
ARTIGO HISTÓRICO/HISTORICAL ARTICLE

Perícia Médica na Marinha – Curiosidades Históricas
Navy Medical Inspection Center – Historical Curiosities  

ARTIGOS ORIGINAIS/ORIGINAL ARTICLES

A prevalência do tabagismo em portadores de diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica  em um Centro Municipal de Saúde do Rio de Janeiro  
The prevalence of smoking in patients with diabetes mellitus and systemic arterial hypertension in a Health Care Center in the city of Rio de Janeiro

Evolução do perfil de sensibilidade das cepas de Acinetobacter baumannii isoladas no Hospital Naval Marcílio Dias entre janeiro de 2006 e junho de 2010  
Evolution of the sensitivity profile of Acinetobacter baumannii strains isolated in Hospital Naval Marcílio Dias between January 2006 and June 2010 

Avaliação do risco nutricional pelo método antropométrico de idosos hospitalizados em um hospital terciário de alta complexidade do município  
do Rio de Janeiro, RJ 
Assessment of nutritional risk by anthropometric method in hospitalized elderly patients in a tertiary hospital of high complexity in the city  
of Rio de Janeiro, RJ

Prevalência e fatores intrínsecos relacionados a oclusopatias em pré-escolares sob privação social 
Prevalence and intrinsic factors relationed to malocclusions in preschoolar children under social deprivation

Qualidade de vida no trabalho: uma contribuição do docente em enfermagem 
Quality of work environment: a contribution from nursing instructors 

REVISÃO DE LITERATURA/LITERATURE REVIEW

Serviço residencial terapêutico: dispositivo alternativo em saúde mental 
Therapeutic residential service: an alternative device in mental health

VOLUME  73 N.1 JANEIRO/DEZEMBRO 2012 – ISSN O365074-X



2 
I A

rq
. B

ra
s.

 M
ed

. N
av

al
, R

io
 d

e 
Ja

ne
iro

, 7
3(

1)

3 
I A

rq
. B

ra
s.

 M
ed

. N
av

al
, R

io
 d

e 
Ja

ne
iro

, 7
3 

(1
)

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

Ao comemorarmos o 163o aniversário do Corpo de Saúde da 
Marinha, lançamos a 73a edição da revista Arquivos Brasilei-
ros de Medicina Naval. Desde 1940, ela representa a nossa 
vocação para a pesquisa e para as atividades científicas. É 

elaborada por abnegados profissionais que, além de desenvolverem 
seu diuturno trabalho assistencial, operativo e pericial, entre outros, en-
contram tempo e força, inspirados por sentimentos de inquietude e fas-
cínio que sempre motivaram os idealistas e os empreendedores. Nossa 
revista mostra mais uma vez sua pujança, ao exibir artigos originais e 
revisão de literatura de origens multiprofissionais, bem demonstrando 
a diversidade do trabalho desenvolvido pelo CSM, e reafirmando que a 
pesquisa e o ensino das artes do cuidar fazem parte da nossa missão. 
Além disso, divulga à comunidade científica internacional a qualidade 
dos serviços prestados, e reafirma que é possível alinhar, com o rigor 
da ética, assistência de boa qualidade, pesquisa e ensino.

Nesse viés, vale ressaltar que, em 2012, o Hospital Naval Mar-
cílio Dias, por meio do Instituto de Pesquisas Biomédicas (IPB), 
tornou-se uma Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT). Destarte, 
incorporou-se a um seleto grupo de instituições nacionais aptas a 
receberem investimentos da área de Ciência e Tecnologia. Em 2012, 
já são 31 pesquisas em andamento, com destaque para: Estudo ex-
perimental comparativo da regeneração nervosa periférica com neu-
totubo e autoenxerto; Desenvolvimento de protótipo de treinamento 
de valvuloplastia cardíaca; Desenvolvimento de metodologia analítica 
para análise de cocaína e seus metabólitos em cabelo por cromato-
grafia líquida acoplada à espectrometria de massas em tandem; De-
senvolvimento de metodologia analítica para análise de carabinoides 
e seus metabólitos em cabelo por cromatografia líquida acoplada à 
espectrometria de massas em tandem; Desenvolvimento de curativo 
biológico a partir de membrana amniótica; Seleção de células-tronco 
CD34+ no sangue de cordão e Utilização de células-tronco na 3a den-
tição, além de 23 projetos de pesquisa clínica.

Obtivemos o primeiro financiamento público específico para pes-
quisa, por meio da Fundação de Pesquisa do Estado do Rio de Ja-
neiro (FAPERJ), com a interveniência da Fundação de Pesquisa dos 
Amigos do Hospital Naval Marcílio Dias (AMARCÍLIO), o qual se des-
tina à implementação de infraestrutura do laboratório de biologia ce-
lular e formação de um biobanco. Esperamos que tais ações sirvam 
de chamamento e incentivo aos jovens oficiais, para que possamos, 
cada vez mais, adentrar o desafiante mundo da pesquisa em saú-
de, promovendo e disseminando conhecimento, elevando o nome do 
nosso CSM a patamares cada vez mais altos.

Estou certo de que os artigos e trabalhos selecionados propor-
cionarão agradáveis momentos de leitura, e constituir-se-ão em pro-
fícua fonte de consulta e informação. Despertarão, por certo, novas 
ideias e expressivas participações em edições futuras.  

A todos que, direta ou indiretamente contribuíram para esta edi-
ção, em especial o Editor e o Conselho Editorial, os nossos mais 
sinceros votos de louvor e agradecimento. A todos os integrantes do 
CSM, militares e civis, cumprimento por mais este aniversário.

Viva o Corpo de Saúde da Marinha!
Celso Barbosa Montenegro
             Vice-Almirante (Md)

Diretor de Saúde da Marinha

As we celebrate the 163rd anniversary of the Navy Medical 
Corps (CSM), we launched the 73rd edition of the journal Ar-
quivos Brasileiros de Medicina Naval. Since 1940, it repre-
sents our vocation to the research and scientific activities. It 

is developed by selfless professionals who, in addition to developing 
their daytime health care, inspection and operational duties, among 
others, devoted their time and efforts for this journal to be published, 
all of them inspired by feelings of unease and fascination which have 
always motivated idealists and entrepreneurs. Once again our journal 
shows its strength in presenting original articles and literature review 
of multidisciplinary background, as well as in demonstrating the di-
versity of the work developed by CSM and in reaffirming that the re-
search and teaching of the arts in healthcare are part of our mission. 
Moreover, it disseminates to the international scientific community 
the quality of the services provided, and reaffirms that it is possible 
to align, with ethical rigor, good quality care, research and teaching.

In this sense, it is noteworthy that in 2012, the Hospital Naval 
Marcílio Dias, through the Instituto de Pesquisas Biomédicas - IPB 
(Institute of Biomedical Research), has become an Institution of 
Science and Technology (ICT). Thus, it has joined a select group of 
national institutions capable of receiving investment from the Scien-
ce and Technology area.  In 2012, there are already 31 ongoing stu-
dies, particularly for: Comparative experimental study of peripheral 
nerve regeneration with neural tube and autograft; Development of 
prototype training for heart valvuloplasty; Development of analytical 
methodology for analysis of cocaine and metabolites in hair by liquid 
chromatography-coupled tandem mass spectrometry; Development 
of analytical methodology for analysis of cannabinoids and metabo-
lites in hair by liquid chromatography-coupled tandem mass spectro-
metry; Development of biological dressing from amniotic membrane; 
Screening of CD34+ stem cells in the cord blood and Use of stem 
cells in the 3rd dentition, in addition to 23 clinical research projects.

We obtained the first specific public funding for research through 
the Fundação de Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ 
(Research Foundation of the State of Rio de Janeiro), with the inter-
vention of the Fundação de Pesquisa dos Amigos do Hospital Naval 
Marcílio Dias - AMARCÍLIO (Research Foundation of the Friends of 
Naval Hospital Marcílio Dias), which is intended to implement the in-
frastructure for the laboratory of cell biology and to build a biobank. 
We hope that such actions serve as a call and encouragement to 
young officers, so that we may increasingly enter the challenging 
world of health research, promoting and disseminating knowledge, 
bringing the name of our CSM to increasingly higher levels.

There is no doubt that the selected articles and papers will pro-
vide pleasant entertainment and will be a useful source of informa-
tion. It will certainly stimulate new ideas and significant participation 
in future editions.  

I would like to express my sincere thanks to all who directly or 
indirectly contributed to this issue and specially the Editor and Edi-
torial Board. I salute all military and civilian members of CSM for 
one more year of celebration. 

Congratulations to the Navy Medical Corps!
Celso Barbosa Montenegro

             Vice-Admiral (Md)
Navy Health Care Director
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Editorial                                         

O
volume número 73 de nossa revista Arquivos Bra-

sileiros de Medicina Naval (ABMN) vem mais uma 

vez demonstrar a abrangência e versatilidade do 

Sistema de Saúde da Marinha. Os artigos cientí-

ficos apresentados contemplam as diversas áreas da saúde, 

tornando claro que, além das funções assistenciais, periciais 

e operativas, os profissionais, dotados de extrema dedicação 

e esforço pessoal, alcançam também níveis de excelência na 

produção científica.

Salientamos a qualidade dos trabalhos desenvolvidos nas 

mais variadas unidades de saúde da MB, abrangendo uma 

vasta gama do conhecimento em saúde, indo desde a ela-

boração de artigo histórico desenvolvido a partir de profundo 

conhecimento da Medicina até estudos epidemiológicos com-

plexos desenvolvidos em unidades hospitalares. Aos autores, 

meu mais sincero reconhecimento.

Aproveito a oportunidade para agradecer aos membros 

do Conselho Editorial deste periódico, que cederam parte de 

seu precioso tempo, com o objetivo único de manter nossa 

revista cada vez mais qualificada.

Não poderia também deixar de lembrar meu antecessor 

na função de editor chefe da ABMN, o Capitão-de-Mar-e-

-Guerra (Md) Roberto Eduardo Gomes Casella Aversa, cuja 

personalidade, espírito empreendedor, criatividade e abne-

gação ficaram gravados da história recente desta revista e 

permanecem como estímulo e exemplo para todos nós. 

Esperamos que as informações contidas nas próximas 

páginas possam, de alguma forma, agregar conhecimento e 

servir como incentivo à pesquisa na área de saúde.

Obrigado
André Germano De Lorenzi

Capitão-de-Mar-e-Guerra (Md)

Editor-Chefe

T
R he 73rd edition of our journal Brazilian Archives of 

Naval Medicine (Arquivos Brasileiros de Medicina Na-

val - ABMN) has once again demonstrated the breadth 

and versatility of the Navy Health System. The scientif-

ic papers address several areas of health, making it clear that, 

in addition to health care, inspection and operational duties, the 

professionals – endowed with extreme dedication and personal 

effort – also reach levels of excellence in scientific production

We emphasize the quality of the work performed in several 

health units of the Brazilian Navy (MB), covering a wide range of 

health knowledge, ranging from the drafting of the historical article 

developed from deep knowledge in Medicine to complex epidemio-

logical studies developed in hospital units. To the authors, my most 

sincere appreciation.

I would like to take this opportunity to thank the members of 

the Editorial Board of this journal, who devoted part of their pre-

cious time, with the only goal of keeping our journal increasingly 

more qualified.

It would be remiss of me not to acknowledge my predecessor 

in the role of chief editor of ABMN, the Captain (Md) Roberto Ed-

uardo Gomes Casella Aversa, whose personality, entrepreneurial 

spirit, creativity and dedication were recorded in the recent his-

tory of this journal and remain as an example and inspiration to 

all of us. 

We hope the information provided in the following pages 

may somehow add knowledge and serve as incentive for re-

search in healthcare.

Thank you.

André Germano De Lorenzi
Captain (Md)

Chief Editor
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Comunicação Breve                                         

A ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE 
ENSINO MÉDICO BASEADO EM SIMULAÇÃO 
DO HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS – RJ 

CMG (Md) Carlos Eduardo de Loureiro Araujo

RESUMO

Discute-se na presente comunicação, alguns aspectos da teoria da aprendizagem que sustentam o uso da simulação como auxílio na 

formação dos alunos nas Escolas de Medicina e a experiência adquirida na estruturação e implantação do Núcleo de Ensino Médico Baseado 

em Simulação (NEMBS) do Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD).  

Palavras-chave: Simulação; Capacitação; Medicina/educação continuada; Núcleo de Ensino Médico Baseado em Simulação; 

Hospital Naval Marcílio Dias.

“Aprender sempre foi e sempre será a paixão do ser humano”

Ivana Magalhães Pontes

INTRODUÇÃO

O Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD), situado no estado do Rio de Janeiro, é o hospital terciário do Sistema de Saúde da Marinha (SSM) 

e possui na sua organização administrativa uma Vice-Diretoria de Ensino, que em novembro de 2008 passou a oferecer aos alunos dos di-

versos cursos ministrados (nível médio e superior) na Escola de Saúde um aprendizado baseado em simulação. A iniciativa de se utilizar tal 

metodologia surgiu da necessidade dos alunos e preceptores do Programa de Residência Médica (PRM), da Clínica Médica, de estudar um 

protocolo para o atendimento a paciente com choque séptico, mais especificamente, a indicação da dobutamina em tal grupo de pacientes. 

O uso da simulação como ferramenta de ensino médico tem como principal objetivo o desenvolvimento de habilidades na execução de 

tarefas em um ambiente controlado e vem ganhando força nas últimas décadas, principalmente com o surgimento de simuladores com capa-

cidade de reproduzir com fidedignidade as situações do cotidiano da prática médica.

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma revisão da bibliografia sobre as bases do ensino médico baseado em simulação 

e descrever o caminho que foi percorrido pelos coordenadores do Núcleo de Ensino Médico Baseado em Simulação (NEMBS) do HNMD na 

estruturação das suas atividades.

Diretor Policlínica Naval de Niterói. 

DESENVOLVENDO 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

A resolução CNE/CES nº 4, de 7 de novembro de 2001, que ins-

titui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Medicina, estabelece que a formação do médico tem como objetivo 

“dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício 

das seguintes competências e habilidades gerais”, são elas: atenção 

à saúde; tomada de decisões; comunicação; liderança; administração 

e gerenciamento; e educação permanente. Sendo assim, no período 

de graduação e, durante toda a vida profissional, o médico deve bus-

car o aprimoramento dessas habilidades. 

O binômio ensino-aprendizagem vem sendo discutido de uma 

forma ampla. Alguns teóricos nos forneceram uma nova visão so-

bre a arte de ensinar entre eles, as de Piaget e Vygotsky merecem 

especial atenção, principalmente por destacar a compreensão e não 

simplesmente a memorização. Segundo eles e de acordo com Botti & 

Rego, todos chegam à escola com conhecimentos prévios, crenças, 

conceitos e habilidades já adquiridos que influenciam sua maneira de 

ver o mundo, de percebê-lo e de interpretá-lo. Outro conceito que mu-

dou a forma do relacionamento do professor com o aluno diz respeito 

à “paixão de aprender”, que é relatado por Grossi. A autora realizou 

uma coletânea de vários pensadores e cita que “somos movidos pelo 

desejo de crescer, de aprender” e complementando, que “nós educa-

dores, também de ensinar”. 

Esse é o cenário em que o aluno está envolvido, ou seja, a 

existência de conhecimentos prévios e o desejo/paixão de apren-

der (denominada por Grossi de “a dor da falta”). Cabe então ao 

educador, segundo a autora, utilizar-se de ferramentas como a ob-

servação, o escutar e o falar para atingir o objetivo desejado. Es-

sa visão também implica, segundo Rodrigues, o desenvolvimento 

pessoal "na medida em que promove a atividade mental construtiva 

do aluno, responsável por transformá-lo em uma pessoa única, irre-

petível, no contexto de um grupo social determinado". O educador, 

segundo esse modelo, acompanha o desenvolvimento dos estu-

dantes, atuando ora como avaliador, ora como facilitador, ora como 

consultor. Dessa forma segundo Pelizzari, “o próprio educador, pra-

ticante da sua área de conhecimento, é uma ferramenta do saber 

do aluno. Se ele for apaixonado pela sua área de conhecimento e 

for capaz de encantar, o aluno poderá talvez perceber que existe al-

go pelo qual alguém de fato se interessou e que talvez possa valer 

a pena seguir o mesmo caminho”.

Estabelecendo o propósito de oferecer ao aluno a vivência 

de uma prática reflexiva, desenvolvendo habilidades cognitivas, 

psicomotoras e de atitudes, a simulação vem despontando como 

um relevante instrumento na educação médica. Sendo assim, 

seguindo a tradição de ensino e pesquisa do Corpo de Saúde 

da Marinha, na Escola de Saúde do HNMD iniciamos o uso des-

sa metodologia.

O NEMBS DO HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS

Em novembro de 2009, motivados pela existência na Escola de 

Saúde de um simulador real de pacientes (SimMan da Laerdal©), 

iniciaram-se as atividades no NEMBS. No ano de 2010 realizamos 

para os alunos do Programa de Residência Médica e alunos do 

Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, um estudo sobre os proto-

colos do Suporte Avançado de Vida em Cardiologia. O curso repre-

sentava um desafio para o grupo da Clínica Médica do Hospital e 

foi desenhado da seguinte maneira: módulos de quatro semanas 

e utilização de um ambiente virtual de aprendizado desenvolvido 

conjuntamente pelo Núcleo de Informática Aplicada à Educação e 

pelo Instituto de Computação da Universidade Estadual de Campi-

nas (TelEduc). Na primeira semana o aluno recebe no ambiente de 

ensino a distância um material teórico para estudo, o seu acesso 

pode ser efetuado pela intranet ou mesmo pela internet; na segun-

da semana é aplicado um teste, também pelo ambiente virtual de 

ensino, onde avaliamos os conhecimentos prévios do aluno; na ter-

ceira semana, utilizamos o simulador real de pacientes; e terminan-

do o módulo temos uma discussão sobre o desempenho de cada 

aluno, também utilizando a ferramenta de ensino a distância. Cabe 

ressaltar que antes da simulação os instrutores ministram uma mi-

niaula e, dessa forma, todos os alunos fazem uma revisão do as-

sunto antes de utilizar o simulador. 

A logomarca do NEMBS é representada por uma figura do tan-

gram, que significa a busca pelo desenvolvimento das habilidades e 

competências. Para servir de estímulo aos alunos e instrutores, foi 

criado um lema – simular, aprender e aplicar o conhecimento – que 

fica estampado em todos os documentos elaborados no Núcleo. Den-

tre os objetivos principais do Núcleo, destaca-se a preocupação com 

o trabalho em equipe e para cumprir tal objetivo incluímos no momen-

to da simulação um profissional de nível superior de enfermagem. 

Assim, o aluno irá trabalhar no ambiente da simulação com o mesmo 

profissional que encontrará na unidade de internação, melhorando a 

qualidade da assistência prestada aos usuários do SSM. 

O futuro do treinamento dos profissionais da área da saúde utili-

zando-se a metodologia descrita nesta Comunicação Breve, parece 

ser muito promissor. A constatação de que houve melhora na qualida-

de da assistência aos usuários e a melhor interação entre os profis-

sionais envolvidos no atendimento, pode ser utilizada como indicado-

res para os instrumentos de mensuração do ensino e assim, avaliar o 

impacto na aprendizagem dos alunos.
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PERÍCIA MÉDICA NA MARINHA:  
CURIOSIDADES HISTÓRICAS 

CMG (RM1-Md) Regis Augusto Maia Frutuoso 

Recebido em 11/6/2012
Aceito para publicação em 8/7/2012

RESUMO
O autor apresenta uma pesquisa documental dos arquivos do Departamento de Auditoria Médico-Pericial do Centro de Perícias Médicas 

da Marinha (CPMM) e reflexões históricas sobre os registros médico-periciais dos primórdios da Medicina na Marinha do Brasil, no final do 
século XIX e início do século XX. 

À época, a ciência não era um fundamento único da Medicina e os nomes de certas doenças eram sugeridos por algumas peculiaridades 
e até crenças e misticismos. 

A partir dessa revisão, que identifica casos descritos como Elefantíase-dos-Árabes, Mal de Bright, Mal de King, Catarro Gástrico, Gripe 
Intestinal e Impaludismo, são tecidas considerações a respeito dessas doenças então pouco conhecidas. Apresenta uma breve análise sobre 
o evoluir do conhecimento científico aplicado à perícia médica. 

O trabalho conclui que certas designações históricas e pouco conhecidas pelos atuais profissionais de saúde, permanecem arquivadas 
no CPMM, e o tornam um real testemunho da memória da medicina naval.  

Palavras-chave: Medicina Naval; Centro de Perícias Médicas da Marinha/Brasil; História da Medicina.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho traduz uma reflexão histórica sobre algumas curiosidades de tempos difíceis que desafiaram os médicos no século 

XIX. À época, a Medicina ainda não podia explicar a gênese de todas as patologias à luz da ciência, limitada pela falta de conhecimento espe-
cializado. Assim, as doenças podiam ser identificadas por  denominações sugeridas não só pelo senso de observação, mas de peculiaridades, 
misticismos, e até crendices ou fatos sobrenaturais.

Uma pesquisa documental foi realizada nos arquivos do Departamento de Auditoria Médico-Pericial do Centro de Perícias Médicas da 
Marinha, através de consultas ao livro de ata que registrava as inspeções de saúde dos militares e servidores civis da Marinha do Brasil, no 
período compreendido entre o final do século XIX e início do século XX. 

Certos diagnósticos e denominações pitorescas e pouco conhecidas pelos atuais profissionais de saúde motivaram reflexões sobre o 
progresso da Medicina.

As inspeções de saúde eram realizadas por Juntas de Saúde, no Hospital Central da Marinha (HCM), na Ilha das Cobras, com a finalidade 
de verificar a aptidão para o Serviço Ativo da Marinha, ou a necessidade de afastamento temporário ou definitivo ou até mesmo  a eventual 
invalidez do inspecionado.

Nos limites precisos da medicina pericial, ao médico de hoje poderá causar surpresa que existam diagnósticos e observações registrados 
em livros de óbitos escritos até meados do século XIX com certa imprecisão ou até mesmo com traços de humor: “quebradeira de espinhaço”, 
“cãibra sanguínea”, “alienação dos sentidos”, “congestão ou ataque cerebral”, “mal de fogo”, “morte repentina”, “apressadamente”, “subita-
mente, porque  o acharam morto na cama”, representavam tentativas de explicar as causas do óbito. 

Para começar a presente revisão,  é exemplo o registro mé-
dico abaixo, datado de mais de um século atrás. Parece usar 
uma linguagem não científica para os dias atuais, o que mostra 
uma mudança significativa no vocabulário médico. Hoje o texto 
precisaria até mesmo de uma “tradução” para sua compreen-
são, já que ao longo do século XX, a Medicina mudou total-
mente o entendimento a respeito das doenças e, consequente-
mente, a sua descrição. Foi precisamente nesse período que a 
ciência médica substituiu em seus relatos, as peculiaridades e 
misticismos que explicavam a origem das patologias passando 
a utilizar a classificação sistemática e as evidências científicas, 
transformação que aparece de forma nítida nos registros médi-
cos periciais antigos.   

Membro Titular da Academia Brasileira de Medicina Militar.

