo de 06 
(seis) réplicas das injeções das soluções padrão, além da determi-
nação do fator de cauda ou assimetria, resolução entre o diazepam e 
os possíveis produtos de degradação e eficiência da coluna.

Teste de degradação forçada
O teste de estresse foi planejado para investigar a seletividade 

e a propriedade indicativa de estabilidade do método. Os pós cor-
respondentes ao ativo, o placebo e a formulação foram submetidos 
ao testes de estresse em solução nas condições ácida, básica, oxi-
dativa, exposição aos íons metálicos e no estado sólido nas con-
dições térmica, fotolítica e de exposição à umidade. As soluções 
foram preparadas por solubilização dos pós no diluente e tratadas 
com solução de ácido clorídrico 0,01M, hidróxido de sódio 0,2M e 
peróxido de hidrogênio 1%. Para o teste de degradação térmica, os 
pós foram aquecidos a 80°C por um período de 1, 2, 3 e 24 horas. 
Para o teste de degradação fotolítica, os pós foram expostos à fonte 
de UV totalizando 3600000 lux. Para o teste de exposição à umi-
dade as amostras foram acondicionadas em câmaras climáticas 
ajustadas a 40° C e 75% de umidade relativa. Após as exposições, 
as amostras foram solubilizadas e diluídas na concentração de tra-
balho e injetadas sob as condições cromatográficas estabelecidas 
pela metodologia. As amostras submetidas aos testes de estresse 
foram quantificadas e comparadas aos resultados das amostras 
controle. A pureza de pico foi estabelecida utilizando detector de 
arranjo de fotodiodos. O balanço de massa das amostras degrada-
das foi realizado para correlacionar a perda do ativo e o aumento 
da quantidade de produtos de degradação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A metodologia de quantificação do teor de diazepam por HPLC 

da farmacopéia brasileira foi utilizada como base para definir as con-
dições cromatográficas da metodologia por UPLC. 

Verificação da adequação do sistema
Os parâmetros de adequação de sistema obtidos das 06 (seis) 

réplicas das injeções das soluções padrão apresentaram resulta-
dos satisfatórios a cada parâmetro, tais como fator de cauda não 
mais que 2,0, eficiência de coluna maior que 2000 e desvio padrão 
relativo máximo de 2,0%. O tempo de retenção do diazepam foi de 
1,83 minutos ± 20%.

VALIDAÇÃO DE METODOLOGIA INDICATIVA DE 
ESTABILIDADE PARA DETERMINAÇÃO DO TEOR E 
IMPUREZAS DE DIAZEPAM POR CROMATOGRAFIA 
LÍQUIDA DE ULTRA EFICIÊNCIA

Servidor Civil  Arthur M Mendes 1

1ºTen (RM2-S) Erika Bachini Fonseca 2

CB-PC Norma Santos 3
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RESUMO
O Diazepam é um fármaco tranquilizante, amplamente prescrito no mundo. Devido ao seu uso crescente, verifica-se a necessidade de um 

controle de qualidade rigoroso das suas formas farmacêuticas para garantir sua eficácia e segurança. Muitos métodos têm sido propostos, po-
rém a maioria é aplicável a determinação de diazepam e seus metabólitos em plasma sanguíneo. Neste trabalho propusemos a conversão do 
método analítico por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) descrito na Farmacopéia Brasileira para cromatografia líquida de ultra efici-
ência (CLUE) para a determinação quantitativa de diazepam e seus produtos de degradação em comprimidos utilizando condições isocráticas 
com vazão de 0,3 mL/min de fase móvel em coluna cromatográfica C18 de 50mm x 2,0mm com tamanho de partícula de 1,6μm acondicionada 
a 30 ± 2°C. A fase móvel consistiu de uma mistura contendo metanol:acetonitrila:água (35:35:30) e o volume das injeções foi de 1,4μL e com-
primento de onda de 254 nm. O método foi validado em duas faixas de trabalho correspondente à determinação de teor (20μg/mL) e impurezas 
(2μg/mL) quanto à seletividade, linearidade, precisão, exatidão, robustez e estabilidade das soluções amostra e padrão. Os comprimidos foram 
submetidos a diferentes condições de estresse, tais como degradação por íons metálicos, térmica, fotolítica, oxidativa hidrólise ácida/básica, 
exposição à umidade e verificada sua especificidade. O método validado é indicativo de estabilidade, simples, rápido, reprodutível e confiável, 
podendo ser empregado na rotina do laboratório de controle de qualidade. 

Palavras-chave: Cromatografia; Diazepam. 

INTRODUÇÃO
Diazepam é um fármaco tranqüilizante da classe dos benzodiazepínicos com propriedades anticonvulsivante, sedativa e relaxante muscu-

lar, amplamente prescrito para o tratamento de quadros agudos de ansiedade, crises convulsivas e como sedativo para cirurgias.1-2

O diazepam apresenta-se como pó cristalino bege ou amarelado, praticamente inodoro e estável na presença do ar. Deve ser conservado 
ao abrigo da luz. Solubilidade: 1 g em 333 mL de água, 16 mL de álcool, 2 mL de clorofórmio ou 39 mL de éter.3

A eficácia e segurança dos medicamentos são garantidas pela qualidade, sendo esta controlada por uma série de testes analíticos e 
especificações ao longo e ao final do processo de produção. Portanto, a utilização de metodologias analíticas confiáveis e eficazes torna-se 
imprescindível para o controle de qualidade dos medicamentos comercializados. Para garantir que um método de análise gere resultados 
confiáveis, ele deve ser avaliado por estudos experimentais demonstrando que é apropriado para a finalidade pretendida.4-5

Devido à necessidade de separação de múltiplos componentes durante a análise de amostras de estabilidade, os métodos cromatográfi-
cos têm precedência sobre os métodos convencionais de análise.6

De acordo com o guia do órgão regulatório dos Estados Unidos, o Food and Drug Administration (FDA), o método indicativo de estabilida-
de é definido como “procedimento analítico validado de quantificação que pode detectar as mudanças nas propriedades da substância ativa e 
do produto ao longo do tempo. O método indicativo de estabilidade quantifica exatamente a substância ativa sem a interferência de produtos 
de degradação, impurezas de processo, excipientes ou outras impurezas potenciais.6-7

Os avanços tecnológicos realizados no desempenho das partículas químicas, na otimização do sistema, no desenho do detector e 
no processamento de dados e controle, permitiram que a cromatografia líquida de ultra eficiência (CLUE) apresentasse melhorias nas 
condições cromatográficas mantendo os princípios e praticidade da cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). Essas melhorias são 
conseqüência da utilização de tamanho de partículas menores que 2mm, fases móveis com altas velocidades lineares e pressões mais 

Recebido em 03/09/2015
Aceito para publicação em 10/09/2015

1 Técnico de Laboratório
2 Farmacêutica. Encarregada das Divisões de Prospecção Tecnológica e Propriedade Intelectual do Laboratório Farmacêutica da Marinha.
3 Auxiliar da Divisão de Estabilidade do Laboratório Farmacêutico da Marinha.
4 Farmacêutico. Encarregado da Divisão de Estabilidade do Laboratório Farmacêutico da Marinha.
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Precisão Intermediária
A precisão do método foi avaliada em três níveis de concen-

tração através da porcentagem de recuperação do analito em 
cada amostra, realizada por analistas diferentes no mesmo dia 
e entre dias diferentes. Os resultados da precisão intermediá-
ria foram expressos em porcentagem de desvio padrão relativo 
entre as respostas de cada nível de concentração. A partir dos 
resultados demonstrados nas (Tabelas 6 e 7) verifica-se que es-
tes foram menores que o valor especificado de 5% para a faixa 
de teor e 10% para determinação de impurezas.4,16 Foi verifica-
do que não há diferenças entre as analises dos analistas A e B 
através da análise estatística de homogeneidade das variâncias 
(Teste F, Fcalc<Ftab).

Limite de detecção e quantificação
Os limites de detecção e quantificação, 0,127 μg/mL e 0,381 μg/

mL respectivamente, foram determinados a partir da curvas obtidas 
no teste de linearidade na faixa de trabalho de determinação de im-
purezas (2μg/mL). 

Precisão e exatidão
A precisão e a exatidão do método foram avaliadas em três 

níveis de concentração. A exatidão foi determinada através da 
porcentagem de recuperação do analito em cada amostra e 
apresentou resultados menores que o valor especificado de 5% 
para a faixa de teor e 10% para a faixa de impurezas.4,16 Os re-
sultados da precisão foram expressos em porcentagem de des-
vio padrão relativo entre as respostas de cada nível de concen-
tração, sendo estes menores que 5% para a faixa de teor e 10% 
para a faixa de impurezas.4,16 Os resultados estão demonstrados 
nas (Tabelas 4 e 5). 

Tabela 4: Resultados do teste de precisão e exatidão da análise de 
impurezas

Concentração%
Concentração 

mg/mL
% de recuperação (média, n=3)

Analista A Analista B

Dia 1 Dia 2 Dia 1 Dia 2

0,05 0,5 96,7 97,7 98,3 94,8

0,2 2,0 100,6 99,1 102,5 100,1

1,0 10,0 103,0 102,8 105,9 102,7

Média 100,1 99,9 102,2 99,2

% DPR 3,1 2,6 3,8 4,0

Tabela 5: Resultados do teste de precisão e exatidão da análise de teor

Concentração %
Concentração 

mg/mL
% de recuperação (média, n=3)

Analista A Analista B

Dia 1 Dia 2 Dia 1 Dia 2

70 0,014 97,3 101,7 100,9 96,2

100 0,020 98,4 98,6 101,0 98,8

130 0,026 97,0 100,1 97,8 97,8

Média 97,6 100,2 99,9 97,6

% DPR 0,8 1,5 1,8 1,3

Figura 3: Gráfico de resíduos da linearidade na faixa de trabalho de 
determinação do teor

Figura 2: Gráfico da linearidade na faixa de trabalho de determinação do teor

Figura 4: Gráfico da linearidade na faixa de trabalho de determinação do teor

Figura 5: Gráfico de resíduos da linearidade na faixa de trabalho de 
determinação do teor

Validação
A validação da metodologia analítica contemplou duas faixas de 

trabalho: 20 μg/mL para a análise de teor e 2 μg /mL para a análise 
de impurezas.

Seletividade
Os resultados dos testes de estresse revelaram que os produtos 

de degradação foram bem resolvidos do ativo, apresentando valores 
de pureza de pico (diferença entre o angulo de pureza e o limiar de 
pureza) equivalentes à 1,000 provando a homogeneidade do pico. 
Os resultados estão reportados na (Tabela 1).

Condição
% degradado

Formulação                Matéria-prima
Índice de pureza

Formulação                Matéria-prima
Threshold

Formulação     Matéria-prima

Hidrólise ácida (HCl 0,01M) 13,78 13,89 1,0000 1,0000 0,9986 0,9988

Hidrólise alcalina (NaOH 0,2M) 17,87 18,57 1,0000 1,0000 0,9963 0,9998

Oxidação (H2O2 0,3%) 12,41 12,04 1,0000 1,0000 0,9997 0,9996

Umidade (75%/40°C) 21,89 9,8 1,0000 1,0000 0,9991 0,9997

Íons metálicos (CuSO4 0,03M) 9,71 2,63 1,0000 1,0000 0,9987 0,9982

Calor seco (80°C) 10,11 24,11 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999

Foto (254nm) -2,76 -3,02 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999

Tabela 1: Resultados do teste de degradação forçada

Figura 1: Cromatogramas representativos do teste de estresse 
A-condição ácida, B-condição térmica C-condição oxidativa

Linearidade 
A linearidade do método foi determinada através da correlação 

entre a concentração e a resposta do diazepam obtida nas faixas de 
14 μg/mL a 26 μg/mL e 0,5 μg/mL a 10 μg/mL correspondente às 
faixas de determinação do teor e impureza, respectivamente, confor-
me demonstrado nas (Tabelas 2 e 3 e Figuras 1-4). Os dados foram 
tratados estatisticamente seguindo o modelo de regressão linear.4,16 

Através dos resultados demonstrados, verifica-se que as faixas de 
trabalho de teor e impurezas possuem correlação linear e os resí-
duos encontram-se distribuídos aleatoriamente no intervalo de duas 
vezes o erro padrão.

Tabela 2: Resultado da linearidade na faixa de trabalho de determinação 
de impurezas

Faixa (%) Concentração média (µg/mL) Área média

0,05 0,54 4543

0,1 1,08 8402

0,2 2,16 17438

0,4 4,32 35424

0,8 8,64 69840

1,0 10,80 86513

Inclinação 8114,74

Interseção -256,20

y - Intercepto (%) 1,41

r 0,999

r2 0,999

2 x Erro Padrão 1701,98

Observações 18

Tabela 3: Resultado da linearidade na faixa de trabalho de determinação do teor

Faixa (%)
Concentração média 

(µg/mL)
Área média

70 15,49 123961

80 17,71 142010

90 19,92 160726

100 22,13 179531

110 24,35 193269

120 26,56 212900

130 28,77 230085

Inclinação 8015,96

Interseção 104,08

y - Intercepto (%) 0,06

r 0,999

r2 0,998

2 x Erro Padrão 3220,80

Observações 21
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Tabela 6: Resultados do teste F da análise de impurezas 

Dias 1 e 2 
Analista A

Dias 1 e 2 
Analista B

Dia 1
Analistas A e B

Dias 1 e 3  
Analistas A e B

Fcalc 2,4 3,1 2,4 3,0

Ftab 3,4 3,4 3,4 3,4

Tabela 7: Resultados do teste F da análise de teor

Dias 1 e 2 
Analista A

Dias 1 e 2 
Analista B

Dia 1
Analistas A e B

Dias 1 e 3  
Analistas A e B

Fcalc 2,4 3,1 2,4 3,0

Ftab 3,4 3,4 3,4 3,4

Robustez
A robustez foi avaliada através das recuperações do analito obti-

das das soluções padrão e amostra injetadas em condições croma-
tográficas alteradas, tais como fluxo, lote da coluna, temperatura do 
forno e composição da fase móvel.4,16  

Tabela 8: Resultado da robustez na faixa de trabalho

Condição Recuperação (%) Desvio

Normal 100,9 -

Coluna 101,0 0,1

Temperatura 35ºC 100,3 0,6

Temperatura 25ºC 100,6 0,3

Fase Móvel (+1%) 100,4 0,5

Fase Móvel (-1%) 100,3 0,6

Fluxo (1,1ml/min) 100,3 0,6

Fluxo (0,9ml/min) 100,3 0,6

Estabilidade das soluções
Para determinar a estabilidade das soluções, as soluções amos-

tra e padrão foram preparadas e analisadas imediatamente e em in-
tervalos de tempo diferentes totalizando um período de 48 horas.4,16 
Os resultados indicaram que as soluções padrão e amostra são es-
táveis à temperatura ambiente até 48 horas.

Tabela 9: Resultados do teste de estabilidade das soluções

Variação 0hs 6hs 12hs 24hs 36hs 48hs

Solução padrão - 0,7 0,4 0,1 0,5 0,5

Solução amostra - 0,3 1,2 1,8 3,2 4,2

CONCLUSÃO
O método por CLUE apresentado é simples, rápido, indicativo de 

estabilidade e reprodutível. Os resultados obtidos na validação indicam 
especificidade, linearidade, precisão, exatidão e confiabilidade para a 
determinação do teor de diazepam e seus produtos de degradação 
em comprimidos. As principais vantagens deste método consideradas 
foram a economia de solvente, menor tempo de execução, modo iso-
crático de eluição e facilidade da preparação da amostra, podendo, 
portanto ser recomendado para rotina de controle de qualidade.
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VALIDATION OF A STABILITY INDICATING 
UPLC METHOD FOR ASSAY AND IMPURITY 
DETERMINATION OF DIAZEPAM IN TABLETS

Civil Servant Arthur M Mendes 1
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ABSTRACT
Diazepam is a tranquilizer drug widely prescribed worldwide. Due to its increased use, quality control of its pharmaceutical dosage forms 

is needed to ensure their effectiveness and safety. Many methods have been proposed, but most are applicable to the determination of diaz-
epam and its metabolites in blood plasma. In the present study we proposed a HPLC/UPLC conversion of analytical method described in the 
Brazilian Pharmacopoeia for quantitative determination of diazepam and its degradation products in tablets under isocratic conditions with a 
flow rate of 0.3 mL/min, a C18 chromatographic column 50mm x 2.1mm with 3 μM particle size conditioned at 30 ± 2°C. The mobile phase 
consisted of a mixture of methanol: acetonitrile: water (35:35:30), the injection volume was 1.4 μL and wavelength of 254 nm. Two works range 
were validated: assay (20 μg/mL) and impurities (2 μg/mL) and the selectivity, linearity, precision, accuracy, robustness and sample and stan-
dard stability solutions were. The tablets were subjected to different stress conditions, such as degradation by metal ions, thermal, photolytic, 
oxidative acid/alkali hydrolysis and exposure to moisture and checked his specificity. The validated method is indicative of stability, simple, 
rapid, reproducible and reliable and can be used in routine quality control laboratory.

Keywords: Chromatography; Diazepam.

INTRODUCTION
Diazepam is a tranquilizer drug of the class of benzodiazepine with anticonvulsant, sedative and muscle relaxant properties, widely pre-

scribed for the treatment of acute episodes of anxiety, seizures , and sedatives for surgery.1-2

Diazepam is yellowish or beige crystalline powder, practically odorless and stable in the presence of air. It must be kept away from light. 
Solubility : 1 g in 333 mL of water, 16 ml of ethanol , 2 ml of chloroform and 39 ml of ether.3

The efficacy and safety of drugs are guaranteed for quality, which is controlled by a number of analytical tests and specifications during 
and after the production process. Therefore, the use of reliable and effective analytical methods it is essential for the quality control of market-
ed medicines. To ensure that a method of analysis generates reliable results, it should be evaluated by experimental studies demonstrating 
that is suitable for the intended purpose.4-5

Because of requirement of separation of multiple components during analysis of stability samples, chromatographic methods have taken 
precedence over the conventional methods of analysis.6

According to an FDA guidance, a stability-indicating method is a validated quantitative analytical procedure that can detect the changes 
with time in the pertinent properties of the drug substance and drug product. A stability-indicating method accurately measures the active in-
gredients, without interference from degradation products, process impurities, excipients, or other potential impurities.6-7

The technological strides made in particle chemistry performance, system optimization, detector design, data processing and control, 
allowed ultra performance liquid chromatography (UPLC) to show improvement in chromatographic performance while retains the practicality 
and principles of high performance liquid chromatography (HPLC). Using sub-2 mm particles, mobile phases at high linear velocities and in-
strumentation that operates at higher pressures, dramatic increases in resolution, sensitivity, and speed of analysis can be obtained.8
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Range (%) Average concentration (µg/mL) Area

70 15,49 123961

80 17,71 142010

90 19,92 160726

100 22,13 179531

110 24,35 193269

120 26,56 212900

130 28,77 230085

Slope 8015,96

Intercept 104,08

y - Intercept (%) 0,06

r 0,999

r2 0,998

2 x standard error 3220,80

Observations 21

Table 3: Linearity results at assay range

to 1,000 (purity angle less than purity threshold) proved the ho-
mogeneity of the peak of diazepam. The stress test results are 
given in (Table 1).

Degradation condition
% degradation

Dosage form                API
Purity indexDosage form                

API
Threshold

Dosage form                API

Acid 13,78 13,89 1,0000 1,0000 0,9986 0,9988

Alkali 17,87 18,57 1,0000 1,0000 0,9963 0,9998

Peroxide 12,41 12,04 1,0000 1,0000 0,9997 0,9996

Umidity 21,89 9,8 1,0000 1,0000 0,9991 0,9997

Metalic ions 9,71 2,63 1,0000 1,0000 0,9987 0,9982

Heat 10,11 24,11 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999

Photolytic -2,76 -3,02 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999

Range (%) Average concentration (µg/mL) Area

0,05 0,54 4543

0,1 1,08 8402

0,2 2,16 17438

0,4 4,32 35424

0,8 8,64 69840

1,0 10,80 86513

Slope 8114,74

Intercept -256,20

y - Intercept (%) 1,41

r 0,999

r2 0,999

2 x standard error 1701,98

Observations 18

Table 1: Stress testing results

Figure 1: Stress testing representative chromatograms A- acid condition, B- 
termic condition C- oxidative condition

Linearity
The method linearity was determined by correlation between 

concentration and response of diazepam obtained in range 14 
μg/mL- 26 μg/mL for assay and 0,5 μg/mL- 10 μg/mL for impuri-
ty determination. Data were analyzed statistically using a linear 
regression model. The results reported in (Tables 2 and 3 and 
Figures 1- 4) is shown that the working ranges have a linear cor-
relation and the residues are randomized distributes at twice the 
standard error range.

Table 2: Linearity results at impurity determination range 

A few methods for the determination of benzodiazepines and his 
metabolites in human plasma  appear in literature. So far no system-
atic UPLC method has been reported for determination of Diazepam 
in pharmaceutical formulations.9-15 

The method was validated according requirements listed un-
der specific Brazilian legislation Guide for validation of analytical 
and bioanalytical methods number 899 from 2003may 29th. The 
following parameters were performed such as linearity, accura-
cy, precision, ruggedness, sample and standard solution stabil-
ity and forced degradation tests. This paper reports a sensitive, 
selective, fast, low cost and  indicative-stability UPLC method 
with UV detection adapted from a HPLC method described in 
brazilian pharmacopoeia, useful for quality control routine of di-
azepam in pharmaceutical formulations.16  

METHODS

Materials and reagents
Acetonitrile and methanol HPLC degree were purchased from 

JT Baker®, USA company. Hydrochloric acid, sodium hydroxide, hy-
drogen peroxide and 30 % cupric sulfate were analytical degree pur-
chased from Vetec®, Brazil company De-ionized water of high purity 
was obtained from Milli-Q purification system, Swiss. All reagents 
and solutions were filtered through regenerated cellulose membrane 
with 0.45μm pore. The reference standard was acquired from INC-
QS, Brazil and medicine manufactured by Brazilian Navy Pharma-
ceutical Laboratory.