REGISTROS MÉDICO-PERICIAIS 
NA MARINHA DO BRASIL  
final do século XIX e início do século XX

Elefantíase-dos-árabes
Esta era a designação da filariose linfática, filariase ou filario-

se bancroftiana, importada da África  pelos escravos. No início da 
época colonial, essa doença era inexistente no Brasil e somente 
após o aumento do tráfico negreiro se tornou frequente. A partir 
daí, a filariose linfática passou a ser uma doença prevalente no 
Brasil. Hoje, já praticamente controlada, encontra-se restrita a al-
guns focos persistentes, principalmente em áreas urbanas dos 
estados de Alagoas (Maceió) e Pernambuco ( Região Metropo-
litana de Recife).1  

A filariose era popularmente denominada de “elefância”, pela se-
melhança dos membros inferiores dos doentes com as patas do ele-
fante ou “pé de São Tomé”, denominação que provavelmente tem 
suas origens no século XVI, época em que uma lenda apregoava 
que sobre os descendentes dos assassinos de São Tomé se abate-
ria uma maldição de Deus: suas pernas se tornariam grossas como 
as de um elefante.2

Como os árabes empregavam para a patologia, a denominação 
“dal fil”, palavra que significa pernas de elefante, a doença era co-
nhecida como elefantíase-dos-árabes.

A filariose é causada por um nematódeo, Wuchereria bancrofti, 
e as manifestações clínicas podem ser ocasionadas pelos vermes 
adultos ou pelas microfilárias. Os parasitas adultos causam lesão no 
vaso linfático provocando o aparecimento de adenites, quilúria, hidro-
cele e elefantíase de membros, mamas e órgãos genitais. As micro-
filárias são responsáveis pelas manifestações extralinfáticas: febre, 
astenia, mialgia, manifestações urticariformes, cefaleia, pericardite.

A patologia é caracterizada pela infiltração, com intumescimento 
e hipertrofia da pele e tecido conjuntivo subcutâneo, consequente a 
inflamações persistentes do sistema linfático.

A transmissão ocorre através da picada de vetores, mosquitos 
transmissores, Culex quinquefasciatus, infectados com as larvas de 
Wuchereria bancrofti. Não se transmite de pessoa a pessoa. O ciclo 
inicia-se quando um inseto vetor pica um homem infectado com mi-
crofilárias e as transmite para outro indivíduo. Essa é uma doença 
que, apesar de  atualmente ser pouco encontrada no meio naval,  
acometia os homens do mar no século XIX, e,  pela sua extensão, 
resultava em incapacidade laborativa.  

Observar 2ª à 4ª linha: “...Soffre de superexcitação cerebral consequencia 
de uma febre perniciosa de forma cerebral, phenomenos chronico e hoje 
apresenta acessos de loucura...”. 

BREVE HISTÓRICO
Inicialmente, vale o registro de que, no Brasil colônia, durante 

mais de 300 anos, os mortos eram enterrados no interior ou nas ime-
diações das igrejas, pois, acreditava-se que esse proceder ajudaria 
sua chegada ao paraíso celestial. 

Naquela época, na tradição católica, os corpos eram sepultados 
nas igrejas matrizes das diversas freguesias da cidade ou na irman-
dade à qual o falecido pertencia em vida e normalmente eram os pa-
dres e não os médicos que determinavam a causa mortis. 

Com o passar do tempo, essa prática passou a ser contesta-
da pelos médicos, que já reconheciam que os túmulos próximos da 
população ofereciam risco para a saúde pública e, desde então, os 
sepultamentos passaram gradualmente a ser realizados nos cemité-
rios públicos.

Além disso, a sociedade da época passou a exigir que os corpos 
fossem examinados por médicos, com declaração da causa da mor-
te, e não mais somente pelos padres. 

Tais mudanças sociais evoluíram e, em 1889, com a Proclama-
ção da República, os sepultamentos nas igrejas foram definitivamen-
te proibidos.

Aí está a razão histórica que pode explicar porque os diagnósti-
cos médicos e periciais de outrora alcançaram com o correr dos anos 
mais precisão científica. Além das mudanças no comportamento da 
sociedade, um maior conhecimento médico assegurava sua maior 
participação social, à custa de novos recursos tecnológicos, que fo-
ram disponibilizados aos médicos a partir dessa época. 

Dessa forma, para o médico de nossos dias, conhecer a origem 
histórica dos diagnósticos médico periciais pode contextualizar o co-
nhecimento atual, e revelar aspectos significativos  sobre o evoluir 
do saber médico.    

“Soldado Oscar Filippe Thiago soffre de elephantíasis dos Árabes, pelo que 
está inválido não podendo angariar os meios de subsistência”

Interessante é mencionar que era também conhecido à época 
outro tipo de elefantíase, denominada elefantíase-dos-gregos, que 
então  era confundida com a lepra, uma forma caracterizada pelo 
aparecimento de tubérculos duros e proeminentes, acometendo prin-
cipalmente a face, nariz, testa, orelhas, lábios e podendo disseminar-
-se pelo corpo.
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“Grumete Francisco Melo Cunha soffre de elephantiasis leprosa pelo que 
está inválido, não podendo angariar os meios de vida”

Em 1866, na Bahia, o médico Otto Wucherer (1820-1873) 
descobriu microfilárias na investigação de pacientes com hema-
túria e quilúria.

Em 1877, o médico inglês Joseph Bancroft (1836-1894) foi o pri-
meiro a descobrir uma fêmea do verme adulto, ao examinar o fluido 
de um abscesso no braço de um de seus pacientes.

Em 1921, em reconhecimento à importância das pesquisas rea-
lizadas  por esses dois pesquisadores, o nome Wuchereria bancroft, 
agente etiológico da filariose linfática, foi finalmente aceito pela co-
munidade médica internacional.3

Assim, a denominação elefantíase-dos-árabes foi gradualmente 
desaparecendo na nomenclatura médica, sendo substituída grada-
tivamente por wucheriríase, bancroftose, e posteriormente filariose 
linfática,  filaríase ou filariose bancroftiana.

Mal de Bright
É uma doença que afeta os rins, foi descrita em 1827, pelo clínico 
inglês Richard Bright (1789-1858), renomado médico do Guy’s Hos-
pital, Inglaterra, 

A expressão “mal de Bright” possuía uma influência tão expres-
siva que, até meados do século XX, continuava a ser utilizada para 
significar insuficiência renal crônica em rim esclerosado e atrófico, 
resultado final de uma grande variedade de doenças.

Sob o título de “Reports of medical cases” (1827), que englobava 
as desordens crônicas dos rins, Bright incluiu sua descrição da ne-
frite e a diferenciação entre a hidropsia renal e a cardíaca, num livro 
considerado então um dos mais importantes na história da medicina.

cadeia ganglionar cervical. Inicialmente, o crescimento dos gânglios 
é lento, são indolores e móveis. Posteriormente aumentam de volu-
me e tendem a coalescer e fistulizar, drenando secreção serosa ou 
purulenta por longos períodos (escrofuloderma).5 

O Rei Eduardo curando os escrofulosos (miniatura Inglesa do século XIII 
Universidade de Cambridge)

Doenças do trato digestório
Catarro gastrointestinal, catarro gástrico, gastrorreia, gripe intes-

tinal, embaraço gastrointestinal, dilatação gástrica, espinhela caída, 
arca caída, dor do lado, hepatoesplenite, hiperemia hepática eram 
alguns exemplos de diagnósticos da época.

A patologia do trato digestório merecia descrições abundan-
tes e diversificadas, por apresentar  múltipla sintomatologia, rica 
em detalhes.

Observar na 3ª linha: “......Octavio da Silva   Wucheririasis” 

Elefantíase-dos-gregos
Alguns textos médicos do século XIX  identificam o Mal de Han-

sen, a lepra, mal de Lázaro, morfeia, elefantíase leprosa e elefantí-
ase-dos-gregos, como uma mesma doença. Por ser uma atividade 
que implica n permanência em ambientes confinados, facilitando a 
disseminação de doenças infectocontagiosas, esse é outro diagnós-
tico presente nos registros médicos e periciais do século XIX. 

Em relação à Medicina Naval, merece menção que,  em 1831, 
o cirurgião mineiro, patrono do Corpo de Saúde da Marinha, Cirur-
gião-Mor da Armada, Joaquim Cândido Soares de Meirelles (1797-
1868), apresentou um trabalho inédito na Sociedade de Medicina do 
Rio de Janeiro, sob o título “Paralelo entre as duas espécies de ele-
fantíases, e entre estas, e a lepra”, descrevendo a lepra como uma 
patologia autônoma, diferenciando-a da elefantíase-dos-gregos e da 
elefantíase-dos-árabes.3

Cirurgião-mor da 
Armada
Joaquim Cândido 
Soares 
de Meirelles

bre muitos estados clínicos, como o diabetes, epilepsia jacksoniana 
e tuberculose da laringe.

Mal de KIng, Escrofulose, Escrófula
Denominação usada para descrever a tuberculose ganglionar, 

considerada antigamente como uma entidade isolada. Decorre da 
progressão dos focos bacilares, acometendo com maior frequência a 

Franz Anton 
Mesmer

“Foguista de 1ª classe contratado Zepherino Clementino Bernardo da Silva 
soffre de scrophulose com manifestações cervicais pelo que está inválido 
não podendo prover os meios de subsistência”

A escrofulose era conhecida na Inglaterra durante a Idade Média 
como o Mal de King (mal do rei). Acreditava-se na sua cura pelo toque 
das mãos do rei, e essa crença assim perdurou  por muitos séculos.

Existem registros das crônicas do Rei Eduardo I, o Confessor, de 
curas obtidas pela imposição das mãos reais sobre a parte doente. 

A tradição e o poder de curar, como atributo divino ou real, re-
monta assim a épocas muito antigas. 

Existia também nessa época o conceito de magnetismo animal 
ou mesmerismo, assim chamado devido a seu idealizador, Franz An-
ton Mesmer (1734-1815), que estudou medicina em Viena. O mes-
merismo está relacionado com as práticas primitivas da medicina 
mágica e está baseado na sugestão, cujos rastros podem ser obser-
vados através de toda a história da medicina.4

           
Richard 

Bright

O exemplo mais interessante é o da cura das escrófulas pelo 
toque real. Na Inglaterra, especialmente, através de todo o século 
XVII, floresceram charlatães que garantiam a cura de várias doen-
ças, principalmente as reumáticas, pela imposição das mãos. Mes-
mer, consciente ou inconscientemente, era adepto dessa ideia antiga 
de cura pelas mãos.

A cura era executada do seguinte modo: “depois de se ter prepa-
rado para a cerimônia por meio de jejuns e orações e de ter comun-
gado e venerado durante três dias o túmulo de S. Marcolfo, em Cor-
bigny, o rei recebia os pacientes que desfilavam diante dele, colocava 
os dedos sobre a parte doente, fazendo o sinal da cruz e pronuncian-
do as palavras: o rei te toca e Deus te cura”. O paciente era abenço-
ado, recebia alimentação e dinheiro para retornar à sua residência.4

 
“ Guarda ...... Victor...... soffre de catharro gastro intestinal, precisando de 
quatro  meses para seu tratamento”

 
“Guarda de polícia do Arsenal desta Capital João Mariano dos Santos 
soffre de catarrho gastrico precisando de um mez para seu tratamento”

A chamada gastrite catarral ou gastrorreia provocava intensos 
sintomas abdominais. Era o quadro hoje descrito como enteroco-
lite. Acreditava-se que os indivíduos acometidos eram portadores 
de estômago ‘úmido”, eram aqueles que viviam salivando e cus-
pindo. Para remediar seus males, os doentes de estômago cos-
tumavam receber recomendações médicas para enfaixar o abdo-
men e parte do tórax visando ao aquecimento do órgão. Usava-se 
também o tabaco (Nicotina tabacum), para facilitar a eliminação 
de secreções catarrais. 

“MN de 2ª classe Ramires Duarte do Amaral Lage soffre de grippe 
intestinal, precisando de dois meses para seu tratamento”

Os dois inspecionados: “MN (Marinheiro) de 1ª classe e Grumete sofrem do 
mal de Bright, estando inválidos, não podendo prover os meios de vida”

A albumina na urina já tinha sido observada por Dekkers e Co-
tugno, os rins esclerosados tinham sido associados à hidropsia por 
Saliceto, e Morgagni descrevera os achados clínicos  e de autópsia 
nas doenças renais. Mas coube a Bright associar desse modo su-
as observações clínicas,  nas enfermarias, com as várias alterações 
descobertas nas autópsias, de modo que a “doença de Bright” entrou 
permanentemente na categoria dos estados mórbidos.4

 “1ºSargento Guilherme de Almeida Guedes soffre de mal de Bright, pelo 
que está Inválido, não podendo angariar os meios de vida”

As observações de Bright ainda contêm indicações valiosas so-
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  A “espinhela caída” era uma entidade mórbida que individualiza-
va uma ampla variedade de sintomas que podia incluir epigastralgia, 
vômitos, flatulência, sintomas dispépticos e até pulmonares. Consis-
tia no encurvamento do apêndice xifoide (extremidade distal do osso 
esterno), sobre o epigástrio consequente a anomalias de calcifica-
ção. Era considerada doença crônica, não letal e tratada com pílulas 
estomacais e, externamente, através da  aplicação de bálsamos na 
parede abdominal, além de rezas e benzeduras. Interessante é ob-
servar que os doentes tinham mais fé nas rezas do que na utilização 
de medicamentos.

Sobre a espinhela caída, Fausto Teixeira, em sua publicação 
intitulada Medicina Popular Mineira, transcreve um texto curioso 
de certo curandeiro da cidade de Governador Valadares, Minas 
Gerais: “Nóis tudo temo um osso mole na boca do estamo: é a 
tar de espinhela. Quem pega um peso muito grande fica cum 
esse ossinho incumbucado pra baixo: a gente come, num ali-
menta; tem dor na boca do estamo, nas costas, nos braço, nas 
perna, em todo corpo. See passa três sexta-fêra e num trata, o 
estamo incha, sofre fadiga, descora, gumita tudo que come, e 
acaba morreno.” 6

Outra doença que era muitas vezes confundida com espinhela 
caída era a denominada “arca caída”, que consistia em alteração 
na posição da última das costelas flutuantes. O mesmo curandei-
ro prestou as seguintes informações: “Nóis tudo temo uma custe-
la mindinha que às veiz s’incumbuca pra dentro: é a tar de arca. 
Pra gente sabê se ta c’o a Arca Caída é muito fáci: é só midi do 
lado de dentro do cotovelo, na ponta do ossinho, até na ponta do 
dedo mindinho; mede nos dois braços ; se houve diferença nas 
medida, pode sabe: ta c’o a cuja caída.” 6

O fígado era outro órgão responsável por vários sintomas di-
gestivos. “Terícia” ou “tiriça” ou icterícia era uma doença própria, 
definida. Outra doença popular era a opilação do fígado e do ba-
ço. Consistia numa deficiência de nutrição, acompanhada por as-
tenia, dispneia opressão no peito causada pela inflamação e obs-
trução do fígado e do baço. 

 

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

A malária vivax, conhecida popularmente como “terçã” benigna, 
é caracterizada pela intermitência dos ataques paroxísticos da do-
ença que ocorrem a cada 3 dias. É a forma mais comum no Brasil. 
A malaria ovale é, basicamente, uma forma terçã da doença, que 
ocorre quase exclusivamente na África. A malária malariae é a for-
ma “quartã”,  com intermitência a cada 4 dias. A febre terçã maligna 
é causada pelo P. falciparum, responsável pela maioria das mortes, 
provavelmente foi trazida da África a bordo dos navios negreiros.8

O Plasmodium causa o rompimento de hemácias e células he-
páticas, proliferação no sistema reticuloendotelial, ocasionando fe-
bre intermitente que, dependendo do tipo de Plasmodium, ocorre 
a cada 3 ou 4 dias. Pode ainda ocorrer anemia, cefaléia, vômitos, 
hepatoesplenomegalia, mialgia intensa e a pele adquire uma cor 
amarelo-terrosa.8 

É uma doença que acomete o homem desde a pré-história. Origi-
nada provavelmente na África, berço da humanidade, acompanhou a 
saga migratória do homem pela Ásia, Mediterrâneo, Mesopotâmia e 
Índia. A chegada ao Novo Mundo é rica em hipóteses como viagens 
pelo Pacífico em tempos remotos e viagens de colonizadores espa-
nhóis e portugueses a partir do século XVI.9

Em 1685, a epidemia de impaludismo atingiu Recife e outras 
várias cidades de Pernambuco.  Em 1849, da Bahia alastrou-se 
para diversas regiões litorâneas incluindo o Rio de Janeiro onde 
ocorreu a primeira grande epidemia do Sudeste. A partir dessa 
época, a doença visitaria com frequência a capital federal, ado-
ecendo grande parte da população e, principalmente os estran-
geiros, com expressivo número de óbitos. A cidade era conhecida 
como o “túmulo dos estrangeiros”.11

Em 1686, na cidade de Salvador, Bahia, o padre Antonio Vieira 
narra em carta ao conde da Castanheira os efeitos da moléstia: “Tu-
do lá e cá são fatalidades; e digo lá e cá, porque, sendo êste clima 
o mais benigno e estes ares os mais puros e as terras da Bahia as 
mais sadias, desde abril a esta parte padece um novo gênero de 
peste, nunca visto nem entendido dos médicos, de que já morre-
ram dois. Na gente do mar tem feito maior estrago, e neste número 
entrou um fidalgo, Antônio de Sousa, que veiu na frota, creio que 
homisiado, e em poucos dias o sepultaram.”12  

quinina –  extraído da casca de uma árvore conhecida como árvore 
da febre (as cinchonas), que acreditavam ter salvo muitos da tra-
gédia da malária.13

CONCLUSÃO 
  O Centro de Perícias Médicas da Marinha é o real depositário 

da memória viva dos primórdios da Medicina na Marinha do Bra-
sil. Guarda em seus arquivos registros de inestimável valor histórico, 
que testemunham a evolução do conhecimento científico aplicado à 
Medicina Pericial. 

Devem ser preservados esse registros antigos da atividade pericial, 
que representam o saber médico da época e são importante viés para 
entendimento da Medicina Naval em um contexto histórico e social.
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“Grumete Antonio Gonçalves da Silva soffre de hepato splenitis chronica, 
pelo que está inválido, não podendo angariar os meios de vida”

A opilação, com o passar dos tempos, tornou-se sinônimo de 
“amarelão” e, posteriormente, de ancilostomíase.   

Impaludismo
O termo “malária”, acredita-se que seja proveniente do italiano 

“mal aira”, mau ar. Conhecida como impaludismo, paludismo (palus 
em latim, significa pântano), maleita, febre palustre, miasmática, 
maremática, telúrica, febre terçã, febre quartã, sezão, febre dos 
pântanos, febre intermitente, febre perniciosa, febre biliosa dos pa-
íses quentes.7

A seguir, um anúncio na Gazeta da Pharmácia, do Laboratório 
Bayer, propagando o medicamento Atebrina®, contra o impaludismo 
e outras sinonímias para a doença. 

 A malária é causada por protozoários do gênero Plasmodium 

 A Gazeta da 
Pharmácia,

Rio de Janeiro, 
abril/1939

 Dois “Ajudantes de Machinista” com impaludismo “...precisando de um mez 
para seu tratamento”

Foguista extranumerário de 3ª classe Vicente......soffrendo de febre 
palustre...”

Abaixo, anúncio veiculado na revista  O Pharmaceutico Brasi-
leiro, propagando o medicamento “Plasmochina Composta®”, do 
laboratório Bayer, referindo que “representa actualmente, o mais 
poderoso e perfeito Específico, prophylactico e curativo, contra o IM-
PALUDISMO conforme a opinião abalisada dos maiores malariolo-
gos do mundo”.10 

No Peru, os clérigos da Ordem dos Jesuítas utilizavam um pre-
parado,  “pó dos jesuítas”, cujo princípio ativo era um alcaloide – 

O Pharmaceutico 
Brasileiro, Rio de 
Janeiro, abril/1928

O Pharmaceutico 
Brasileiro, 

Rio de Janeiro, 
abril/1928
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A PREVALÊNCIA DO TABAGISMO 
EM PORTADORES DE DIABETES MELLITUS 
E HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA EM UM 
CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO 

Liane Gack Ghelman1 
Sheila Nascimento Pereira de Farias2 

CF(S) Ana Beatriz de Alcantara Menezes3

RESUMO
Os objetivos propostos foram: identificar a prevalência do tabagismo e de outros fatores de risco em clientes portadores de diabetes e 

hipertensão arterial atendidos na consulta de enfermagem em uma Unidade Básica de Saúde. Método: investigação do tipo descritiva explo-
ratória com abordagem quantitativa. O estudo foi realizado com 159 usuários da unidade, portadores de siabetes e/ou hipertensão arterial, no 
período de julho a novembro de 2011. Resultados: o perfil da clientela que procurou atendimento na consulta de enfermagem revelou que 93 
eram mulheres, 61 encontravam-se na faixa etária de 50 anos, 110 havia concluído o ensino fundamental e 128 possuíam remuneração entre 
2 e 5 salários mínimos. Constatou-se que o consumo de álcool e o tabagismo são fatores de risco que agravam a condição do diabético. Dis-
cussão: a educação terapêutica é fundamental para informar, motivar e fortalecer a pessoa e família, para conviver com a condição crônica, 
onde, a cada atendimento, deve ser reforçada a percepção de risco à saúde, o desenvolvimento de habilidades e a motivação para superar 
esse risco. Conclusão: é significativo o número de usuários desta unidade que inscritos nos programas de diabetes mellitus e hipertensão 
arterial sistêmica, apresentaram fatores de risco para complicações dos agravos, como tabagismo, uso do álcool, sobrepeso, obesidade. Ficou 
evidente a dificuldade para concretizar mudanças reais no estilo de vida o que deve ser perseguido pelo enfermeiro nas consultas de enfer-
magem assim como incentivar a presença da população. 

Palavras-chave: Avaliação em Enfermagem; Diabetes Mellitus; Hipertensão.

INTRODUÇÃO
A Sociedade Brasileira de Diabetes define diabetes como sendo um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia (au-

mento dos níveis de glicose no sangue), resultado de deficiências na secreção de insulina, em sua ação ou ambos. Trata-se de uma doença 
complexa, na qual coexiste um transtorno global do metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas. É multifatorial pela existência de várias 
condições implicando sua patogênese. 

Dados epidemiológicos acerca do diabetes mostram uma prevalência estimada na população adulta de 7,6% (1995), com um valor 
esperado ao redor de 9% para 2025. No entanto, estudos mais recentes efetuados em Ribeirão Preto (SP) apontam para taxas mais ele-
vadas como 12,1%.1 

O reconhecimento desse impacto crescente vem determinando a necessidade dos serviços públicos de saúde se estruturarem adequada 
e criativamente para conseguir enfrentar o problema com eficácia e eficiência. 

1 Professora adjunta do DESP da Escola de Enfermagem Anna Nery /UFRJ. 
2 Professora adjunta do DESP da Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ
3 Enfermeira Encarregada da Divisão de Ensino Superior da Escola de Saúde do Hospital Naval Marcílio Dias. Mestre em Enfermagem pela Escola de En-
fermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Membro do NUPENST/DESP/EEAN/UFRJ.

Recebido em 10/6/2012
Aceito para publicação em 8/7/2012
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A ênfase na rede básica se dá através de protocolos clínicos, ca-
pacitação de profissionais de saúde, assistência farmacêutica com 
fornecimento gratuito dos medicamentos essenciais, incluindo as in-
sulinas NPH e Regular e também pelo fornecimento de insumos pa-
ra automonitoramento da glicemia capilar (lancetas e seringas para 
aplicação de insulina). 

O SIS-Hiperdia, programa informatizado de cadastro e acompa-
nhamento de portadores de diabetes e hipertensão na rede bási-
ca de saúde, aponta cerca de 1.900.000 portadores cadastrados e 
acompanhados na rede básica do SUS.