Equipment and instruments 
Analysis were performed with the following HPLC/UPLC Shi-

madzu Nexera X2 system : a Model SPD-M20A diod array detec-
tor, a Model SIL-30AC autosampler, a Model CBM-20A integrator 
Shimadzu, a Model LC-30AD pump. The data were acquired and 
processed by  Lab solutions chromatography software. Other instru-
ments like Shimadzu, Japan Analytical Balance, Luca, Brazil pH 
Meter, Quimis, Brazil sonicator were used in sample and standard 
preparations and for forced degradation tests.

Cromatografic conditions
The analyzes were carried out under isocratic conditions at a 

mobile phase flow rate of 0.3 ml / min run through C18 50mm x 
2.1mm chromatographic column with 3 um particle size conditioned 
at 30 ± 2 ° C . The mobile phase consisted of a mixture containing 
methanol: acetonitrile: water (35:35:30) and the volume of injection 
was 1.4 uL. The samples were monitored at a wavelength of 254 nm.

Solution preparation
The standard solutions were prepared using the mobile phase 

as diluent, heighted and diluted at concentration of 20 μg / ml for as-
say, 2 μg / mL for degradation product determination and 1 μg / mL 
for quantification limit verification.The sample of the formulation drug 
was prepared by powdering 20 tablets of diazepam weighed and sol-
ubilized using the mobile phase as diluent, and diluted to a concen-
tration of 20 μg / ml for assay and 1000 μg / ml for the determination 

of degradation products. The solutions were sonicated and filtered 
through a membrane 0,45um before injected.

Analytic procedure and system suitability 
The solutions were injected separately according to established 

chromatographic conditions. System suitability is done by preparing 
and injecting the standard solution 6 times and calculating its RSD 
% before each validation test. The peak tailing or assimetry, resolu-
tion between diazepam and its possible degradation products and 
column efficience are evaluated too.

Stress testing
The stress test was planned to investigate the selectivity and 

stability indicating property of the method. The corresponding  ac-
tive, placebo and formulation powder were deliberately stressed in a 
solution state at metal ions exposure, acidic, alkaline and oxidation 
conditions, in solid state at thermal, photolytic and exposure to mois-
ture conditions.

The solutions were prepared by solubilizing the powder in the di-
luent and treated with 0.01M hydrochloric acid solution, 0.2M sodium 
hydroxide and hydrogen peroxide 1 %.

For the thermal degradation test, the powders were heated at 
80 ° C for a period of 1 , 2, 3 and 24 hours . For photolytic degrada-
tion test, the powders were exposed to the UV source totaling 3 600 
000 lux. For humidity exposure test samples were placed in climate 
chambers adjusted to 40 ° C and 75 % relative humidity.

After exposure the samples were solubilized and diluted to the 
working concentration and injected under the chromatographic con-
ditions established by the methodology.

The tests were quantified and the results compared to control 
samples. a photodiode array detector was used to establish peak 
purity. Mass balance of the degraded samples was carried out to 
correlate the loss of active and the increase in the amount of degra-
dation products.

RESULTS AND DISCUSSION
The HPLC assay method described in Brazilian Pharma-

copoeia was used as a basis for defining the UPLC chromato-
graphic conditions. 

System suitability
The system suitability criteria obtained from 06 (six ) injections 

of standard solutions showed satisfactory results in each test, such 
as: tailing factor no more than 2.0 , column efficiency greater than 
20000, and relative standard deviation maximum of 2 0% . Diazepam 
retention time was 1.83 minutes ± 20 %.

Validation
The analytical method validation included two work groups: 20 

μg/mL for assay and 2 μg/mL for the analysis of impurities.

Selectivity
The degradation tests showed that the degradation products 

were well separated from active and the peak purity data close 
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Table 6: Test F results at impurity determination range 

Days 1 e 2  
Analyst A

Days 1 e 2  
Analyst B

Day 1
Analysts A and B

Days 1 e 3  
Analysts A and B

Fcalc 2,4 3,1 2,4 3,0

Ftab 3,4 3,4 3,4 3,4

Table 7:  Test F results at assay range

Days 1 e 2  
Analyst A

Days 1 e 2  
Analyst B

Day 1
Analysts A and B

Days 1 e 3  
Analysts A and B

Fcalc 2,4 3,1 2,4 3,0

Ftab 3,4 3,4 3,4 3,4

Table 8: Robustness results at assay range 

Condition Recovery (%) Deviation

Normal 100,9 -

Column 101,0 0,1

Temperature 35ºC 100,3 0,6

Temperature 25ºC 100,6 0,3

Mobile Phase (+1%) 100,4 0,5

Mobile Phase (-1%) 100,3 0,6

Flow (1,1ml/min) 100,3 0,6

Flow (0,9ml/min) 100,3 0,6

Stability of Solution 
To determine the solution stability, sample and standard 

solutions were prepared, analyzed immediately and after differ-
ent time intervals up to 48 hrs. The results indicated that stan-
dard and sample solutions were stable at room temperature up 
to 48 hrs.

Table 9: Solutions Stability results

Deviation 0hs 6hs 12hs 24hs 36hs 48hs

Standard solution - 0,7 0,4 0,1 0,5 0,5

Sample solution - 0,3 1,2 1,8 3,2 4,2

CONCLUSION
The reported CLUE method is simple, fast, stability indicat-

ing and reproducible. The validation results indicate specificity, 
linearity, precision, accuracy and reliability for the determination 
of diazepam content and degradation products in tablet form. 
The main advantages of this method were considered the sol-
vent savings, shorter execution time, isocratic elution and ease 
of sample preparation and can therefore be recommended for 
routine quality control.
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Table 5:  Precision and accuracy results at assay range

Concentration %
Concentration 

mg/mL

%  recovery (average, n=3)

Analyst A Analyst B

Dia 1 Dia 2 Dia 1 Dia 2

70 0,014 97,3 101,7 100,9 96,2

100 0,020 98,4 98,6 101,0 98,8

130 0,026 97,0 100,1 97,8 97,8

Average 97,6 100,2 99,9 97,6

% RSD 0,8 1,5 1,8 1,3

Figure 3:  Linearity residuals grafic at impurity determination range

Figure 4: Linearity grafic at assay range

Figure 5: Linearity residuals grafic at impurity determination range

Limite of detection and quantification
The detection and quantification limits, 0,127 μg/ml and 0,381 

μg/ml respectively, were determined from working range (2μg/mL) of 
impurity determination linearity curves. 

Precision e accuracy
The method precision and accuracy were evaluated at three concen-

tration levels. Accuracy was determined by percent recovery of analyte 
in each sample and showed results less than 5% for assay and 10% for 
impurity determination. Precision results were expressed as a percentage 
of relative standard deviation between responses of each concentration 
level and found to be less than 5% for assay and 10% for impurity deter-
mination. The results were reported in (Tables 4 and 7).
Intermediate Precision

The method intermediate precision was evaluated at three lev-
els of analyte concentration by percentage recovery for each sam-
ple and was carried out by different analyst between and different 
days. Intermediate precision result was expressed as a percentage 
of relative standard deviation between the responses of each con-
centration level. In (Tables 4 and 7) is shown that results are less 
than specified value of 5% for assay and 10% for impurity determi-
nation. There are no differences between the analysis of analysts A 
and B demonstrated by statistical analysis of homogeneity of vari-
ance (Teste F, Fcalc<Ftab).

Table 4: Precision and accuracy results at impurity determination range

Concentration %
Concentration 

mg/mL
% de recovery (average, n=3)

Analyst A Analyst B

Day 1 Day 2 Day 1 Day 2

0,05 0,5 96,7 97,7 98,3 94,8

0,2 2,0 100,6 99,1 102,5 100,1

1,0 10,0 103,0 102,8 105,9 102,7

Avarage 100,1 99,9 102,2 99,2

% DPR 3,1 2,6 3,8 4,0

Robustness
The robustness was evaluated by analyte recoveries obtained 

from standard and sample solutions and injected into the modified 
chromatographic conditions such as flow rate, oven temperature, 
column batch and composition of the mobile phase.

Figure 2: Linearity grafic at impurity determination range



55
 I A

rq
. B

ra
s.

 M
ed

. N
av

al
, R

io
 d

e 
Ja

ne
iro

, 7
6 

(1
): 

54
 - 

58

54
 I A

rq
. B

ra
s.

 M
ed

. N
av

al
, R

io
 d

e 
Ja

ne
iro

, 7
6 

(1
): 

54
 - 

58

A INTERAÇÃO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO DE JANEIRO E O HOSPITAL NAVAL 
MARCÍLIO DIAS, NA PESQUISA TRANSLACIONAL 
BÁSICO-CLÍNICA SOBRE A PROGRESSÃO TUMORAL

1ºTen (RM2-Md) Maria Alice Fusco de Souza 1

CF (Md) Marcelo Leal Gregório 2

CF (Md) Ana Lucia Botelho Guimarães Arêas 3

CT (S) Miguel Fontes Domingues 4

3ºSG-PC Verônica de Andrade Coelho da Silva 5

Eliene Oliveira Kozlowski de Farias 6

Mauro Sérgio Gonçalves Pavão 7

RESUMO
O presente artigo apresenta a parceria científica entre o Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis (IBqMLM) da Universidade Fe-

deral do Rio de Janeiro (UFRJ) e o Instituto de Pesquisas Biomédicas (IPB) do Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD). Mais especificamente, 
são descritas as linhas de pesquisa relacionadas à progressão tumoral em bases moleculares pertencentes ao IBqMLM e os próximos passos 
a serem desenvolvidos no IPB por meio de análises in vitro e in vivo visando, num futuro próximo, a utilização das descobertas científicas no 
campo da prática clínica. A parceria IPB / IBqMLM reflete o princípio da pesquisa translacional, em que os achados laboratoriais são traduzidos 
em novas práticas médicas tendo como objetivo final a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das doenças.

Palavras-chave: Pesquisa médica translacional; Metástase neoplásica; Urocordados; Transição epitelial-mesenquimal; Manganês. 

INTRODUÇÃO
Em um contexto geral, pesquisa translacional é o processo de tornar observações obtidas no laboratório, na clínica e na comunidade em 

intervenções que melhorem a saúde de indivíduos e do público – desde o diagnóstico e a terapêutica até os procedimentos médicos (segundo 
o Centro Nacional de Avanços em Pesquisa Translacional, do NIH-USA). No entanto, do ponto de vista básico-clínico, a pesquisa translacional 
pode contemplar três etapas: o estudo das bases moleculares envolvidas em uma determinada doença por meio de experimentos in vitro; 
os estudos pré-clínicos, onde as bases moleculares investigadas in vitro são avaliadas em modelos experimentais em animais, in vivo; e os 
estudos clínicos, onde as bases moleculares de doenças, investigadas nos experimentos in vitro e in vivo, são testadas em seres humanos.1

Do ponto de vista operacional, a pesquisa translacional deve contar com a participação de pesquisadores da área biomédica com sólida 
formaçãobásica-molecular; que venham de uma instituição que ofereça uma infraestrutura de pesquisa básica; instituição esta que, por sua 
vez, tenha uma estrutura profissional multidisciplinar da área clínica com interesse em pesquisa; e, finalmente, uma infraestrutura assistencial 
adequada, um banco de dados de seus pacientes e um banco de amostras de tecidos (importante principalmente em estudos retrospectivos).2

Recebido em 04/09/2015
Aceito para publicação em 10/09/2015
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O modelo de interação Instituto de Pesquisas Biomédicas do 
Hospital Naval Marcílio Dias e o Instituto de Bioquímica Médica 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Para exemplificar um modelo de parceria institucional de pesqui-
sa translacional, em um contexto de pesquisa básico-clínica, des-
crevemos de forma mais detalhada, a parceria entre o Instituto de 
Pesquisas Biomédicas (IPB) do Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD) 
e o Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis (IBqMLM) da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).  

A interação entre IPB-HNMD/IBqMLM-UFRJ fornece todos os 
elementos necessários ao desenvolvimento de estudos translacio-
nais básico clínicos, uma vez que o seu conjunto tem permitido: o 
estudo das bases moleculares de doenças; a identificação de molé-
culas alvo; a identificação de novos agentes terapêuticos; a compro-
vação do conceito básico pela prática através do desenvolvimento 
dos estudos clínicos retrospectivos e prospectivos em pacientes.  

Nesta interação, os pesquisadores do IBqMLM-UFRJ apresenta-
ram ao IPB a hipótese sobre o mecanismo molecular de progressão 
tumoral de carcinomas, fruto do trabalho de pesquisa básica desen-
volvido durante a realização de um projeto de mestrado,vinculado ao 
Programa de Pós-graduação em Química Biológica da UFRJ. Junta-
mente com pesquisadores do IBqMLM-UFRJ, pesquisadores do IPB 
e médicos do Serviço de Patologia Clínica do HNMD, envolvendo 
profissionais de diferentes expertises,desenharam dois estudos clí-
nicos translacionais: um estudo retrospectivo e outroprospectivo, que 
foram submetidos à avaliação e aprovados pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa do HNMD. Esta característica multidisciplinar é de funda-
mental importância à pesquisa translacional.

Bases moleculares da progressão tumoral
A doença metastática é a responsável por mais de 95% dos óbi-

tos dos pacientes com câncer e está relacionada com a progressão 
tumoral. A complexidade do fenômeno é evidente, envolvendovários 
mecanismosmoleculares e celulares que ocorrem no tumor primário, 
no sítio pré-metastático e no interior do vaso,na corrente sanguínea.3

Em todos os sítios presentes na progressão tumoral existe 
uma interação dinâmica e complexa entre o microambiente e as 
células tumorais. Assim, no tumor primário, o fenômeno mais im-
portante é a transição do fenótipo epitelial das células tumorais 
para o fenótipo mesenquimal. Este novo fenótipo confere à célula 
a capacidade de migrar pelo tecido e alcançar o vaso sanguí-
neo. No sítio metastático, ocorre o fenômeno oposto, ou seja, a 
transição do fenótipo mesenquimal das células tumorais para o 
epitelial, que permite com que o tumor se estabeleça e cresça. 
Já os fenômenos que acontecem no interior do vaso permitem 
a sobrevivência das células tumorais e a colonização de órgãos 
distantes. Conjuntamente, estes são denominados de metástase 
hematogênea e será um dos focos deste artigo.4

As moléculas de importância para a sobrevivência da célula 
tumoral no interior do vaso são a mucina e a P-selectina, molécu-
las de adesão celular. A mucina está presente em grande quanti-
dade na superfície das células tumorais, enquanto que a P-selec-
tina é expressa na superfície de plaquetas ativadas. A interação 
da célula tumoral com a plaqueta no interior do vaso é mediado 
pela ligação da P-selectina da plaqueta e a mucina da célula tu-

moral. O complexo célula tumoral-plaqueta é importante para a 
sobrevivência da célula tumoral na corrente sanguínea durante 
a metástase.5

O efeito anti-P-selectina da heparina
A heparina é um composto natural obtido de mucosa intestinal 

suína, usado como anticoagulante principalmente na prevenção da 
trombose venosa. No entanto foi mostrado que a heparina comercial 
é também capaz de inibir a ligação de P-selectina à mucina e con-
sequentemente a formação do complexo célula tumoral-plaqueta. A 
dinâmica dos eventos envolvidos na formação da metástase hema-
togênica é observada na (Figura 1). Células tumorais no tumor pri-
mário sofrem transição epitélio-mesenquimal e adquirem capacidade 
de migrar e penetrar no vaso. No interior do vaso, as células tumorais 
formam rapidamente um complexo com as plaquetas ativadas, impe-
dindo a ação das células do sistema imune, as células NK (Natural Kil-
ler), proporcionando a sobrevivência das células tumorais no vaso du-
rante a metástase e a formação de um tumor em um sítio secundário.5

Figura 1: O efeito anti-P-selectina da heparina. Durante a metástase, 
células tumorais invadem a corrente sanguínea e, lá, interagem com 
plaquetas, que formam uma capa protetora, promovendo a evasão do 
sistema imune durante seu trânsito pela corrente sanguínea. Esta interação 
ocorre entre a P-selectina de plaquetas e as mucinas presentes na 
superfície de células tumorais (inserto A). A heparina liga-se à P-selectina 
e impede sua interação com seus ligantes como as mucinas de células 
tumorais (inserto B).
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previamente extraídos das ascídias estão sendo identificados e mais 
estudos in vitro, além de estudos pré-clínicos in vivo, têm sido reali-
zados no intuito de comprovar as hipóteses levantadas com os estu-
dos em nível molecular. 

O manganês e a migração celular
O fenômeno da migração celular é bastante complexo e envolve 

a interação de moléculas de adesão localizadas tanto na superfície 
da célula quanto na matriz extracelular. Estas moléculas são: a inte-
grina, molécula de adesão presente na superfície, responsável pela 
interação da célula com a matriz; o proteoglicano de sindecam, um 
análogo de heparina de superfície celular; a fibronectina, uma molé-
cula de matriz; e o elemento manganês. 

Como estas moléculas se relacionam na migração celular? Na 
presença de manganês, a integrina sofre uma mudança conforma-
cional, tornando-se ativa e permitindo sua interação com a fibronec-
tina da matriz que, por sua vez, requer o sindecam na superfície 
celular (Figura 2). Este complexo ternário, induzido pelo manganês 
permite uma reorganização do citoesqueleto celular, permitindo a 
migração.10 Dados preliminares, não publicados, indicam que, na-
presença de manganês, as células tumorais migram de maneira 
muito mais rápida.Interessantemente, observa-se que a adição de 
heparina reverte o efeito indutor da migração produzido pelo man-
ganês. Acreditamos que este efeito inibitório da heparina seja resul-
tado do sequestro do manganês extracelular, impedindo sua intera-
ção com a integrina.

Para comprovação do papel do elemento manganês no aumento 

da migração das células tumorais e consequentemente na forma-
ção da metástase, cortes histológicos de tecidos de pacientes com 
câncer de colón mantidos no Serviço de Patologia do HNMD têm 
sido analisados e relacionados com o estadiamento da doença.  A 
confirmação desta hipótese pode gerar a inclusão da pesquisa do 
manganês em material de biópsia como fator preditivo da formação 
de metástase.

DISCUSSÃO
As pesquisas sobre o câncer em nível molecular e celular desen-

volvidas no Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro são reconhecidas por meio de suas publicações 
em revistas científicas de grande impacto na comunidade científi-
ca internacional.  Entretanto, a relevância da pesquisa se justifica 
quando suas descobertas, em última análise, são traduzidas em be-
nefícios para a saúde do ser humano. É por isso que a interação 
da pesquisa básica da UFRJ consolida-se com a parceria que se 
apresenta com o Hospital Naval Marcílio Dias, por meio do Institu-
to de Pesquisas Biomédicas.  A eficiência do Hospital no registro e 
manutenção dos dados de seus pacientes e o banco de amostras 
de tecidos permite que estudos retrospectivos sejam realizados para 
a comprovação dos dados obtidos in vitro e in vivo com animais de 
experimentação. As observações obtidas de estudos retrospectivos 
permitem então a realização de estudos clínicos prospectivos em 
pacientes atendidos no HNMD, após autorização dos mesmos. Tudo 
isso se traduz em elevação da excelência no atendimento, com a in-
trodução de novas possibilidades ao arsenal terapêutico. 

Espécie Análogo de heparina Atividade biológica

Tachypleustridentatus Condroitim sulfato supersulfatado Atividade neuritogênica

Loligosp Condroitim sulfato supersulfatado

Atividade inibitória do crescimento neuronal; Atividade inibitória de 

P- e L-selectina;Atividade de indução do crescimento neuronal; 

Atividade de inibição da infecção do vírus da Herpes

Holothuriagrisea 
(Ludwigothureagrisea)

Condroitim sulfato supersulfatado

Atividade antitrombótica e anticoagulante;

Atividade inibitória de P- e L-selectina;

Atividade antimetastática;

Atividade de indução da angiogênese

Halocynthiapyriformis Condroitim sulfato supersulfatado Atividade anticoagulante

Styela clava Condroitim sulfato Atividade anti-inflamatória

Penaeus brasiliensis Heparina de baixo peso molecular Atividade antitrombótica e anticoagulante

Litopenaeusvannamei Heparina Atividade anticoagulante; Atividade anti-inflamatória

Katelysia opima heparina-“like” Elevada atividade anticoagulante

Nodipectennodosus heparina-“like”

Atividade anticoagulante; Atividade antitrombótica, Atividaeanti-

inflamatória; atividade antimetastática

Tabela 1: Atividades biológicas de análogos de heparina de invertebrados marinhosNa presença de heparina, a interação entre a P-selectina das 
plaquetas com as mucinas das células tumorais é inibida, evitando a 
formação do complexo célula tumoral-plaqueta, permitindo o ataque 
das células NK que destroem as células tumorais, evitando a for-
mação do tumor no sítio secundário. Como resultado da inibição da 
formação do complexo célula tumoral-plaqueta, a metástase é dras-
ticamente inibida (Figura 2) Portanto, a heparina possui um efeito 
terapêutico na metástase.6

baixa ou inexistente atividade anticoagulante. Portanto, qual seria 
uma alternativa adequada para uma droga antimetastática? Se qui-
séssemos manter a natureza glicídica desta droga, e considerando 
o uso frequente da heparina, poderíamos concluirque análogos de 
heparina com elevada atividade anti-selectina, mas desprovida de 
efeito anticoagulante, seria uma droga com potencial utilização tera-
pêutica no tratamento da metástase.