Tratando sobre hipertensão arterial sistêmica, observa-se que 
é a mais frequente das doenças cardiovasculares, sendo o princi-
pal fator de risco para as complicações mais comuns como acidente 
vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio, além da doença renal 
crônica terminal.2

No Brasil são cerca de 17 milhões de portadores de hiperten-
são arterial, 35% da população de 40 anos e mais. E esse número é 
crescente; seu aparecimento está cada vez mais precoce e estima-
-se que cerca de 4% das crianças e adolescentes também sejam 
portadores. A carga de doenças representada pela morbimortalidade 
devida à doença é muito alta e por tudo isso a hipertensão arterial é 
um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo.2

Modificações de estilo de vida são de fundamental importância 
no processo terapêutico e na prevenção do diabetes e da hiperten-
são. Alimentação inadequada, excesso de peso, sedentarismo, taba-
gismo e uso excessivo de álcool são fatores de risco que devem ser 
adequadamente abordados e controlados.2

Quando o foco é tabagismo, segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), deve ser considerado como uma pandemia, e como 
tal precisa ser combatido.3

A mulher fumante tem um risco maior de infertilidade, câncer de 
colo de útero, menopausa precoce (em média dois anos antes) e 
dismenorreia (sangramento irregular). Calcula-se que o tabagismo 
seja responsável por 40% dos óbitos nas mulheres com menos de 
65 anos e por 10% das mortes por doença coronariana nas mulheres 
com mais de 65 anos de idade.4

Levando-se em conta todos estes fatores, a gravidade das pa-
tologias e a necessidade de prevenção e controle, justifica-se o 
presente estudo, que se propõe a verificar o comprometimento da 
qualidade de vida dos indivíduos diabéticos e/ou hipertensos que 
são tabagistas, a partir das informações coletadas nas consultas 
de enfermagem. 

O presente estudo teve como objetivos identificar diabéticos e 
hipertensos, inscritos nos programas de Diabetes Mellitus (PDM) e 
de Hipertensão Arterial (PHA) em uma Unidade Básica de Saúde 
no município do Rio de Janeiro, que fazem uso de tabaco; traçar um 
perfil da amostra dos diabéticos e hipertensos quanto ao tabagismo; 
e delinear possíveis diferenças no estado clínico de diabéticos e hi-
pertensos tabagistas e não tabagistas. 

MÉTODOS
Os dados do estudo foram coletados por acadêmicos do 4º perí-

odo do Curso de Graduação da Escola de Enfermagem Anna Nery/
UFRJ, durante o estágio obrigatório, através de pesquisa aprovada 
pelo Comitê de Ética da EEAN/UFRJ, sob o número do protocolo: 

29/08. Foi utilizado como instrumento questionário que é utilizado na 
consulta realizada pelos discentes e supervisionados pelos docen-
tes, visando assistir aos usuários diabéticos, obesos e hipertensos, 
conforme é preconizado pelo Ministério da Saúde.5 

O estudo caracterizou-se como descritivo e exploratório com 
abordagem quantitativa. Para uma estruturação de dados da pesqui-
sa científica, a investigação em questão foi desenvolvida durante os 
meses de junho e julho de 2011, porém os instrumentos utilizados 
foram selecionados aleatoriamente, não privilegiando apenas os ins-
trumentos feitos pelo atual grupo de estágio, mas tendo sido incluí-
dos na escolha, instrumentos preparados por grupos de acadêmicos 
de estágios em anos anteriores, sendo estes de 2009 e 2010. 

Foram selecionados 159 instrumentos de coleta de dados pa-
ra a compilação deste estudo, onde os itens relevantes para a 
construção de informações úteis, sobre a prevalência do taba-
gismo entre diabetes e hipertensos foram dispostos em quadros 
e tabelas, buscando demonstrar quantitativamente os resultados 
do estudo, e fazer uma breve análise embasada na literatura exis-
tente sobre o assunto.

Os dados foram coletados através da anamnese e exame físico 
realizado durante a consulta de enfermagem, após a assinatura do 
termo do Termo de consentimento livre e esclarecido, como preconi-
za a resolução do CNS 196/96.

RESULTADOS  

Tabela 1: Sexo da clientela assistida nas consultas de enfermagem

Tabela 3: Nível de escolaridade da clientela assistida nas consultas de 
enfermagem

Todos os entrevistados referiram fazer uso do tabaco ou de 
álcool, sendo que 31 dos 159 fazem uso concomitante das duas 
substâncias.

Quadro 3: Estimativa de valores de IMC e PA aferidos na clientela assistida 
na consulta de enfermagem 

Sexo N Fi %

Masculino
Feminino

66 
93

29,5 
70,5

Total 159 100

Idade N Fi %

< de 20 anos
Entre 20 e 30 anos
Entre 31 e 50 anos
Entre 50 e 65 anos

> que 65 anos

0 
6

37
55
61

4,5 
25

34,1
36,4

Total 159 100

Fonte: Instrumento de pesquisa realizada nas consultas de enfermagem.

O número de mulheres que buscaram atendimento na Unidade 
Básica de Saúde foi maior que o número de homens. 

Tabela 2: Média de idade da clientela assistida nas consultas de 
enfermagem

Fonte: Instrumento de pesquisa realizada nas consultas de enfermagem.

Observa-se que a maior parte dos clientes tem o ensino funda-
mental completo.

Tabela 4: Renda familiar média da clientela assistida na consulta de 
enfermagem

Grau de Escolaridade N Fi %

Analfabeto
E. Fundamental
Ensino Médio

Ensino Superior

19
110
1 8
12

9,09
68,18
18,18
4,54

Total 159 100

Fonte: Instrumento de pesquisa realizada nas consultas de enfermagem.

Na tabela acima, observa-se predominância dos indivíduos aten-
didos na Unidade Básica de Saúde, cuja remuneração estava esta-
belecida na faixa entre 2 e 5 salários mínimos.

Quadro 1: Nível de conhecimento da clientela assistida na consulta de 
enfermagem sobre a história clínica pregressa, atual e familiar

Renda Familiar N Fi%

Até um salário mínimo
Entre 2 e 5 salários mínimos

>que 5 salários mínimos

18
128
13

40,9
52,3
6,8

Total 159 100

Grau de Conhecimento N

Sabem o que é DM e HAS
Portadores de HAS
Portadores de DM 
Possuem atualmente algum tipo de doença em 
concomitância com a DM e HAS

83
113
46

19

Total entrevistados 159

Fonte: Instrumento de pesquisa utilizado na consulta de enfermagem.

Foi verificado que 83 dos 159 entrevistados referem saber sobre 
as patologias diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica.

Quadro 2: Uso de tabaco e álcool pela clientela assistida na consulta de 
enfermagem

Tipo de prática N

Somente tabagismo
Somente álcool
Uso concomitante de tabaco e álcool

62
66
31

Total 159

Fonte: Instrumento de pesquisa utilizado na consulta de enfermagem.
  

IMC N

< 18,5
18,5-24,9
25-29,9
30-34,9
35-39,9

> 40

9
34
30
62
15
9

Total 159

PA

Normal
Hipertenso
Hipotenso

95
60
4

Total 159

Fonte: Instrumento de pesquisa utilizado na consulta de enfermagem. 

A prevalência de pessoas que têm o IMC definido como sobre-
peso é maior que a prevalência daqueles cujo IMC é de obesidade. 

Em relação à pressão arterial, observou-se que a maioria dos 
entrevistados estava no padrão da normalidade (< 120/80 mmHg), 
destaca-se que as aferições foram feitas com os pacientes sentados 
e deitados após um descanso de 15 minutos. 

Quadro 4: Estimativa de valores de glicemia capilar pós-prandial e do 
perímetro abdominal da clientela

Glicemia Capilar PP N

< 80
80 - 140 mg/dl

> 140 mg/dl

24
79
56

Total 159

Perímetro Abdominal em centímetros

Menor 70
De 70 a 80
De 80 a 90

De 90 a 100
Mais de 100

0
6

27
48
78

Total 159

Fonte: Instrumento utilizado nas consultas de enfermagem. 

A maior parte dos entrevistados (79) encontrava-se com os índi-
ces de glicemia capilar pós-prandial e circunferência abdominal aci-
ma dos parâmetros normais, o que eleva o risco de eventos cardio-
vasculares.

DISCUSSÃO
Em 2003, a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicí-

lios) Saúde estimou que 139,5 milhões de brasileiros (79,3% da po-
pulação, contra 71,2% em 1998)6 dispunham de um serviço de saúde 
regular. Postos de saúde foram a modalidade mais citada (52,4% dos 

Fonte: Instrumento de pesquisa realizada nas consultas de enfermagem.

Percebe-se que a maior parcela dos clientes assistidos nas con-
sultas de enfermagem encontra-se na faixa etária acima de 50 anos, 
refletindo um aumento da expectativa de vida.  
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entrevistados). A proporção de mulheres que buscavam atendimento 
na atenção básica era maior que a de homens,6 corroborando com 
os achados deste estudo.

Com referência ao avanço da idade dos clientes atendidos na 
consulta de enfermagem, atribui-se ao aumento da expectativa de 
vida em geral.

Neste sentido, os países do chamado Terceiro Mundo vêm apre-
sentando, nas últimas décadas, um progressivo declínio nas suas 
taxas de mortalidade e, mais recentemente, também nas suas taxas 
de fecundidade. Esses dois fatores associados promovem a base de-
mográfica para um envelhecimento real dessas populações, à seme-
lhança do processo que continua ocorrendo, ainda que em escala 
menos acentuada, nos países desenvolvidos.7

Verifica-se que o envelhecimento da população não tem sido re-
lacionado ao aumento do nível de escolaridade, já que neste estudo 
foi constatado um predomínio de indivíduos com somente o ensino 
fundamental completo. Em 2005, o nível médio completo agregava 
maior parte dos trabalhadores (29,5%), em quase todas as regiões 
do Brasil. A exceção é a região sul, onde o quantitativo de trabalha-
dores desse nível se equiparava com o dos trabalhadores com ensi-
no fundamental incompleto.8

Com relação à renda familiar, pode-se classificá-la como um im-
portante fator na determinação das condições de vida do indivíduo, 
pois é através desta que a manutenção das necessidades básicas é 
garantida.

Na literatura recentes sobre o perfil econômico da população 
brasileira, não foram encontradas referências sobre renda familiar e 
renda per capita de clientela assistida na rede pública de saúde no 
Brasil, de modo que estima-se, de acordo com os indivíduos assisti-
dos nesta unidade, que a renda familiar dessa parcela da população 
é delimitada entre no mínimo 1 e no máximo 5 salários mínimos.

A discussão acerca do conhecimento do cliente atendido na con-
sulta de enfermagem, e de sua patologia revela-se importante não só 
para o tratamento, mas também para a prevenção de futuras compli-
cações vasculares nos membros inferiores, retinopatias, nefropatia, 
doenças cardiovasculares entre outras. 

O cuidado integral à pessoa com diabetes ou com hipertensão 
arterial deve compreender aspectos psicossociais e culturais. A edu-
cação terapêutica é fundamental para informar, motivar e fortalecer a 
pessoa e família, para conviver com a condição crônica, onde, a cada 
atendimento, deve ser reforçada a percepção de risco à saúde, o de-
senvolvimento de habilidades e a motivação para superar esse risco. 

Tem sido descrito que atenção à saúde, deve fornecer informa-
ções, apoio e monitoramento, podendo melhorar a adesão à terapêu-
tica medicamentosa e mudanças no estilo de vida, o que reduzirá o 
ônus das condições crônicas e proporcionará melhor qualidade de 
vida a esta clientela. Estudo realizado, cujos objetivos foram avaliar o 
conhecimento e manejo da doença e a relação desse conhecimento 
com o controle do diabetes, mostrou que o nível de conhecimento 
adequado não estava relacionado com o controle glicêmico. Vê-se 
ainda, que o conhecimento é apenas uma das variáveis que pode 
influenciar no controle metabólico e que o estilo de vida e as crenças 
podem também ter grande impacto no comportamento das pessoas.9

O baixo nível de escolaridade pode limitar o acesso às informa-
ções, devido ao possível comprometimento das habilidades de lei-

tura, escrita, compreensão ou mesmo da fala. Indivíduos com esse 
nível de escolaridade parecem não valorizar as ações preventivas 
de doenças e, habitualmente, retardam a procura à assistência, o 
que repercute em grande impacto e demanda de recursos financei-
ros da população. Adicionalmente, essa demora pode propiciar o 
agravo da doença.

Nesse sentido, destaca-se a educação da pessoa com diabetes 
ou hipertensão arterial, como um aspecto fundamental do cuidado 
na obtenção do controle das doenças e assim, prevenir e retardar o 
desencadeamento de complicações agudas e crônicas, ajudando-os 
na promoção da qualidade de vida. 6

A informação clara e precisa quanto à utilização dos medicamen-
tos para o controle do DM e HAS, fornecida por profissionais de saú-
de qualificados, pode motivar o paciente ao autocuidado e à adesão 
à terapia medicamentosa. A falta de conhecimento quanto ao nome 
do medicamento de que faz uso, a dosagem prescrita e posologia, 
faz com que o usuário utilize o medicamento de maneira incorreta, 
dificultando um bom controle dos níveis glicêmicos e pressóricos.

Por isso, uma abordagem compartilhada entre paciente e pro-
fissional de saúde poderia suprir as lacunas de conhecimento das 
pessoas com diabetes mellitus e hipertensão arterial.5 

O desconhecimento do paciente acerca de sua doença pode fa-
cilitar a convergência de fatores de risco, que seriam mais facilmente 
descartados se houvesse a consciência de seus danos.

Nesta perspectiva, verifica-se que o tabagismo, e a sua associa-
ção ao diabetes mellitus vem aumentando. As complicações crônicas 
do diabetes apresentam uma prevalência de complicações macro-
vasculares, e o tabagismo está relacionado a este agravo.6

A questão do consumo de álcool pode ser justificada pela ques-
tão cultural ou social. Para aqueles países com economias de mer-
cado de pobreza intermediária, entre os quais o Brasil, o álcool é o 
mais importante fator causal de morbimortalidade, podendo o impac-
to deletério total, dentro de uma escala percentual, ser considerado 
em patamares situados entre valores que variam de 8% até 14,9% 
do total de problemas de saúde dessas nações. O Brasil, portanto, 
tem no consumo do álcool o responsável por mais de 10% de seus 
problemas totais de saúde.10 

Outro importante fator de risco encontrado nos indivíduos que 
participaram das consultas de enfermagem foi o sobrepeso e a obe-
sidade.

A obesidade é um problema de saúde pública, estando asso-
ciada ao aumento da resistência insulínica e graves consequências 
metabólicas como diabetes mellitus, hipertensão arterial, osteoar-
trites, doença coronariana. Sua prevalência aumentou perigosa-
mente nas últimas décadas, com consequente aumento da inci-
dência desta comorbidade.1

A obesidade tem sido apontada como um dos principais fatores 
de risco para o diabetes tipo 2, pois possui um fator hereditário maior 
que no tipo 1. Além disso, há uma grande relação com a obesidade e 
o sedentarismo. Estima-se que 60% a 90% dos portadores da doen-
ça sejam obesos. A incidência é maior após os 40 anos.1 

Quando o foco é hipertensão arterial, observa-se que em dia-
béticos, a hipertensão arterial é duas vezes mais frequente que na 
população em geral. Pessoas com diabetes têm maior incidência de 
doença coronariana, de doença arterial periférica e de doença vas-

cular cerebral. Essas complicações ocorrem quando os grandes va-
sos são afetados, podendo levar a uma obstrução como arterios-
clerose, evitando que o sangue chegue em órgãos vitais. A doença 
pode também determinar neuropatia e artropatia. Diversos estudos 
têm mostrado que o controle rigoroso da glicemia e da pressão ar-
terial é capaz de reduzir as complicações tanto da diabetes, quanto 
da HAS.1 

Complicações cardiovasculares estão associadas também aos 
altos índices de glicemia pós-prandial e circunferência abdominal, 
que foram encontrados entre os sujeitos deste estudo. Entretanto, 
sabe-se que a prática regular de atividades físicas pode colaborar 
com a diminuição destes índices.

Estudo demonstrou que um programa de exercício físico estru-
turado (PEFE) de intensidade moderada é capaz de provocar uma 
redução no IMC e na porcentagem de gordura corporal.11 O estu-
do mostrou também uma redução na circunferência da cintura após 
uma série de exercícios. Sabemos que uma redução nessa variável 
é muito importante em pacientes com diabetes porque há uma rela-
ção positiva entre a circunferência da cintura, a obesidade central, a 
resistência à insulina, a síndrome metabólica e as doenças cardio-
vasculares.11 

CONCLUSÃO 
A investigação demonstra que apesar dos esforços do Ministério 

da Saúde ainda é alta a prevalência de usuários de tabaco portado-
res de diabetes e hipertensão arterial sistêmica mesmo sendo do 
conhecimento público os malefícios do uso de tabaco e principal-
mente o aumento da probabilidade do acometimento por um evento 
cardiovascular.

A coleta de dados evidenciou um significativo número de usuá-
rios desta unidade básica de saúde, que inscritos nos programas de 
DM e HAS, apresentaram fatores de risco para complicações dos 
agravos, tais como tabagismo, uso do álcool, sobrepeso, obesidade, 
entre outros. A amostra deste estudo reforça a importância da pre-
venção de complicações aos indivíduos portadores de diabetes e 
hipertensão arterial, já que de acordo com o estudo, foram significa-
tivos os índices de fatores predisponentes, o que em muitos casos, 
ocasiona o agravamento da doença levando a consequências que 
podem ser fatais.

De acordo com todos os levantamentos, observa-se a devida im-
portância de ações programadas para sinalizar aos indivíduos que 
mesmo não tendo cura, o diabetes e a hipertensão arterial podem e 
devem ser controlados. Mudanças de hábitos não são fáceis e devem 
ser perseguidas com paciência.

O enfermeiro, o cliente e sua rede social devem trabalhar em 

conjunto. É importante que a comunidade participe de programas de 
atividades físicas assistidas e que a assistência de enfermagem na 
atenção primária esteja inserida no cotidiano desta população. Além 
das consultas preconizadas pelo protocolo de enfermagem, orienta-
ções sobre a alimentação adequada devem ser oferecidas pelo en-
fermeiro e equipe. O estabelecimento de uma relação de confiança 
deve ser o alvo da enfermagem, rumo a uma assistência humani-
zada, que facilitará o acesso ao paciente, promovendo dessa forma 
orientações pertinentes que visem à prevenção de complicações e a 
melhoria da qualidade de vida. 
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THE PREVALENCE OF SMOKING IN 
PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS AND 
SYSTEMIC ARTERIAL HYPERTENSION IN A HEALTH 
CARE CENTER IN THE CITY OF RIO DE JANEIRO 

Liane Gack Ghelman1 

Sheila Nascimento Pereira de Farias2 

CF (S) Ana Beatriz de Alcantara Menezes3

ABSTRACT
The objective of this paper was to identify the prevalence of smoking and other risk factors in patients with diabetes and hypertension seen 

by a nurse in a Primary Health Care Unit. Method: a quantitative descriptive exploratory study was conducted on 159 patients with diabetes and 
hypertension attending this unit. The study was carried out from July to November 2011. Results: of the profile of the patients seeking care from 
nurses 93 were women, 61 were within the age range of 50 years old, 110 completed Elementary School and 128 had family income between 2 
and 5 minimum wages. It was found that the use of tobacco and alcohol are risk factors, worsening the condition of people suffering from diabe-
tes. Discussion: therapeutic education is essential in order to inform, motivate, and strengthen the individual and his family, to live with a chronic 
condition, where, in every consultation, the perception of risk to health should be reinforced, and also the development of skills and motivation 
to overcome this risk. Conclusion: the number of patients enrolled in the diabetes mellitus and systemic arterial hypertension programs in this 
health care unit with risk factors for disease complications, such as smoking, use of alcohol, overweight and obesity is significant. It was evident 
the difficult to make real lifestyle changes. Despite this challenge, nurses should continue to help patients to change their lifestyle and also to 
encourage an active participation by this population. 

Keywords: Nursing Assessment; Diabetes Mellitus; Hypertension.

INTRODUCTION
The Brazilian Diabetes Society defines diabetes as a group of metabolic diseases characterized by hyperglycemia (increased blood 

glucose levels), due to a deficiency in insulin secretion, in its action or both. This is a complex disease, in which an overall disorder in the 
metabolism of carbohydrates, lipids and proteins coexists. It is multifactorial by the existence of several conditions involving its pathogenesis. 

Epidemiological data on diabetes shows an estimated prevalence in the adult population of 7.6% (1995), and it is expected that this num-
ber will be around 9% in 2025. However, more recent studies conducted in Ribeirao Preto (SP) indicate rates as high as 12.1%.1 

The recognition of this growing impact has indicated the need for a proper and creative public health care system in order to deal with the 
problem in an effective and efficient manner. 

The emphasis on basic network is provided by means of clinical protocols, training to health care professionals and pharmaceutical assis-
tance with free supply of essential drugs, including regular and NPH insulin and also by supplying goods to self-monitoring of blood glucose 
(lancets and syringes). 
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SIS-Hiperdia, a computerized program to enroll and monitor pa-
tients with diabetes and hypertension in the primary health care sec-
tor, has around 1.9 million patients registered and monitored in the 
basic network of SUS (the unified overall health system of Brazil).

With regard to systemic arterial hypertension, it is the most com-
mon cardiovascular disease, and is the main risk factor for the most 
common complications, such as stroke and acute myocardial infarc-
tion, in addition to end-stage renal disease.2

In Brazil there are about 17 million individuals with hypertension, 
35% of the population aged 40 years and older. In addition, this num-
ber is growing, and the disease is developing increasingly early with 
estimates indicating that approximately 4% of children and teenag-
ers are also suffering from this condition. The burden of this condi-
tion represented by its morbimortality is very high and because of 
all these factors, hypertension is a serious public health problem in 
Brazil and worldwide.2

Changes in lifestyle are of crucial importance in the treatment 
and prevention of diabetes and hypertension. Poor diet, overweight, 
sedentary lifestyle, smoking and abusive alcohol consumption are 
risk factors that should be properly addressed and controlled.2

When the focus is smoking, according to World Health Organi-
zation (WHO), it should be considered as a pandemic, and as such 
it needs to be combated.3

Women smokers have an increased risk of infertility, cervical 
cancer, early menopause (two years earlier, in average) and dys-
menorrhea (irregular bleeding). It is estimated that smoking accounts 
for 40% of deaths in women under 65 years and 10% of deaths from 
coronary heart disease in women over 65 years.4

Taking into account all these factors, the severity of diseases and 
the need for prevention and control warrant this study which is de-
signed to check the impairment in the quality of life of diabetic and/
or hypertensive patients who are smokers, based on information col-
lected by the nurses.

The study reported in this article aimed to identify the diabetic 
and hypertensive individuals – enrolled in the programs of Diabetes 
Mellitus (PDM) and Hypertension (PHA) in a Primary Health Care 
Unit in the city of Rio de Janeiro – who use tobacco. The study fur-
ther aimed to draw a profile from the sample of people with diabetes 
and hypertension regarding smoking and to outline potential differ-
ences in the clinical status of diabetic and hypertensive smokers and 
nonsmokers.

METHOD

The data of the study was collected by students from the 4th 
term of the Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ, during the 
compulsory internship, through research approved by the Ethics 
Committee of EEAN/UFRJ, under the protocol number: 29/08. The 
questionnaire used in the consultation conducted by students and 
supervised by the instructors was used as a tool to assist the pa-
tients with diabetes, obesity and hypertension, as recommended by 
the Ministry of Health.5

The study was characterized as descriptive and explorato-
ry with a quantitative approach. To structure data for scientific re-
search, this investigation was developed during the months of June 

and July 2011. The tools were selected randomly, not only favoring 
those made by the current group of students, but also including 
tools prepared by the groups of students trained in the previous 
years (2009 and 2010). 