Análogos de heparina de invertebrados marinhos
Os oceanos representam cerca de 70% da superfície do plane-

ta Terra e abriga organismos extremamente diversos, com espécies 
de quase todos os grupos de animais, incluindo alguns filos exclusi-
vamente marinhos. O censo da vida marinha (http://www.coml.org/
census) coordenado pelo The Consortium for Ocean Leadership in 
Washington DC, USA, estima que cerca de 230.000 espécies de ani-
mais marinhos tenham sido descritas. Durante o curso da evolução, 
os animais marinhos tem se adaptado à condições ambientais adver-
sas, como elevada concentração de sais, temperaturas extremas, al-
ta pressão, e baixa concentração de nutrientes e oxigênio. Como re-
sultado, moléculas biológicas com características estruturais únicas, 
não encontradas nos seus correspondentes terrestressão sintetiza-
das, representando um enorme potencial de utilização em diferentes 
aplicações biotecnológicas na indústria e na medicina.7 Dessa forma, 
além dos metabólitos secundários, que constituem a força motriz na 
área dos produtos naturais,8 os invertebrados marinhos também sin-
tetizam macromoléculas, entre elas polissacarídeos sulfatados, com 
estrutura semelhante à heparina de mamíferos, porém com diferen-
tes padrões de sulfatação.

A busca por análogos de heparina com atividade biológica em in-
vertebrados marinhos é uma atividade prospectiva recente que tem 
produzido uma enorme quantidade de bibliografia e que vem revelan-
do novas moléculas com atividades biológicas diversas, como anti-
coagulante, antiviral, antitumoral, atividade de crescimento neuronal, 
entre outras (Tabela 1). 

O Laboratório de Bioquímica e Biologia Celular de Glicoconjuga-
dos do IBqMLM-UFRJ identificou, em invertebrados marinhos uro-
cordados coletados durante a Operação Antártica XXXII, a bordo do 
Navio Polar Maximiano, análogos de heparina com elevada atividade 
anti-P-selectina, baixa atividade anticoagulante e efeito hemorrági-
co desprezível. Por exemplo, análogos de heparina do tipo derma-
tam sulfato, são potentes inibidores da P-selectina e como consequ-
ência, previnem a interação células tumorais-plaquetas e atenuam 
drasticamente a metástase tumoral. Estas moléculas possuem baixa 
atividade anticoagulante e não induzem sangramento quando admi-
nistrados por via intravenosa.9 Concluindo, os análogos de heparina 
de invertebrados inibem a P-selectina e a formação do complexo-
célulatumoral-plaquetas no interior do vaso sanguíneo e atenuam a 
metástase de carcinomas.

Este achado possui uma enorme significância clínica, como po-
de ser observado nos vários ensaios clínicos desenhados para es-
tudar o efeito anticâncer de análogos de heparina, registados no US 
National Institute of Health database http://www.clinicaltrials.gov/ e 
US Clinical Trials Register http://www.clinicaltrialsregiter.eu/ em se-
tembro de 2012.

No Instituto de Pesquisas Biomédicas os análogos de heparina 

Figura 2: Manganês (Mn2+) e migração celular. A interação do Mn2+ com 
integrinas, expressas na superfície de uma célula estacionária, leva à 
mudança conformacional destas proteínas de adesão, ativando-as para a 
interação com seu ligante presente na matriz extracelular, a fibronectina. A 
formação de um complexo ternário entre integrina ativada, fibronectina e 
sindecam, um proteoglicano de superfície celular, tem grande importância 
na migração celular. 

Será que a heparina utilizada atualmente na clinica é uma boa 
opção terapêutica no combate à progressão tumoral? Para res-
ponder a esta questão, dois pontos precisam ser considerados:
1- os efeitos anticoagulante e antimetastático possuem mecanismos 
diferentes: a ativação  da antitrombina e a inibição da P-selectina, 
respectivamente;
2- o elevado risco de hemorragia associado ao tratamento 
com heparina. 

Evidentemente, uma excelente droga antimetastática, neste con-
texto, deveria possuir uma elevada atividade anti-P-selectina e uma 
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ABSTRACT
This paper presents the scientific partnership between the Institute of Medical Biochemistry Leopoldo de Meis (IBqMLM) of the Federal 

University of Rio de Janeiro (UFRJ) and the Institute of Biomedical Research (IPB) of Marcilio Dias Naval Hospital (HNMD). More specifically, 
it describes the research lines of the IBqMLM related to the tumor progression in molecular basis as well as the next steps to be developed in 
IPB by in vitro and in vivo analysis targeting, in the near future, the use of scientific discoveries in the field of clinical practice. The partnership 
IPB/IBqMLM reflects the principle of translational research which the laboratory findings are translated into new medical practices with the 
ultimate goal of prevention, diagnosis and treatment of diseases.

Keywords: Translational medical research; Neoplasm metastasis; Urochordata; Epithelial-mesenchymal transition; Manganese.

INTRODUCTION
In a general context, translational research is the process of turning observations obtained in the laboratory, clinical and community into 

interventions that ultimately improve the health of individuals and the public-from diagnosis and therapeutics to the medical procedures (ac-
cording to the “National Center forAdvancingTranslationalScience” - NIH-USA).  However, from the basic-clinical point of view, translational 
researchcan contemplatethreephases: the study of the molecular basis involved in a particular disease through in vitro assays; preclinical 
studies, where in molecular bases in vitro investigated are evaluated using laboratory animal models, in vivo; and clinical studies, where in 
the molecular basis of diseases investigated through in vitro and in vivo assays are tested in humans.1

From an operational point of view, translational research should include the participation of biomedical researchers with solid basic-mo-
lecular qualification; who came from a institution that offers a basic research infrastructure; institution that, in turn, has a multidisciplinary pro-
fessional structure of physicians with research concerns; and finally, adequate healthcare infrastructure, a database of patients and a tissue 
bank of bio-samples (especially important when it comes to retrospective studies).2
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CONCLUSÃO
A pesquisa translacional em saúde nasceu da necessidade de 

uma maior interação entre laboratório e clínica. Os achados obser-
vados em nível molecular apresentam continuidade quando os mes-
mos são testados e comprovados na prática médica. Neste contexto, 
a interação entre o IPB-HNMD e o IBqMLM-UFRJ traduz o conceito 
de Pesquisa Translacional Básico-Clínica ao aliar pesquisadores de 
diferentes áreas envolvidos desde o laboratório até a clínica médica 
na busca pela melhoria da saúde dos seres humanos.
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the formation of the tumor cell-platelet complex, enabling the attack 
of NK cells to destroy tumor cells and preventing the formation of 
the secondary tumor site. As a result of inhibition of tumor cell-plate-
let complex, the phenomenon of metastasis is dramatically inhibited 
(Figure 2). Thus, heparin has a therapeutic effect on metastasis.6

Does heparin currently used in the clinical practice is a good 
therapeutic option in fighting the tumor progression? To answer this 
question two points need to be considered: 
1- the anticoagulant and antimetastatic effects have different mech-
anisms: the activation of antithrombin and inhibition of P-selectin, 
respectively; 
2- the high bleeding risk associated to treatment with heparin. 

]Clearly in this context, an excellent antimetastatic drug should 
have a high anti-P-selectin activity and low or no anticoagulant activi-
ty. So what would be a suitable alternative to an antimetastatic drug? 
If we wanted to keep glicidic nature of this drug, and considering the 
routinely use of heparin, one could conclude that heparin analogues 

Heparin analogues of marine invertebrates
Oceans account for about 70% of the surface of the Earth plan-

et, and are also home of extremely diverse organisms, with species 
of almost all groups of animals, including some exclusively from 
the marine phyla. The Census of Marine Life (http://www.coml.org/
census) coordinated by "The Consortium for Ocean Leadership in 
Washington DC, USA", estimates that about 230,000 species of ma-
rine animals have been described. During the course of evolution, 
marine animals have been adapted to adverse environmental con-
ditions such as high concentration of salts, extreme temperatures, 
high pressure andlow concentration ofnutrients andoxygen. As a re-
sult, biological molecules with unique structural features, not found in 
their terrestrial matches are synthesized, counting for an enormous 
potential for use indifferent biotechnology applications in the industry 
as well as the clinical medicine.7 Thus, in addition to the secondary 
metabolites, which are the driving force in the field of natural prod-
ucts8, marine invertebrates also synthesize macromolecules, includ-
ing sulfated polysaccharides, structure similar to the mammal hepa-
rin, but with different patterns of sulfation.

The search for heparin analogs with biological activity in marine 
invertebrates is a recent prospective activity, which has produced an 
enormous amount of literature and also has revealing new molecules 
with different biological activities such as anticoagulant, antiviral, an-
ti-tumor, nerve growth activity, among others (Table 1).

The Laboratory of Biochemistry and Cell Biology Glycoconju-
gates of the IBqMLM-UFRJ has identified, in a diversity of urochor-
data marine invertebrates collected during Antartica XXXII Opera-
tion aboard the Polar ship Maximiano, heparin analogues with high 
anti-P-selectin activity, low anticoagulant activity and low hemorrhag-
ic effect. For example, the type dermatan sulfate heparin analogs are 
potent inhibitors of P-selectin and consequently, preventing the tu-
mor cells-platelets interaction in a drastic way thusattenuatingtumor 
metastasis. These molecules have low anticoagulant activity and do 
not induce bleeding when administered intravenously.9 In conclusion, 
the in vertebrate heparin analogues: inhibit P-selectin and the forma-
tion ofplatelet-tumor cell complex in the blood vessels and attenuate 
the metastasis of carcinomas.

This finding has a tremendous clinical significance, being ob-
served in several clinical trials designed to study the anti-cancer ef-
fect of heparin analogues, registered in the US National Institute of 
Health database http://www.clinicaltrials.gov/ and US Clinical Trials 
Register http://www.clinicaltrialsregiter.eu/ in September 2012.

At the Institute of Biomedical Research heparin analogues previous-
ly extracted from sea squirts are being identified and more in vitro stud-
ies, as well as preclinical in vivo studies have been conducted in order to 
confirm the hypotheses raised with studies at the molecular level.

The manganese and cell migration
Cell migration is a very complex phenomenon and involves the inter-

action of adhesion molecules located both at the cell surface and extracel-
lular matrix. These molecules include: integrin, adhesion molecule located 
on the surface, responsible for the interaction between the cell and the ex-
tracellular matrix; syndecan proteoglycan, an heparin analogue located on 
the cell surface; fibronectin, a matrix molecule; and manganese element.

Figure 2: Manganese (Mn2 +) and cell migration. The interaction of 
integrins with Mn2 + expressed on the surface of a stationary cell leads 
to a conformational change of these adhesion proteins, enabling them 
to interact with their ligand present in the extracellular matrix, fibronectin. 
The formation of a ternary complex between activated integrin, fibronectin 
and syndecan, a cell surface proteoglycan, is of great importance in cell 
migration.

with high anti-selectin activity, but devoid of anticoagulant effect, would 
be a drug with potential therapeutic use in the treatment of metastasis.

The interaction model between The Institute of 
Biomedical Research of the Marcílio Dias Naval 
Hospital and the Medical Biochemistry Institute of 
the Federal University of Rio de Janeiro

In order to illustrate an institutional translational research part-
nership model in a basic-clinical research context, we describe here 
in more details the partnership between the Institute of Biomedical 
Research (IPB) of the Marcílio Dias Naval Hospital (HNMD) and the 
Institute of Medical Biochemistry (IBqM) of the Federal University of 
Rio de Janeiro (UFRJ).

The interaction between the IPB-HNMD/IBqM-UFRJ provides 
all necessary elements for the development of basic-clinical trans-
lational studies, once the congregation has allowed: the study of the 
molecular basis of diseases; the identification of target molecules; 
the identification of new therapeutic agents; the evidence of the ba-
sic concept by the practice through the development of retrospective 
and prospective clinical studies in patients. 

In this interaction, researchers at the IBqM-UFRJ introduced to 
the IPB researchers the hypothesis about the molecular mechanism 
of the progression of carcinoma tumor, which is the result of a basic 
research developed during the preparation of a master project from 
the UFRJ Biological Chemistry Postgraduate Program. Together with 
IBqMLM-UFRJ researchers, the researchers at IPB as well as phy-
sicians at the Clinical Pathology of HNMD, which involvedprofession-
als from different areas of expertise (this multidisciplinary character-
istic is of great importance to the translational research), two clinical 
translational studies were designed: a retrospective and a prospec-
tive study who underwent evaluation and approved by the Research 
Ethics Committee of HNMD.

Molecular basis oftumor progression
Metastatic diseaseis responsible forover 95% of patient cancer 

deathsandis associatedwith tumor progression. The complexity of 
the phenomenon is evident, encompassing manymolecularand cel-
lular mechanisms occurring in the primary tumor,in the pre-metastat-
ic siteandwithin the vessel, in the bloodstream.3

In all sites of the tumor progression, there is a dynamic and com-
plex interaction between the microenvironment and the tumor cells. 
Thus, in the primary tumor, the most important phenomenon is the 
transition from epithelial phenotype of tumor cells to mesenchymal 
phenotype. This new phenotype gives to the cell the ability to migrate 
through the tissue and achieve the blood vessel. In metastatic site, 
the opposite phenomenon occurs, i.e. the transition from mesenchy-
mal to epithelial phenotype of the tumor cells, allowing the tumor to 
set up and grow. On the other hand the phenomena that take place 
inside the vessel allow the survival of tumor cells and the coloniza-
tion of distant organs. Together, these are known as hematogenous 
metastases and this theme will be one of the focuses of this article.4

Themolecules ofimportancefor the survival of the tumor cells in-
side the vessel are mucin and P-selectin cell adhesion molecules. 
Mucin molecule is present in large amount on the surface of tumor 
cells, where as P-selectin molecule is expressed on the surface of 
activated platelets. The interaction between tumor cell and platelets 
in the vessel is mediated by binding of the platelet P-selectin and 

mucin tumor cell. The platelet-tumor cell complex is important for the 
survival of tumor cells into the blood stream during metastasis.5

The anti-P-selectin effect of heparin
Heparin is a natural compound obtained from the porcine intes-

tinal mucosa, primarily used as an anticoagulant for the prevention 
of venous thrombosis.

However it has shown that commercial heparin is also able to 
inhibit binding of P-selectin to the mucin molecule and therefore, the-
formation of thetumor cell-platelet complex. The dynamic ofevents 
involved in the formation of hematogenous metastasis is observed 
in figure 1. Tumor cellsin the primary tumorundergoepithelial-mesen-
chymal transition and thenacquirethe ability tomigrate andpenetrate 
into thevessel.Inthe vessel, tumor cells readily forma complexwithac-
tivated platelets, preventing the action ofimmune cells, NK (natural 
killer) cells, providing the survival of tumor cells in the vessel during 
metastasis and the formation of a tumor at the secondary site.5

Figure 1: The anti-P-selectin effect of heparin. During metastasis, tumor 
cells invade the blood stream and once there, interact with platelets, which 
form a protective cover, promoting the evasion of the immune system during 
its flow into the bloodstream. This interaction occurs between P-selectin 
and mucin platelets on the surface of tumor cells (insert A). Heparin binds 
to P-selectin and prevents its interaction with its ligands such as tumor cell 
mucin (insert B).

In the presence of heparin, the interaction between P-selectin 
of platelets with mucins from the tumor cells is inhibited, preventing 
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RESUMO
Desde a Antiguidade, a Medicina se preocupa em tratar as feridas cutâneas. Ainda hoje, os mais diversos materiais têm sido utilizados na 

tentativa de acelerar a cicatrização dos diferentes tipos de feridas. Com o avanço do conhecimento sobre os mecanismos celulares e molecu-
lares do processo de cicatrização, a membrana amniótica humana (MAH) vem sendo considerada como um curativo biológico ideal, por apre-
sentar fatores de crescimento, citocinas e componentes de matriz extracelular favoráveis à cicatrização. Inúmeros centros de saúde mundiais já 
utilizam a MAH como recurso no tratamento de feridas como queimaduras, lesões oftalmológicas pós-cirúrgicas, lesões cutâneas de pacientes 
diabéticos, dentre outras. O Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD), por meio do Instituto de Pesquisas Biomédicas, vem realizando o processa-
mento de MAH de parturientes do próprio Hospital, a fim de fornecer um curativo de baixo custo e grande vantagem aos usuários do Sistema 
de Saúde da Marinha portadores de feridas passíveis da utilização do mesmo. Por se tratar de uma unidade hospitalar de grande porte e de 
alta complexidade, o HNMD recebe, por ano, milhares de usuários com feridas. Dentre as ocorrências, destacam-se as queimaduras térmicas, 
elétricas e químicas, as úlceras por pressão e lesões pós-cirúrgicas. Os exemplos históricos de acidentes radiológicos de grande magnitude, a 
eminência de guerras com uso efetivo de armas nucleares e radiológicas, além do aumento recentemente observado nas práticas de rotina do 
submarino nuclear da Marinha do Brasil parecem nortear para uma nova utilização deste curativo biológico. 

Palavras-chave: Cicatrização; Curativos biológicos. 

INTRODUÇÃO
Uma ferida é definida como a perda de continuidade do tegumento cutâneo (pele), acompanhada ou não da perda de tecido subjacente, 

seja ele muscular, ósseo ou nervoso.1 A pele é o maior órgão do corpo humano, tendo sua importância como barreira e elemento de contato 
do organismo com o meio externo. Por isso, na ocorrência de uma ferida, imediatamente é ativada uma cascata de eventos celulares e mole-
culares no local a fim de regenerar, reconstituir e restaurar o tecido.2-3 As feridas podem ser classificadas de acordo com a causa, a morfolo-
gia, o grau de contaminação, a característica do leito da ferida, a característica do exsudato, a cultura da secreção e a presença de fístulas, 
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Species Heparinanalogue Biologicalactivity
Tachypleustridentatus Oversulfatedchondroitin sulfate Neuritogenicactivity

Loligosp Oversulfatedchondroitin sulfate
Neuronal growth inhibitory activity; P- and 

L-selectininhibitoryactivity;Neuronal growthinductionactivity; 
Herpexvírus infection inhibitory activity

Holothuriagrisea (Ludwigothureagrisea) Oversulfatedchondroitin sulfate
Anticoagulantandantithromboticactivity; P- and 

L-selectininhibitoryactivity;; Antimetastatic activity; Angiogenesis 
induction activity

Halocynthiapyriformis Oversulfatedchondroitin sulfate Anticoagulantactivity

Styela clava Chondroitin sulfate Antiinflammatoryactivity

Penaeus brasiliensis Low molecular weightheparin Anticoagulantandantithromboticactivity

Litopenaeusvannamei Heparin Anticoagulantactivity; Antiinflammatoryactivity

Katelysia opima heparin-like High antivcoagulantactivity

Nodipectennodosus heparin-like Anticoagulant andantithromboticactivity, Antiinflammatoryactivity; 
Antimetastatic activity

Table 1: Biolgical activity of heparin analogs from marine invertebrates

How do these molecules relate to each other during the cell mi-
gration? In the presence of manganese, integrin undergoes a con-
formational change to become active and allowing interaction with 
matrix fibronectin which, in turn, requires syndecan on the cell sur-
face (Figure 2). This manganese-induced-ternary complex allows the 
reorganization of the cell cytoskeleton, enabling then the migration.10 
Unpublished preliminary data indicate that, in the presence of man-
ganese, the tumor cells migrate in a faster way. Interestingly, it is ob-
served that the addition of heparin reverses the effect of the migration 
inducer produced by manganese. We believe that this inhibitory effect 
of heparin may result from the extracellular manganese sequestration 
preventing its interaction with integrin.

In order to prove the role of manganese element in the increased 
migration of tumor cells and consequently the formation of metasta-
ses, histological sections of tissue kept in the HNMD Pathology Ser-
vice from patients with colon cancer have been analyzed and relat-
ed to the staging of the disease. Confirmation of this hypothesis can 
generate the inclusion of manganese search in biopsy material as a 
predictor of metastasis formation.

DISCUSSION
Research emphasis on the molecular and cellular basis of cancer 

developed in the Medical Biochemistry Institute of the Federal University 
of Rio de Janeiro are well recognized by the published papers in scientif-
ic journals of great impact among the international scientific community. 
However, the relevance of the research is justified when their findings 
ultimately translate into benefits for the health of human beings. That is 
why the interaction of basic research at UFRJ is consolidated with the 
partnership with the Marcílio Dias Naval Hospital, by the Institute of Bio-
medical Research. The efficacy of the Hospital in registering and main-
taining the data of their patients as well as the tissue bank samples allow 
retrospective studies to be conducted for verification of the data obtained 
by in vitro and experimental animals in vivo tests. Observations obtained 
from retrospective studies then allow the realization of prospective clinical 
studies in patients treated at HNMD, after authorization thereof. These 
things together are translated into increased service excellence with the 
introduction of new possibilities to the therapeutic arsenal.