One hundred and fifty nine (159) tools were selected to collect 
data for the compilation of this article, where the relevant items to 
build useful information regarding the prevalence of smoking among 
patients with diabetes and hypertension were arranged in tables and 
charts, in order to illustrate quantitatively the results of the study, and 
make a brief analysis based on the existing literature on the subject.

The data was collected through the patient’s medical history and 
physical examination performed during nursing consultations, after 
obtaining the voluntary and informed consent of the patient in writ-
ing, as prescribed by CNS Resolution 196/96.

RESULTS

Table 1: Gender of the clients assisted in the nursing consultations

Gender N Fi %

Male
Female

66 
93

29.5 
70.5

Total 159 100

Age N Fi %

< 20 years
20 to 30 years
31 to 50 years
50 to 65 years

< 65 years

66 
93

29,5 
70.5

Total 159 100

Source: Research tool used in the nursing consultations.

The number of women seeking care in the Primary Health Care 
Unit was greater than that of men. 

Table 2: Average age of the clients assisted in the nursing consultations 

Level of Education N Fi %

Illiterate
Elementary School

High School
Higher Education

19
110
1 8
12

9.09
68.18
18.18
4.54

Total 159 100

Source: Research tool used in the nursing consultations.

It is noticed that the largest share (36.4%) of clients assisted in 
the nursing consultations is in the group age over 50 years, reflecting 
an increase in life expectancy. 

Table3: Level of education of the clients assisted in the nursing consultations

 
Source: Research tool used in the nursing consultations.
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It is observed that most of clients, 68%, have completed Elemen-
tary School.

Table 4: Average household income of the clients assisted in the nursing 
consultation 

Chart 3: Estimated BMI and BP measured in the clients assisted in the 
nursing consultation 

In this sense, the ‘so-called’ Third World countries have been 
showing for the last decades a progressive decline in their mortality 
rates and, more recently, also in their fertility rates. These two factors 
associated provide the demographic basis for a real aging of these 
populations, which is similar to the process that is   ongoing, albeit in 
less pronounced scale, in the developed countries.7

It was found that aging population has not been related to in-
creased level of education, since this article identified a predomi-
nance of individuals who only completed Elementary School. In 
2005, full higher education comprised most part of workers (29.5%), 
in virtually all regions of Brazil. The exception is the Southern Re-
gion, where the number of workers with this level of education was 
equivalent to the workers with incomplete Elementary School.8

With regard to family income, it is possible to classify it as an im-
portant factor in determining the life conditions of one individual, as 
this assures the maintenance of his basic needs.

In the recent literature regarding the economic profile of Brazilian 
population, no references were found regarding family income and 
per capita income of the clients assisted in the public health care 
system in Brazil, and therefore, it is estimated, based on the individ-
uals assisted in this unit, that the family income of this segment of 
population is restricted between a minimum of one and a maximum 
of five minimum wages.

The discussion regarding the level of knowledge of the patient 
assisted in the nursing consultation, and his disease turns out to be 
relevant, not only for the treatment, but also for the prevention of fu-
ture vascular complications in the lower limbs, retinopathy, nephrop-
athy, cardiovascular diseases, among others. 

The comprehensive care to the person with diabetes or hyper-
tension should include psychosocial and cultural aspects. Therapeu-
tic education is essential in order to inform, motivate, and strengthen 
the individual and his family, to live with a chronic condition, where, 
in every consultation, the perception of risk to health should be re-
inforced, and also the development of skills and motivation to over-
come this risk.

It has been reported that health care should provide informa-
tion, support and monitoring, and could even improve the compli-
ance with drug therapy and changes in lifestyle, which will reduce 
the burden of chronic conditions and promote better quality of life 
to these patients. A study conducted to assess the level of knowl-
edge and management of disease and the relation of this knowl-
edge with the control of diabetes revealed that appropriate level of 
knowledge was not related to glycemic control. It also showed that 
the level of knowledge is only one of the variables that could affect 
the metabolic control and lifestyle and beliefs can also have a ma-
jor impact on people’s behavior.9

The low level of education may limit access to information due 
to the possible impairment to the reading, writing, understanding 
or even speech skills. Individuals with this level of education do not 
seem to appreciate preventive measures for diseases and, they usu-
ally delay seeking medical assistance, which could largely impact 
and demand the financial resources to the population. In addition, 
this delay can result in the worsening of the disease.

In this sense, education to a patient with diabetes or hyperten-

sion is highlighted as an essential aspect of assistance in order to 
control diseases and, thus to prevent and delay the onset of acute 
and chronic complications, helping them to boost quality of life.6

Clear and accurate information regarding the use of medications 
to control DM and hypertension, provided by qualified health care 
providers, can motivate the patient to self-care and compliance with 
drug therapy. The lack of knowledge regarding the name of the drug 
in use, prescribed dose and dosage, can make the patient to use the 
medication incorrectly, which hampers a good control of the blood 
glucose and blood pressure.

Therefore, an approach shared between patient and health care 
provider could fill in the gaps in knowledge of people with diabetes 
mellitus and hypertension.5

The fact that patients are unaware of their disease may facilitate 
the convergence of risk factors, which would be more easily eliminat-
ed if there was an awareness of the associated damages.

From this perspective, it is noted that smoking and its associa-
tion with diabetes mellitus has been increasing. The chronic diabe-
tes complications have a prevalence of macrovascular complications 
and smoking is related to this impairment.6

The issue of alcohol consumption may be explained by cultural 
or social factors. For those countries with intermediate poverty in 
their market economies, including Brazil, alcohol is the most im-
portant causal factor in morbimortality, and the total deleterious im-
pact, in a percentage scale, could be in a range from 8% to 14.9% 
of the total health problems of these nations. Therefore, in Brazil, 
alcohol consumption accounts for more than 10% of the total prob-
lems in health.10 

Another important risk factor found in individuals who took part in 
the nursing consultations was overweight and obesity.

Obesity is a public health care problem and is associated with in-
creased insulin resistance and severe metabolic consequences, such 
as diabetes mellitus, hypertension, osteoarthritis, coronary heart dis-
ease. The prevalence of obesity has increased dangerously over the 
last decades, with consequent increased incidence of comorbidity.1

Obesity has been identified as one of the main risk factors for 
type 2 diabetes, because it has a hereditary factor which is greater 
than in type 1. Moreover, there is a significant relationship with obe-
sity and sedentary lifestyle. It is estimated that 60% to 90% of the 
patients with this disease are obese. The incidence is higher after 
40 years old.1 

When the focus is hypertension, it is noted that it is two times 
more frequent in diabetic patients than in the general population. 
People with diabetes have a higher incidence of coronary heart 
disease, peripheral arterial disease and cerebrovascular disease. 
These complications occur when large vessels are affected, leading 
to an obstruction, such as atherosclerosis, preventing the blood to 
reach vital organs. The disease can also lead to neuropathy and ar-
thropathy. Several studies have shown that rigorous control of blood 
glucose and blood pressure can reduce the complications of both 
diabetes and hypertension.1 

Cardiovascular complications are also associated with high rates 
of postprandial blood glucose and abdominal circumference, and this 
was found among the subjects of this article. However, regular physi-

Source: Research tool used in the nursing consultation.

In the table above, there is a predominance of patients assisted 
in the Primary Health Care Unit, whose income was established in 
the range between 2 and 5 minimum wages.

Chart 1: Level of knowledge of the clients assisted in the nursing 

consultation regarding previous, current and family clinical history 

Family income N Fi%

Up to a minimum wage
2 to 5 minimum wages
> 5 minimum wages

18
128
13

40.9
52.3
6.8

Total 159 100

Source: Research tool used in the nursing consultation. 

It was found that 83 of the 159 respondents reported know-
ing about the diseases diabetes mellitus and systemic arterial 
hypertension. 

Chart 2: Use of tobacco and alcohol by the clients assisted in the nursing 
consultation

Level of Knowledge N

Have knowledge of what is DM and hypertension
Patients with hypertension
Patients with DM 
Currently have some kind of disease 
concomitant with diabetes and hypertension

83
113
46

19

Total of respondents 159

Type of practice N

Only smokes
Only drinks alcohol
Concomitant use of tobacco and alcohol

62
66
31

Total 159

Source: Research tool used in the nursing consultation. 

All respondents reported to use tobacco or alcohol, and 31 of the 
159 use concomitantly both substances.

BMI N

< 18,5
18,5-24.9
25-29.9
30-34.9
35-39.9

> 40

9
34
30
62
15
9

Total 159

BP

Normal
Hypertensive
Hypotensive

95
60
4

Total 159

PP Capillary Blood Glucose N

<80
80 – 140 mg/dl

>140 mg /dl

24
79
56

Total 159

Abdominal circumference in Centimeters

Below 70
70 to 80
80 to 90

90 to 100
Above 100

0
6

27
48
78

Total 159

Source: Research tool used in the nursing consultation. 

The number of patients who have a BMI defined as overweight is 
higher than those whose BMI is classified as obesity. 

Regarding blood pressure, it was noted that most of the respon-
dents were in the normal range (<120/80 mmHg). It is worth high-
lighting that the measurements were taken with patients sitting and 
lying after resting for 15 minutes. 

Chart 4: Estimate of the values of postprandial capillary blood glucose and 
of abdominal circumference of the clients 

Source: Tool used in the nursing consultation. 

Most respondents (79) showed rates of postprandial capillary 
blood glucose and abdominal circumference above the normal 
range, which increases the risk of cardiovascular events.

DISCUSSION
In 2003, the National Household Sample Survey (Pesquisa Na-

cional por Amostra de Domicílios – Pnad) estimated that 139.5 mil-
lion Brazilians (79.3% of the population, versus 71.2% in 1998)6 had 
a regular health care service. Health care units were the most widely 
cited modality (52.4% of the respondents). The proportion of women 
seeking care in primary health care was greater than that of men,6 
confirming the findings of this article.

The advanced age of the clients assisted in the nursing consulta-
tion is attributed to the increase in life expectancy in general.
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cal activity is known to contribute to reduce these rates.
A study showed that a structured physical exercise program 

(SPEP) of moderate intensity can decrease BMI and body fat 
percentage.11 The study also showed a reduction in waist circum-
ference after  a series of exercises. It is understood that a reduc-
tion in this variable is very important in patients with diabetes 
because there is a positive relation between waist circumference, 
central obesity, insulin resistance, metabolic syndrome and car-
diovascular diseases.11 

CONCLUSION 
The research shows that, despite the efforts of the Ministry of 

Health, the prevalence of tobacco users with diabetes and systemic 
arterial hypertension is still high even with the public knowledge of 
the damages caused by the use of tobacco and especially the in-
creased likelihood to develop a cardiovascular event.

Data collection showed a significant number of users in this 
primary health care unit, who enrolled in the DM and hyperten-
sion programs, with risk factors for disease complications, such 
as smoking, use of alcohol, overweight, obesity, among others. 
The sample for this article reinforces the importance to prevent the 
complications for patients with diabetes and hypertension, since 
according to the study, the predisposing factors were significant 
which, in many cases, leads to worsening of the condition with con-
sequences that can be fatal.

According to all surveys, it is observed the importance of pro-
gram actions in order to educate individuals that, even with no cure, 
diabetes and hypertension can and should be controlled. Changes in 
habits are not easy and should be pursued with patience.

The nurse, the client and their social network should work to-
gether. It is important that the community takes part in assisted phys-
ical activity programs and that nursing assistance in the primary care 
is part of the everyday life of this population. In addition to the consul-
tations recommended by the nursing protocol, guidelines on appro-
priate diet should be provided by the nurse and team. The establish-
ment of a trust relationship should be the target of nursing, toward a 
humanized assistance, which will facilitate the access to the patient, 

thereby promoting relevant guidelines aiming to prevent complica-
tions and improve the quality of life.  
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RESUMO
O Acinetobacter baumannii começou a ser reconhecido como importante agente de infecções nosocomiais em todo o mundo no final da 

década de 70, em especial nas unidades de terapia intensiva. Este artigo traz a análise de todos os isolados de A. baumannii no Hospital Na-
val Marcílio Dias (HNMD), entre janeiro de 2006 e junho de 2010, e as infecções classificadas pela Comissão de Controle de Infecção Hospi-
talar. Os objetivos foram: (a) analisar a evolução do perfil de sensibilidade das cepas de A. baumannii isoladas; (b) analisar a epidemiologia 
das infecções pelo A. baumannii no que diz respeito ao sítio de infecção e frequência de casos nas Unidades de Tratamento Intensivo para 
as infecções por cepas resistentes a carbapenêmicos; (c) situar o A. baumannii entre os principais causadores de infecção em pneumonias, 
infecções de trato urinário, de corrente sanguínea e de sítio cirúrgico. Das 682 amostras analisadas, 365 (53,5%) foram classificadas como 
infecção, sendo 223 (61,2%) casos de pneumonia, das quais 105 (47,1%) eram resistentes aos carbapenêmicos. O A. baumannii foi um dos 
três principais agentes etiológicos isolados nos sítio analisados, com exceção do urinário onde ele foi o sexto mais frequente. Este artigo con-
clui que há uma alta prevalência de A. baumannii em todos os sítios de infecção no hospital e durante o período estudado houve diminuição 
da sensibilidade a todos os antimicrobianos testados, exceto aos aminoglicosídeos.

Palavras-chave: Infecções por Acinetobacter; Acinetobacter baumannii; Infecção Hospitalar.

INTRODUÇÃO
O gênero Acinetobacter está classificado na família Moraxellacea e é um cocobacilo estritamente aeróbio, gram-negativo, sem motilidade, 

não fermentador de glicose e lactose, oxidase negativo, catalase positivo. O Acinetobacter baumannii é a espécie primariamente associada 
a doenças em humanos e não é facilmente encontrada na natureza, no solo, na água ou nos animais, não sendo comensal da pele e orofa-
ringe em humanos (fora do ambiente hospitalar), valendo essas características para todo o gênero.1,2 Este gênero tem ampla distribuição em 
ambientes hospitalares, sobrevivendo em superfícies secas por períodos de horas a meses. Isso tem grande importância em surtos causados 
por esse microrganismo, já que as amostras epidêmicas são frequentemente multirresistentes.3,4 Sua capacidade de persistir em ambientes 
e dispositivos hospitalares foi bem documentada em trabalhos sobre a formação de biofilme em dispositivos implantados em pacientes e em 
materiais usados na confecção dos mesmos.5,6,7

O A. baumannii começou a ser reconhecido como importante agente de infecções nosocomiais no final da década de 70. É considerado 
um microrganismo oportunista, causando infecções quase exclusivamente em pacientes graves, imunodeprimidos, com queimaduras exten-
sas e em regime de terapia intensiva. Vários mecanismos de resistência podem se desenvolver em uma mesma cepa e o tratamento combi-
nado ainda tem um papel incerto, não tendo sido comprovados mecanismos sinérgicos com impacto na sobrevida e podendo haver aumento 
da toxicidade.8

1 Médico infectologista da Clínica de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Hospital Naval Marcílio Dias.
2 Chefe da Clínica de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Hospital Naval Marcílio Dias.
3 Chefe do Departamento de Farmácia Hospitalar do Hospital Naval Marcílio Dias.
4 Assistente da Clínica de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Hospital Naval Marcílio Dias.
5 Assistente da Clínica de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Hospital Naval Marcílio Dias.
6 Médico do 3° ano de Residência Médica na Clínica de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Hospital Naval Marcílio Dias.
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Acinetobacter spp. pode causar infecção em qualquer órgão, mas 
o sítio mais frequentemente acometido é o trato respiratório.9 Atual-
mente, figura entre os microrganismos mais comumente envolvidos 
na etiologia da pneumonia nosocomial, juntamente com Staphylo-
coccus aureus, Pseudomonas aeruginosa e as enterobactérias. Em 
um estudo de revisão que compilou dados de 24 trabalhos e avaliou 
2.490 isolados de espécimes de trato respiratório de 1.689 episódios 
de pneumonia associada à ventilação (PAV), Acinetobacter spp. foi o 
segundo gram-negativo mais encontrado (o primeiro foi P. aerugino-
sa), sendo responsável por 8% dos casos.10

Acinetobacter spp. também pode causar infecção primária da 
corrente sanguínea (ICS). O Programa de Vigilância SCOPE (Sur-
veillance and Control of Pathogens of Epidemiological Importance) 
avaliou 24.179 casos de ICS de 49 hospitais americanos ocorridos 
no período de março de 1995 a setembro de 2002. Neste estudo, 
25% das bacteremias foram causadas por gram-negativos sendo 
que Acinetobacter spp. foi o décimo agente mais frequente, respon-
sável por 1,3% dos episódios.11

Dados do National Nosocomial Infections Surveillance System 
(NNISS) com relação aos pacientes internados em terapia intensiva 
mostram que, em 2003, Acinetobacter spp. foi responsável por 6.9% 
das pneumonias, 2,4% das ICS, 2,1% das infecções cirúrgicas, (IC) 
e 1,6% das infecções de trato urinário (ITU). Pseudomonas spp. foi 
responsável por 18,1%, 3,4%, 9,5% e 16,3% dessas mesmas infec-
ções.12 Além dessas infecções, também pode causar meningite se-
cundária a procedimentos neurocirúrgicos.13

De acordo com dados do Meropenem Yearly Susceptibility Test 
Information Collection (MYSTIC) o A. baumannii foi o segundo pató-
geno mais prevalente em pacientes hospitalizados em sete Unidades 
de Terapia Intensiva (UTI) em quatro cidades brasileiras, todos apre-
sentando elevado índice de resistência antimicrobiana.14

A prevalência das infecções por Acinetobacter spp. varia muito 
entre os estudos. Essa dificuldade existe pelo padrão de apresenta-
ção do A. baumannii em surtos nas UTI. A disseminação bacteriana 
para o ambiente e equipamentos provavelmente é decorrente de ae-
rossóis produzidos durante a terapia respiratória.7

O A. baumannii é importante causador de infecções nosoco-
miais e apresenta não só resistência intrínseca a alguns antimicro-
bianos, como também a capacidade de desenvolver rapidamente 
resistência durante o período de internação dos pacientes.15 O uso 
inadequado de antimicrobianos de amplo espectro é apontado co-
mo um dos principais fatores de risco para o isolamento de mul-
tirresistentes.16 Os fatores de risco para a infecção por uma cepa 
multirresistente de Acinetobacter spp. incluem o uso de ventilação 
mecânica (especialmente o uso prolongado), internação hospitalar 
por tempo prolongado ou em setor com paciente colonizado/infec-
tado com Acinetobacter spp., transfusão sanguínea, maior gravi-
dade da doença de base e administração de antimicrobianos de 
amplo espectro.16 Os fatores de risco associados ao pior prognós-
tico em infecções por Acinetobacter spp. incluem alto índice Apa-
che II, doença crônica de base, ventilação mecânica, trauma múlti-
plo, neutropenia, exposição prévia aos antimicrobianos, transfusão 
de sangue e densidade de colonização.16,17,18,19,20 Estudos sugerem 
que a escolha apropriada ou não da terapia antimicrobiana empíri-
ca não é sempre preditiva de mortalidade.21,22,23

Imipenem e meropenem, carbapenêmicos, são considerados os 
antimicrobianos mais eficazes para o tratamento de infecções cau-
sadas por esse patógeno e quando há resistência a essa classe, 
as opções de tratamento para infecções por Acinetobacter spp. são 
bastante limitadas, sendo as mais estudadas o sulbactam e as poli-
mixinas. Um estudo realizado em São Paulo mostrou a superiorida-
de do sulbactam sobre a polimixina, que esteve associada com má 
evolução clínica e com maior mortalidade até o fim do tratamento.24

Até agora, a tigeciclina demonstrou encorajadora atividade 
in vitro na maior parte dos isolados de A. baumannii de amos-
tras clínicas ao redor do mundo, mas já existe evidência de re-
sistência.25,26,27,28,29,30

Com relação aos aminoglicosídeos, a amicacina e a tobramicina 
são os únicos que parecem ter alguma atividade contra isolados de 
A. baumannii. Eles não são comumente usados como monoterapia 
em tratamento e o perfil de toxicidade limita muito o seu uso, espe-
cialmente para tratamentos de médio e longo prazo. A eficácia dos 
antimicrobianos inalatórios, incluindo os aminoglicosídeos, fora da 
população com fibrose cística, é de interesse crescente. Infelizmen-
te, existem poucos dados clínicos para os aminoglicosídeos inalató-
rios em infecções por A. baumannii.

MÉTODOS
O levantamento foi feito de forma retrospectiva, no período de 

1/1/2006 a 30/6/2010, com todos os isolados de A. baumannii e 
seus respectivos antibiogramas do arquivo do Setor de Microbiolo-
gia do Serviço de Análises Clínicas do Hospital Naval Marcílio Dias 
(HNMD). Os antibiogramas foram feitos de forma automatizada, em 
painel, com equipamento Walk Away (Dade Behring Holdings Inc.). 
Com base nesses dados, foi compilado o perfil de sensibilidade se-
mestral. Os antimicrobianos que fizeram parte do perfil de sensibili-
dade foram imipenem e meropenem (carbapenêmicos), amicacina 
(aminoglicosídeo) e ampicilina com sulbactam (inibidor de betalac-
tamase). A ampicilina não tem efeito sobre o A. baumannii, mas foi 
testada em conjunto por não existir sulbactam puro comercializado 
no Brasil. Outros antimicrobianos com conhecida ação contra o A. 
baumannii, como a tigeciclina (glicilciclinas) e a polimixina B (polimi-
xinas) não foram incluídos na pesquisa por não se tratarem de fárma-
cos testados no antibiograma de rotina no HNMD.

Os objetivos deste artigo foram: (a) analisar a evolução do per-
fil de sensibilidade das cepas de A. baumannii isoladas no HNMD, 
colonização ou infecção, no período entre 1/1/2006 e 30/6/2010; (b) 
analisar a epidemiologia das infecções pelo A. baumannii no HNMD 
no que diz respeito ao sítio de infecção e frequência de casos em 
UTI, tanto para o total de infecções como, isoladamente, para as in-
fecções por cepas resistentes a carbapenêmicos; (c) situar o A. bau-
mannii entre os principais causadores de infecção em pneumonias, 
ITU, ICS e IC.

Para atender aos objetivos (b) e (c) foi utilizado um banco de da-
dos (criado no programa Access™ e posteriormente analisado pe-
lo programa EpiInfo) do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar 
(SCIH) do HNMD, obtido por meio de busca ativa (resultado de cul-
turas, previsão de antimicrobianos e observação local), classificado 
de acordo com os critérios NNISS do Center for Disease Control and 
Prevention (CDC). Foram pesquisadas as infecções por A. baumannii 

e pelos cinco agentes etiológicos mais frequentes em todo o hospital 
e, separadamente, nas unidades fechadas. As infecções foram estra-
tificadas com relação ao sítio de infecção, de acordo com os agentes 
etiológicos mais prevalentes.

RESULTADOS
Foram analisados 682 isolados de A. baumannii e seus respec-

tivos antibiogramas, sendo 64 no 1º semestre de 2006 (2006.1), 
51 em 2006.2, 55 em 2007.1, 62 em 2007.2, 79 em 2008.1, 69 em 
2008.2, 89 em 2009.1, 101 em 2009.2 e 112 em 2010.1. Esses resul-
tados foram resumidos no Gráfico 1.

Pelos dados do SCIH, durante o período estudado, foram classi-
ficadas 365 infecções por Acinetobacter spp. Destas, 77,8% aconte-
ceram nas UTI do hospital. A Tabela 2 mostra a distribuição de frequ-
ência dessas infecções por sítio de infecção.

Tabela 2: Total de infecções por A. baumannii por sítio de infecção durante 
o período entre 1/1/2006 e 30/6/2010, no HNMD, Rio de Janeiro, 2010.