CONCLUSION
The translational research in health science arose from the need 

for a greater interaction between the laboratory and the clinics. The 

findings observed at the molecular level have continuity when they 
are tested and proved in the medical practice. In this context, the 
interaction between the IPB-HNMD and IBqMLM-UFRJ translates 
the concept of Basic-Clinical Translational Research by combining 
researchers from different areas involved from the laboratory to the 
medical clinic in the search for the improvement of human welfare.
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Hopkins Hospital.28 Mais tarde, Sabella descreveu seu uso à fresco 
para tratamento de queimaduras e ulcerações de pele e observou 
a redução da dor e aumento na velocidade de re-epitelização.29 Na 
segunda metade do século XX, o uso da MAH ganhou popularidade 
como curativo biológico no manejo de queimaduras e feridas de pe-
le por ácidos, úlcera e escara, entre outras, além da sua utilização 
como substituto de tecidos oculares,19 demonstrando assim ser um 
excelente suporte biológico para o crescimento e migração celular.28  

Apesar das vantagens, o uso da MAH foi abandonado duran-
te anos devido ao risco de infecção oriundo de partos normais de 
mulheres não testadas sorologicamente. No entanto, atualmente o 
material oriundo de cesárea pode ser congelado e testado sorologi-
camente, além de esterilizado por diferentes meios.26,30-32 

Como já mencionado, a MAH não é uma simples membrana 
avascular. Ela possui atividades metabólicas, como transporte de 
água e de materiais solúveis, produção de fatores bioativos como 
peptídeos vasoativos, fatores de crescimento e citocinas.33 Como 
curativo, a MAH atua como um substrato que facilita a migração 
celular epitelial, melhora a adesão das células epiteliais34 e pro-
move diferenciação celular.35 Também atua na reparação da lesão 
tecidual por liberar fatores de crescimento e citocinas que atuam 
facilitando a migração celular e contribuindo para a aceleração do 
processo de granulação.36-39 

De especial importância é a dor do paciente durante o trata-
mento principalmente de feridas complexas. O uso de MAH reduz a 
dor por aderir à superfície da ferida, cobrindo as terminações ner-
vosas, reduzindo a contaminação bacteriana e diminuindo assim a 
inflamação local.40-44

Todas essas características da MAH contribuem para o seu po-
der oclusivo sobre feridas (incluindo áreas irregulares como mãos e 
face) e consequentemente na diminuição do tempo de tratamento do 
paciente. Além disso, seu baixo custo, por ser um material de descar-
te, a torna vantajosa pela disponibilidade e facilidade de aceitação de 
doação pelas gestantes,45-46 além da diminuição da frequência de tro-
cas e facilidade de retirada do curativo, o que leva a um menor custo 
dos procedimentos e menor incômodo ao paciente.47

Alguns autores apontam como uma solução economicamente vi-
ável para o tratamento de feridas em países em desenvolvimento.48-49

Possibilidades de uso da MAH
Atualmente a MAH é mais comumente usada na Oftalmologia 

para tratar queimaduras térmicas ou químicas, Síndrome de Ste-
vens-Johnson e cirurgia de pterígio,48-51 mas seu emprego tem se 
estendido a outras áreas da medicina como curativos biológicos para 
úlceras diabéticas dos pés, queimaduras, úlceras venosas, úlceras 
de pressão e na prevenção de adesão tecidual em cirurgias da cabe-
ça, abdômen, pelve, vagina e laringe.52-55

Dados coletados no Prontuário Informatizado (PIN) e no ser-
viço de estatística do Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD) mos-
tram que uma demanda de usuários atendidos no ano de 2014 
poderiam ter sido beneficiados pela utilização do curativo biológico 
a partir de MAH. Por exemplo, quatorze pacientes foram hospitali-
zados devido à lesão por queimadura na Clínica de Cirurgia Plás-
tica e Reparadora e 166 cirurgias de pterígio foram realizadas na  
Clínica de Oftalmologia. No Departamento de Enfermagem foram 

observados dados ainda mais expressivos, sendo enumeradas 814 
internações de usuários que desenvolveram úlceras por pressão e 
374 atendimentos de úlceras diabéticas. Por sua vez, a MAH é de 
fácil captação no HNMD, visto que em 2014 foram realizados 714 
cesáreas neste Hospital. 

A capacidade de apresentar uma resposta efetiva e rápida em 
acidentes de grande magnitude representa uma vantagem estraté-
gica, além de garantir uma melhoria no atendimento dos pacientes 
graves. O incêndio ocorrido na Boate Kiss (Santa Maria, RS), em 
janeiro de 2013, revelou a importância da criação de um banco de 
tecidos para estocagem e pronto fornecimento de curativo biológi-
co em casos de acidentes envolvendo um grande número de pa-
cientes. Na ocasião, tendo em vista a grande demanda de vítimas 
do acidente, o Brasil teve que realizar a importação de grande vo-
lume de membranas amnióticas de bancos de tecidos da Argentina 
e do Uruguai, demonstrando a necessidade imediata da criação de 
um banco nacional.56 

Normatização
No Brasil, a remoção de tecidos do corpo humano para fins de 

transplante e tratamento está regulamentada pelas leis nº 9434/1997 
e nº 10.211/2001. A realização de transplantes ou enxertos de teci-
dos só poderá ser autorizada após a realização, no doador, de todos 
os testes de triagem para diagnóstico de infecção e infestação exi-
gidos em normas regulamentares expedidas pelo Ministério da Saú-
de.57-59 Há, ainda, a necessidade de aprovação prévia do Comitê de 
Ética em Pesquisa do Hospital para o uso de MAH nos pacientes.60 
A legislação nacional carece de uma regulação técnica específica a 
respeito da obtenção, preparação e utilização de MAH.61 

PREPARO DA MEMBRANA AMNIÓTICA HUMANA 
PELO INSTITUTO DE PESQUISAS BIOMÉDICAS 
(IPB)

Diversas são as metodologias de coleta, esterilização e estoca-
gem de MAH descritas na literatura, com suas diferentes aplicações 
e vantagens. Considerando a infraestrutura já existente no IPB do 
HNMD, bem como a análise comparativa de dados coletados na lite-
ratura, a metodologia a seguir foi eleita para o desenvolvimento dos 
projetos associados.  

Após aprovação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE), usuárias eletivas para a cirurgia cesariana e que apresen-
tam sorologia negativa para HIV-1 e -2, HTLV-1 e -2, Hepatite B e 
C, CMV e Sífilis têm a placenta coletada. Sob condições estéreis, a 
placenta é lavada em solução tampão fosfato-salino (PBS; pH 7,4) 
várias vezes para retirada de debris, sangue e coágulos.62 A placenta 
é então seccionada a 2 centímetros do disco placentário, pois nesta 
área da MAH é maior a concentração de fatores de crescimento.28 A 
placenta é lavada com solução salina contendo 10.000 UI de penici-
lina, 50μg/mL de estreptomicina e 50 μg/mL de anfotericina B27,62  
e então a membrana amniótica é separada manualmente do córion. 
Para a retirada do epitélio (descelularização), a MAH é mantida em 
solução de tripsina-EDTA 0,25% em banho-maria (37º C) por 30 mi-
nutos. Após neutralização da tripsina com DMEM, realiza-se a ras-
pagem suave com o lado cego de uma lâmina de bisturi.63 A MAH 
é esterilizada em solução de ácido paracético (PAA) 0,1% (v/v) em 

a fase de evolução cicatricial e o tipo de cicatrização.4 Os principais 
tipos de feridas incluem aquelas causadas por agentes físicos, quí-
micos, térmicos e elétricos, ou decorrentes de doenças associadas 
como úlcera diabética ou carcinomas.5-6

REFERENCIAL TEÓRICO 
Cicatrização de Feridas

Independente da classificação, o reparo da ferida deve ocorrer 
para que seja garantida a integridade do tecido e a homeostase.2 

Sob condições fisiológicas, este reparo tem início a partir da insta-
lação do dano. Baseadas nas alterações morfológicas que ocorrem 
ao longo do processo cicatricial, as feridas podem ser divididas em 
três fases.7

Na primeira fase – Inflamatória - uma matriz provisória preenche 
o sítio da ferida e promove a migração de uma variedade de tipos 
celulares para a região. A hemostasia permite o reparo inicial do da-
no, desencadeando a formação dos coágulos sanguíneos a partir da 
fibrina e fibronectina. Plaquetas liberam citocinas, tais como PDGF 
(fator de crescimento derivado de plaqueta) e TGF (fator de cresci-
mento transformador), que induzem o recrutamento de macrófagos 
e outras células inflamatórias e ainda, induzem a quimiotaxia e o re-
crutamento de fibroblastos e células endoteliais.1,8 

A segunda fase do processo de cicatrização – Proliferativa – é 
caracterizada pela proliferação de fibroblastos, tipo celular dominan-
te no local da ferida. Esta proliferação ocorre devido à angiogênese 
local estimulada pela perda da perfusão sanguínea quando da ins-
talação da ferida.9 No tecido de granulação formado, os fibroblastos 
estão ativados e passam a exibir propriedades contráteis graças à 
expressão de  -SM (actina muscular alfa) tornando-se, então, mio-
fibroblastos.10 Estes miofibroblastos exibem papel fundamental na 
contração/fechamento da ferida11 e secretam componentes de ma-
triz extracelular (MEC), tais como colágeno, glicosaminoglicanos, fi-
bronectina, laminina e elastina, que substituem a matriz provisória 
formada inicialmente.12 

Além disso, fibroblastos também secretam TGF, FGF (fator de 
crescimento de fibroblasto), TIMPs (inibidores teciduais de metalopro-
teinases) e KGF (fator de crescimento de queratinócitos), sendo este 
último essencial para o processo de re-epitelização e, assim, para a 
reestruturação das funções da epiderme perdidas com a ferida.13

Na terceira fase – Regenerativa – ocorre o remodelamento do 
tecido de granulação e apoptose de células endoteliais e miofibro-
blastos.14 A síntese de elementos da matriz extracelular (MEC) é re-
duzida e há modificação estrutural destes constituintes por enzimas 
proteolíticas liberadas na MEC, principalmente metaloproteinases 
(MMPs) e seus inibidores (TIMPs). Progressivamente, o colágeno ti-
po III (principal componente do tecido de granulação) é substituído 
pelo colágeno tipo I (principal componente estrutural da derme) e 
proteínas fibrosas como a elastina, ausentes no tecido de granula-
ção, são incorporadas a matriz remodelada. 

No entanto, em alguns casos, como nas feridas crônicas ou com-
plexas ou em pacientes com doenças associadas, o processo de 
cicatrização não ocorre de forma fisiologicamente esperada.15 Para 
estes casos, pesquisadores na área de medicina regenerativa vêm 
procurando curativos alternativos biológicos ou sintéticos capazes 
de fornecer condições que favoreçam os processos de cicatrização 

e re-epitelização.15 Todavia, além do fato de que a maior parte dos 
curativos disponíveis no mercado não são encontrados no Brasil, os 
produtos nacionais ainda representam um alto custo para o sistema 
de saúde pública.16 

 Os custos com o tratamento das feridas de diversas classifica-
ções também é um importante fator a ser considerado.4 A venda de 
insumos para o tratamento de feridas em todo mundo atingiu a mar-
ca de 13 bilhões de dólares em 2013.6 Os recursos financeiros do 
paciente e/ou da unidade de saúde representam um dos aspectos a 
serem considerados na escolha do tratamento da ferida.17 

A procura por um curativo menos oneroso e que resulte em bons 
resultados clínicos fez com que pesquisadores e profissionais da 
área da saúde voltassem à atenção para o uso da membrana amni-
ótica humana (MAH). 

Membrana Amniótica Humana (MAH)
A MAH é a camada mais interna da placenta,18 com espessura 

de 20–50 μm19 e constituída por três camadas: uma camada única de 
células epiteliais cuboidais à colunares de origem ectodérmica; uma 
membrana basal composta de uma rede de fibras reticulares; e por 
último, uma matriz estromal avascular dividida em lâmina compacta, 
lâmina fibrorreticular e lâmina espongiforme.18,20 A lâmina fibrorreti-
cular é a camada mais espessa da membrana amniótica compos-
ta por fibroblastos que repousam sobre uma rede reticular.21 Dentre 
estas camadas, vale ressaltar que a membrana basal é morfologi-
camente similar àquela encontrada na pele humana e consiste de 
laminina e colágeno tipo IV, VII e XVII.22

A MAH apresenta características favoráveis a sua utilização co-
mo curativo biológico, devido à presença de vários fatores de cres-
cimento já citados, como KGF, FGF, PDGF, além de fator de cresci-
mento epidermal (EGF) e fator de crescimento endotelial vascular 
(VEGF). Destes, o FGF estimula a síntese e depósito de proteínas 
da MEC.19,21 Além disso, a MAH apresenta alguns componentes 
presentes também na MEC, como colágenos tipos I-VII, elastina, 
laminina e fibronectina.21 

Os fatores de crescimento e os componentes de MEC confe-
rem à MAH características de re-epitelização, redução da fibrose, 
inibição da dor, da infecção e da inflamação.21 A formação da MEC 
é essencial para a cicatrização de feridas e a MAH representa, pe-
las características supracitadas, uma excelente ferramenta no tra-
tamento de feridas de pele.

Outra característica da MAH de extrema importância é a ausên-
cia de imunogenicidade, visto que uma das preocupações da medi-
cina regenerativa é a rejeição de enxertos e curativos. Os curativos 
baseados em MAH não apresentam tal problema uma vez que, são 
descritos como implantes de natureza orgânica, inertes, compostos 
quase que exclusivamente por colágeno, desprovidos de leucócitos23 
e apresentam pouca ou nenhuma expressão do antígeno leucocitá-
rio humano -A, B ou DR.18, 24-27

Por que usar a membrana amniótica como curativo?
Historicamente, o uso da membrana amniótica origina-se na tra-

dicional Medicina Chinesa. O primeiro relato científico do seu uso 
data de 1910, quando Davis a utilizou como material cirúrgico no tra-
tamento de queimaduras na pele em pacientes humanos no Johns 
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PBS sem cálcio e magnésio (pH 7,2-7,4) por 3 (três) horas a 25º C 
sob agitação suave, seguido por 3 (três) lavagens de TBS.18 Após, 
a MAH é apoiada em papel de nitrocelulose com a superfície epité-
lio/membrana basal voltada para cima.62 O papel contendo a MAH 
é então estocado a -80º C em solução de Meio Eagle Modificado 
por Dulbecco (DMEM) e glicerol (proporção 1:1).62 A MAH é assim 
mantida por 3 (três) meses, até a repetição dos exames da doadora. 
Com os resultados negativos dos exames de sorologia, a MAH está 
pronta para uso, após descongelamento em temperatura ambiente e 
lavagem com soro fisiológico (Figura 1). 

DISCUSSÃO 
É alto o índice de pacientes com alterações na integridade da 

pele, constituindo assim um sério problema de saúde pública.4 Nes-
se contexto, a substituição de tecidos é um dos principais desafios 
da medicina regenerativa atual. Em função das características ex-
tremamente favoráveis e do potencial uso como curativo biológico, 
a utilização clínica da membrana amniótica voltou à tona nos últi-
mos anos. Com os avanços no conhecimento sobre o processo de 
cicatrização, cada vez mais a MAH revela-se como uma opção de 
curativo por minimizar o risco de infecções oportunistas, diminuir a 
dor e promover o desenvolvimento de tecido de granulação saudá-
vel que propiciará a cicatrização.

As características de um curativo ideal são facilmente encon-
tradas na MAH: rápida utilização e vida de prateleira aceitável, fácil 
esterilização, resistente à manipulação, hipoalergênico, não corro-
sivo, não teratogênico, retirado sem morbidade e, ainda, moldável 
ao local de aplicação.64-65

O novo interesse pelo uso da MAH tem gerado uma série de no-
vas indicações clínicas, tendo em vista a demanda crescente de no-
vos e intrigantes quadros patológicos.  Como todos os novos proce-
dimentos em Medicina, estas indicações devem ser continuamente 
avaliadas e são necessários mais trabalhos clínicos controlados para 
a comprovação das novas hipóteses.61

A ocorrência de acidentes radiológicos de grande magnitude 
em todo o mundo, juntamente com a possibilidade concreta de uso 
de materiais de origem nuclear ou radiológica em atentados ou 
ataques terroristas, associada à necessidade do uso estratégico 
de energia nuclear no meio naval militar, demonstram a necessi-
dade de um arsenal cada vez maior para o tratamento de lesões 
induzidas por radiação. Por sua vez,  o HNMD apresenta-se como 
hospital de referência nacional para o atendimento de vítimas de 

acidentes radiológicos e nucleares, com acreditação junto à Comis-
são Nacional de Energia Nuclear (CNEN). 

CONCLUSÃO
O HNMD, além de atender a uma significativa demanda de pa-

cientes portadores de feridas passíveis da utilização da MAH, apre-
senta potencial para o uso deste curativo biológico em feridas mais 
complexas em que a MAH ainda não foi testada. 

O objetivo da pesquisa com MAH iniciada no IPB é desenvolver 
curativos que envolvam tecnologias mais simples, de fácil obtenção 
e baixo custo, mas igualmente eficientes quando comparados aos 
curativos sintéticos oferecidos pelo mercado internacional, permitin-
do a continuidade na busca incessante pela melhoria da qualidade 
de vida do usuário.
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Figura 1: Processamento da MAH para 
utilização como curativo biológico. Em A, 
a placenta recém-coletada é lavada em 
PBS (pH 7,4) para retirada de coágulos 
e debris. O âmnion/córion é recolhido e 
incubado em solução contendo antibióticos 
por 2 horas (B) e, em seguida a MAH é 
separada manualmente do córion (C). Após 
descelularização e esterilização, a MAH 
é lavada em solução tampão salina (D), 
colocada sobre papel de nitrocelulose com 
a superfície epitelial voltada para cima (E) 
e mantida, pronta para uso, a -80o C em  
solução de DMEM : glicerol (1:1) (F). 
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ABSTRACT
Since ancient times medicine is concerned about how to treat wounds. Even today, several materials have been used in an attempt to ac-

celerate the healing process of various types of wounds. With the advancement of knowledge about the cellular and molecular mechanisms 
of the healing process, the human amniotic membrane (HAM) has been considered as an ideal biological dressing due to the presence of 
growth factors, cytokines and extracellular matrix components favorable to the healing process. Numerous world health centers already use 
HAM as a resource for the treatment of wounds such as burns, post-surgical eye injuries, skin lesions in diabetic patients, among others. The 
Marcílio Dias Naval Hospital (HNMD), by its Institute of Biomedical Research, has been the processing HAM from parturient women attend-
ing this Hospital, in order to provide a wound dressing of low-cost and of great gain to the patients from the Navy Health System with wounds 
that could be treated with this dressing. Because of the fact that HNMD is a large and high complexity hospital, this unit receives each year, 
thousands of wounded patients. Among these cases, there are the thermal, electrical and chemical burns, pressure ulcers and post-surgical 
lesions. Historical examples of radiological accidents of great magnitude, the imminence of war with effective use of nuclear and radiological 
weapons, besides the recently increased routine practices in the Brazilian Navy nuclear submarine seem to guide for a new use of this bio-
logical dressing.

Keywords: Wound healing; Biological dressings.

INTRODUCTION
Wound is defined as the discontinuity of the cutaneous tegument (skin), which can involve the loss of the underlying tissue, such as mus-

cle, bone or nerve tissue.1 The skin is the largest organ of the human body, being of great importance as a barrier and contact element of the 
organism with the external environment. Therefore, the establishment of a wound immediately triggers a cascade of cellular and molecular 
events on the site of the wound in order to regenerate, replenish and restore the tissue.2-3
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reduction of pain and increased of the re-epithelialization rate.29 In 
the second half of the twentieth century, the use of MAH gained pop-
ularity as a biological dressing in the management of skin wounds of 
acid ulcers and bedsores origin, among others, in addition to its use 
as a substitute for ocular tissues,19 thus proving to be an excellent 
biological support for the cell growth and migration.28

Despite the advantages, the use of HAM was abandoned for 
years because of the risk of infection originating from natural child-
birth of non serologically tested women. However, nowadays the 
products obtained from cesarean section can be frozen and tested 
serologically and also sterilized by different methods.26,30-32  

As already mentioned, the MAH is not just a simple avascular 
membrane. It has multiple metabolic functions such as water and sol-
uble materials transport and also production of bioactive factors such 
as vasoactive peptides, growth factors and cytokines.33 As a wound 
dressing, HAM acts as a substrate which facilitates epithelial cell mi-
gration, improves the adhesion of epithelial cells34 and promotes cell 
differentiation.35 HAM also acts on the repair of tissue damage by re-
leasing growth factors and cytokines that act facilitating cell migration 
and contributing to the acceleration of the granulation process.36-39

Of particular importance is the pain of the patient during the treat-
ment specially of complex wounds. The use of MAH reduces pain by 
adhering to the wound surface, covering the nerve endings, reducing 
bacterial contamination and thus reducing local inflammation.40-44 

All these characteristics contribute to its potential occlusive 
wound (including irregular areas such as hands and face) and con-
sequently, to the reduction of patient treatment time. Additionally, its 
low cost, as a waste material, makes it advantageous for the avail-
ability and ease of acceptance of donation by pregnant women45-46, 
in addition to the decreasing frequency of exchanges and dressing 
withdrawal facility, which leads to a lower cost of the procedures and 
less discomfort to the patient.47 

Some authors suggest the HAM as an economically viable solu-
tion for the treatment of wounds in developing countries.48-49 

Possibilities of HAM use
 Currently, the HAM is most commonly used in ophthalmology 

to treat thermal or chemical burns, Stevens-Johnson syndrom and 
in pterygium surgery,48-51 but its use has extended to other areas of 
medicine as biological dressings for diabetic foot ulcers, burns, ve-
nous ulcers, pressure ulcers and for the prevention of tissue adhe-
sion in surgery of the head, abdomen, pelvis, vagina and larynx.52-55

 Data collected from the computerized medical records (PIN) 
and the Statistical Office of the Marcílio Dias Naval Hospital (HNMD) 
show that a demand of patients attended in 2014 could have been 
benefited by the use of biological dressing from HAM. For example, 
fourteen patients were hospitalized due to burn injury at the Clinic of 
Plastic Surgery and Reconstructive and 166 surgeries of pterygium 
were performed at the Clinic of Ophthalmology. Even more signifi-
cant data were observed in The Department of Nursing, being listed 
814 cases of developed pressure ulcers and diabetic ulcers in pa-
tients underwent hospitalization and 374 attended due to diabetic 
ulcers. By the other hand, HAM is of easy capitation in the HNMD, 
once 714 cesarean sections were performed in 2014.