Gráfico 1: Número de cepas de A. baumannii isoladas no HNMD por 
semestre entre 1/1/2006 e 30/6/2010. Rio de Janeiro, 2010.

Os perfis de sensibilidade do A. baumannii, estratificados por se-
mestre, encontram-se na Tabela 1 e foram analisados evolutivamente 
no Gráfico 2.

Tabela 1: Perfis de sensibilidade do A. baumannii a imipenem, meropenem, 
amicacina e ampicilina/sulbactam por semestre, no período entre 1/1/2006 
e 30/6/2010 no HNMD. Rio de Janeiro, 2010.

ATB/Período 2006.1 2006.2 2007.1 2007.2 2008.1 2008.2 2009.1 2009.2 2010.1

Imipenem 89% 55% 52% 32% 21% 7% 7% 7% 17%

Meropenem 68% 33% 40% 15% 14% 7% 5% 5% 14%

Amicacina 28% 27% 64% 55% 29% 20% 22% 25% 48%

Amp\Sulb 64% 61% 51% 35% 29% 4% 11% 6% 15%

Gráfico 2: Evolução dos perfis de sensibilidade do A. baumannii a 
imipenem, meropenem, amicacina e ampicilina/sulbactam por semestre, no 
período entre 1/1/2006 e 30/6/2010 no HNMD. Rio de Janeiro, 2010.

Sítio de infecção F f (%)

Pneumonia 223 61,2%

ITU 52 14,2%

Cateter 45 12,3%

Sistêmica 22 6,0%

Cirúrgico 17 4,7%

Cutânea 6 1,6%

Total 365 100,0%

Das 365 infecções classificadas, 165 eram resistentes a carba-
penêmicos. Das infecções resistentes, 80,0% aconteceram nas uni-
dades de terapia intensiva do hospital. A Tabela 3 mostra a distribui-
ção de frequência das infecções por Acinetobacter spp. resistente a 
carbapenêmicos por sítio de infecção.

Tabela 3: Total de infecções por A. baumannii resistente a carbapenêmicos 
por sítio de infecção durante o período entre 1/1/2006 e 30/6/2010, no 
HNMD, Rio de Janeiro, 2010.

Sítio infecção F f (%)

Pneumonia 105 63,7%

ITU 27 16,4%

Sistêmica 6 3,6%

Cirúrgico 6 3,6%

Cateter 21 12,7%

Total 165 100,0%

No período estudado (de 1/1/06 a 30/6/2010), foram classifica-
das 310 infecções de corrente sanguínea, 583 infecções cirúrgicas, 
508 infecções relacionadas a cateter, 1.419 pneumonias e 1.183 in-
fecções do trato urinário em todo o HNMD. As Tabelas 4, 5, 6, 7 e 
8 mostram os principais agentes etiológicos de cada uma dessas 
infecções.

Tabela 4: Os cinco agentes etiológicos mais frequentes nas infecções 
hospitalares de corrente sanguínea durante o período entre 1/1/2006 e 
30/6/2010, no HNMDs, Rio de Janeiro, 2010.

Tabela 5: Os cinco agentes etiológicos mais frequentes nas infecções de 
sitio cirúrgico durante o período entre 1/1/2006 e 30/6/2010, no HNMD, Rio 
de Janeiro, 2010.

Bactéria K. pneumoniae S. aureus A. baumannii P. aeruginosa E. coli E. faecalis

f (%) 16,80% 13,50% 10,20% 8,80% 5,60% 5,60%

Bactéria S. aureus E. coli A. baumannii P. aeruginosa E. faecalis

f (%) 27,00% 15,60% 7,60% 7,10% 6,60%
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Tabela 6: Os cinco agentes etiológicos mais frequentes nas infecções 
hospitalares relacionadas a cateter durante o período entre 01/01/2006 e 
30/06/2010, no HNMD, Rio de Janeiro, 2010.

DISCUSSÃO
A sensibilidade a todos os antimicrobianos estudados diminuiu 

de forma progressiva, com exceção dos aminoglicosídeos, represen-
tados no estudo pela amicacina. É importante frisar que cada institui-
ção possui um perfil único, no qual estão inseridas diversas variáveis, 
sendo algumas delas: perfil dos pacientes atendidos, presença ou 
ausência de leitos de terapia intensiva, microbiota bacteriana diferen-
ciada, nível de complexidade do atendimento, presença ou ausência 
de emergência aberta, especialidades médicas presentes na insti-
tuição, entre outros. Essas variáveis tornam impossível a compara-
ção de taxas diretas de infecção entre as instituições. A importância 
da geração desses dados é a comparação dos perfis de resistência 
de uma mesma instituição no decorrer do tempo, tornando possí-
vel a identificação dos problemas relacionados à infecção hospitalar 
e, principalmente, aferindo o impacto das medidas adotadas para 
diminuí-la.

É importante ressaltar o fato de que as infecções hospitala-
res fazem parte das complicações previsíveis em diversas enfer-
midades e, algumas delas, simplesmente não são evitáveis. Outras 
variáveis relacionadas à resistência microbiana podem estar pre-
sentes em qualquer instituição, como a desinformação médica e a 
prescrição inadequada de antimicrobianos, como o uso abusivo de 
antimicrobianos de espectro estendido e a limpeza e descontami-
nação do ambiente.

O aparecimento de resistência nos microrganismos força os mé-
dicos a lançar mão dos tratamentos de segunda linha, que oferecem 
piores prognósticos aos pacientes, seja por menor eficiência no com-
bate ao microrganismo em questão, por maior incidência de efeitos 
adversos ou maior potencial de toxicidade para o paciente. Com a 
maior complexidade das doenças em tratamentos em UTI, por ve-
zes a toxicidade de determinados medicamentos pode determinar a 
morte do paciente.

Existe hoje uma preocupação com relação ao papel que o 
uso contínuo de carbapenêmicos e polimixina pode ter na sele-
ção de germes multirresistentes, como por exemplo alguns dos 
gram-negativos do grupo CESPP (Citrobacter, Enterobacter, Ser-
ratia, Proteus e Providencia), naturalmente resistentes à polimi-
xina. Caso essas bactérias venham a adquirir a capacidade de 
produção de carbapenemase, ficaremos sem opção terapêutica 
para o tratamento.

Outra preocupação com relação à emergência de resistência an-
timicrobiana é que hoje existem poucos antimicrobianos em estudo/
desenvolvimento, de forma que não teremos nenhuma nova classe 
de antimicrobianos para uso nos próximos anos, especialmente para 
os gram-negativos. Já há algum tempo temos nos voltado a antimi-
crobianos antigos, que ficaram muito tempo em desuso pelos impor-
tantes efeitos adversos e são hoje usados para infecções causadas 
por agentes multirresistentes. 

CONCLUSÃO
O A. baumannii, no HNMD, adquiriu um caráter endêmico, 

diferente do padrão de surtos esperado pelo comportamento 
da bactéria.

A sensibilidade do A. baumannii tem diminuído progressivamen-
te no HNMD no decorrer do período estudado, mantendo aparente-

mente alguma sensibilidade aos aminoglicosídeos.
O aumento da sensibilidade constatado no último período anali-

sado pode ter tido influência de busca ativa de pacientes colonizados 
por Acinetobacter realizada pelo SCIH com coleta de swabs. Estes, 
quando positivos, entraram na contagem das culturas do laborató-
rio, talvez diluindo numericamente as infecções por microrganismos 
mais resistentes.

O A. baumannii é uma das seis bactérias mais prevalentes em 
todos os sítios de infecção estudados no HNMD como um todo. 
Nas UTI está entre uma das duas bactérias mais prováveis, com 
exceção das ITU.

Apesar da alta taxa de prevalência do A. baumannii no hos-
pital e nas UTI, é importante notar que o HNMD não apresenta 
uma taxa muito elevada de infecções por A. baumannii resistente 
a carbapenêmicos.

CONSIDERAÇÕES GERAIS
As unidades de terapia intensiva, segundo o nosso estudo, 

concentram a grande maioria dos casos no que diz respeito aos 
gram-negativos. A maior gravidade das doenças, a superlotação 
das unidades, uso de adornos, a falta de cuidado e higiene dos 
médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e profissionais de saúde 
em geral, a inadequada orientação aos familiares quanto ao com-
portamento dentro da unidade, a limpeza inadequada e a trans-
missão cruzada são descritos na literatura como fatores relacio-
nados à infecção hospitalar.

Devido ao desenho desse estudo, não foi possível identificar ne-
nhuma causa específica para a elevada prevalência de A. baumannii 
no HNMD, de forma que apenas discutimos hipóteses que em outras 
instituições têm contribuído para o aparecimento e manutenção dos 
surtos de infecção dessa bactéria. Sugerimos que outros estudos 
sejam realizados para entender os fatores de risco presentes em 
cada instituição.
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Bactéria S. aureus A. baumannii K. pneumoniae P.  aeruginosa S. epidermidis S. haemolyticus

f (%) 16,50% 11,80% 11,00% 7,90% 7,90% 7,90%

Tabela 7: Os cinco agentes etiológicos mais frequentes nas pneumonias 
hospitalares durante o período entre 1/1/2006 e 30/6/2010, no HNMD, Rio 
de Janeiro, 2010.

Tabela 8: Os seis agentes etiológicos mais frequentes nas infecções 
hospitalares do trato urinário durante o período entre 1/1/2006 e 30/6/2010, 
no HNMD, Rio de Janeiro, 2010.

Bactéria A. baumannii P. aeruginosa S. aureus K. pneumoniae S. maltophilia

f (%) 28,00% 23,70% 13,60% 8,50% 4,,0%

Bactéria E. coli K. pneumoniae P. aeruginosa E. faecalis P. mirabilis A. baumannii

f (%) 28,60% 19,50% 13,40% 11,00% 8,50% 5,00%

No período estudado (1/1/2006 a 30/6/2010), foram classificadas 
nas unidades de terapia intensiva (Centro de Terapia Intensiva, CTI, 
e Unidade de Pacientes Graves, UPG) 102 infecções de corrente 
sanguínea, 2 infecções de sítio cirúrgico (uma por A. baumannii e 
a outra por K. pneumoniae, ambas multirresistentes), 210 infecções 
relacionadas a cateter, 749 pneumonias e 278 infecções do trato uri-
nário. As Tabelas 9, 10, 11 e 12 mostram os principais agentes etio-
lógicos de cada uma dessas infecções.

Tabela 9: Os cinco agentes etiológicos mais frequentes nas infecções de 
corrente sanguínea durante o período entre 1/1/2006 e 30/6/2010, nas 
unidades de terapia intensiva do HNMD, Rio de Janeiro, 2010.

Bactéria K. pneumoniae A. baumannii P. aeruginosa S. aureus E. coli E. faecalis

f (%) 16,50% 15,20% 12,70% 6,40% 6,30% 6,30%

Tabela 10: Os cinco agentes etiológicos mais frequentes nas infecções 
relacionadas a cateter durante o período entre 1/1/2006 e 30/6/2010, nas 
unidades de terapia intensiva do HNMD, Rio de Janeiro, 2010.

Bactéria A. baumannii K. pneumoniae P. aeruginosa S. aureus S. haemolyticus

f (%) 18,90% 13,1 12,60% 11,10% 10,0

Tabela 11: Os cinco agentes etiológicos mais frequentes nas pneumonias 
durante o período entre 1/1/2006 e 30/6/2010, nas unidades de terapia 
intensiva do HNMD, Rio de Janeiro, 2010.

Bactéria A. baumannii P. aeruginosa S. aureus K. pneumoniae S. maltophilia

f (%) 33,40% 23,8 12,80% 7,90% 5,5

Bactéria K. pneumoniae E. coli P. aeruginosa E. faecalis A. baumannii

f (%) 21,40% 18,8 17,60% 12,40% 7,5

Tabela 12: Os cinco agentes etiológicos mais frequentes nas infecções do 
trato urinário durante o período entre 1/1/2006 e 30/6/2010, nas unidades 
de terapia intensiva do HNMD, Rio de Janeiro, 2010.
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ABSTRACT
Acinetobacter baumannii began to be recognized as an important agent of nosocomial infections worldwide in the end of the 70s, 

particularly in the intensive care units. This article presents an analysis of all isolates of A. baumannii in the Hospital Naval Marcílio Di-
as (HNMD), between January 2006 and June 2010, and the infections are classified by the Committee of Hospital Infection Control. The 
objectives were: (a) to evaluate the sensitivity profile of the isolated A. baumannii strains; (b) to analyze the epidemiology of infections 
caused by A. baumannii with respect to the site of infection and the frequency of cases in the Intensive Care Unit for infections by strains 
resistant to carbapenem; (c) place A. baumannii among the main causes of pneumonia infection, and infection to the urinary tract, blood-
stream and in the surgical site. Of the 682 samples analyzed, 365 (53.5%) were classified as infection, and 223 (61.2%) were cases of 
pneumonia, of which 105 (47.1%) were resistant to carbapenem. A. baumannii was one of the three major etiologic agents isolated in the 
analyzed sites, except for the urinary infection, where it was the sixth most frequent. This article concludes that there is a high prevalence 
of A. baumannii in all sites of infection in the hospital and during the study period there was a decreased sensitivity to all antibiotics tested, 
except for aminoglycosides. 

Keywords: Acinetobacter Infections; Acinetobacter baumannii; Cross Infection.

INTRODUCTION
The genus Acinetobacter is classified in the family Moraxellacea and is a strictly aerobic, gram-negative, non-motile, glucose- and lac-

tose-nonfermenting, oxidase-negative, catalase-positive coccobacillus. Acinetobacter baumannii is the species primarily associated with dis-
ease in human beings and is not easily found in the nature, soil, water or in animals, and is not a commensal of human skin and oropharynx 
(outside the hospital environment), and these features apply to the entire genus.1,2 This genus has a wide distribution in hospital environments, 
surviving on dry surfaces for periods of hours to months. This has great significance in outbreaks caused by this organism, since the epidemic 
samples are often multiresistant.3,4 Its ability to persist in hospital environments and devices has been well documented in studies of formation 
of biofilm on implanted devices in patients and in materials used in their manufacture.5,6,7

A. baumannii began to be recognized as an important agent of nosocomial infections in the late 70s. It is considered an opportunistic 
organism causing infections almost exclusively in severely ill, immunocompromised patients with extensive burns and under intensive care 
regimen. Several mechanisms of resistance may develop in the same strain and the combination treatment still has an uncertain role and no 
synergistic mechanism has proven to impact on survival and this may increase toxicity.8
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Acinetobacter spp. can cause infection in any organ, but the 
most commonly affected site is the respiratory tract.9 Currently, it 
is one of the microorganisms most commonly involved in the etiol-
ogy of nosocomial pneumonia, along with Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa and enterobacteria. In a review study 
that compiled data from 24 studies and evaluated 2,490 isolates 
from respiratory tract specimens of the 1,689 episodes of ventila-
tor-associated pneumonia (VAP), Acinetobacter spp. was the sec-
ond most found gram-negative bacteria (the first was P. aerugino-
sa), accounting for 8% of cases.10

Acinetobacter spp. can also cause primary infection in the blood-
stream (BSI). The Surveillance Program SCOPE (Surveillance and 
Control of Pathogens of Epidemiological Importance) assessed 
24,179 cases of BSI in 49 U.S. hospitals from March 1995 to Sep-
tember 2002. In this study, 25% of bacteremia cases were caused by 
gram-negative organisms and Acinetobacter spp. was the tenth most 
common agent, accounting for 1.3% of the episodes.11

Data from the National Nosocomial Infections Surveillance Sys-
tem (NNISS) regarding patients admitted to intensive care showed 
that in 2003, Acinetobacter spp. accounted for 6.9% of pneumonia 
infections, 2.4% of BSI, 2.1% of surgical infections (SI) and 1.6% 
of urinary tract infections (UTI). Pseudomonas spp. accounted for 
18.1%, 3.4%, 9.5% and 16.3% of these same infections.12 In addition 
to these infections, it can also cause meningitis secondary to neuro-
surgical procedures.13

According to data from the Meropenem Yearly Susceptibility Test 
Information Collection (MYSTIC), A. baumannii was the second most 
prevalent pathogen in hospitalized patients of seven Intensive Care 
Units (ICU) in four Brazilian cities, all featuring high level of antimi-
crobial resistance.14

The prevalence of infections caused by Acinetobacter spp. varies 
greatly among studies. This difficulty exists by common presentation 
of A. baumannii in outbreaks in the ICU. The bacterial dissemination 
within the environment and equipment is probably due to aerosols 
produced during respiratory therapy.7

A. baumannii is an important cause of nosocomial infections 
and has not only intrinsic resistance to some antimicrobials, as 
well as the ability to rapidly develop resistance during the hospi-
talization of patients.15 The inappropriate use of broad-spectrum 
antimicrobials is appointed as one of the main risk factors for iso-
lation of multiresistant oganisms.16 Risk factors for infection by a 
multiresistant strain of Acinetobacter spp. include the use of me-
chanical ventilation (especially prolonged use), hospitalization for 
longer periods or in sections with patients colonized/infected with 
Acinetobacter spp., blood transfusion, greater severity of under-
lying disease and administration of broad-spectrum antimicrobi-
als.16 Risk factors associated with worse prognosis in infections 
with Acinetobacter spp. include high Apache II index,  chronic 
underlying disease, mechanical ventilation, multiple trauma, neu-
tropenia, prior exposure to antimicrobials, blood transfusion and 
density of colonization.16,17,18,19,20 Studies suggest that the proper 
choice or not of empirical antimicrobial therapy is not always pre-
dictive of mortality.21,22,23

The carbapenems, Imipenem and meropenem are considered 

the most effective antimicrobials for treating infections caused by this 
pathogen and when there is resistance to this class, the options to 
treat infections caused by Acinetobacter spp. are quite limited, and 
sulbactam and polymyxins are the most studied ones. A study con-
ducted in Sao Paulo showed the superiority of sulbactam over poly-
myxin, which was associated with poor clinical outcome and higher 
mortality until the end of treatment.24

So far, tigecycline showed encouraging activity in vitro in most 
isolates of A. baumannii from the clinical samples around the world, 
but there is already evidence of resistance.25,26,27,28,29,30

With regard to aminoglycosides, amikacin and tobramycin 
are the only ones that seem to have some activity against iso-
lates of A. baumannii. They are not commonly used as monother-
apy and the use is very limited due to their toxicity profile, espe-
cially for medium and long-term treatment. The effectiveness of 
inhaled antimicrobials, including aminoglycosides, except for the 
population with cystic fibrosis, is of growing interest. Unfortunate-
ly, there are few clinical data for inhaled aminoglycosides in infec-
tions by A. baumannii.

METHODS
The survey was conducted retrospectively from 1/1/2006 

to 6/30/2010, using all isolates of A. baumannii and their anti-
biograms obtained from the archives of the Microbiology Sector 
of the Clinical Analysis Services of Hospital Naval Marcílio Dias 
(HNMD). Antibiograms were automatically carried out on panel 
with Walk Away equipment (Dade Behring Holdings Inc.). Based 
on these data, the biannual sensitivity profile was compiled. An-
timicrobials that were part of the sensitivity profile were imipen-
em and meropenem (carbapenems), amikacin (aminoglycoside) 
and ampicillin with sulbactam (beta-lactamase inhibitor). Ampicil-
lin has no effect on A. baumannii, but was tested in combination 
because there is no pure sulbactam marketed in Brazil. Other 
antimicrobials with known activity against A. baumannii, such as 
tigecycline (glycylcyclines) and polymyxin B (polymyxins), were 
not included in the research because they are not drugs tested in 
the routine antibiogram at HNMD.

The objectives of this article were: (a) to evaluate the pro-
gression in the sensitivity profile of A. baumannii strains isolat-
ed at HNMD, colonization or infection during the period between 
1/1/2006 and 6/30/2010; (b) to analyze the epidemiology of infec-
tions with A. baumannii at HNMD regarding the infection site and 
frequency of cases in ICU, for both the total number of infections 
and for infections only caused by carbapenem-resistant strains; 
(c) to place A. baumannii among the main causes of pneumonia 
infection, UTI, BSI and SI.

In order to meet (b) and (c) a database was used (developed 
using Access™ software and subsequently analyzed by EpiInfo soft-
ware) from the Service of Hospital Infection Control (SCIH) of HN-
MD, obtained via active search (culture results, antimicrobial predic-
tion and local observation), classified according to NNISS criteria, 
Center for Disease Control and Prevention (CDC). Infections by A. 
baumannii and the five most common etiologic agents were investi-
gated throughout the hospital and, separately, in closed units. Infec-

tions were stratified based on the site of infection, in accordance with 
the most prevalent etiologic agents.

RESULTS
We analyzed 682 isolates of A. baumannii and their antibiograms, 

and 64 were in the 1st half of 2006 (2006.1), 51 in 2006.2, 55 in 
2007.1, 62 in 2007.2, 79 in 2008.1, 69 in 2008.2, 89 in 2009.1, 101 in 
2009.2 and 112 in 2010.1.  The results are summarized in (Chart 1).

Based on SCIH data, during the study period, 365 infections by 
Acinetobacter spp were classified. Of these, 77.8% occurred in the 
ICU of the hospital. Table 2 provides the frequency distribution of 
these infections per site of infection.

Table 2: Total infection by A. baumannii per infection site from 1/1/2006 to 

6/30/2010, in HNMD, Rio de Janeiro, 2010.

Chart 1: Number of A. baumannii strains isolated in HNMD per semester 
between 1/1/2006 and 6/30/2010. Rio de Janeiro, 2010.

The sensitivity profiles of A. baumannii, stratified by semester, 
are provided in Table 1 and are analyzed progressively in Chart 2.

Table 1: Sensitivity profiles of A. baumannii to imipenem, meropenem, 
amikacin and ampicillin/sulbactam per semester, from 1/1/2006 to 
6/30/2010 in HNMD. Rio de Janeiro, 2010.

Chart 2: Progression in the sensitivity profiles of A. baumannii to imipenem, 
meropenem, amikacin and ampicillin/sulbactam per semester from 1/1/2006 

to 6/30/2010 in HNMD. Rio de Janeiro, 2010.

ATB/Period 2006.1 2006.2 2007.1 2007.2 2008.1 2008.2 2009.1 2009.2 2010.1

Imipenem 89% 55% 52% 32% 21% 7% 7% 7% 17%

Meropenem 68% 33% 40% 15% 14% 7% 5% 5% 14%

Amikacin 28% 27% 64% 55% 29% 20% 22% 25% 48%

Amp\Sulb 64% 61% 51% 35% 29% 4% 11% 6% 15%

Infection site F f (%)

Pneumonia 223 61.2%

UTI 52 14.2%

Catheter 45 12.3%

Systemic 22 6.0%

Surgical 17 4.7%

Skin 6 1.6%

Total 365 100.0%

Infection site F f (%)

Pneumonia 105 63.7%

UTI 27 16.4%

Systemic 6 3.6%

Surgical 6 3.6%

Catheter 21 12.7%

Total 165 100.0%

Of the 365 infections classified, 165 were resistant to carbapen-
ems. Eighty percent (80.0%) of the resistant infections occurred in 
the intensive care units of the hospital. Table 3 shows the frequency 
distribution of infections caused by Acinetobacter spp. resistant to 
carbapenems per infection site.

Table 3: Total number of Infections by A. baumannii resistant to 
carbapenems by infection site from 1/1/2006 to 6/30/2010, in HNMD, Rio de 
Janeiro, 2010.

During the study period (from 1/1/2006 to 6/30/2010), the follow-
ing was classified: 310 cases of bloodstream infection, 583 cases of 
surgical infection, 508 cases of catheter-related infection, 1,419 cas-
es of pneumonia and 1,183 cases of urinary tract infection through-
out HNMD. Tables 4, 5, 6, 7 and 8 show the main etiological agents 
for each of these infections.