The ability to come up with an effective and rapid response to an 
accident of large magnitude represents a strategic advantage and 
ensures care improvement of critically ill patients. The fire occurred 
at Kiss Nightclub (Santa Maria, RS) in January 2013 revealed the 
importance of creating a tissue bank for storage and readily supply 
of biological dressing in cases of accidents involving large numbers 
of patients. At that time, due to the large demand of victims of the fire 
accident, Brazil had to import a large volume of amniotic membrane 
from tissue banks of Argentina and Uruguay, demonstrating the im-
mediate need of creation of a national bank.56

Regulation
In Brazil, the removal of body tissues for transplantation and treat-

ment is regulated by 9434/1997 and 10,21/2001 laws. The transplanta-
tion or tissue grafts is authorized only after the realization of all screen-
ing tests, in the donor, for diagnosis of infection and infestation required 
by the Health Ministry regulation.57-59 There is also the need of previous 
approbation of the Hospital Ethics Committee to the use of HAM in pa-
tients.60 The National legislation needs a specific technical regulation 
concerning the procurement, preparation and use of HAM. 61 

PREPARATION OF HUMAN AMNIOTIC 
MEMBRANE BY THE INSTITUTE OF BIOMEDICAL 
RESEARCH (IPB)

There are countless of described methods of achievement, ster-
ilization and storage of HAM, in different situations of application and 
advantage. Considering the existing IPB infrastructure in the HNMD 
as well as the comparative analysis of data collected in the literature, 
the following methodology was chosen for the development of asso-
ciated projects.

After the approval of the Informed Consent (IC), elective cesare-
an section women negatively tested for HIV-1 and -2, HTLV-1 and -2, 
hepatitis B and C, syphilis and CMV, have the placenta collected. Un-
der sterile conditions, the placenta is washed in phosphate-buffered 
saline solution (PBS; pH 7.4) several times to remove debris, blood 
and clots.62 The placenta is then sectioned 2 cm from the placental 
disc because in this area there is a higher concentration of growth 
factors.28 The placenta is washed with saline containing 10,000 IU 
of penicillin, 50 ug/ml of streptomycin and 50 ug/ml of amphoteri-
cin B27,62  and then the amniotic membrane is manually separated 
from the chorion. To remove the epithelium (decellularization), HAM 
is maintained in 0.25% trypsin-EDTA solution into a water bath (37° 
C) for 30 minutes. After neutralization of trypsin with DMEM, a gentle 
scraping is performed by the use of the blind side of a scalpel blade.63 

HAM is sterilized in peracetic acid solution (PAA) 0.1% (v / v) in PBS 
without calcium and magnesium (pH 7.2-7.4) for three (3) hours at 
25° C under gentle shaking followed by three (3) washes of TBS.18 
Then HAM is spread epithelial side up, on nitrocellulose paper.62 
This paper containing HAM is storage under -80º C in Medium Eagle 
solution Modified Dulbecco's Medium (DMEM) and glycerol (1: 1).62  
HAM is maintained this way for three (3) months when the re-test of 
the donor is performed. With the negative results of the serological 
examination of the donor, the MAH is ready for use after thawing at 
room temperature and washing with saline solution (Figure 1).

Wounds can be classified according to its cause, morphology, 
degree of contamination, the feature of the wound bed, the charac-
teristic of the exudate, the culture secretion, the presence of fistula, 
and the evolution and the type of the healing.4 The main types of 
wounds include those caused by physical, chemical, thermal and 
electrical agents or due to underlying diseases such as diabetic ul-
cers or carcinomas.5-6

THEORETICAL
Wound Healing

Regardless of the classification, the repair of the wound must 
occurs so that the tissue integrity and homeostasis can be guar-
anteed.2 Under physiological conditions, this repair begins from the 
installation of the damage. Based on morphological changes that 
occur during the healing process, the wounds can be divided into 
three phases.7

During the first phase - Inflammatory phase - a provisional matrix 
fills the wound site and promotes the migration of various cell types 
to the region. Hemostasis allows the initial damage repair, triggering 
the formation of blood clots from the fibrin and fibronectin. Platelets 
release cytokines such as PDGF (platelet-derived growth factor) and 
TGF (transforming growth factor), which induce the recruitment of 
macrophages and other inflammatory cells besides inducing chemo-
taxis and the recruitment of fibroblasts and endothelial cells.1,8 

The second phase of the healing process - Proliferative phase - 
is characterized by the proliferation of fibroblasts, the main cell type 
at the wound site. This proliferation occurs due to the local angio-
genesis stimulated by the loss of blood perfusion when the wound is 
installed.9  In the created granulation tissue, fibroblasts are activated 
and start to show contractile properties due to the α-SMA expression 
(alpha-smooth muscle actin) then turning into myofibroblast cells.10 
These myofibroblasts have a key role in the contraction/closure of 
the wound11 and secrete extracellular matrix components (ECM) 
such as collagen, glycosaminoglycans, fibronectin, laminin and elas-
tin, replacing the provisional matrix initially created.12  

In addition, fibroblasts also secrete TGF, FGF (fibroblast growth 
factor), TIMPs (tissue inhibitors of metalloproteinases) and KGF (ke-
ratinocyte growth factor), being this particular one essential to the 
re-epithelialization process, thus, essential to the restructuring of the 
epidermal functions lost in the wound.13

During the third phase – Regenerative phase – the events of 
remodeling of the granulation tissue and apoptosis of endotheli-
al and myofibroblast cells occur.14 The synthesis of components of 
the extracellular matrix (ECM) is reduced and its components have 
the structure modified by proteolytic enzymes released in the ECM, 
particularly metalloproteinases (MMPs) and their inhibitors (TIMPs). 
Progressively, type III collagen (the main component of the granula-
tion tissue) is replaced by type I collagen (the main structural compo-
nent of the dermis), and fibrous proteins such as elastin, which were 
absent in the granulation tissue, are now incorporated into the new 
remodeled matrix.

However, in some cases, such as chronic or complicated wounds 
or patients with concomitant diseases, the healing process does not 
occur in the physiologically expected way.15 To these cases, regen-

erative medicine researchers have been looking for biological or 
synthetic wound dressing alternatives capable of providing proper 
conditions to the cicatrization and re-epithelialization of the wound.15 
Nevertheless, besides the fact that most of the wound dressings 
available in the market are not found in Brazil, domestic products still 
represent a high cost to the public health system.16

The economic cost of the wound care of different classifications 
is also an important factor to be considered.4 Worldwide sale of 
wound healing inputs reached the mark of 13 billion dollars in 2013.6 

The financial resources of the patient and/or the health facility repre-
sent one of the aspects to be considered when choosing the wound 
management.17

The search for a less expansive wound dressing with good out-
comes made researchers and health professionals to turn their at-
tention to the use of humam amniotic membrane (HAM).

Human Amniotic Membrane (HAM)
HAM is the innermost layer of the fetal placenta18 ranging from 

20 to 50 m19 in thickness and consisting of three layers: a single layer 
varying from colummar to cuboidal epithelial cells of ectodermal; a 
basement membrane consists of a network of reticulum; and finally 
an avascular stromal matrix divided divided into a compact layer, a 
fibroreticular layer, and a spongy layer.18,20 The fibroreticular layer is 
the thickest layer of the amniotic membrane compounded by fibro-
blasts resting on a reticular network.21 Among these layers, it worth 
to note that the basement membrane is morphologically similar to 
that found in the human skin and consists of laminin and collagen 
type IV, VII and XVII.22

HAM possesses favorable characteristics in favor of its use as a 
biological dressing, due to the presence of different growth factors 
such as the already mentioned KGF, FGF, PDGF, besides EGF (epi-
dermal growth factor) and VEGF (vascular endothelial growth factor). 
Among them, FGF stimulates the synthesis and storage of ECM pro-
teins. Also, HAM has some components also presented in the ECM, 
such as I-VII type collagens, elastin, laminin and fibronectin.21 

Growth factors and ECM compounds give to the HAM some char-
acteristics, such as re-epithelialization, reduction of fibrosis, and inhibi-
tion of the pain, infection and inflammation features.21 The ECM forma-
tion is essential for wound healing and HAM represents an excellent 
tool for treating skin wounds due to the above mentioned features. 

Another HAM feature of great importance is the lack of immuno-
genicity, once graft and dressings rejection is one of the big concerns 
of the regenerative medicine. HAM based dressings do not present 
this kind of issue since they are described as organic nature, inert 
implants, composed almost exclusively of collagen; devoid of leuko-
cyte cells23 and express little or no amount of human leukocyte A, B 
or DR antigens.18, 24-27

Why use amniotic membrane as a wound dressing?
 Historically, the use of amniotic membrane originates in the 

traditional Chinese Medicine. The first scientific report of its use is 
from 1910, when Davis used it as surgical treatment of skin burns in 
human patients at the Johns Hopkins Hospital.28 Later, Sabella de-
scribed its fresh use for treating burns and skin ulcers and noted the 
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DISCUSSION 
The rate of patients with disturbance in the integrity of the skin 

is high, thus constituting a serious public health problem.4 In this 
context, the tissue replacement is one of the major challenges for 
the current regenerative medicine. Due to the extremely favorable 
characteristics and the potential use as a biological dressing, the 
clinical use of amniotic membrane came to light in recent years. 
With the advances in knowledge about the healing process, more 
and more the HAM is revealed as a wound dressing option for min-
imizing the risk of opportunistic infections, decreasing pain and 
promoting the development of healthy granulation tissue that will 
provide healing.

The characteristics of an ideal dressing are easily found in the 
MAH: rapid use and acceptable shelf life, easy sterilization, resis-
tant to manipulation, hypoallergenic, non-corrosive, non-teratogenic, 
easily removed without morbidity, and also moldable to the applica-
tion site.64-65

The new interest of using HAM has generated a number of new 
clinical indications, as the demand of new and intriguing pathological 
conditions grows. Like all new procedures in medicine, these indica-
tions have to be continually evaluated and more controlled clinical 
trials are needed in order to prove the new hypothesis.61 

The occurrence of radiological accidents of great magnitude all 
over the world, together with the solid possibility of using nuclear or 
radiological source materials in assaults or terrorist attacks associ-
ated with the need for strategic use of nuclear energy in the naval 
environment, demonstrate the need for an increasingly large arsenal 
for the treatment of radiation-induced injury. In turn, HNMD presents 
itself as a national reference hospital for the care of radiological and 
nuclear accident victims, with accreditation by the National Nuclear 
Energy Commission (CEN). 

CONCLUSION
 The HNMD, besides the assessment of a large demand of pa-

tient suffering from wound susceptible to the use of HAM, also has 
the potential for the use of this biological dressing in more complex 
wounds in which HAM has not been tested yet.

The goal of the MAH research started at IPB is to develop dress-
ing of simple technologies, readily available and inexpensive but 
equally effective compared to synthetic dressings offered by the in-
ternational market, allowing the continued search for the improve-

ment of the patient quality of life.

ACKNOWLEDGEMENT
To CF Jaime César Estumano and CF (Md) Claudia Fiorot, at 

the HNMD Ophthalmology Clinic; to CF (Md) Raquel Imazi and CC 
(Md) Angélica Schettini at the Clinic of Plastic Surgery and Recon-
structive; and CT (S) Marília Cristina and CT (S) Patrícia Oliveira, at 
The Department of Nursing for the gently informed data presented 
here in this text.

REFERENCES
1. Leaper DJ, Harding KG. Wounds: biology and management. 

Oxford: Oxford University Press; 1998.
2. Eming SA, Krieg T, Davidson JM. Inflammation in wound 

repair: molecular and cellular mechanisms. J Invest Dermatol. 
2007;127:514-25.

3. Clivatti GM, Cavichiolo FA, Teles FB, Nasr A. Feridas super-
ficiais: fatores técnicos associados a complicações locais. Rev Med 
UFPR. 2015;2(1):8-16.

4. Ferreira AM, Frota OP, Rigotti MA, Almeida WA, Moura ES, 
Christofoletti G. Terapia tópica de feridas: disponibilidade e uti-
lizações em uma rede de atenção primária à saúde. Rev Enferm 
UFPE. 2015;9(Supl 2):8401-10. 

5. Hutchinson J. The Wound Programme. Centre for Medical Ed-
ucation Dundee. Dundee: University of Dundee; 1992.

6. MedMarket LLC. Worldwide Wound Management, Forecast to 
2021:  established and emerging products, technologies and mar-
kets in the Americas, Europe, Asia/Pacific and rest of world. [acesso 
em ago 2015]. Disponível em: https://www.mediligence.com/store/
page44.html

7. Singer AJ, Clark RA. Cutaneous wound healing. N Engl J Med. 
1999;341(10):738-46.

8. Clemetson K. Platelets and primary haemostasis. Thrombosis 
Research. 2012;129 (3):220-4.

9. Wietecha MS, Dipietro LA. Therapeutic approaches to the reg-
ulation of wound angiogenesis. Adv Wound Care (New Rochelle). 
2013;2(3):81-6.

10. Darby IA, Laverdet B, Bonté F, Desmoulière A. Fibroblasts 
and myofibroblasts in woundhealing. Clinical,Cosmetic and Investi-
gational Dermatology. 2014;7:301-11.

11. Tomasek JJ, Gabbiani G, Hinz B, Chaponnier C, Brown RA. 

Figure 1: Processing HAM for use 
as a biological dressing. In A, newly 
collected placenta is washed in PBS 
(pH 7.4). Amnion/corion is collected 
and incubated in antibiotic solution for 
2 hours (B) and, then HAM is manually 
separated from corion (C). After 
decellularization and sterilization, MAH 
is washed in saline buffer (D), gently 
placed on nitrocellulose paper with the 
epithelial face up (E), stored at - 80oC, 
in DMEM : glycerol solution (1:1) and 
ready-to-use.
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RESUMO
As armas químicas, no seu conceito clássico, são quaisquer substâncias químicas utilizadas em operações militares para matar, ferir ou 

incapacitar indivíduos em decorrência de seus efeitos tóxicos. Na história recente esse tipo de arma passou a ser utilizada também por orga-
nizações paramilitares, seitas religiosas e governos ditatoriais contra populações civis. Dentro desse contexto, torna-se imperativo que as me-
didas adotadas frente a possíveis ataques com armas químicas sejam amplamente divulgadas, seja no meio militar ou civil. O presente artigo 
é uma revisão não sistemática sobre as principais lições aprendidas e o conhecimento gerado após os ataques com agentes neurotóxicos no 
Japão, principalmente a resposta do sistema de saúde hospitalar frente a eventos dessa magnitude.

Palavras Chaves: Substâncias para a Guerra Química; Toxicologia; Serviços Médicos de Emergência; Terrorismo Químico; Sarina; Atropina. 

INTRODUÇÃO 
As Armas Químicas pertencem à classe de armas de destruição em massa. Seu desenvolvimento e produção estão proibidos conforme 

convenção internacional – Convenção de Proibição de Armas Químicas – ao qual o Brasil é signatário desde o momento de sua assinatura 
em 1993, na cidade de Paris. A despeito dos esforços de diferentes nações na redução dos estoques desse tipo de arma, até o presente mo-
mento, diversos países ainda não aderiram a essa convenção.1-3

Estima-se que os custos de uma operação em larga escala com armas convencionais contra uma população civil aproximam-se de 
US$ 2000 por km2, enquanto com armas nucleares o custo é de US$ 800; para armas químicas, US$ 600 e biológicas US$ 1 (Gráfico 
1). Os custos reduzidos na produção e emprego tanto das armas químicas, quantos das biológicas faz com que sejam denominadas de 
“bomba atômica dos pobres”.2 Isto faz com que a 
defesa a esses agentes deixe de ser uma preocu-
pação somente do âmbito militar, mas passe tam-
bém para o meio civil. 

Os chamados agentes neurotóxicos são o gru-
po mais importante de armas químicas. Apresentam 
alta toxidade, ação rápida e diferentes “rotas” de ad-
ministração, incluindo-se a via inalatória e a percutâ-
nea (pele). São subdivididos em dois grandes gru-
pos: G e V de acordo com suas características de 
persistência no ambiente.4-10 

Todos agem através da inibição da enzima ace-
tilcolinesterase, a qual degrada o neurotransmissor 
acetilcolina, por conseguinte aumentam o tempo de 
ação da acetilcolina na fenda sináptica promovendo 
uma estimulação sustentada dos receptores paras-
simpáticos. Como efeitos clínicos observáveis, te-

1 Farmacêutico. Mestre em Farmacologia/Neurociências pela Universidade Federal do Paraná. E-mail: fcodagnone@gmail.com.
2 Farmacêutica. Especialista em Farmácia Hospitalar e Clínica pela Racine.
3 Farmacêutica. Especialista em Tecnologia Industrial Farmacêutica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Gráfico 1: Estimativa para o custo de uma operação em larga escala com diferentes tipos 
de armas. Adaptado de Silva e cols., 2012. 
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incidente, experimentaram sintomas relacionados à exposição se-
cundária, enquanto transportavam as vítimas aos Hospitais de Emer-
gência. Vidas não foram perdidas em consequência da exposição 
secundária porque a pureza do sarin usado no ataque ao Metrô de 
Tóquio foi somente de 30%. 

A exposição secundária ao agente neurotóxico sarin também 
ocorreu nos Hospitais que atenderam as vítimas do ataque. O St. 
Luke’s Hospital recebeu, no dia do ataque, 640 vítimas. Um levan-
tamento conduzido nesse hospital após o acidente evidenciou que 
se atingiu uma taxa de 23% de contaminação secundária entre 
seus funcionários. A porcentagem de exposição secundária por 
ocupação foi a seguinte: 39,3% em assistentes de enfermagem, 
26,5% em enfermeiros, 25,5% em voluntários, 21,8% em médicos 
e 18,2% em funcionários administrativos. Esses dados sugerem 
que a extensão da contaminação secundária aumenta nos indiví-
duos em decorrência direta da duração e nível de contato físico 
com as vítimas.20-23 

A taxa de exposição secundária por localidade foi de 45,8% na 
capela do hospital, 38,7% na unidade de terapia intensiva, 32,4% no 
ambulatório, 17,7% na enfermaria e 16,7% no setor de emergência. 
O baixo número de indivíduos que sofreram exposição secundária 
no setor de emergência foi atribuído ao fato de que, nessa área, a 
troca do ar externo e o ar proveniente do sistema de ventilação foi 
extremamente alta, dada a grande frequência de abertura das por-
tas automáticas com a chegada das vítimas. Já a alta incidência na 
capela, decorre da sua baixa circulação de ar e do recebimento de 
inúmeras vítimas nesse local.20-23 

Ressalta-se que, em todo o período do ataque, o referido hos-
pital não apresentou locais com “facilidades” para descontamina-
ção das vítimas. As roupas das vítimas foram colocadas em saco-
las plásticas, o que levou à contaminação do sistema de circulação 
de ar do hospital. Contaminações secundárias também ocorreram 
quando os pacientes, que não necessitaram de hospitalização, re-
tornaram para suas residências com as roupas contaminadas. A 
deficiência na dotação de equipamentos de proteção individual, es-
pecíficas para esse tipo de ataque, resultou na contaminação da 
equipe médica. Adicionalmente, o hospital mantinha em seu esto-
que somente 1.030 ampolas de atropina destinadas ao tratamento 
dos casos moderados a severos, o que levou o hospital a contatar 
emergencialmente as indústrias farmacêuticas, a fim de restabele-
cer seus estoques. Foi utilizado três vezes o número de estoque de 
atropina, o que fez com que o hospital adquirisse emergencialmen-
te 2.800 doses.19 

Já Koenig (2009)25 enumera e reforça algumas falhas na cadeia 
de evacuação durante o incidente no metrô de Tóquio: 1) muitas 
das vítimas foram transportadas para o hospital mais próximo, em 
vez de serem dispersas em múltiplas instalações disponíveis na re-
gião; 2) a equipe médica do primeiro hospital a prestar socorro não 
havia sido adequadamente educada e treinada para situações de-
correntes da exposição a armas químicas; 3) os hospitais falharam 
na detecção e identificação dos casos; 4) somente 110 médicos do 
corpo de bombeiros e hospitais da região foram responsáveis pe-
lo atendimento de todas as exposições secundárias; 5) não houve 
descontaminação e tampouco utilização de equipamentos de pro-
teção apropriados.25

DISCUSSÃO
Diretrizes mínimas para uma resposta satisfatória a 
um ataque com arma química:

Diante dos problemas anteriormente relatados, há consenso na 
literatura19-20 que a rede hospitalar deverá apresentar requisitos mí-
nimos para os atendimentos às vítimas decorrentes da exposição a 
armas químicas, a saber:

1. Facilidades de Descontaminação
Locais externos ao hospital, porém próximos ao setor de emer-

gência. Facilidades de descontaminação são estruturas temporárias 
equipadas com esguichos e mangueiras para lavar contaminantes, 
bem como as vítimas dos agentes químicos.

2. Equipamentos de proteção individual
Equipamentos projetados para que os respondedores não se tor-

nem vítimas secundárias do ataque;
3. Acesso a amplo suprimento de Atropina;
4. Equipe totalmente treinada.

Nível mínimo de preparação
Com o intuito de determinar o nível mínimo de preparação para 

um ataque químico, Michael I. Greenberg26 desenvolveu uma lista de 
critérios de inclusão. Essa lista é composta de:

1. Equipe contendo um médico do setor de emergência com trei-
namento formal completo em atendimento às vítimas de ataque com 
armas químicas ou biológicas de destruição em massa;

2. Capacidade de descontaminar, ao menos, 10 pacientes 
por hora;

3. Protocolos de cooperação com órgãos civis e militares envolvi-
dos na evacuação e tratamento de incidentes químicos e biológicos 
(Forças Armadas, Polícias Militares e Civis, Corpo de Bombeiros, 
Defesa Civil);

4. Protocolos de cooperação com agências locais capazes de re-
alizar a investigação do terrorismo químico ou biológico;

5. Participação de exercícios e simulações de desastres com 
agentes químicos ou biológicos no decorrer dos últimos 20 meses;

6. Estoque suficiente e apropriado de antídotos (atropina, prali-
doxima, diazepam).

Baseando-se nos critérios acima citados, menos de 2% dos hos-
pitais na Filadélfia e arredores apresentaram um nível mínimo de 
preparação.19 No Brasil não há, até o presente momento, dados ob-
jetivos que suportem informação semelhante.

Conforme essas recomendações, torna-se evidente que as equi-
pes especializadas das Forças Armadas e do Corpo de Bombeiros, 
em cooperação com as Policias Civil e Militar, deverão coordenar e 
executar, no local do incidente, a descontaminação das vítimas. Esse 
procedimento será essencial para evitar que os socorristas e profis-
sionais de saúde atuando nos hospitais possam contaminar-se. 

É de extrema importância que a rede hospitalar esteja preparada 
com facilidades (áreas) para descontaminação em até 30 minutos 
após a notificação do ataque.4,8,10,19-23,25 

Cada hospital deverá possuir uma área em que os indivíduos 
potencialmente contaminados possam trocar suas roupas por outras 
vestimentas não contaminadas. Preferencialmente, um equipamen-
to de monitorização deverá ser utilizado de forma a garantir que o 
agente químico foi removido durante o processo de descontamina-

mos aumento das salivações, lacrimejamento, sudorese, diminuição 
da visão/miose, cefaleia, isso em doses moderadas. Em doses altas: 
broncoespasmo/dispneia, fasciculações musculares, convulsões e 
morte decorrente de anóxia.10-13

Estima-se que os estoques desses componentes na Albânia, 
Índia, Coréia do Sul, Estados Unidos e Rússia sejam superiores a 
60.000 toneladas.1 

OBJETIVO
Realizar uma breve revisão da literatura sobre os aspectos envol-

vidos no atendimento às vítimas de intoxicação por armas químicas, 
tendo como base a experiência japonesa após o ataque com gás 
Sarin no metrô de Tóquio.

MÉTODOS
O presente estudo trata-se de uma revisão narrativa da literatu-

ra. A busca bibliográfica foi desenvolvida em bases de dados como 
o Medical Literature Analysis and Retrietal System On-line (Medline) 
e Scientific Eletronic Library On Line (SciELO).  O período de busca 
ocorreu de março de 2015 a agosto de 2015 e foram consultadas 
as seguintes combinações de descritores: armas químicas, agentes 
neurotóxicos, terrorismo, sarin, serviços médicos de emergência. Por 
se tratar de uma revisão narrativa, não foi realizada uma avaliação 
pormenorizada da qualidade científica dos artigos encontrados. A 
seleção dos artigos foi realizada a partir das percepções e experiên-
cias profissionais dos autores. 

REVISÃO
Histórico de ataques com armas químicas

Dados históricos indicam que o primeiro uso de arma química se 
deu quando a Alemanha, no ano de 1915, lançou o gás cloro sobre 
as tropas aliadas na cidade de Ypres, na Bélgica, durante a Primeira 
Guerra Mundial.10,14-16

Na década de setenta do século passado, tropas america-
nas despejaram grande quantidade do agente laranja durante 
a guerra do Vietnã. Esse agrotóxico, cuja ação é desfolhante, 
apresentava alto teor de impurezas e, consequentemente, subs-
tâncias tóxicas. Dentre essas substâncias destacam-se as dioxi-
nas, uma potente substância cancerígena que ainda hoje provo-
ca danos à saúde da população vietnamita e aos veteranos de 
guerra americanos.17-18 

Em 1988, cerca de 5000 pessoas de etnia curda foram mortas 
em ataques com o gás Sarin, na cidade de Halabja, no norte do Ira-
que, por ordem de Sadam Husseim.10 Desenvolvido pelos alemães 
em 1938,15-16 na tentativa de criar um pesticida mais efetivo, o sarin é 
um dos agentes químicos que alteram o mecanismo de neurotrans-
missão, causando asfixia em suas vítimas. Esse sintoma decorre de 
sua ação no sistema nervoso periférico, com consequente disfun-
ção da musculatura envolvida na respiração. Dependendo do nível 
de concentração e exposição, o sarin pode ser 26 vezes mais letal 
do que o cianeto, com uma dose equivalente a uma colher de chá é 
capaz de matar até 10.000 pessoas em aproximadamente 60 segun-
dos, a menos que o bloqueio neuromuscular com atropina (antídoto) 
seja realizado a tempo.19 

Pelo menos um quarto dos veteranos americanos que serviram 

na Guerra do Golfo, entre 1990 e 1991, apresentam sintomas (fadi-
ga, problemas respiratórios, dor musculoesquelética, alterações neu-
rológicas e psiquiátricas) conhecidos como Doença da Guerra do 
Golfo, provavelmente decorrentes da exposição a mais de um tipo de 
agente neurotóxico.13 

Em março de 1995 o Japão, mais especificamente a cidade de 
Tóquio, experimentou o segundo ataque terrorista com o gás sarin. 
Nove meses antes, a cidade de Matsumoto havia sido alvo do primei-
ro ataque. O ataque foi realizado por membros de uma seita religiosa 
denominada Aum Shinrikyo (Ensinamento da Verdade Suprema) que 
portavam bolsas plásticas contendo uma mistura de gás sarin. Essas 
bolsas foram distribuídas em 15 estações de metrô. Esses ataques 
(Matsumoto/Tóquio) resultaram em 20 mortes e mais de 5.700 indiví-
duos necessitaram de cuidados médicos decorrentes da intoxicação 
com o agente químico.4,10,19-23

Em 24 de agosto de 2013, a Organização “Médicos Sem Frontei-
ras” informou que, aproximadamente, 3.600 pacientes apresentaram 
ou reportaram algum sintoma relacionado à exposição a agentes 
químicos de guerra e foram admitidos, em 21 de agosto, em 3 hos-
pitais localizados na área de Damasco, capital da Síria. Eles tinham 
sintomas neurotóxicos incluindo: convulsões, salivação excessiva, 
pupilas puntiformes, visão turva e dificuldade respiratória. Desses 
pacientes, 355 morreram. A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
acredita que os sintomas indicam exposição a agentes neurotóxicos, 
como o gás sarin ou XV, ambos reportados no arsenal de guerra sí-
rio. Os Médicos Sem Fronteiras não confirmaram a causa exata dos 
sintomas e nem tampouco o responsável pelo ataque; entretanto, o 
padrão epidemiológico do evento, incluindo um elevado influxo de 
pacientes num curto período de tempo e a contaminação dos pri-
meiros respondedores, indica fortemente uma massiva exposição a 
agentes neurotóxicos.24

Lições aprendidas no ataque terrorista 
ao metrô de Tóquio

Quando o primeiro chamado de emergência proveniente do 
Corpo de Bombeiros de Tóquio foi recebido no centro de controle 
de ambulâncias, aproximava-se de 8:16 AM.  Foi comunicado que 
ocorrera uma explosão de gás na estação do metrô. Iniciaram-se 
os preparativos para receber as vítimas de queimaduras e intoxi-
cação por monóxido de carbono. Às 8:28 AM, o primeiro paciente 
relatando dor ocular e visão turva chegou andando desde a esta-
ção do metrô. A primeira ambulância chegou às 8:43 AM. Durante 
a primeira hora, cerca de 500 pacientes chegaram ao departa-
mento de emergência do St. Luke’s Hospital. Todas as cirurgias e 
consultas foram canceladas e uma situação caótica foi vivenciada 
no hospital.21-23

Segundo Okumura e cols (2005),20 no ataque com gás Sarin em 
Tóquio, em Março de 1995, muitos profissionais da área da saúde 
apresentaram sintomas relacionados à exposição secundária ao 
agente neurotóxico. Nenhuma descontaminação primária foi condu-
zida no cenário do ataque - Metrô de Tóquio. Além disso, os primeiros 
respondedores e profissionais de saúde envolvidos na resposta ini-
cial não apresentavam equipamentos de proteção individual próprios 
para esse tipo de missão. Como resultado, 135 (9,9%) dos 1.364 
agentes do Corpo de Bombeiros, que responderam inicialmente ao 
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ção. Isso nem sempre será possível, visto que esses monitores são 
extremamente caros e requerem pessoal devidamente treinado para 
operá-los. No Japão, alguns poucos hospitais universitários possuem 
monitores como o ChemPro 100 (Environics, Mikkeli, Finland).20-23 

O uso de equipamentos de proteção individual é tão importante 
quanto a correta descontaminação. No ataque a Tóquio os funcioná-
rios do St. Luke’s Hospital não possuíam nenhuma vestimenta resis-
tente aos agentes químicos. Há, na literatura, estudos indicando que 
o uso de equipamentos de proteção individual de nível C (contém 
uma máscara que adsorve e filtra o ar inalado do ambiente preser-
vando o trato respiratório) é apropriado para instalações médicas. 
Porém não há um consenso, visto que esses equipamentos são pou-
co efetivos diante de substâncias como monóxido de carbono, alguns 
metais pesados e cianeto.20-23

Como os sintomas experimentados pelos indivíduos submetidos 
à ação das armas químicas são inespecíficos e normalmente as in-
formações sobre o agente químico utilizado nem sempre são claras, 
a presença de um laboratório clínico capaz de mensurar o agente 
químico em questão, ou seus produtos de degradação, facilitará a 
identificação precoce da substância envolvida e, por conseguinte a 
terapêutica adequada.27-28 No ataque ao metrô de Tóquio, a combina-
ção de diferentes métodos (reativação induzida por flúor, determina-
ção da inibição da enzima acetilcolinesterase e espectrometria) foi 
empregada para estabelecer a identificação do sarin.1

A complexidade e a persistência dos agentes neurotóxicos levam 
a diversas complicações nos indivíduos afetados. Se compararmos 
com a intoxicação por inseticidas organofosforados e outras armas 
químicas como o gás mostarda, os agentes neurotóxicos tem um 
maior índice de letalidade na fase aguda. As manifestações clínicas 
são influenciadas por muitos fatores ambientais como temperatura, 
umidade, direção do vento, uso de equipamento de proteção indivi-
dual, o tipo de atividade e o tempo em que o indivíduo permaneceu 
na zona de exposição. Apesar dos primeiros cuidados e uso de con-
tramedidas (atropina e oximas), o alívio dos sintomas pode demorar.6 

Além de estoques adequados de antídotos, é preciso que as 
equipes médicas e farmacêuticas sigam protocolos terapêuticos pa-
dronizados, otimizando os recursos materiais e diminuindo a possibi-
lidade de erros.11-13,19-23,29 

CONCLUSÕES
  Os dados da literatura permitem-nos concluir que os atentados 

com armas químicas são eventos de grande magnitude que reque-
rem dos órgãos militares e civis um nível de preparação permanente. 
Hospitais, equipes de socorristas e de saúde deverão ter o conheci-
mento necessário para agir prontamente num eventual ataque com 
arma química. Estoques apropriados de equipamentos de proteção 
individual e antídotos associados a áreas específicas para descon-
taminação das vítimas são essenciais para que tenhamos o menor 
número de indivíduos intoxicados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o aumento da frequência na realização de eventos de gran-

de porte no Brasil, torna-se imperativo que tenhamos conhecimento 
necessário para respondermos de forma efetiva a ameaças dessa 
magnitude. Dentro desse contexto, insere-se o sistema de saúde, 

que deve estar preparado de acordo com as normativas internacio-
nais, ainda que, não tenhamos registros de atividades terroristas em 
nosso país.
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twitching, seizures and death caused by anoxia.10-13

It is estimated that the stockpiles of this kind of weapon on Al-
bania, India, South Korea, United States and Russia are superior to 
60.000 tons.1

OBJECTIVE
The purpose of this manuscript was review some aspects in the 

literature concerning the health care to victims from chemical weap-
ons poisoning, based on the Japanese experience after the attack 
with Sarin gas in the Tokyo subway.

METHODS
This study is a narrative review of the literature data. The research 

was carried out in databases such Medical Literature Analysis and Re-
trietal System On-line (Medline) e Scientific Eletronic Library On Line 
(SciELO).  The search period was from March 2015 to August 2015. 
The following descriptors were evaluated: chemical weapons, neurotox-
ic agents, terrorism, sarin, and emergency medical services. A detailed 
evaluation of the scientific quality of the articles was not performed be-
cause it is a narrative review. The selection of the papers was based on 
the perceptions and professional experiences of the authors.

REVIEW
Background on chemical weapons attacks

Historical data indicate the first chemical weapon attack oc-
curred in the city of Ypres in Belgium, during the First World War in 
1915, when Germany released chlorine gas on allied troops.10,14-16 

Later, in the seventies of the last century, American troops released 
a large amount of the Agent Orange during the Vietnam War. This 
pesticide acts as a defoliant and presents a high content of impurities 
and toxic substances, such as dioxins. Dioxin is a powerful carcino-
gen that still causes damages to the health of the Vietnamese people 
and American veterans.17-18

In 1988, around 5,000 people from Kurdish ethnic group were 
killed in attacks with sarin gas in the town of Halabja in northern Iraq 
under the leadership of Saddam Hussein.10 This chemical agent was 
developed by Germans in 1938 in an attempt to create a more ef-
fective pesticide.15-16 Sarin alters the neurotransmission mechanism 
causing death by asphyxia because of its action in the peripheral 
nervous system and consequent dysfunction of the muscles involved 
in breathing. Depending on the level of concentration and exposure, 
Sarin may be 26 times more lethal than Cyanide poisoning. For ex-
ample, a teaspoon dose of sarin is able to kill up to 10,000 people 
in approximately 60 seconds unless a dose of the neuromuscular 
blocker containing atropine (antidote) is administered on time.19 

At least a quarter of US veterans, who served in the Gulf War 
between 1990 and 1991, presented symptoms such as fatigue, re-
spiratory problems, musculoskeletal pain, neurological and psychiat-
ric disorders. It became known as the Gulf War Syndrome, probably 
from exposure to more than a type of neurotoxic agent.13

In March 1995, the city of Tokyo in Japan suffered the second ter-
rorist attack with sarin gas. Nine months earlier, the city of Matsumoto 
had been the target of the first attack. The attacks were carried out by 
members of a religious sect called the AumShinrikyo (Teaching of Su-
preme Truth), which carried plastic bags containing a mixture of sarin 

gas to 15 subway stations. These attacks (Matsumoto / Tokyo) resulted 
in 20 deaths and more than 5.700 individuals required medical atten-
tion resulting from intoxication with the chemical agent.4,10,19-23

On August 24th 2013, the organization “Doctors without Borders” 
reported that approximately 3.600 patients presented or reported any 
symptoms related to chemical agents. The patients were admitted on 
21 August in 3 different hospitals located in the area of Damascus, 
capital of Syria, with neurotoxic symptoms including: convulsions, ex-
cessive salivation, pinpoint pupils, blurred vision and difficulty breath-
ing; among these patients, 355 died. The World Health Organization 
(WHO) believes the symptoms indicate exposure to neurotoxic agents 
such as sarin or XV, both reported as Syrian warfare weapons.”Doctors 
without Borders” did not confirm the exact cause of the symptoms and 
neither a responsible for the attack; however the epidemiological pat-
tern of the event, including a high number of symptomatic patients in a 
short time and contamination of the first health professionals, strongly 
indicate a massive exposure to neurotoxic agents.24

Lessons learned from Tokyo city attack
The first emergency call from the Fire Department in Tokyo to the 

Ambulance Control Centre reporting a gas explosion in the subway 
station occurred at 8:16 a.m. Healthcare teams began preparing to 
receive the victims of burns and carbon monoxide poisoning. The 
first patient, reporting eye pain and blurred vision, came walking from 
the subway station to the hospital and arrived at 8:28 a.m. The first 
ambulance arrived at 8:43 a.m. During the first hour, about 500 pa-
tients arrived at the emergency department of St. Luke’s Hospital. All 
surgeries and appointments were canceled and a chaotic situation 
was experienced in the hospital.21-23

According to Okumura et al. (2005),20 in the attack with sarin gas in 
Tokyo in March 1995, many health professionals had symptoms related 
to minor exposure to neurotoxic agent. No primary decontamination was 
conducted in the attack scenario - Tokyo Metro. In addition, the first re-
sponders and health professionals involved in the initial response had no 
personal protective equipment suitable for this type of mission. As a re-
sult, 135 (9.9%) of the 1.364 officers of the Fire Department, who initially 
responded to the incident, experienced symptoms related to secondary 
exposure while transporting victims to the Emergency Hospital. There 
were not only more victims due secondary expose because the purity of 
sarin attack used in the Tokyo subway was only 30%.

Secondary exposure to the neurotoxic agent sarin also occurred 
in hospitals that treated the victims of the attack. St. Luke’s Hospi-
tal received 640 victims on the day of the attack and a survey con-
ducted in this hospital after the accident indicated a rate of 23% of 
secondary contamination among its employees. The rate of second-
ary exposure by occupation was as follows: 39.3% for nursing assis-
tants, 26.5% for nurses, 25.5% for volunteers, 21.8% for doctors and 
18.2% for administrative staff. These data suggest that the extent of 
secondary contamination increases in individuals as a direct result of 
the duration and level of physical contact with the victims.20-23

The rate of secondary exposure by location was 45.8% in the 
hospital chapel, 38.7% in the intensive care unit, 32.4% at the clinic, 
17.7% at the nursing room, and 16.7% at the emergency room. The 
low number of individuals, who have suffered secondary exposure in 
the emergency room, was attributed to the fact that in this area, the 
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ABSTRACT
Chemical weapons in its classic concept are any chemicals used in military operations to kill, injure or incapacitate individuals due to their 

toxic effects. In recent history this weapon began to be used also by paramilitary organizations, religious sects and dictatorial governments 
against civilian populations. In this context, it is imperative disseminate the knowledge on preventive actions against possible attacks with 
chemical weapons, either in military or civilian means.

Keywords: Chemical warfare agents; Toxicology; Emergency medical services; Chemical terrorism; Sarin; Atropine

INTRODUCTION 
Chemical weapons are a class of weapons of mass destruction. The development and production of weapons of mass destruction are 

forbidden by an international convention, ChemicalWeapons Convention (CWC), which Brazil is a signatory since its signature in Paris on 
1993. Despite the efforts of several nations to reduce this kind of weapon stockpiles, up to now, several countries have not yet adhered to the 
Convention.1-3 

The estimated cost for a large-scale operation against a civilian population with conventional weapons is US$ 2000/Km2, while the cost 
using nuclear weapons is US$ 800/ Km2; for chemical weapons, US$ 600/ Km2, and for biological weapons, US$ 1/ Km2(Figure 1).Due 
the reduced costs for its production and usage, 
chemical and biological weapons are also known as 
“The poor man´s atomic bomb”.2 Thus, the defense 
against these agents is no longer a concern only the 
military sphere, but also for the civilians.

 
Figure 1: Estimated cost for a large-scale oper-

ation with different types of weapons. Adapted from 
Silva et al.(2012).

Neurotoxic agents are the most relevant group 
of chemical weapons. These agents show high 
toxicity, fast action, and different drug administra-
tion routes, including inhalation and percutaneous 
routes. They are subdivided into two groups ac-
cording to the persistence of the agent, G-series 
and V-series.4-10 Their action in the organism is re-
lated to the enzyme acetylcholinesterase, which 
degrades the neurotransmitter acetylcholine and, therefore, increases the action time of acetylcholine in the synaptic cleft causing a sus-
tained stimulation of the parasympathetic receptors. The clinical resulting effects of these agents, at moderate drug doses, are increased 
salivation, tearing, sweating, decreased vision / miosis, and headache. At high drug doses, it is observed bronchospasm, dyspnea, muscle 

1 Pharmacist. Military Pharmacist in Navio Aeródromo São Paulo. Master’s degree in Pharmacology/Neuroscience from Federal University of Paraná. E-mail: 
fcodagnone@gmail.com.
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Figure 1: Estimated cost for a large-scale operation with different types of weapons. Adapted 
from Silva et al.(2012).
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may be may take some time.6

In addition to appropriate antidotes stocks, it is necessary for 
medical and pharmaceutical teams follow standardized treatment 
protocols, optimizing the material resources and reducing the possi-
bility of errors.11-13,19-23,29

CONCLUSIONS
Literature data allow us to conclude that the attacks with chemical 

weapons are large-scale events requiring military and civilian agen-
cies to a permanent preparation. Hospitals, first responders and health 
teams should be able to promptly act in a possible attack with chemi-
cal weapons. Appropriate inventory of personal protective equipment 
and antidotes, associated with specific areas for decontamination of 
victims are essential to the smallest number of intoxicated individuals.