Table 4: The five most common etiologic agents in nosocomial 
infections in the bloodstream from 1/1/2006 to 6/30/2010, in HNMD, Rio 
de Janeiro, 2010.

Bacteria K. pneumoniae S. aureus A. baumannii P. aeruginosa E. coli E. faecalis

f (%) 16.80% 13.50% 10.20% 8.80% 5.60% 5.60%

Bacteria S. aureus E. coli A. baumannii P. aeruginosa E. faecalis

f (%) 27.00% 15.60% 7.60% 7.10% 6.60%

Table 5: The five most common etiologic agents in surgical site infections 

from 1/1/2006 to 6/30/2010, in HNMD, Rio de Janeiro, 2010.
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Table 6: The five most common etiologic agents in catheter-related 
nosocomial infections from 1/1/2006 to 6/30/2010, in HNMD, Rio de Janeiro, 
2010.

Table 7: The five most common etiologic agents in hospital pneumonia from 
1/1/2006 to 6/30/2010, in HNMD, Rio de Janeiro, 2010.

Table 8: The six most common etiologic agents in nosocomial urinary tract 
infections from 1/1/2006 to 6/30/2010, in HNMD, Rio de Janeiro, 2010.

During the study period (1/1/2006 to 6/30/2010), the following 
cases were classified in the intensive care units (Intensive Care Unit, 
ICU, and Severe Patients Unit, SPU): 102 cases of bloodstream in-
fection, 2 cases of infection in the surgical site (one by A. baumannii 
and the other by K. pneumoniae, both multiresistant), 210 cases of 
catheter-related infection, 749 cases of pneumonia and 278 cases of 
urinary tract infection. Tables 9, 10, 11 and 12 show the main etiolog-
ical agents for each infection.

Table 9: The five most common etiologic agents in bloodstream infections 
from 1/1/2006 to 6/30/2010, in the intensive care units of HNMD, Rio de 
Janeiro, 2010.

Table 10: The five most common etiologic agents in catheter-related 
infections from 1/1/2006 to 6/30/2010, in the intensive care units of HNMD, 
Rio de Janeiro, 2010.

Table 11: The five most common etiologic agents in pneumonia from 
1/1/2006 to 6/30/2010, in the intensive care units of HNMD, Rio de Janeiro, 
2010.

Table 12: The five most common etiologic agents in urinary tract infections 
from 1/1/2006 to 6/30/2010, in the intensive care units of HNMD, Rio de 
Janeiro, 2010.

DISCUSSION
The sensitivity to all antimicrobials studied decreased grad-

ually, with the exception of aminoglycosides which was repre-
sented in this study by amikacin. It should be noted that each 
institution has a unique profile, in which several variables are em-
bedded, and some of which are: profile of the patients treated, 
presence or lack of intensive care beds, differentiated bacterial 
microbiota, level of care complexity, presence or absence of open 
emergency, medical specialty services provided at the institution, 
among others. These variables make impossible to compare di-
rectly the rates of infections among institutions. The importance 
of generating such data is to compare the resistance profiles of 
the same institution over time, which enables to identify problems 
related to hospital infections and, especially, to check the impact 
of the measures taken to reduce them.

It should be further noted that the fact that nosocomial in-
fections are part of the predictable complications in several dis-
eases and, in some of them, they are simply not preventable. 
Other variables related to microbial resistance may be present in 
any institution, such as medical misinformation and inappropriate 
prescription of antibiotics, including the abusive use of extend-
ed-spectrum antimicrobials and cleaning and decontamination of 
the environment.

Because of the emergence of resistant microorganisms, doctors 
are making use of second-line treatments, which have a poorer prog-
nosis for patients due to lower efficiency in combating specific micro-
organisms, higher incidence of adverse effects or greater potential 
toxicity to the patient. With the increased complexity of diseases un-
der treatment in the ICU, sometimes the toxicity of certain drugs can 
determine the death of the patient.

There is currently a concern about the role that the continuous 
use of carbapenems and polymyxin may have in the screening for 
multiresistant bacteria, such as some of the gram-negative organ-
isms in the CESPP (Citrobacter, Enterobacter, Serratia, Proteus and 
Providencia) group, naturally resistant to polymyxin. If these bacteria 
acquire the ability to produce carbapenemase, we would have no 
therapeutic option for treatment.

Another concern regarding the emergence of antimicrobial re-
sistance is that today there are few antibiotics in study/development, 
so we have no new class of antimicrobials for use in the coming 
years, especially for those gram-negative. For some time we have 
gone back to older antimicrobials that were long in disuse due to sig-
nificant adverse effects and they are now used for infections caused 
by multidrug-resistant agents. 

CONCLUSION
A. baumannii, in HNMD, has acquired an endemic feature, 

different from the common outbreaks expected by this bacteri-
um’s behavior.

Sensitivity of A. baumannii has decreased progressively in HN-
MD over the study period, maintaining apparently some sensitivity 
to aminoglycosides.

The increased sensitivity observed in the last period studied 
may have influenced the active search for patients colonized with 
Acinetobacter conducted by SCIH with swab collection. When 

positive, the swabs were added to the counting for laboratory cul-
tures, perhaps diluting numerically the infections with more resis-
tant microorganisms.

Overall, A. baumannii is one of the six most prevalent bacteria in 
all infection sites studied in HNMD. In the ICU, it is among one of the 
two most likely bacteria, except for UTI.

Despite the high prevalence of A. baumannii in hospital and ICU, 
it is important to note that HNMD does not have a very high rate of 
infection by A. baumannii resistant to carbapenems.

GENERAL CONSIDERATIONS
According to our study, the intensive care units concentrate the 

majority of cases with respect to gram-negative bacteria. The follow-
ing factors are listed in the literature as related to hospital infection: 
the most severe diseases, overcrowded units, use of accessories, 
the lack of care and hygiene of doctors, nurses, physical therapists 
and healthcare professionals, in general, inappropriate guidance to 
family members regarding the behavior within the unit, inappropriate 
cleaning and cross-transmission.

Due to the design of this study, it was not possible to identify 
any specific cause for the high prevalence of A. baumannii in HN-
MD; therefore, our discussion is limited to hypotheses that have 
contributed to the emergence of the outbreaks of infection of this 
bacterium in other institutions. There will need to be further studies 
on the issue for a better understanding of the risk factors present 
in each institution.
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AVALIAÇÃO DO RISCO NUTRICIONAL PELO MÉTODO 
ANTROPOMÉTRICO DE IDOSOS HOSPITALIZADOS EM 
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DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, RJ
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RESUMO
Objetivo: identificar o risco nutricional de idosos internados em um hospital terciário de alta complexidade do município do Rio de Janeiro. 

Métodos: avaliação de medidas alternativas do estado nutricional (perímetro do braço (PB) e panturrilha (PP)), correlacionando-as ao Índice 
de Massa Corporal (IMC). Resultados: foram avaliados 100 idosos entre março/junho de 2011. A idade variou entre 60 a 88 anos. 62% eram 
homens. Destacaram-se as patologias cardio e cerebrovasculares (46%), como a hipertensão arterial (83%). Pelo IMC, 44% eram eutróficos, 
24% desnutridos e 32% sobrepeso. Pela avaliação do PP, 82% eram eutróficos e  o PB evidenciou eutrofia para a maior parte do grupo (45%). 
Na distribuição por idade, a desnutrição e o risco nutricional foram mais prevalentes naqueles com idade > 75 anos e a obesidade entre os 
mais jovens. Mostraram associação estatisticamente significativa: faixa etária e sexo e PB (p<0,05); sexo e PP (p<0,05); assim como a PP e a 
PB (p< 0,01). Discussão: a avaliação do estado nutricional em idosos pode minimizar o risco de desnutrição, reduzindo a morbimortalidade. 
Para sua realização neste grupo populacional, se faz necessária a associação de vários indicadores. Conclusão: na impossibilidade de afe-
rição do IMC, as PP e PB constituem-se medidas capazes de predizer o diagnóstico nutricional desta população.

Palavras-chave: Circunferência Braquial; Índice de Massa Corporal; AvaliaçãoNnutricional; Assistência a Idosos; Hospitalização.

INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas os idosos constituem o grupo etário de maior crescimento populacional no país, e o seu perfil nutricional indica um 

quadro preocupante de alterações nutricionais.1,2 Segundo o Insituto Brasileiro de Geografia e Estatística,3 os idosos com idade igual ou su-
perior a 75 anos, apresentam prevalência de 4,4% de déficit de peso, 48,6% de excesso de peso e 15,8% de obesidade.

Para o idoso, a determinação do estado nutricional deve considerar, entre outros, uma complexa associação de fatores, incluindo-se as 
doenças crônicas, incapacidades funcionais e alterações fisiológicas próprias do processo de envelhecimento.3 Comorbidades, efeitos colate-
rais de medicamentos, inapetência e inatividade física são fatores que também podem contribuir para a desnutrição.4 

1Nutricionista do Hospital Naval Marcílio Dias/Marinha do Brasil. Doutorado em Engenharia Biomédica/ COPPE/ UFRJ.
2Nutricionista do Hospital Naval Marcílio Dias/Marinha do Brasil. Doutorado em Clínica Médica / Faculdade de Medicina / UFRJ.
3Nutricionista do Hospital Naval Marcílio Dias/Marinha do Brasil. Mestre em Ciências Médicas / UERJ.
4Nutricionista. Especialização em Gestão da Qualidade e Segurança dos Alimentos/UVA. 
5Nutricionista. Chefe do Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital Naval Marcílio Dias. Mestrado em Curso para Oficial Superior da Marinha do Brasil pela 
Escola de Guerra Naval. 
6Professor associado do Programa de Engenharia Biomédica/COPPE/UFRJ. PhD em Biomedical Engineering - University of Virginia.

Recebido em 11/6/2012
Aceito para publicação em 8/7/2012



40
 I A

rq
. B

ra
s.

 M
ed

. N
av

al
, R

io
 d

e 
Ja

ne
iro

, 7
3 

(1
): 

39
 - 

42

41
 I A

rq
. B

ra
s.

 M
ed

. N
av

al
, R

io
 d

e 
Ja

ne
iro

, 7
3 

(1
): 

39
 - 

42

Dessa forma, a falta de reconhecimento pelas equipes de saúde 
quanto à importância da manutenção do estado nutricional5,6 e a des-
vinculação do manejo nutricional da terapêutica global do paciente7 

são fatores que contribuem para que os pacientes hopitalizados te-
nham um agravo do estado nutricional, sem que medidas preventivas 
sejam adotadas.8 Neste contexto, as manifestações clínicas da des-
nutrição podem criar um ciclo de difícil manejo, não só aumentando 
morbimortalidade, tempo e custo com a hospitalização,9 como levan-
do ao déficit na qualidade de vida.10

 Segundo dados nacionais, a prevalência de desnutrição nes-
te caso é de 53% e está associada ao aumento da mortalidade, 
maior tempo de internação, desfecho desfavorável da internação, 
readmissões, maior susceptibilidade às infecções e à redução da 
funcionalidade.5,11 Uma avaliação do estado nutricional do idoso 
hospitalizado pode minimizar o risco de desnutrição, reduzindo a 
morbimortalidade. 

Levando em conta que a avaliação nutricional de idosos pode ser 
prejudicada pela dificuldade de locomoção do paciente, diferentes 
métodos são adotados, sendo a medida doa perímetro da panturri-
lha (PP), um método sensível para a avaliação da massa muscular 
e, associado à medida do perímetro  do braço (PB), pode auxiliar no 
diagnóstico do estado nutricional quando associado a outros méto-
dos, já que esta última é indicador de reserva calórica e proteica.3 

Embora o IMC tenha alta correlação com massa corporal e baixa 
com estatura, além de ter vantagens com o seu baixo custo e não ser 
invasivo, é importante que seus valores se correlacionem com outras 
medidas independentes de composição corporal, que determinando 
a gordura corporal e massa muscular, melhoram a acuidade do diag-
nóstico nutricional.12-15. 

O presente estudo objetivou identificar o risco nutricional de ido-
sos internados em um hospital terciário de alta complexidade do mu-
nicípio do Rio de Janeiro, a partir da avaliação de medidas alterna-
tivas do estado nutricional (perímetro do  braço (PB) e panturrilha 
(PP), correlacionando-as ao Índice de Massa Corporal (IMC).

MÉTODOS
Trata-se de um estudo prospectivo, tipo transversal, em que fo-

ram avaliados 100 idosos internados em um hospital terciário de alta 
complexidade do município do RJ, com idade > 60 anos,16 entre mar-
ço e junho de 2011. Foram incluídos pacientes pertencentes às en-
fermarias de doenças cardio e cerebrovasculares, clínica geral, gas-
troenterologia, endocrinologia, doenças infecciosas, hematologia, 
imunologia, urologia, pneumologia, nefrologia, otorrinolaringologia, 
oftalmologia, geriatria, reumatologia, oncologia, cirurgia geral, ele-
tiva, estômago, laparoscópica, plástica e vascular. Foram excluídos 
os pacientes das enfermarias da unidade de pediatria, coronariana, 
de pacientes graves e de terapia intensiva. Foram coletados dados 
relacionados também ao diagnóstico principal (o que motivou a inter-
nação) e secundário. 
• Avaliação do estado nutricional

A avaliação do estado nutricional (EN) dos sujeitos ocorreu em 
até 48 horas após a sua internação. A partir do IMC (expresso em 
kg/m2), foram estabelecidos três pontos de corte: baixo peso (IMC ≤ 
22), eutrófico (> 22 e < 27) e sobrepeso (≥ 27).17 O peso foi estimado 
utilizando uma balança digital com precisão de 100 g e capacidade 

de 150 kg. Para altura foi utilizado um estadiômetro portátil, com pre-
cisão de 1 cm.

 Para avaliação do estado nutricional por intermédio do PB se-
guiu-se Frisancho (1990),18 e para sua adequação (%), utilizou-se 
como referência o percentil 500 para população brasileira, de acordo 
com a equação: 

Adequação do PB = PB obtido x 100 / PB percentil 50 

Para a PB, a classificação do estado nutricional considerou: des-
nutrição 70%-90%; eutrofia 90-110% e sobrepeso/obesidade >110%. 
Para a PP, o ponto de corte foi de 31 cm, classificando como eutró-
ficos aqueles com valores > 31 cm e em risco aqueles com valores 
abaixo deste.19 Os perímetros  (PB e PP) foram aferidos utilizando-se 
uma fita métrica inelástica, com precisão de 1 mm.
• Análise estatística

Para as variáveis quantitativas, foram calculadas as medidas de 
tendência central e de dispersão (média e desvio padrão) e na com-
paração das médias dos grupos foi empregado o teste T-Student. 
Para testar a homogeneidade das proporções entre variáveis cate-
góricas foi aplicado o teste do qui-quadrado. Em todas as análises 
foi considerado um nível de significância de 5%. Todas as análises 
foram realizadas no pacote estatístico SPSS for Windows versão 19. 
Para o tamanho amostral, foram incluídos todos os idosos, que aten-
diam aos critérios de inclusão no período de coleta do estudo.
• Aspectos éticos

Esta pesquisa seguiu os preceitos éticos apontados pela Resolu-
ção nº 196 do Conselho Nacional de Saúde de 1996 e aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Naval Marcílio Dias sob o 
registro nº 009.III.201, parecer nº 012/2011 em 07/07/2011. Todos os 
participantes do estudo leram e assinaram o Termo de Consentimen-
to Livre e Esclarecido, antes da coleta dos dados.

RESULTADOS
A idade dos sujeitos variou entre 60 a 88 anos, com média de apro-

ximadamente 72 + 6,74 anos.  Na amostra analisada, 62% pacientes 
correspondiam ao sexo masculino e 38% ao sexo feminino (Tabela 1). 
Em relação ao diagnóstico principal, destacaram-se as patologias as-
sociadas às doenças cardio e cerebrovasculares (46%) e aos agravos 
gastrointestinais (17%). Quanto ao diagnóstico secundário, as preva-
lências foram a hipertensão arterial (83%) e diabetes mellitus (19%). 

 Em relação ao IMC, foi considerada eutrófica 44% da amostra, 
enquanto 24% receberam diagnóstico nutricional de desnutrido, sen-
do o grupo masculino aquele com maior prevalência (71%) (Tabela 1). 
32% dos idosos foram classificados acima do peso. O diagnóstico nu-
tricional de eutrofia foi maior entre os idosos do sexo masculino (66%). 

 Quanto às medidas dos perímetros, 82% da população estuda-
da apresentou-se eutrófica para a classificação do EN quanto  ao PP, 
destacando o sexo masculino (67%), enquanto no grupo feminino o 
diagnóstico de risco nutricional foi o mais prevalente. O PB eviden-
ciou um quadro de eutrofia para a maior parte dos idosos (45%). Sua 
classificação quanto ao sobrepeso esteve mais presente entre as 
mulheres (60%), enquanto a desnutrição, entre os homens (72,5%). 
Na distribuição por idade, a desnutrição e o risco nutricional foram 
mais prevalentes naqueles idosos com idade > 75 anos e a obesida-
de entre os idosos mais jovens, conforme exposto na Tabela 1. 

As variáveis quanto à faixa etária e ao gênero mostraram asso-
ciação estatisticamente significativa com PB (p<0,05). Gênero tam-
bém mostrou correlação positiva com a classificação do PP (p<0,05). 
O PP mostrou também associação estatisticamente significativa com 
o PB (p< 0,01). 

DISCUSSÃO
A avaliação nutricional da população idosa é de extrema impor-

tância, uma vez que o processo de perda de massa corporal, seja 
muscular ou perda ponderal neste grupo populacional, está direta-
mente relacionada à diminuição da capacidade funcional e aumento 
do risco de morbimortalidade.12,14,20 

O presente estudo descreve características antropométri-
cas e de composição corporal de 100 idosos hospitalizados em 
uma unidade de saúde de alta complexidade localizada no mu-
nicípio do Rio de Janeiro. Foi calculado o IMC e mensurados os 
PP e PB, estabelecendo-se sua correlação. A maior parte da 
população estudada foi do sexo masculino e houve prevalência 
das doenças cardio e cerebrovasculares. Diversos são os estu-
dos que associam estes tipos de patologias com a população 
idosa, muitas vezes refletido por um aumento do peso ou da 
gordura corporal.21-23 

O IMC foi considerado satisfatório em 44% da amostra, enquanto 
24% receberam diagnóstico nutricional de desnutrição e 32% foram 
classificados acima do peso. No sexo feminino, a predominância foi 
de sobrepeso, enquanto no masculino foi de eutrofia. Pesquisadores 
apontam que o estado nutricional de idosos por meio do IMC, pode 
ser um indicador de adiposidade.20,21

De acordo com os dados mais recentes do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística,3 os idosos com idades entre 65 e 74 
anos, que coincidem com a idade média de 72 anos dos idosos no 
presente estudo, encontram-se, segundo o seu diagnóstico nutri-
cional, com 3,2% de déficit de peso, 56,2% de excesso de peso e 
17,9% com obesidade, sendo maior a prevalência para o sexo fe-
minino nas três categorias. 
   A maior prevalência de desnutrição encontrada neste estudo 
(24%), pode ser justificada por ser tratar de uma população hospita-
lizada, podendo apresentar comorbidades associadas.

A avaliação do IMC e do PB evidenciou maior prevalência de 
desnutrição entre os homens. Dessa forma, observa-se que as medi-

das indicadoras de massa somática podem ser usadas na avaliação 
nutricional de idosos, permitindo identificação e intervenções ade-
quadas, além de constituírem um método rápido, simples, de baixo 
custo e uma alternativa útil na impossibilidade do cálculo do IMC.14

Neste estudo, na avaliação da PP, a grande maioria apresentou 
eutrofia, sendo este um quadro mais prevalente na população mas-
culina, o que sugere um maior depósito de massa muscular neste 
grupo, quando comparado às mulheres.14 

 Evidenciou-se também que o início da senilidade está associa-
do aos quadros de sobrepeso e que a desnutrição aumenta com o 
avanço do grupo etário, quadro este evidenciado pela redução do PB 
e do IMC. Estes achados coadunam com outros  estudos que tam-
bém evidenciaram  redução significativa do PB com o aumento da 
idade em ambos os sexos, assim como do IMC.20,24

Em população institucionalizada e hospitalizada no Brasil, um 
estudo realizado com aproximadamente 300 idosos residentes em 
instituições geriátricas no município de Fortaleza, Ceará, observou 
que a desnutrição, evidenciada por medidas de circunferência e IMC, 
aumentava com o avanço da idade em ambos os sexos.22

Pesquisa desenvolvida com 167 idosos de ambos os sexos, re-
sidentes em instituições geriátricas do município de Florianópolis 
(SC), encontrou  uma prevalência de 45,5% de baixo peso, 33,5% 
de peso normal, 7,8% de pré-obesidade e 13,2% de obesidade. Para 
todas as variáveis antropométricas, o valor médio das mulheres foi 
superior ao dos homens. Na avaliação da PCT, observa-se no sexo 
masculino 10,3 mm (±4,2) e feminino 15,6 mm (±5,7). Para o PP, 
observou-se  no sexo masculino 31,6 cm (±3,2) e no sexo feminino 
32 cm (±4,6).23

Estudo realizado no Distrito Federal, com uma população 
de 37 idosos, demonstrou a prevalência de desnutrição entre o 
grupo feminino na aferição do PB, enquanto o PP apresentou 
valores relativos à desnutrição tanto para homens quanto para 
mulheres. No que se referiu à avaliação do IMC constatou-se 
eutrofia para ambos os sexos.24 O IBRANUTRI (Inquerito Bra-
sileiro de Avaliaçäo Nutricional Hospitalar), realizado com 4000 
pacientes hospitalizados, entre adultos e idosos identificou uma 
prevalência de desnutrição em aproximadamente 56% dos pa-
cientes avaliados.5 

Avaliação nutricional realizada com 48 idosos do sexo mas-
culino, em uma instituição de longa permanência, identificou que 

                                                       IMC  PB             PP
Classificação % Desnutrição Eutrofia Sobrepeso M/DP Desnutrição Eutrofia Sobrepeso M/DP Eutrofia Risco M/DP

Sexo
Masculino
Feminino

Total

Idade
60 – 64,9
65 – 69,9
70 – 74,9

         > 75

62 
38

100

15
19
33
33

17
7

24

1
5
8

10

29
15
44

6
9

13
16

16
16
32

8
5

12
7

25,1 / 3,45
25,9 / 5,36

27,9 / 4,77
24,5 / 4,60
26,4 / 5,89
23,8 / 4,66

29
11
40

5
8
7

20

27 
18 
45 

4
9

21
11

6
9

15

6
2
5
2

28,9 / 3,88
29,5 / 4,73

31,3 / 3,48
29,0 / 4,00
30,2 / 3,74
27,2 / 4,42

55
27
82

4
13
30
25

7
11
18

1
6
3
8

34,6 / 3,35
33,4/ 5,04

36,7 / 3,32
32,7 / 4,49
34,9 / 3,73
33,0 / 3,10

Total 100 24 44 32 25,4 / 5,25 40 45 15 29,1 / 4,21 82 18 34,1 / 4,10

Tabela 1: Distribuição segundo sexo, idade, diagnóstico nutricional por IMC (Índice de Massa Corporal), por PB (perímetro do braço) e por PP (perímetro 
da panturrilha), 100 sujeitos de um hospital terciário do Rio de Janeiro. M/DP: média/desvio padrão.
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o IMC, apresentou em 43,7% diagnóstico nutricional de  sobre-
peso, 41,7% eutrofia e 14,6% estado de magreza. Quanto ao PB, 
16,7% apresentaram desnutrição moderada, 37,5% desnutrição 
leve, 43,8% eutrofia e 2,0% (n=01) sobrepeso, verificando-se mé-
dia de 28 cm (±2,9).25

CONCLUSÃO
Conclui-se que para a avaliação nutricional da população idosa 

se faz necessária a associação de vários indicadores, tendo em vista 
que cada um apresenta limitações, que devem ser complementadas. 
Na impossibilidade de aferição do IMC, os  perímetros  do braço e da 
panturrilha constituem-se medidas capazes de predizer o diagnósti-
co nutricional desta população.