FINAL CONSIDERATIONS
Considering the increasing frequency in conducting large-scale 

international events in Brazil, it is imperative that we have knowledge 
to respond effectively to threats of this magnitude. Within this context, 
the health system must be prepared according to international stan-
dards even if we have no records of terrorist activities in our country.
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exchange between the outside air and the air from the ventilation 
system was extremely high, given the high frequency of opening the 
automatic doors with the arrival of the victims. On the other side, the 
high incidence in the chapel is related to its low air circulation and a 
high numbers of victims at this place.20-23

It is interesting to note that during the period of the attack, the 
hospital did not present any specific place or room for decontami-
nation of the victims. The clothes of the victims were placed in plas-
tic bags, which led to the contamination of hospital air circulation 
system. Secondary contamination also occurred when patients who 
did not require hospitalization, returned to their homes with contam-
inated clothing. The deficiency to provide personal protective equip-
ment specific to this type of attack has resulted in the contamination 
of medical staff. In addition, the hospital kept in his inventory only 
1.030 atropine syringes for the treatment of moderate to severe cas-
es, which led the hospital to an emergency contact with pharmaceu-
tical companies in order to restore their inventory. It was necessary 
to use three times the number of atropine in inventory, which made 
the hospital to acquire 2.8000 doses on emergency.19 

Koening (2009)25 lists and highlights some fails on the evacuation 
route and on the health treatment during the incident in the Tokyo sub-
way: 1) many of the victims were transported to the nearest hospital, 
instead of distributing  the patients among the different hospitals  avail-
able in the region; 2) healthcare team had not been properly trained for 
situations resulting from exposure to chemical weapons; 3) hospitals 
failed in the detection and identification of cases; 4) only 110 doctors 
from the fire department and hospitals in the area were responsible for 
the care of all secondary exposures; 5) there was no decontamination 
nor use of appropriate protective equipment.25

DISCUSSION
Guideline for a minimun satisfactory answer to a 
chemical weapon attack 

Given the previously reported problems, there is a consensus in 
the literature19-20 that the hospitals must submit minimum requirements 
for the care of victims exposed to chemical weapons, as follows:

1. Decontamination Facilities: Decontamination facilities are tem-
porary structures equipped with nozzles and hoses to wash contam-
inants, as well as victims of chemical agents. It must be outside the 
hospital and nearby the emergency room;

2. Personal Protective Equipment: Equipment designed so that re-
sponders do not become secondary victims of the attack;

3. Extensive access to the atropine supply;
4. Fully trained staff.

Minimum preparedness to a chemical weapon attack:
In order to determine the minimum level of preparedness for a 

chemical attack, Michael I. Greenberg26 developed a list of criteria for 
inclusion. This list comprises:

1. Healthcare team containing a doctor with complete formal train-
ing in the care of victims from attacks with chemical or biological 
weapons of mass destruction;

2. The ability to decontaminate at least 10 patients per hour;
3. Protocols of cooperation between civil and military organiza-

tions involving the evacuation and treatment of chemical and bio-
logical incidents (Armed Forces, Military and Civil Police officers, Fire 
Brigade, Civil Defence);

4. Protocols of cooperation with local agencies able to carry out 
the investigation of chemical or biological terrorism;

5. Participation on exercises and disaster simulations with chemi-
cal or biological agents over the past 20 months;

6. Sufficient and appropriate stock of antidotes (atropine, prali-
doxime, diazepam).

Based on the criteria mentioned above, less than 2% of hospitals 
in the Philadelphia area present a minimum level of preparation.11 In 
Brazil there is, so far, no objective data to support similar information.

According to these recommendations, it is evident that special-
ized teams of the Armed Forces and the Fire Department, in cooper-
ation with the Civil and Military Police officers, must coordinate and 
execute the decontamination of the victims. This procedure is es-
sential to avoid the contamination of the first responders and health 
professionals working in hospitals. It is extremely important to hospi-
tals be prepared with facilities (areas) for decontamination within 30 
minutes after notification of the attack.4,8,10,19-23,25

Each hospital should have an area where potentially infected 
individuals may exchange their clothes for other non-contaminated 
clothing. Preferably, monitoring equipment must be used to ensure 
that the chemical agent was removed during the decontamination 
process; however, this is not always possible because these mon-
itors are extremely expensive and require specialized training. In 
Japan, for example, a few university hospitals have these monitors, 
such as Chempro 100 (Environics, Mikkeli, Finland).20-23

The use of personal protective equipment is as important as the 
proper decontamination procedure. In the attack in the Tokyo, St. 
Luke’s Hospital’s professionals did not have any clothing resistant 
to chemicals. Literature indicates the personal protective equipment 
level C (which contains a mask that adsorbs and filters inhaled air, 
preserving the respiratory tract) is suitable for medical facilities in 
these cases; however, there is no consensus for its use because 
these devices are ineffective to substances as carbon monoxide, 
some heavy metals and cyanide.20-23

The symptoms of exposure to chemical weapons agents are 
nonspecific and the information on the chemical agent is not always 
clear. Therefore, the presence of a clinical laboratory able to deter-
mine which is the chemical agent or its impurities/toxic substances 
will facilitate early identification and adequate therapy.27-28 In Tokyo´s 
attack, the combination of different methods (reactivation induced by 
fluorine, determining the inhibition of acetylcholinesterase and spec-
trometry) was employed to identify sarin.

The complexity and persistent of the neurotoxic agents may lead 
to several complications in affected individuals. Compared to poison-
ing by organophosphate insecticides and other chemical weapons 
such as mustard gas, the neurotoxic agents have a higher mortality 
rate in the acute phase. Clinical manifestations are influenced by ma-
ny environmental factors such as temperature, humidity, wind direc-
tion, personal protective equipment use, type of activity and the time 
in which the individual remained in the exposure. Despite first aid and 
the use of medicines (atropine and oxime), the relief of symptoms 
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MÉTODOS
O presente artigo tem como base metodológica a revisão 

bibliográfica não sistemática de manuais, artigos, livros e sítios 
da rede mundial de computadores, com o objetivo de identificar 
as principais doenças térmicas com potencial de afetar aos mi-
litares da MB nas atividades profissionais e assim comprome-
ter a capacidade de combate, ocasionando baixas ou acidentes 
em operações, manobras e exercícios, bem como sintetizar as 
principais condutas terapêuticas adequadas para cada situação 
e servir como fonte de consulta aos profissionais de saúde nos 
meios operativos.

RESULTADOS
O homem é um animal homeotérmico, isto é possui a capa-

cidade de manter a temperatura corporal dentro de um interva-
lo pré-determinado, apesar das variações térmicas do meio am-
biente. Essa temperatura é da ordem de 37°C, com limites muito 
estreitos — entre 36,1 e 37,2°C —, sendo 32°C o limite inferior e 
42°C o limite máximo para a manutenção das funções vitais, co-
mo visto na (Figura 1).5

Figura 1: Resposta da Temperatura Corporal com a variação da 
Temperatura Ambiente.

O controle da temperatura do corpo (36º a 37,5ºC) é realizado 
por um sistema de feedback neural, e quase todos esses mecanis-
mos operam através de centros regulatórios de temperatura localiza-
dos no hipotálamo.6  

O metabolismo e as atividades desempenhadas pelo ser 
humano geram calor, o organismo possui mecanismos de dis-
sipação de calor como mecanismo de regulação. A (Figura 2) 
apresenta os mecanismos de troca de calor. Quando ocorre a 
sobrecarga dos mecanismos de troca, existe um grande trabalho 
do ponto de vista fisiológico para manter a temperatura interna 
controlada, diz-se, então, que ele está em situação de desconfor-
to ou estresse térmico.7- 8

O estresse térmico corresponde ao estado no qual o sistema fi-
siológico e o sistema psicológico são afetados pela temperatura do 
ambiente, quando a mesma encontra-se em níveis extremos. Efei-
tos tais como irritabilidade, agressividade, distração, desconforto 
devido à transpiração, tremores e alterações da frequência cardí-
aca, causam efeitos negativos na saúde do trabalhador, podendo 
cursar com a morte.9

Para a marinha norteamericana o estresse por calor é qualquer 
combinação de temperatura do ar, radiação  térmica, umidade, fluxo 
de ar, carga de trabalho e as condições de saúde, as quais interferem 
na regulação da temperatura corporal.10

Figura 2: Mecanismos de troca de calor.

Fonte: US Navy, 2009

Em estudo realizado entre militares pertencentes ao exército 
norte americano, hospitalizados devido às doenças do calor, abran-
gendo o período entre 1980 e 2002, foi encontrado um total de 5.246 
hospitalizações, com um total de 37 óbitos.11

Velez et al conduziram estudo entre uma população militar na 
França, que trabalhava em submarinos e submetia-se a ambientes 
quentes e concluíram que a exposição a temperaturas elevadas é um 
fator de risco para a infertilidade.12

Hipertermia ou intermação caracteriza-se por um aumento drásti-
co na temperatura corporal central acima de 40°C, sendo a manifesta-
ção mais grave das síndromes. Ocorre por falência dos mecanismos 
de dissipação do calor, para contrapor-se à febre, onde há falência da 
regulação hipotalâmica. Acarreta dano aos tecidos corporais e o com-
prometimento de múltiplos órgãos e coagulação intravascular dissemi-
nada por uma resposta inflamatória sistêmica.13-15 A Tabela 1 apresenta 
as principais manifestações das doenças relacionadas ao calor.

O colapso pelo calor pode se desenvolver em horas, em atletas 
ou qualquer outra pessoa que realiza atividades envolvendo esforço 
físico intenso.16

O propósito do tratamento é o resfriamento do corpo, mantendo 
como alvo a temperatura de 38,9°C. As vestes devem ser retiradas 
para o resfriamento da pele e uso de ventiladores para proporcionar 
uma circulação do ar. A prevenção do reaquecimento utilizando-se 
uma terapia agressiva com imersão em água gelada por 2 minutos. 
A aplicação de compressas geladas ou gelo reutilizável em áreas de 
grande circulação do corpo é uma alternativa para a imersão.17

O paciente deve ser removido para um local fresco, colocado nu-
ma posição reclinada e realizada a reposição hídrica de forma oral 
ou endovenosa, dependendo das condições clínicas.18 A Tabela 2 
apresenta as principais condutas nos casos de hipertermia.
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RESUMO
A Marinha do Brasil (MB) se faz presente e atua em diversos locais no Brasil e exterior, seja realizando missões reais, ou exercícios mili-

tares, os quais ocorrem frequentemente exigindo elevados graus de higidez física e psicológica, principalmente quando se considera a expo-
sição do pessoal empregado a grandes amplitudes de temperatura, durante a execução das atividades. Mesmo sendo um animal homeotér-
mico e capaz de manter a temperatura corporal dentro de um intervalo pré-determinado, apesar das variações térmicas do meio ambiente, 
o homem poderá desenvolver quadros de estresse térmico quando exposto a situações ambientais extremas de frio ou calor. Nas atividades 
operativas da MB, as doenças térmicas consideradas de importância são a hipertermia, a hipotermia e a imersão em água fria. As consequên-
cias destas alterações podem resultar desde um simples desconforto físico até sérias lesões com sequelas, muitas vezes com desfecho letal. 
O presente artigo revisou a literatura com abrangência em manuais, artigos, livros e sítios da rede mundial de computadores sobre o tema, 
abordando as manifestações clínicas e o tratamento das doenças térmicas, além do potencial risco de comprometimento físico dos militares 
expostos, podendo inviabilizar atividades rotineiras ou operativas da MB e objetivando servir como uma fonte de consulta, principalmente para 
os profissionais de saúde empregados nos meios operativos.

Palavras-chave: Hipertermia; Hipotermia.

INTRODUÇÃO
A Marinha do Brasil (MB) está presente em todo território nacional, apresentando uma crescente presença no cenário internacional, como 

visto atualmente em operações no Líbano, Haiti, Namíbia e Antártica, dentre outros, corroborando com a projeção da força no contexto inter-
nacional. A MB também atua em diferentes ambientes operativos, como o Marinho, o Ribeirinho, o Glacial e o Terrestre.1-2 

Considerando a diversidade de localidades geográficas, áreas de operações e a variedade de meios empregados, muitas vezes ocorre 
a exposição dos seus tripulantes a condições climáticas adversas, com temperaturas extremas ou variações térmicas importantes, durante a 
execução das atividades operativas.

A temperatura corporal será influenciada por dois fatores distintos, os ambientais (umidade, calor radiante e velocidade do vento) e os 
individuais (idade, peso, condicionamento físico, vestimentas e comorbidades).3 

O estresse térmico pode ser considerado como o estado psicofisiológico a que está submetida uma pessoa, quando exposta a situações 
ambientais extremas de frio ou calor.4 

As principais doenças térmicas abordadas, quanto às manifestações e condutas terapêuticas, são a hipertermia, a hipotermia e o impacto 
da imersão em água fria.

A despeito das peculiaridades de cada tipo de operação e da influencia do ambiente sobre os militares, o reconhecimento adequado dos 
efeitos da temperatura sobre o organismo, bem como das condutas terapêuticas para cada situação, visa contribuir para a manutenção da 
higidez física e mental das tripulações empregadas.

Neste sentido, este trabalho tem o propósito de promover a discussão sobre este tema, baseada em procedimentos científicos e identificar a in-
fluência da temperatura no desempenho dos tripulantes dos diversos meios da Esquadra e do Corpo de Fuzileiros Navais, nas atividades militares 
específicas, bem como contribuir para a elaboração de normas e protocolos para uso dos profissionais de saúde em ações de Medicina Operativa.

1 Encarregado da Divisão Técnica do Centro de Medicina Operativa da Marinha, Diploma Internacional de Medicina de Montanha.
2 Assistente da Divisão de Operações do Centro de Medicina Operativa da Marinha.
3 Encarregado da Enfermaria da Estação Antártica Comandante Ferraz, Certificado em Wilderness Advanced Life Support.
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pois os movimentos bruscos poderão precipitar a queda da tempera-
tura central e deflagrar fibrilação ventricular pelo contato do coração 
com sangue em baixa temperatura. Não utilizar Ringer Lactato, pois 
o fígado hipotérmico não metaboliza o lactato, logo, utilizar soro fisio-
lógico aquecido entre 38 a 45º C para uso endovenoso.20

Quanto à imersão em água fria, sendo esta considerada um bom 
condutor de calor, causará a perda de calor do corpo por condução, 
sem desconsiderar a perda por convecção.27

A Figura 3 demonstra as posições conhecidas como HELP (Heat 
Escape Lessening Position) e Huddle, para uma ou mais de uma pessoa 
respectivamente, ambas para a permanência na água fria, capazes de 
estender o tempo de sobrevivência até por horas, ao diminuir a perda de 
calor para a água, porém ambas são dependentes de dispositivos salva-
-vidas. O tempo de sobrevivência será influenciado por diversos fatores 
além da temperatura da água, como a idade, sexo, a composição corpo-
ral, o preparo físico e estado nutricional, dentre outros.18 

Figura 3: Posições para sobrevivência em água gelada.

Fonte: PHTLS Manual, 2006. 

Na imersão, a hipotermia começa a se manifestar quando a tem-
peratura da água encontra-se inferior a 25ºC e o tempo aproximado 
de sobrevivência em água fria encontra-se na (Tabela 4), consideran-
do-se o uso de dispositivo de flutuação. A doença do frio por imersão 
pode ocorrer independentemente da temperatura ambiente, tanto 
em climas quentes ou frios, especialmente em vítimas de trauma.20,22 
O estresse térmico pelo frio é mais acentuado nos casos de imersão, 
mesmo quando a exposição for à mesma temperatura em terra.17 

Tabela 4: Tempo aproximado de sobrevivência em água fria.

Temperatura da água Tempo de sobrevivência

0 ºC 10 minutos

5 ºC 30 minutos

10 ºC 1,5 horas

15 ºC 6 horas

Fonte: Sabirats, 2006. 

Nos casos em que o resgate não possa ocorrer nos primeiros 10 
a 20 minutos, poderá acarretar e perda da capacidade de força e tátil 
nas mãos, diminuindo ainda mais as possibilidades da vítima execu-
tar ações de autorresgate.27

Quando houver a necessidade de ocorrer a imersão em água 
fria, a mesma deverá ser executada de forma lenta e progressiva, 
procurando-se manter a cabeça fora da água e mantendo-se a res-
piração controlada e evitando o pânico, pois os movimentos excessi-
vos dentro da água aumentam a perda de calor.23

DISCUSSÃO 
O estudo das diferentes síndromes térmicas deve ocupar um lu-

gar de destaque no contexto da Medicina Operativa na MB, dado o 
impacto das mesmas na capacidade de combate das forças. O calor 
e o frio podem afetar o preparo e o desempenho dos militares, cau-
sando importante impacto nas operações militares.17

Os militares estão mais propensos a desordens de calor, pois 
as situações de combate ou treinamento e a farda com seus aces-
sórios podem aumentar o estresse por calor e alterar os compor-
tamentos compensatórios, tais como procurar sombra, descansar 
ou beber mais água. A exposição ao calor aumenta a fadiga e di-
minui o conforto, a produtividade, a eficiência e a capacidade de 
prontidão do combatente, incluindo a capacidade de operação de 
veículos, pois estas condições podem afetar significativamente a 
agilidade mental, mesmo antes de alterar a capacidade de executar 
tarefas manuais.28-29 

Porém o corpo humano é mais suscetível a estresses térmicos 
por frio, porque as respostas fisiológicas para baixas temperaturas são 
menos eficientes do que as mesmas contra a exposição ao calor.30

A vítima de hipotermia pode ser abordada e tratada de forma 
mais eficiente, caso o socorrista ou profissional de saúde tenha no-
ção do grau em que se encontra a vítima, para tanto a escala suíça, 
apresentada anteriormente na (Tabela 3), facilita a correta classifica-
ção do paciente mesmo que não se tenha acesso a termômetros no 
momento do socorro. 

Muitas vezes o ambiente interno dos meios de superfície tam-
bém pode apresentar variações determinantes para o estresse 
térmico, como por exemplo, na Praça de Máquinas, com suas 
temperaturas elevadas ou no Centro de Operações de Combate 
(COC), o qual necessita de temperaturas baixas para evitar a pa-
ne de seus sistemas e equipamentos eletrônicos. Nestes ambien-
tes, os tripulantes encontram-se propensos a desenvolver qua-
dros de estresse térmico.

Assim, por meio desta revisão na literatura, é possível verificar 
que as doenças térmicas podem facilmente estar presentes no dia-
-a-dia dos militares da MB, nos diversos meios e cenários em atuam, 
ressaltando-se a importância da existência de protocolos de atendi-
mento e materiais apropriados, para uma resposta médica adequa-
da nestas situações, diminuindo assim as consequências por vezes 
desastrosas destes quadros. 

CONCLUSÕES
As doenças térmicas são uma realidade nas atividades operati-

vas da MB e esta premissa sugere que os socorristas, isto é militares 
que não pertencem à área de saúde, e os profissionais da área, de-

Tabela 1: Aumento de temperatura corporal e sintomas.

Temperatura 
Central

Sinais E Sintomas

38,3 ° C

O corpo dissipa o calor tão rapidamente quanto 
possível pela transpiração, mas devido a 

vasodilatação periférica a pele fica avermelhada e 
quente ao toque

Taquicardia e hipotensão marcam o início de 
exaustão pelo calor

38,8 °C
Vertigens, Náuseas, Dispnéia, Cefaléia, Síncope, 

Pele seca 
Falha dos sistemas de arrefecimento

> 39,4 ° C
Astenia, Vômitos, Cefaéia 

Trata-se de uma emergência médica

> 40 ° C
Confusão, Desidratação 

Convulsões podem ocorrer

> 40,5 ° C
Delírio 

Falência dos órgãos

> 41 ° C Convulsões

> 41,5 ° C Coma

> 42,2 ° C Morte

Fonte: http://www.public.navy.mil/navsafecen/ 
Documents/safety-gouge/SafetyGouge9.pdf

Tabela 2: Abordagem terapêutica nos casos de doenças do calor.

Tipo de resfriamento Descrição

Técnicas de resfriamento externo
Cobrir com toalhas molhadas e 

ventilar

Métodos de resfriamento 
evaporativo

Despir o indivíduo e molhar com 
água morna e em seguida ventilar 

com grandes ventiladores.

(mais seguro)

Métodos de imersão Sacos de gelo entre as axilas, 
virilhas e pescoço;

(complicado devido a 
vasoconstrição)

Cobrir o corpo todo com gelo;

Cobrir com cobertor gelado.

Técnicas de resfriamento interno
(pode causar intoxicação pela 

água)

Lavagem peritonial gelada;

Lavagem gástrica gelada;

Bypass cardiopulmonar

Fonte: Sabirats, 2006. 

Em relação ao frio, quando há exposição a baixas temperaturas 
ocorre perda de calor mais rápida do que a capacidade do organismo 
produzir, e com o tempo prolongado nesta situação, o corpo utiliza-
rá a energia armazenada e invarialvelmente ocorrerá a hipotermia.19

A hipotermia é a diminuição da temperatura central do corpo até 
níveis nas quais as funções musculares e cerebrais não funcionam 
mais de forma adequada.20

A redução da temperatura corporal desencadeia, por ação do 
hipotálamo, mecanismos de produção de calor como a termogênese 
muscular e a libertação de catecolaminas.21

A hipotermia pode ser classificada clinicamente com base em si-
nais e sintomas, com a utilização do sistema suíço de estadiamento, 
visto na (Tabela 3), com a grande vantagem de ser aplicado mesmo 
sem a aferição da temperatura central do corpo, como geralmente é 
o caso fora do ambiente hospitalar. Uma limitação deste sistema é 
que os indivíduos podem variar na resposta fisiológica à hipotermia, 
para tanto, a presença do calafrio deve ser considerada como o pri-
meiro estágio da mesma.6,22

Tabela 3: Classificação Suíça da Hipotermia.

Hipotermia Temperatura °C Condição da Vítima
Grau I 35 a 32 Consciente, com Calafrios.

Grau II 32 a 28
Rebaixamento do nível de 
consciência, sem calafrios.

Grau III 28 a 24 Inconsciente
Grau IV 24 a 15 Morte aparente

Grau V < 15
Sinais de congelamento (caixa 

torácica) morte.

Fonte: Soteras – Curso Internacional de Medicina de Montanha, 2015.

O manejo dos pacientes com algum grau de hipotermia baseia-se 
no Suporte Básico de Vida, caso se faça necessário e em evitar a per-
da adicional de calor, retirando-se as vestimentas molhadas ou úmidas 
e protegendo a vítima do solo e do vento, para em seguida iniciar o re-
aquecimento. Os movimentos bruscos deverão ser evitados no manejo 
do paciente já que isso poderia precipitar arritmias cardíacas.23

Deve-se remover a vítima para um local quente ou abrigo, retirar 
as roupas molhdas e aquecer primeiramente o centro do corpo, pelo 
peito, pescoço e virilha, sem esquecer a cabeça, pode-se utilizar um 
cobertor elétrico se disponível, ou mesmo o contato direto com ou-
tras pessoas, mantendo-se em camadas os cobertores, vestimentas, 
toalhas e lençóis. Bebidas quentes podem ajudar a aumentar a tem-
peratura do corpo, mas bebidas alcoólicas não devem ser utilizadas, 
tampouco oferecidas para uma pessoa inconsciente.20

Uma vítima hipotérmica, aparentemente sem pulso e respiração, 
não significa uma vítima em óbito, a ausência de pulso deve ser ve-
rificada cuidadosamente por mais de 60 segundos31 e não significa 
que as compressões torácicas tenham que ser realizadas, pois o 
quadro pode ser causado pela própria hipotermia e resulta em geral 
da maior rigidez dos tecidos associada a uma frequência cardíaca 
extremamente baixa. Nestas condições a massagem cardíaca pode-
rá causar também a fibrilação ventricular.13,24

O frio afeta a capacidade de trabalho dos músculos, consideran-
do-se que a eficiência é a relação entre o trabalho mecânico e o con-
sumo de energia, em termos de biomecânica, no frio, seres humanos 
têm uma eficiência de 10-25 %, o que significa que entre 75-90 % 
de toda a energia, a partir de moléculas de trifosfato de adenosina 
(ATP), é desperdiçado para a produção de calor.25

Em estresses associados ao frio, o corpo humano tende a buscar 
a conservação de energia. Há vasoconstrição periférica na tentativa 
de reduzir a convecção térmica na pele, o que reduz a perda de calor, 
ocorre também a piloereção e o aparecimento dos tremores para ge-
rar calor por trabalho muscular. A frequência cardíaca e a respiratória 
são também reduzidas.26

As vítimas de hipotermia devem ser mobilizadas com suavidade, 
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25. Rivera O. Un breve ensayo sobre el trail running en condi-
ciones invernales (Parte I) [Internet]. 2013 dic [acesso em 28 maio 
2015]. Disponível em: http://os2o.com/blog/un-breve-ensayo-sobre-
-el-trail-running-en-condiciones-invernales-parte-i/

26. Chi CF, Shih YC, Chen WL. Effect of cold immersion on grip force, 
EMG, and thermal discomfort. Int J Ind Ergon. 2012;42(1)113-21.

27. Brooks CJ. Survival in cold water: a report prepared for 
transport Canada [Internet]. Dartmounth: Survival Systems; 2001 
[acesso em 27 maio 2015]. Disponível em:  http://www.ntsb.gov/
news/events/Documents/2010_Fishing_Vessel_Safety_FRM-Pa-
nel5e2-Hiscock.pdf.

28. US Navy. Manual of preventive medicine. Navmed P-5010-3. 

Rev 2. Washington: Department of the Navy; 2009.
29. US Navy. Naval Safety Center. Acquisition safety: heat stress 

[Internet]. Norfolk, VA: Naval Safety Center; [20--] [acesso em 27 maio 
2015]. Disponível em: http://www.public.navy.mil/navsafecen/Pages/
acquisition/heat_stress.aspx#common.

30. Castellani JW, Young AJ. Health and performance challenges 
during sports training and competition in cold weather. Br J Sport 
Med. 2012;46(11):788–91.

Como citar este artigo: Luz HS, Zucolotto P, Quineper JN. Síndro-
mes térmicas com fator de risco para os militares da Marinha do Bra-
sil. Arq Bras Med Naval. 2015 jan/dez;76(1):84-89.

vem estar atentos aos diversos fatores ambientais, climáticos, equi-
pamentos, uniformes e preparo físico dos tripulantes dos diversos 
meios operativos, empregados em operações e exercícios, manten-
do considerável grau de exposição aos riscos relacionados às sín-
dromes do calor ou do frio.

Para a Medicina Operativa, as doenças relacionadas às tempe-
raturas possuem grande importância, tanto pelo risco de interferirem 
na capacidade de combate das forças e meios empregados como 
pelos danos que podem causar aos militares acometidos.

O reconhecimento correto das mesmas e as condutas terapêu-
ticas adequadas dependem de protocolos e materiais específicos 
e podem mudar drasticamente o prognóstico ao serem abordados 
por socorristas e profissionais de saúde devidamente capacitados. 
Portanto, cabe à Medicina Operativa estudar o assunto e regular a 
atuação dos socorristas e profissionais de saúde embarcados, com 
a aplicação de protocolos e padronização de equipamentos para o 
tratamento destas doenças.

Não há, até o momento, uma estatística da incidência dessas 
Síndromes Térmicas, no âmbito da MB, por isso, maiores estudos 
deverão ser desenvolvidos, a fim de elevar a consciência situacional 
a respeito desses problemas e assim, apoiadas em comprovadas es-
tratégias de prevenção e tratamento, após o rápido reconhecimento 
das mesmas, a Medicina Operativa regule a atuação dos profissio-
nais de saúde e socorristas, nos diversos meios e forças emprega-
das em operações e exercícios e contribua também na proteção dos 
militares durante a defesa da Amazônia Azul.
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Central 
temperature

Signs and symptoms

38,3 ° C

The body dissipate heat as rapidly as possible to the 
perspiration, but due to peripheral vasodilatation the skin 

becomes red and warm to the touch tachycardia and 
hypotension mark the beginning of heat exhaustion

38,8 °C
Dizziness, nausea, dyspnea, headache, syncope, Dry 

Skin
Failure of cooling systems

> 39,4 ° C
Asthenia, Vomiting, Headache

It is a medical emergency

> 40 ° C
Confusion, dehydration

Seizures may occur

> 40,5 ° C Delirium and parts fail

> 41 ° C Convulsion

> 41,5 ° C Coma

> 42,2 ° C death

Table 1: Symptoms related to body temperature

METHODS
This article is methodological basis non-systematic literature 

review of manuals, articles, books and websites of the World Wide 
Web, in order to identify the main Thermal Diseases with the po-
tential to affect the military of BN in professional activities, and 
thus compromise combat capability, causing casualties or acci-
dents in operations, maneuvers and exercises as well as summa-
rize the main appropriate therapeutic procedures for each situation 
by serving as a source of information for health professionals on 
the operating means.

RESULTS
Man as a homeothermic animal has the ability to maintain body 

temperature within a predetermined range despite variations in the 
thermal environment. This temperature is around 37°C order, with very 
narrow limits – between 36.1 and 37.2°C –, 32°C being the lower limit 
and 42°C as the maximum limit for life support as seen in Figure 1.5

in core body temperature above 40 ° C, being the most severe mani-
festation of syndromes. It occurs by failure of heat dissipation mecha-
nisms, unlike fever where there is a failure of the hypothalamic regu-
lation. It causes damage to body tissues, the commitment of multiple 
organs and disseminated intravascular coagulation due to a systemic 
inflammatory response. 13-15 Table 1 shows the main manifestations of 
heat-related illnesses.

The exertional heat stroke can develop within hours in athletes or 
anyone who conducts activities involving intense physical activities.16

The purpose of treatment is cooling the body while maintaining 

Figure 1: Body Temperature response according to the variation of 
environmental temperature

The body temperature control (36° to 37.5°C) is performed by a 
neural feedback system and almost all of these mechanisms operate 
through regulatory temperature centers in the hypothalamus.6  

The metabolism and the activities performed by the human be-
ing generate heat. The body has heat dissipation mechanisms as a 
regulatory mechanism. Figure 2 shows the mechanisms of heat ex-
change. When there is overloading of exchange mechanisms, there is 
a great work from the physiological point of view to keep the internal 
temperature controlled, it is said, then, that it is in discomfort or ther-
mal stress.7-8

The thermal stress corresponds to the state in which the physio-
logical and psychological systems are affected by ambient tempera-
ture, when it is in extreme levels. Effects such as irritability, aggression, 
distraction, discomfort due to sweating, tremors, and changes in heart 
rate, cause negative effects on workers’ health and can cause death.9

For the US Navy, the heat stress is any combination of air tempera-
ture, thermal radiation, humidity, air flow, workload and health condi-
tions which interfere with the regulation of body temperature.10

In a study conducted between military belonging to the US army, 
hospitalized due to heat diseases, covering the period between 1980 
and 2002, a total of 5,246 hospitalizations was found, with a total of 
37 deaths.11

Velez et al. conducted a study among military population in France 
who worked on submarines and in hot environments, and concluded 
that exposure to high temperatures is a risk factor for infertility.12

Hyperthermia or heatstroke is characterized by a drastic increase 

Figure: 2 Heat exchange mechanisms 
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ABSTRACT
The Brazilian Navy is active in different geographic locations in Brazil and abroad, either by making real missions or rigorous physical training, 

which frequently occurs, requiring a high degree of physical and psychological healthiness, especially regarding the exposure of the employed 
crew to large amplitudes temperature during activities. Even man being a homeothermic animal and capable of maintaining body temperature 
within a predetermined range in an environment with temperature variations, can develop thermal stress conditions when exposed to environmen-
tal extremes in temperature. In operational activities of the BN, the important thermal diseases are hyperthermia, hypothermia and immersion in 
cold water. The consequences of these changes may result from a simple physical discomfort to severe injury with sequelae, resulting in lethal 
outcome. This paper reviews the literature covering manuals, articles, books and sites of the World Wide Web on the topic by emphasizing the clin-
ical manifestations and treatment of Thermal Diseases. It aims to serve as a source of information, especially for health professionals employed in 
the operating means on the potential risk of physical impairment of exposed military and the impact on routine or operational activities of the BN.

Keywords: Hyperthermia; Hypothermia

INTRODUCTION
The Brazilian Navy (BN) is present throughout the country, with an increasing presence on the international scene, as currently seen in oper-

ations in Lebanon, Haiti, Namibia, and Antarctica, among others, confirming the projection of the force in the international context. The BN is also 
active in different operating environments such as the Navy, the Riverside, the Glacial and the Earthly. 1-2

Considering the diversity of geographies, areas of operation and the variety of means employed, it often occurs exposure of their crew to ad-
verse weather conditions, with extreme temperatures or major temperature variations, during the execution of operational activities.

Body temperature will be influenced by two distinct factors: environmental (humidity, radiant heat and wind speed) and individual (age, weight, 
physical condition, clothing and comorbidities).3

The thermal stress can be regarded as the psychophysiological state in which a person is submitted, when exposed to environmental ex-
tremes of cold and heat.4

The main discussed thermal diseases, related to manifestations and treatment approaches, are hyperthermia, hypothermia and the impact 
of immersion in cold water.

Despite the peculiarities of each type of operation and environmental influence on the military, proper recognition of the temperature effects 
on the body, as well as therapeutic approaches for each situation, aims to contribute to maintenance of physical and mental healthiness of em-
ployed crews.

Thus, the paper is intended to promote discussion on this topic, based on scientific procedures, and identify the influence of temperature on 
the performance of the crew of the various means of the Squadron and the Marine Corps, in specific military activities, as well as contribute to the 
development of standards and protocols for use by health professionals in shares of Operative Medicine.

1 In charge of the Medical Center of the Technical Division of Marine Operations, International Mountain Medicine Diploma
2 Assistant of the Division of Operational Medicine Center of Marine Operations, Orthopaedist and Traumatologist
3 In charge of the Comandante Ferraz Antarctic Station Infirmary, Certificate in Advanced Wilderness Life Support
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With regard to the immersion in cold water, this being considered 
a good conductor of heat, it will cause the body’s heat loss by conduc-
tion, without ignoring the loss by convection.27

Figure 3 shows the positions known as HELP (Heat Escape Less-
ening Position) and Huddle for one or more persons respectively. Both 
are for remaining in cold water, being able to extend the survival time 
up for hours to reduce the loss of heat to the water, but they are de-
pendent on life-saving devices. The survival time will be influenced, 
besides the water temperature, by other factors such as age, sex, body 
composition, physical fitness and nutritional status, among others.18

In immersion, hypothermia begins to manifest when the water tem-
perature is below 25°C. The estimated survival time in cold water is 
shown in Table 4, considering the use of a flotation device. The cold 
disease by immersion can occur regardless of the ambient tempera-
ture, either in hot or cold climates, especially in trauma victims. 20, 22 The 
thermal cold stress is most pronounced in the case of immersion, even 
when exposure is the same as the ground temperature.17

victim is already. To this end, the Swiss scale, shown above in Table 3, 
facilitates the correct classification of the patient even if there is no ac-
cess to thermometers at the time of rescue.

On several occasions, the internal environment of surface assets 
can also present determinants variations to thermal stress, such as 
the Engine Room, with its high temperatures, or in the Operation and 
Combat Center (OCC), which requires low temperatures to prevent 
failure of their systems and electronic equipment. In these settings, the 
military are likely to develop frameworks of thermal stress.

Thus, through this literature review, it is possible to verify that the 
thermal diseases can easily be present in the day-to-day activity of the 
BN military, in different ways and settings in which they operate. Em-
phasizing the importance of service protocols and materials to an ap-
propriate medical response in these situations, reduce the disastrous 
consequences that may happen sometime.

CONCLUSIONS
Thermal diseases are a reality in operational activities of the BN 

and this premise suggests that the first responders, i.e. military who 
are not of health sector and health professionals, should be aware 
of several environmental factors, weather, equipment, uniforms and 
physical condition of the crew in various operating means, employed 
in operations and exercises, maintaining considerable degree of expo-
sure to risks related to heat or cold syndromes.

For Operational Medicine, diseases related to temperature are of 
great importance, both for might interfere with the combat capability of 
the forces and the means employed as the damage that can cause to 
affected military.

The correct recognition and the appropriate therapeutic pro-
cedures depend on protocols and specific materials that can dra-
matically change the prognosis when being approached by first 
responders and properly trained health professionals. Therefore, it 
is up to the Operational Medicine study the issue and regulate the 
actions of first responders and health professionals on board by 
applying protocols and standardization of equipment for the treat-
ment of these diseases.

Until now, there is no statistical incidence of these thermal syn-
dromes within the BN. So, further studies should be developed in order 
to enhance the situational awareness of these problems, and thereby 
supported by proven strategies for prevention and treatment, after the 
rapid recognition of them, the Operational Medicine regulates the work 
of health professionals and first responders in various means and forc-
es employed in operations and exercises, also contributing to the pro-
tection of the military during the defense of the Blue Amazon.
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Table 4 - Approximate time of survival in cold water.

Water Temperature Survival Time

0 ºC 10 minutes

5 ºC 30 minutes

10 ºC 1,5 hours

15 ºC 6 hours

Source: Sabirats, 2006.

In cases where the rescue cannot occur in the first 10 to 20 min-
utes, it may cause loss of strength in hands and its tactile ability, further 
decreasing the victim’s possibilities to perform self-rescue actions.27

When there is a need to occur immersion in cold water, it should be 
done slowly and progressively, seeking to keep the head above water, 
controlled breathing and avoid panic, because excessive movements 
in the water increase the loss of heat.23

DISCUSSION
The study of different thermal syndromes should occupy a prom-

inent place in the context of Operational Medicine in BN, given their 
impact on the ability of combat forces. Heat and cold can affect the 
preparation and performance of the military, causing major impact on 
military operations.17

The military is more likely to heat disorders, because the situations 
of combat or training and uniform with its accessories can increase 
heat stress and change the compensatory behaviors, such as seeking 
shade, rest and drink more water.

Exposure to heat increases fatigue and decreases the comfort, 
productivity, efficiency and readiness capacity of the combatant, in-
cluding vehicle operating capacity, as these conditions may significant-
ly affect mental alertness, even before changing the ability to perform-
ing manual tasks.28-29

However, the human body is more susceptible to thermal stress by 
cold because the physiological responses to low temperatures are less 
efficient than their own against exposure to heat.30

Hypothermic victim can be approached and treated more efficient-
ly if the rescuer or health professional has the sense in which level the 

the target temperature of 38.9°C. The garments should be removed 
for cooling of the skin and the use of fans to provide air circulation. To 
prevent the reheating is utilized an aggressive therapy immersion in 
ice water for 2 minutes. The application of cold compresses or reus-
able ice in large areas of the body circulation is an alternative to the 
immersion.17

The patient should be removed to a cool place, placed in a reclin-
ing position and realized the hydric reposition by oral or intravenous 
form, depending on the clinical conditions.18 Table 2 shows the main 
conduits in cases of Hyperthermia.

from the ground and wind, then start the reheating. The sudden move-
ments in the management of patients may precipitate cardiac arrhyth-
mias and should be avoided.23

The initial procedure consists of removing the victim into a warm 
place or shelter, remove wet clothes and firstly heat the center of the 
body, the chest, neck and groin, without forgetting the head. One can 
use an electric blanket if available, or even direct contact with others, 
keeping layered blankets, clothing, towels and sheets. Hot beverages 
can help increase the body temperature, but alcohol should not be 
used, nor offered to an unconscious person.20

A hypothermic victim, apparently without pulse and respiration, by 
no means a victim in death. The absence of pulse should be checked 
carefully for more than 60 seconds31 and does not mean that chest 
compressions have to be made as the condition may be caused by hy-
pothermia itself and it normally results in increased stiffness of tissues 
associated with an extremely low heart rate. Under these conditions, 
the cardiac massage may also cause Ventricular Fibrillation.13, 24

The cold affects the working capacity of the muscles. Considering 
that the efficiency is the ratio of mechanical work and energy con-
sumption, in terms of biomechanics, in the cold, humans have a 10-25 
% efficiency, which means that between 75-90 % of the energy, from 
adenosine triphosphate molecules (ATP), is wasted to heat.25

In stresses associated with cold, the human body tends to look for 
energy conservation. There is peripheral vasoconstriction in order to 
reduce thermal convection in the skin which reduces heat loss. It al-
so occurs piloerection and the onset of shivering to generate heat for 
muscular work. The heart rate and breathing are also reduced.26

Hypothermic victims should be smoothly moved, as the sudden 
movements could precipitate the collapse of the core temperature and 
trigger Ventricular Fibrillation by contact of the heart with blood at low 
temperature. The Ringer Lactate should not be used due to the inability 
of the hypothermic liver to metabolize lactate, then, use warm saline 
solution between 38° to 45°C for intravenous use.20

Cooling Type Description

External cooling techniques
Cooling Methods evaporative 

(safer)

Cover with wet towels and ventilate
Strip the individual and wet with warm 

water and then ventilate with large fans.

Immersion Methods
(complicated due to 

vasoconstriction)

Bags of ice between the armpits, groin 
and neck;

Cover the entire body with ice;
Cover with cold blanket

Technical internal cooling  
(may cause water 

intoxication)

Cold peritoneal lavage;
Cold gastric lavage;

cardiopulmonary bypass

Table 2: The therapeutic approach in the case of heat disease.

In relation to cold, when there is exposure to low temperatures, 
heat loss occurs faster than the body’s ability to produce it. If the body 
stays in this situation for a long time, it will use the energy stored and 
inevitably will occur hypothermia.19

Hypothermia is a decrease in body core temperature to a level 
where muscle and brain functions no longer work properly.20

The reduction of body temperature triggers, by the action of the hy-
pothalamus, heat generation mechanisms as muscle thermogenesis 
and release of catecholamines.21

Hypothermia can be classified clinically based on signs and symp-
toms with the use of Swiss classification system, seen in Table 3. It 
has the great advantage of being applied even without measuring the 
core body temperature, as it is usually the case outside the hospital 
environment. A limitation of this system is that individuals may vary 
in physiological response to hypothermia, therefore, the presence of 
chills should be considered as the first stage of it.6, 22

Hypothermia Temperature ° C Victim condition

Stage I 35 -32 Conscious, with chills.

Stage II 32 - 28
Decreased level of consciousness, 

without chills

Stage  III 28 - 24 Unconscious

Stage IV 24 - 15 apparent death

Stage V < 15 Freezing signals (rib cage) death.

Table 3: Swiss Classification of hypothermia.

Source: Soteras - International Course in Mountain Medicine, 2015.

The management of patients with some degree of hypothermia 
is based on Basic Life Support. If necessary to prevent further loss of 
heat, wet or damp clothing should always be removed to protect victim 

Figure 3: positions known as HELP (Heat Escape Lessening Position) and 
Huddle for one or more persons respectively.

Source:  PHTLS Manual, 2006. 
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