 Assim, existe a necessidade de se desenvolver referências 
para dados antropométricos e de composição corporal para ido-
sos, analisando a adequação dos pontos de corte para essa faixa 
etária, tais estudos são necessários especialmente no Brasil, on-
de os dados ainda são escassos e a população idosa encontra-
-se em elevação. 
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ABSTRACT
Objective: to identify the nutritional risk of elderly patients admitted to a tertiary hospital of high complexity in the city of Rio de Janei-

ro. Methods: assessment of alternative measurements of nutritional status (mid-upper arm circumference (MUAC) and calf circumference 
(CC)), correlating them with Body Mass Index (BMI). Results: 100 elderly patients were assessed between March/June 2011. Age ranged 
from 60 to 88 years. Sixty two percent (62%) were men. Cardiovascular and cerebrovascular diseases (46%), such as hypertension 
(83%), were highlighted. Based on BMI, 44% were eutrophic patients, 24% were malnourished and 32% were overweight. Based on CC 
assessment, 82% were eutrophic patients. MUAC assessment evidenced eutrophy for most of the group (45%). Regarding age distribu-
tion, malnutrition and nutritional risk were more prevalent in those aged > 75 years and obesity was more frequently observed in younger 
patients. A statistically significant association was seen between: age group and gender and MUAC (p<0.05); gender and CC (p<0.05); 
as well as CC and MUAC (p< 0.01). Discussion: assessment of nutritional status in elderly patients can minimize the risk of malnutrition, 
reducing morbidity and mortality. Several indicators are required for assessing this population. Conclusion: in the impossibility to measure 
BMI, CC and MUAC are tools capable to predict the nutritional diagnosis of this population.

Keywords: Mid-Upper Arm Circumference; Body Mass Index; Nutritional Assessment; Old Age Assistance; Hospitalization.

INTRODUCTION
In recent decades, the elderly constitute the fastest growing age group in Brazil, and their nutritional profile indicates a worrying picture 

of nutritional changes.1,2 According to the Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Brazilian Geography and Statistics Institute),3 seniors 
aged 75 years or more, show a prevalence of 4.4% underweight, 48.6% overweight and 15.8% obesity.

For the elderly, determination of the nutritional status should consider, among others, a complex combination of factors, including chronic 
diseases, functional disabilities and physiological changes inherent to the aging process.3 Comorbidities, side effects of medications, lack of 
appetite and physical inactivity are factors that may also contribute to malnutrition.4 

Thus, the lack of recognition by the healthcare teams regarding the importance of maintaining the nutritional status5,6 and detachment of 
nutritional management from overall therapy of the patient7 are factors that contribute to a worsening of the nutritional status of hospitalized 
patients, when no preventive measures are adopted.8 In this context, the clinical signs of malnutrition can create a cycle difficult to manage 
that, in addition to increased mortality and morbidity, time and cost with hospitalization,9 also lead to a poor quality of life.10
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                                                       BMI  MUAC               CC
Classification % Malnutrition Eutrophy Overweight M/SD Malnutrition Eutrophy Overweight M/DP Eutrophy At risk M/SD

Gender 
Men

Women
Total

Age group
60 – 64,9
65 – 69,9
70 – 74,9
         > 75

62 
38

100

15
19
33
33

17
7

24

1
5
8

10

29
15
44

6
9

13
16

16
16
32

8
5

12
7

25.1/3.45
25.9/5.36

27.9/4.77
24.5/4.60
26.4/5.89
23.8/4.66

29
11
40

5
8
7

20

27 
18 
45 

4
9

21
11

6
9

15

6
2
5
2

28.9 / 3.88
29.5 / 4.73

31.3 / 3.48
29.0 / 4.00
30.2 / 3.74
27.2 / 4.42

55
27
82

4
13
30
25

7
11
18

1
6
3
8

34.6/3.35
33.4/5.04

36.7/3.32
32.7/4.49
34.9/3.73
33.0/3.10

Total 100 24 44 32 25.4/5.25 40 45 15 29.1 / 4.21 82 18 34.1/4.10

According to national data, the prevalence of malnutrition is 53% 
in this case. It is associated with increased mortality, longer hospi-
tal days, unfavorable outcome of hospitalization, readmissions, in-
creased susceptibility to infection and reduced functionality.5,11 The 
nutritional status assessment of the hospitalized elderly can mini-
mize the risk of malnutrition, reducing morbidity and mortality. 

Taking into account that the nutritional assessment of the elderly 
can be hampered by limited mobility of the patient, different methods 
are adopted, and the measurement of calf circumference (CC) is a 
sensitive method for assessing muscle mass and, when associated 
with mid-upper arm circumference (MUAC), can help diagnose the 
nutritional status when combined with other methods, since the latter 
is an indicator of energy and protein reserves. 3 

Although BMI has a high correlation with body mass and low cor-
relation with weight, in addition to being low cost and noninvasive, it 
is important that BMI values correlate with other independent mea-
sures of body composition, determining body fat and muscle mass, 
which improves the accuracy of nutritional diagnosis. 12-15. 

This study aimed to identify the nutritional risk of elderly patients 
admitted to a tertiary hospital of high complexity in the city of Rio de 
Janeiro, based on the assessment of alternative measures of nu-
tritional status (mid-upper arm circumference (MUAC) and calf cir-
cumference (CC), and correlating them with Body Mass Index (BMI).

METHODS
This is a prospective, cross-sectional study which assessed 100 

elderly patients admitted to a tertiary hospital of high complexity in 
the city of RJ, aged > 60 years,16 between March and June 2011. 
Patients from the following wards were included: cardiovascular and 
cerebrovascular diseases, internal medicine, gastroenterology, en-
docrinology, infectious disease, hematology, immunology, urology, 
pulmonology, nephrology, otorhinolaryngology, ophthalmology, geri-
atrics, rheumatology, oncology, surgery: general, elective, stomach, 
laparoscopic, plastic and vascular. Patients from the following wards 
were excluded: pediatrics, coronary, severe patients and from the 
intensive care. Data related to the primary (the cause of admission) 
and the secondary diagnoses were also collected. 
• Assessment of nutritional status 

The assessment of nutritional status (NS) of the subjects took 
place within 48 hours after their admission. Based on BMI (calculated 

as Kg/m2), three cut-off points were defined: underweight (BMI ≤ 22), 
eutrophic (> 22 and < 27) and overweight (≥ 27).17 Weight was esti-
mated using a digital scale with 100-g accuracy and capacity of 150 
Kg. For height, a portable stadiometer was used, with 1-cm accuracy.

The assessment of nutritional status using MUAC was based on Fri-
sancho (1990)18 and it was adjusted (%), using as reference the 50th 
percentile for Brazilian population, according to the following formula: 

Adjustment of MUAC = MUAC measured x 100 / MUAC 

50th percentile
 

For MUAC, the classification of nutritional status was: malnutri-
tion 70%-90%; eutrophy 90-110% and overweight/obesity >110%. 
For CC, the cut-off was 31cm, and those with values > 31 cm were 
classified as eutrophic and those with values below 31 were classi-
fied as at risk.19 The circumferences (MUAC and CC) were measured 
using an inelastic tape, with 1-mm accuracy.
• Statistical analysis

For quantitative variables, measures of central tendency and dis-
persion were calculated (mean and standard deviation) and to com-
pare mean of the groups, T-Student test was employed. The chi-square 
test was applied to test homogeneity of proportions between categori-
cal variables. In all analyses a significance level of 5% was considered. 
All analyses used Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for 
Windows, version 19. For sample size, all seniors who met the inclu-
sion criteria during the collection period of the study were included.
• Ethics

This study followed the ethical principles appointed by 1996 Na-
tional Health Council Resolution nº 196 and approved by the Re-
search Ethics Committee of Naval Hospital Marcílio Dias under reg-
istration nº 009.III.201, opinion nº 012/2011 on July 7, 2011. All study 
participants read and signed a Consent Form prior to data collection.

RESULTS
The age of the subjects ranged between 60 and 88 years, with 

an average of approximately 72 +/- 6.74 years. In the sample ana-
lyzed, 62% were men and 38% were women (Table 1). With regard 
to primary diagnosis, pathologies associated with cardiovascular 
and cerebrovascular disorders (46%) and gastrointestinal diseases 
(17%) were highlighted. As for secondary diagnosis, we observed 
hypertension (83%) and diabetes mellitus (19%). 

Regarding BMI, 44% were considered eutrophic, whereas 24% 
had a nutritional diagnosis of malnutrition, and the male group had 
a higher prevalence (71%) (Table 1). Thirty two percent (32%) of the 
elderly were overweight. Normal nutritional diagnosis was higher in 
the male patients (66%). 

As for circumference measurements, 82% of the study popula-
tion were eutrophic based on CC classification, particularly for the 
male patients (67%), while in the female group the diagnosis of nu-
tritional risk was the most prevalent. MUAC showed that most elderly 
patients (45%) had normal weight. Overweight was higher among 
women (60%), while malnutrition was prevalent in men (72.5%). In 
age distribution, malnutrition and nutritional risk were more preva-
lent in those elderly aged > 75 years and obesity was higher among 
younger participants, as shown in (Table 1). 

The variables regarding age group and gender showed sta-
tistically significant association with MUAC (p<0.05). Gender also 
showed positive correlation with CC classification (p<0.05). CC al-
so showed statistically significant association with MUAC (p< 0.01).

DISCUSSION
Nutritional assessment in the elderly population is of extreme 

importance, since the process of body mass loss, whether muscle or 
weight loss, in this population group is directly related to decreased 
functional ability and increased risk of morbidity and mortality. 12,14,20 

This study describes anthropometric characteristics and body 
composition of 100 elderly patients admitted in a health care fa-
cility of high complexity located in the city of Rio de Janeiro. BMI 
was calculated and MUAC and CC were measured, in order to 
establish their correlation. Most of the study population were men 
and there was a prevalence of cardiovascular and cerebrovascu-
lar diseases. Several studies have associated these types of pa-
thologies with the elderly population, often reflected by increased 
body weight or body fat. 21-23 

BMI was considered adequate in 44% of the patients, while 24% 
had nutritional diagnosis of malnutrition and 32% were overweight. 
Overweight was more prevalent in women, whereas most of men 
had normal weight. Researchers suggest that the nutritional status 
of the elderly based on BMI could be an indicator of adiposity. 20,21

In accordance with the latest data from the Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística,3 seniors aged between 65 and 74 years, 
which includes the mean age of 72 years for the elderly participants 
in this study are, based on their nutritional diagnosis: underweight 
(3.2%), overweight (56.2%) and obese (17.9%), and in all three cat-
egories, women had a higher prevalence. 

The highest prevalence of malnutrition found in this study (24%), 
could be due to the type of population – hospitalized – which may 
have comorbidities associated.

Assessment of BMI and MUAC showed a higher prevalence of 
malnutrition in men. Thus, it is observed that measures indicating 
somatic mass could be used to assess the nutritional status of the 
elderly, enabling identification and development of  appropriate inter-
ventions, in addition to be a fast, simple, inexpensive method and a 
useful alternative in the impossibility of calculating BMI. 14

When CC was assessed in this study, the vast majority of the 

subjects had normal weight, and this is more prevalent in the male 
population, which suggests a greater deposition of muscle mass in 
this group, when compared to women. 14 

It was further evident that the onset of senility is linked to over-
weight and that malnutrition increases with older age groups, which 
is evidenced by the reduction of MUAC and BMI. These findings are 
consistent with other studies also showing significant MUAC reduc-
tion with increasing age in both genders, as well, as in BMI. 20,24

In the institutionalized and hospitalized population in Brazil, a 
study of nearly 300 elderly living in geriatric institutions in the city 
of Fortaleza, Ceará, noted that malnutrition, detected by measure-
ments of circumference and BMI, increased with advancing age in 
both men and women. 22

A study conducted with 167 elderly of both sexes, living in geri-
atric institutions in the city of Florianópolis (SC), found the follow-
ing prevalence: 45.5% (underweight), 33.5% (normal weight), 7.8%) 
(pre-obesity) and 13.2% (obesity). For all anthropometric variables, 
the mean value for women was higher than in men. When assess-
ing TS (triciptal skinfold), the average for men was 10.3mm (±4.2) 
and 15.6mm (±5.7) for women. For CC, men had 31.6cm (±3.2) and 
women had 32cm (±4.6). 23

A study conducted in the Federal District, with a population of 37 
elderly individuals, demonstrated prevalence of malnutrition in the 
group of women when measuring MUAC, while CC values indicated 
malnutrition for both men and women. With regard to BMI assessment, 
eutrophy was observed for both genders.24 IBRANUTRI (abbrevia-
tion in Portuguese for Brazilian Survey on Hospital Nutritional Assess-
ment), conducted with 4,000 hospitalized adults and elderly patients, 
identified a prevalence of malnutrition in approximately 56% of the pa-
tients assessed. 5 

Nutritional assessment conducted with 48 male elderly in a 
long-stay institution found that, based on BMI analysis, 43.7% 
had a nutritional status classified as overweight, 41.7% had nor-
mal weight and 14.6% had a state of thinness. With regard to 
MUAC, 16.7% had moderate malnutrition, 37.5% mild malnu-
trition, 43.8% eutrophy and 2.0% (n=01) were overweight. The 
mean value was 28cm (±2.9). 25

CONCLUSION
We conclude that, for nutritional assessment of the elderly popula-

tion, association of several indicators is required, given that each one 
has limitations, which should be supplemented by the others. In the 
impossibility of measuring BMI, the circumferences of the arm and calf 
are tools capable to predict the nutritional diagnosis of this population.

Thus, there is a need to develop references for anthropometric 
data and body composition for the elderly, analyzing the adequacy 
of the cut-off points for this age group. Such studies are particularly 
required in Brazil, where data is scarce and the elderly population is 
increasingly growing. 
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RESUMO
O objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência de oclusopatias na dentição decídua de pré-escolares do bairro da Guarita, Natal/RN, 

Brasil, em 2004, e estabelecer associações com fatores intrínsecos. Para tanto, dois profissionais previamente calibrados examinaram 88 
crianças de 3 a 5 anos de idade, sendo 42 do sexo feminino e 46 do sexo masculino. A prevalência das oclusopatias foi elevada, 64,8%; des-
tacando-se dentre elas a Mordida Aberta Anterior (26,1%) e a Sobressaliência Acentuada (22,7%). Quanto ao sexo e traços físicos não foram 
observadas associações estatisticamente significativas (p>0,05) com a presença de oclusopatias. Os fatores tidos como intrínsecos mais en-
contrados foram perdas prematuras, cáries e restaurações inadequadas. Porém não existiu associação estatisticamente significativa (p>0,05) 
entre esses fatores e a presença das oclusopatias na população estudada. Os achados mostraram que a prevalência de oclusopatias foi maior 
que a média nacional (36,46%) e regional nordestina (40,1%) e enfatizam a importância da detecção precoce dessas condições bucais para 
que se possa intervir preventivamente, reduzindo os danos e a necessidade de um tratamento posterior mais radical; além de exibir o alto grau 
de necessidade de tratamento ortodôntico/ortopédico da população do bairro da Guarita, Natal/RN.

Palavras-chave: Prevalência; Má Oclusão; Dentição Primária.

INTRODUÇÃO
O desvio de qualquer relação de contato intermaxilar fisiologicamente aceitável, porém potencialmente danoso, pode ser denominado 

de maloclusão. Esta expressão (maloclusão) classicamente é associada de, um modo restrito, a desvios de posição dentária; e há autores 
que criticam o uso desse termo, visto que seu uso leva a uma interpretação relacionada mais a um estado invariável do que a um processo 
contínuo, com mudança.1,2 O conceito original refere-se a uma ação executada, literalmente a uma aproximação anatômica e descrição de 
como se encontram os dentes quando em contato. Atualmente, o conceito de oclusão dental evoluiu de uma concepção puramente estática 
de contato entre os dentes a uma conceituação dinâmica, incluindo dentes e estruturas vizinhas, com especial ênfase à dinâmica do aparelho 
mastigador.3
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A origem dos termos maloclusão e má oclusão na língua portu-
guesa é atribuída à tradução da palavra malocclusion do idioma in-

glês. A oclusão, segundo o autor, deixou há muito tempo de ser con-

siderada apenas um ato ou uma ação, sendo agora avaliada também 

como um objeto de conhecimento e de intervenção. Assim, ambas 

as palavras, maloclusão e má oclusão, mostram incorreções e incon-

veniências, visto o limite desses vocábulos ao considerar a oclusão 

apenas como ato, ação ou estado. Sendo assim, neste artigo se fará 

conveniente o uso do termo oclusopatia.2

Os problemas de oclusão dentária consistem de anomalias 

de crescimento e desenvolvimento, com envolvimento do comple-

xo ósseo-muscular, podendo produzir alterações tanto do ponto 

de vista estético nos dentes/face, quanto do ponto de vista fun-

cional da oclusão, mastigação e fonação – com consequentes al-

terações na respiração e postura corporal. Esses problemas são 

resultantes da interação de variáveis relacionadas à hereditarie-

dade e ao meio ambiente, incluindo os estímulos positivos e no-

civos presentes principalmente durante a formação e desenvolvi-

mento do complexo orofacial.4

As oclusopatias são um problema ubíquo, existindo numa 

enorme diversidade de casos e isso instigou os autores a agrupar 

aqueles casos que se assemelhavam e classificá-los quanto à se-

melhança da oclusopatia presente, possibilitando uma melhor co-

municação entre os profissionais, assim como caracterizar e com-

parar os casos clínicos. Muitas  são as tentativas de classificar as 

oclusopatias. Alguns  autores dividiram as oclusopatias em mordi-

da em oclusão normal, mordida com contato incisal de topo a topo, 

mordida aberta, mordida com protrusão, mordida com retrusão e 

mordida cruzada. A partir de então, outras tentativas de classifi-

car as oclusopatias surgiram.2,5 A classificação criada por Edward 

Hartley Angle estava entre estas e foi a mais difundida, sendo ho-

je a mais empregada na ciência ortodôntica. No desenvolvimento 

do sistema estomatognático, como resultado de uma variedade de 

fatores (genéticos e ambientais) que interagem entre si de uma 

maneira desarmônica, surgem as oclusopatias.2,3,6 Ao longo dos 

anos, tem-se discutido quanto à responsabilidade dos fatores ge-

néticos e ambientais no seu desenvolvimento. Alguns autores,3,7,8 

consideravam as oclusopatias como, primariamente, um problema 

congênito/hereditário. 

Atualmente, a classificação de Graber quanto aos fatores que 

podem propiciar uma oclusopatia é a mais aceita, divide os fatores 

etiológicos em intrínsecos e extrínsecos. Os fatores extrínsecos ou 

gerais agem a distância, na maioria das vezes. Durante a formação 

do indivíduo e que, portanto, são dificilmente controláveis pelo or-

todontista, com exceção dos hábitos bucais. Quanto aos fatores in-

trínsecos, objetos desse estudo, estão mais diretamente relaciona-

dos à cavidade bucal e podem ser controladas pelo dentista. Nesta 

classificação, os fatores intrínsecos ou locais que poderão dar ori-

gem a um desequilíbrio da oclusão são: anomalias dentárias de nú-

mero, de tamanho e morfológicas, freios labiais e bridas mucosas, 

perdas prematuras e retenção prolongada de dentes decíduos, 

erupção tardia dos dentes permanentes, via de erupção anormal, 

anquilose, cárie dentária e restaurações inadequadas.3 Do ponto 

de vista prático, embora existam conhecimentos para uma atuação 

na dentição decídua, tem-se uma gama maior de tratamentos para 

atuar na dentição mista ou permanente. Afirma o autor que insu-

ficiências de crescimento e desenvolvimento dos ossos maxilares 

raramente são identificadas precocemente (dos 2 aos 5 anos de 

idade), ficam estes casos desconsiderados pela Clínica Odontoló-

gica, sendo, segundo o autor, recomendado aos pais do paciente 

que aguardem a evolução do caso.2

Contudo, sabe-se que quanto mais breve se reconheça algum des-

vio de normalidade para que então se possa intervir preventivamente, 

menores serão as chances de o problema progredir e do paciente vir a 

necessitar de um tratamento posterior mais radical. Assim, um acom-

panhamento regular dos pais e dentista no desenvolvimento ocluso/

facial do paciente deve ser realizado, no intuito de controlar hábitos, 

prever futuros problemas como ausências dentárias, programar futuros 

tratamentos interdisciplinares e conter desajustes dentários.

Sendo assim, este estudo tem o propósito de estimar a prevalên-

cia e realizar a tipificação das oclusopatias na dentição decídua da 

população pré-escolar (3 a 5 anos de idade) da localidade da Guarita 

da cidade de Natal/RN e investigar as possíveis associações desses 

problemas com fatores intrínsecos, sexo e grupo étnico.

MATERIAIS E MÉTODOS

A amostra utilizada neste estudo foi composta por toda popula-

ção de crianças na idade pré-escolar, entre 3 e 5 anos de idade, da 

localidade da Guarita-Natal/RN, constituindo um total de 88 crianças. 

Esse local foi selecionado devido às condições precárias as quais 

estão submetidas a população, caracterizada por estar sob privação 

sócioeconômica, com difícil acesso às redes de saúde, justificando, 

portanto, a escolha deste local para verificar a existência ou não da 

conexão de oclusopatias com fatores intrínsecos, já que estes sofre-

ram pouca intervenção odontológica. As crianças incluídas na amos-

tra encontravam-se no período de dentadura decídua, sendo os cri-

térios de exclusão a presença de qualquer dente permanente parcial 

ou totalmente irrompido.

Todas as crianças habitavam a Guarita-Natal/RN, onde se teve co-

mo base para coleta de dados a Creche Municipal São José da loca-

lidade supracitada. Para aquelas poucas crianças que não frequenta-

vam a creche, o exame foi realizado no próprio domicílio familiar.

O exame clínico das crianças foi efetuado por dois profissionais 

previamente calibrados (k > 0,78), onde verificaram as seguintes 

variáveis e categorias: situação oclusal (presença e tipo de ocluso-

patia); fatores intrínsecos de Graber; sexo (masculino e feminino) 

e grupo étnico, determinada em traços físicos, sendo adotadas as 

categorias utilizadas pelo IBGE: pardo, branco, negro e amarelo. 

Devido às dificuldades para classificar os indivíduos segundo a et-

nia, num país com alto grau de miscigenação como é o Brasil, a 

escolha da categoria foi realizada levando-se em conta os traços 

predominantes.

Essa investigação foi realizada sob iluminação natural, com toda 

técnica, segurança e higiene, conforme as normas da Organização 

Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde. Foram utilizadas co-

mo instrumentos de coleta espátulas de madeira, com marcações 

de 4 mm, para registro de sobressaliência e sobremordida. As carac-

terísticas oclusais registradas foram relação degrau distal, mordida 

aberta anterior, sobremordida acentuada, sobressaliência acentua-

da, mordida cruzada posterior, mordida cruzada anterior, giroversões 

e tipo de arco de Baume. Os dados colhidos foram registrados em 

fichas especialmente desenvolvidas e posteriormente essas informa-

ções foram armazenadas em um banco de dados criado no MSEx-

cel 2003 e depois transferido para o programa Epi-Info, versão 6.01 

(Jeffrey et al) para análise, onde foi realizado o qui-quadrado com 

correção da odds ratio (nível de significância de 5%).

RESULTADOS

Os resultados advêm de 88 exames realizados. Do grupo total 

estudado, observou-se uma frequência elevada de oclusopatias, de 

64,8%, que pode ser observada na Figura 1.

Tabela 1: Relação dos fatores intrínsecos com a presença ou ausência das 

oclusopatias. Natal/RN, 2004.

VARIÁVEIS

OCLUSOPATIAS

PSim Não

n (%) n (%)

Supranumerários
Sim 0 (0) 1 (1,1) 0.352
Não 57 (64,8) 30 (34,1)

Ausência dentária
Sim 3 (3,4) 1 (1,1)

1,0
Não 54 (61,4) 30 (34,1)

Anomalia tamanho
Sim 0 (0) 0 (0)

-
Não 57 (64,8) 31 (35,2)

Anomalia de forma
Sim 1 (1,1) 0 (0)

1,0
Não 56 (63,6) 31 (35,2)

Interferência de freios e 
bridas

Sim 2 (2,3) 2 (2,3)
0,611

Não 55 (62,5) 29 (33)

Perda precoce
Sim 10 (11,4) 1 (1,1)

0,088
Não 47 (53,4) 30 (34,1)

Erupção ectópica
Sim 0 (0) 1 (1,1)

0,352
Não 57 (64,8) 30 (34,1)

Cárie
Sim 28 (31,8) 11 (12,5)

0,219
Não 29 (33) 20 (22,7)

Restauração Inadequada
Sim 5 (5,7) 2 (2,3)

1,0
52 (59,1) 29 (33)

Figura 1: Prevalência de oclusopatia na população analisada. Natal, 2004.

  

A distribuição das oclusopatias registradas no estudo podem ser 

observadas na Figura 2; enquanto a distribuição da amostra segun-

do os fatores intrínsecos e a presença de oclusopatia encontra-se 

na Tabela 1.

Na Figura 3 pode-se observar a distribuição da amostra segundo 

a presença de oclusopatias e sexo. 

Figura 2: Distribuição 
percentual das 

oclusopatias. Natal, 2004.

Figura 3: Distribuição da amostra segundo a presença de oclusopatias e 

sexo. Natal, 2004.  
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Na Tabela 2 pode-se observar a distribuição da amostra segundo 

a presença de oclusopatia e a etnia.

Tabela 2: Distribuição dos indivíduos da amostra, segundo etnia e 

presença de oclusopatia. Natal, 2004.

leve diferença relacionada à menor proporção de brancos e maior 

frequência de negros. A etnia não apresentou associação consisten-

te estatisticamente com a presença de oclusopatia (p>0,05), mos-

trando que a probabilidade de ocorrência de oclusopatia não é dife-

rente entre os grupos étnicos da referida localidade. Esse resultado 

corrobora com outros estudos encontrados na literatura.2,14 No en-

tanto, também existem diversos estudos,8,24 que expõem dados que 

apontam a condição étnica como influência para ocorrência de oclu-

sopatias. Notando esses argumentos que se contradizem, podemos 

concluir que não existem ainda na literatura provas concretas de 

que os traços físicos miscigenados ou não possuam uma maior ten-

dência ao desenvolvimento de oclusopatias. Talvez ou quase certo 

de que o maior fator responsável que predispõe a um desvio de de-

senvolvimento normal seja o meio ambiente/social a que o indivíduo 

está exposto. Contudo, segundo alguns autores,2,25 a variável etnia 

não deve ser abdicada nos estudos visto que ela é relacionada com 

alguns problemas de saúde público-social, podendo ter como con-

sequência o desenvolvimento de oclusopatias, apesar da dificulda-

de de determinação de raça no Brasil devido à presença da grande 

miscigenação da mesma.

A análise estatística realizada mostrou que a prevalência de oclu-

sopatias não diferiu segundo o sexo, provavelmente em virtude des-

tes estarem submetidos aos mesmos fatores genéticos e ambientais. 

Após a análise estatística dos dados obtidos na pesquisa, ve-

rificou-se que a presença de fatores intrínsecos não está ligada, 

estatisticamente, à presença das oclusopatias (p>0,05), apesar de 

aproximadamente 77,3% das crianças apresentavam algum tipo de 

alteração dentária. A alteração mais encontrada foi a presença de 

cárie (44,3%) e em seguida a perda prematura (12,5%) corroborando 

com alguns estudos.25,26 As anomalias de forma e de tamanho foram 

as menos encontradas. Segundo uma pesquisa realizada na cidade 

de São Paulo,2 dos aspectos analisados na dentição decídua, o ata-

que de cárie é o fator que exerce mais influência para ocorrência de 

oclusopatias. Esse fato não foi observado neste estudo, porém con-

sideramos a presença de cárie como importante fator contribuinte 

no estabelecimento de oclusopatias quando não tratada, pois sua 

presença ignorada pode levar a desvios funcionais, deficiências nu-

tricionais e a perdas precoces, podendo o quadro evoluir para um 

problema de ordem oclusal.

Após a análise dos resultados, ressaltamos que a falta da asso-

ciação estatisticamente significativa entre os fatores intrínsecos e as 

oclusopatias pode ser devido à alta prevalência destas, tornando-se 

uma característica “normal” da população, no qual interfere estatis-

ticamente na resposta dessa questão. Um outro fato a ser inferido é 

que a população alvo encontrava-se em dentadura decídua, onde 

provavelmente estes fatores intrínsecos não repercutem de forma vi-

sível, podendo agravar ou aumentar a prevalência das oclusopatias 

existentes quando em dentições futuras, onde o incremento em cres-

cimento é maior. Portanto, apesar dos resultados não exibirem uma 

correlação entre a presença de oclusopatias e fatores intrínsecos, 

podemos enfatizar a alta prevalência de oclusopatias encontradas, 

e sendo assim, não se justifica a ausência da atenção ortodôntica 

preventiva e interceptativa nesse local.

CONCLUSÃO

Após análise e discussão dos resultados obtidos, estes autores 

concluem que:

1. 64,8% das crianças examinadas apresentaram algum tipo 

de oclusopatia, exibindo alto grau de prevalência, sugerindo a ne-

cessidade de tratamento ortodôntico preventivo e interceptativo do 

grupo analisado.

2. As alterações das características normais da dentição decídua 

mais encontradas foram mordida aberta anterior, sobressaliência e 

giroversões.

3. Não existiu relação estatisticamente significativa entre a presen-

ça dos fatores intrínsecos, etnia, sexo e a ocorrência das oclusopatias.
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Presença de Oclusopatia

Psim não

n(%) n(%)

Etnia

branco 11 (12,5) 7 (8,0)

0,897
negro 11 (12,5) 5 (5,7)

pardo 35 (39,8) 19 (21,6)

Total 57 (64,8) 31(35,2)

DISCUSSÃO

Estudos a respeito da prevalência de oclusopatias têm sido re-

latados na literatura nos últimos anos por serem as oclusopatias um 

dos maiores problemas relacionados à saúde bucal. Após a análise 

estatística dos dados obtidos na pesquisa verificou-se a prevalência 

de oclusopatia em 64,8% nas 88 crianças examinadas foi considera-

da alta, e, apesar de metodologias distintas, resultados semelhantes 

ao examinar pré-escolares foram encontrados. 2,5,9,10,11,12,13,14 Resulta-

dos díspares, onde a prevalência foi menor que 25%, foram encon-

trados também por diversos pesquisadores.1,15,16,17 Em nosso estudo, 

ao observar a alta prevalência de oclusopatias, supomos que esta 

se deve ao fato da população encontrar-se em uma situação precá-

ria quanto às ações educacionais e preventivas no âmbito de saúde 

bucal, demonstrando, portanto, a necessidade de uma intervenção 

preventiva e interceptativa, visando minimizar este índice, a fim de 

que possa surgir uma melhoria da saúde bucal. 

Estudos epidemiológicos evidenciam que a prevalência de oclu-

sopatias e sua severidade tendem a aumentar com a idade,2,18,19 o 

que demonstra, portanto, a necessidade de uma intervenção precoce 

a fim de evitar uma incidência maior quando nas dentições futuras.

A mordida aberta anterior foi a característica oclusal mais ob-

servada (26,1%), o que ratifica-se com outros achados,10,16,20,21,22,23 

seguida de sobressaliência acentuada (22,7%), giroversões (17%), 

sobremordida acentuada (12,5%), mordida cruzada anterior (13,6%) 

e mordida cruzada posterior (12,5%) onde a mordida cruzada pos-

terior unilateral apresentou o índice mais elevado (6,8%) – confir-

mando os resultados de estudos semelhantes.21,22 Este achado pode 

estar relacionado tanto à presença de hábitos deletérios quanto a 

desvios de desenvolvimento esquelético. No entanto, para se certi-

ficar dos motivos os quais levaram a alta prevalência desta ocluso-

patia, se faz necessário um estudo mais aprofundado quanto aos 

fatores extrínsecos. 

Com relação aos traços físicos (branco, negro, pardo e ama-

relo), a pesquisa mostrou uma predominância da categoria parda, 

sendo semelhante da composição apurada no estado do Rio Gran-

de do Norte do Censo Demográfico de 2000, ver Tabela 3, com uma 
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The terms ‘maloclusão’ and ‘má oclusão’ in Portuguese are de-
rived from the original word malocclusion in English. According to the 
author, occlusion has left a long time ago to be considered just an 
act or action, now being studied also as an object of knowledge and 
intervention. Thus, both words, ‘maloclusão’ and ‘má oclusão’, show 
inaccuracies and inconveniences, given the limitation of such words 
when considering occlusion just as an act, action or state. Therefore, 
in this article, it will be convenient the use of the term ‘oclusopatia’ in 
the original article in Portuguese.2

The problems of dental occlusion consist of development and 
growth anomalies involving the bone-muscle complex that may result 
in aesthetic changes in teeth/face, as well as in functional changes 
in occlusion, chewing and speaking – with consequent changes in 
breathing and posture. Such problems result from the interaction of 
variables related to heredity and environment, including the positive 
and harmful stimuli mainly present during the formation and develop-
ment of the orofacial complex. 4

Malocclusions are a ubiquitous problem, and there is a wide 
variety of cases and this prompted the authors to group the cas-
es that resembled and classify them regarding the similarity of 
this malocclusion, enabling a better communication between pro-
fessionals, as well as to characterize and compare the clinical 
cases. Many attempts have been made to classify malocclusion. 
Some authors divided them into bite in normal occlusion, bite 
with incisal edge-to-edge contact, open bite, bite with protrusion, 
bite with retrusion and crossbite. Since then, other attempts to 
classify malocclusions emerged.2,5 The classification developed 
by Edward Hartley Angle was among them, and it was the most 
widespread and is today the most used in the orthodontic sci-
ence. In the development of the stomatognathic system, as a re-
sult of a variety of (genetic and environmental) factors interacting 
among them in a disharmonious way, malocclusions arise. 2,3,6 For 
many years there has been discussion about the role of genetic 
and environmental factors in the development of this condition. 
Some authors, 3,7,8 considered malocclusion primarily as a con-
genital/hereditary problem. 

Currently, Graber’s classification regarding the factors that may 
result in malocclusion is the most accepted. It divides the etiological 
factors into intrinsic and extrinsic ones. Extrinsic or general factors 
act at distance, most of the time during child development. Therefore, 
they are by the Orthodontist, with the exception of oral habits. As for 
intrinsic factors, object of this study, they are directly related to oral 
cavity and can be controlled by the Dentist. In this classification, the 
intrinsic or local factors that could give rise to an imbalance of oc-
clusion are: dental anomalies of the number, size and morphology, 
labial frenum and mucosal bridles, early loss and prolonged reten-
tion of primary teeth, delayed eruption of permanent teeth, abnormal 
route of eruption, ankylosis, tooth decay and poor restoration.3 From 
a practical standpoint, although there is knowledge for intervention 
in primary dentition, there is a wider range of treatments that can be 
used in mixed or permanent dentition. The author states that insuffi-

cient growth and development of the jaw bones are rarely identified 
at an early age (2-5 years old), and these cases are disregarded by 
the Dental Clinic, which, according to the author, recommends to the 
parents of the patient to wait for the progress of the case.2

Nevertheless, it is known that the sooner one deviation from 
normality is detected in order to enable preventive intervention, 
the lower are the chances of the problem to progress and the pa-
tient to require further and more radical treatment. Thus, a reg-
ular monitoring from the parents and Dentist in the occluded/fa-
cial development of the patient should be performed in order to 
control the habits, to anticipate future problems, such as missing 
teeth, to schedule future interdisciplinary treatment and to control 
dental mismatches.

Therefore, the purpose of this study is to estimate the prevalence 
and to characterize malocclusions in the primary dentition of the pre-
school population (3-5 years old) in the district of Guarita, city of 
Natal/RN, as well as to investigate the possible association of these 
problems with intrinsic factors, gender and ethnic group.

MATERIALS AND METHODS
The sample used in this study consisted of the entire pop-

ulation of preschool children aged three to five years old, in the 
district of Guarita-Natal/RN, with a total of 88 children. This loca-
tion was chosen because of the poor conditions of the population, 
characterized by socio-economic deprivation, with limited access 
to health systems. Therefore, the preschool children in this loca-
tion were studied in order to check whether or not there is a link 
between malocclusions and intrinsic factors, since they had little 
dental care. These children were in the primary dentition period, 
and the exclusion criteria involved the presence of any partially or 
totally erupted permanent teeth.

All children were residing in Guarita-Natal/RN, where the basis 
for data collection was the Municipal Nursery São José in the loca-
tion above mentioned. For a few children who did not attend the nurs-
ery, the exam was performed at their own houses.

Clinical examination of children was performed by two profession-
als previously trained (k > 0.78), who checked the following variables 
and categories: occlusal status (presence and type of malocclusion); 
Graber’s intrinsic factors; gender (male and female) and ethnic group 
defined in physical features, being adopted the categories set by the 
Brazilian Institute of Geography and Statistics - IBGE: brown, white, 
black and yellow. Due to the difficulties to classify the individuals ac-
cording to ethnicity in a country highly mixed as Brazil, the category 
was determined taking into account their predominant features.

This study was conducted under natural lighting, with all require-
ments for technique, safety and hygiene as per regulations of the World 
Health Organization and the Ministry of Health. Wooden spatulas with 
4-mm markings were used as measurement tools to record overjet 
and overbite. The occlusal features recorded were: distal degree rela-
tionship, anterior open bite, increased overbite, increased overjet, pos-
terior crossbite, anterior crossbite, rotated teeth and Baume arch type. 
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ABSTRACT
The objective of this study was to assess the prevalence of malocclusions in primary dentition of preschool children in the district of 

Guarita, Natal/RN, Brazil, in 2004, as well as to establish associations with intrinsic factors. For that, two previously trained professionals ex-
amined 88 children aged 3 to 5 years old - 42 girls and 46 boys. The prevalence of malocclusions was high, 64.8%, where Anterior Open Bite 
(26.1%) and Increased Overjet (22.7%) were highlighted. Regarding gender and physical features no significant statistical associations were 
seen (p>0.05) with the presence of malocclusions. The most common so-called intrinsic factors were premature loss of teeth, tooth decays 
and inadequate restorations. However there was no significant statistical associations (p>0.05) between such factors and the presence of 
malocclusions in the studied population. The findings showed that the prevalence of malocclusions was higher than the national and North 
East regional averages (36.4% and 40.1% respectively). Our findings emphasize the importance of early detection of these oral conditions in 
order to enable preventive intervention, reducing the needed care and a possible more radical treatment. In addition, our findings show the 
great need for Orthodontic/Orthopedic treatment for the population of the district of Guarita, in Natal/RN.

Keywords: Prevalence; Malocclusion; Dentition, Primary.

INTRODUCTION
The deviation of any physiologically acceptable intermaxillary contact relationship, although potentially harmful, can be called 

malocclusion. This expression (malocclusion) is classically associated in a restricted manner, with deviations in the tooth position. 
There are authors who criticize the use of this term, since its use leads to an interpretation more related to an invariable state than 
an ongoing process with change.1,2 The original concept refers to an action performed, literally to an anatomical approximation and 
description of how the teeth are found when they are in contact. Currently, the concept of dental occlusion progressed from a purely 
static contact conception between the teeth to a dynamic concept, including teeth and surrounding structures, with particular empha-
sis on the dynamics of the masticatory apparatus.3
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DISCUSSION
Studies regarding the prevalence of Malocclusions have been 

reported in the literature in recent years because malocclusions are 
one of the biggest problems related to oral health. After statistical 
analysis of data obtained in the study the prevalence of malocclusion 
found in 64.8% of the 88 children examined was considered high. 
Although different methodologies were used, similar results were 
found when examining preschool children. 2,5,9,10,11,12,13,14 Disparate re-
sults, with a prevalence of less than 25%, were also found by several 
researchers. 1,15,16,17 We assume that the high prevalence of maloc-
clusions noted in our study is due to the lack of educational and pre-
ventive actions on the oral health of this population. Therefore, it is 
evident the need for preventive and interceptive intervention aiming 
to minimize this rate in order to enable an improvement in oral health. 

Epidemiological studies evidenced that the prevalence of mal-
occlusions and its severity tend to increase with age, 2,18,19 thus in-
dicating the need of an early intervention in order to avoid a higher 
incidence in the future dentition.

Anterior open bite was the most common occlusal feature 
(26.1%), which is consistent with other findings,10,16,20,21,22,23fol-
lowed by increased overjet (22.7%), rotated teeth (17%), in-
creased overbite (12.5%), anterior crossbite (13.6%) and poste-
rior crossbite (12.5%) where posterior crossbite in one side had 
the highest rate (6.8%) – which supports studies with similar re-
sults.  21,22 This finding may be related both to the presence of 
deleterious habits and deviations in the skeletal development. 
However, in order to ascertain the reasons which led to the high 
prevalence of this malocclusion, a further study is required to in-
vestigate extrinsic factors. 

With regard to physical features (white, black, brown and yellow), 
the study showed a predominance of the brown category, which is 
similar to the composition determined in the State of Rio Grande do 
Norte, 2000 Demographic Census  (see Table 3), with a slight dif-
ference related to the lower proportion of white and higher of Black 
individuals. Ethnicity was not associated consistently and statisti-
cally with the presence of malocclusion (p>0.05), showing that the 
chances of developing malocclusion is not different among ethnic 
groups in this location. This corroborates with other studies found 
in the literature. 2,14 However, there are also several studies, 8,24 that 
expose data indicating ethnicity as a feature that affects the occur-
rence of malocclusions. Considering such contradicting results, we 
conclude that there is still no concrete evidence in the literature that 
physical features contribute to the development of malocclusions. 
The biggest factor predisposing to a deviation from the normal de-
velopment is perhaps or certainly related to the environment/social 
conditions to which the individual is exposed. However, according 
to some authors, 2,25 the variable ethnicity should not be abdicated 
from the studies since it is related to a few public health-social prob-
lems, and might have as a consequence the development of mal-
occlusions, despite the difficulty of determining race in Brazil due to 
the presence of  a broad mixture of races.

Statistical analysis showed that the prevalence of malocclusions 
did not differ by gender, probably because these are subject to the 
same genetic and environmental factors. 

The analysis of data obtained in the study indicated that the 
presence of intrinsic factors was seen not to be linked statistically 
to the presence of malocclusions (p>0.05), although approximately 
77.3% of those children had some type of dental alteration. The most 
found alteration was the presence of tooth decay (44.3%) and fol-
lowed by early loss (12.5%), which is consistent with some studies. 
25,26 Abnormalities in shape and size were the least found. According 
to a study conducted in the city of Sao Paulo, 2 of the aspects an-
alyzed in primary dentition, tooth decay is the most affecting factor 
to the occurrence of malocclusions. This was not observed in this 
study, but we consider the presence of tooth decay as an important 
contributing factor in the development of malocclusions when it is un-
treated, because when ignored it could lead to functional deviations, 
nutritional deficiencies and early losses, and this could progress to 
an occlusal problem.

After analyzing the results, we highlight that the lack of statisti-
cally significant association between intrinsic factors and malocclu-
sions could be due to the high prevalence of this condition, which 
turns into a “normal” feature of the population, and this interferes sta-
tistically in the response to this question. Another factor to be inferred 
is that the target population is in primary dentition, when probably 
these intrinsic factors do not visibly affect, and can aggravate or in-
crease the prevalence of malocclusions in the future dentition, when 
the increase in growth is greater. Therefore, although the results did 
not show a correlation between the presence of malocclusions and 
intrinsic factors, we can emphasize the high prevalence of malocclu-
sion in this population and, therefore, the lack of preventive and inter-
ceptive orthodontic care is not justified in this location.

CONCLUSION
After analysis and discussion of these results, the authors 

conclude that:
1. 64.8% of the children examined had some type of malocclu-

sion, showing high degree of prevalence, and suggesting the need 
for preventive and interceptive orthodontic care in the group studied.

3. The most common changes in normal features of primary den-
tition were: anterior open bite, overjet and rotated teeth.

2. There was no statistically significant relationship between the 
presence of intrinsic factors, ethnicity, gender and the occurrence of 
malocclusions.
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The distribution of malocclusions recorded in the study are 
shown in Figure 2; while the sample distribution according to intrinsic 
factors and presence of malocclusion is found in Table 1.

In Figure 3 the sample distribution can be seen according to the 
presence of malocclusion and gender. 

Presence of Malocclusion

PYes No

n(%) n(%)

Ethnicity

White 11 (12.5) 7 (8.0)

0.897
Black 11 (12.5) 5 (5.7)

Brown 35 (39.8) 19 (21.6)

Total 57 (64.8) 31(35.2)

 Figure 3. Sample distribution according to the presence of malocclusion 

and gender. Natal, 2004.

In Table 2 sample distribution is provided according to the pres-
ence of malocclusion and ethnicity.

Table 2. Distribution of subjects, according to ethnicity and presence of 
malocclusion. Natal, 2004.

Figure 2. Percentage distribution of malocclusion. Natal, 2004.
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CONTRIBUIÇÃO DO DOCENTE EM ENFERMAGEM*
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RESUMO
Estudo qualitativo realizado com objetivo de identificar e analisar os aspectos contribuintes e desgastantes que interferem na qualidade 

de vida no trabalho dos docentes de enfermagem no contexto militar, segundo eles próprios. Método: foi realizado em um Hospital Militar do 
Rio de Janeiro, com 20 docentes de enfermagem, civis e militares, utilizando-se a análise de conteúdo. Resultados: dos discursos dos sujeitos, 
emergiu a categoria: qualidade de vida no trabalho: uma contribuição do docente em enfermagem. Discussão: foram apresentadas sugestões 
para melhoria da qualidade de vida no trabalho, como: incentivo ao pensamento reflexivo; planejamento e reorganização do trabalho; adequa-
ção dos recursos físicos e materiais; valorização profissional e um relacionamento interpessoal que favoreça o trabalho em equipe; seleção 
criteriosa dos alunos; e a introdução da ginástica laboral em suas rotinas.  Conclusões: a praxe do docente de enfermagem é de fundamental 
importância para a formação de conhecimentos no sentido de contribuir para as mudanças no ambiente laboral, visando à melhoria da saúde 
do trabalhador e da qualidade de vida no trabalho, com consequências para a melhoria do processo ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: Qualidade de Vida; Organização e Administração; Docentes de Enfermagem.

INTRODUÇÃO
Na perspectiva das transformações nas organizações, a avaliação do ambiente de trabalho do ponto de vista dos trabalhadores quanto 

aos aspectos a serem transformados, é uma etapa importante. Esta avaliação pode ser entendida como ferramenta auxiliadora no julgamento 
daqueles que influenciam a tomada de decisão.1 

A descentralização e a instituição de práticas participativas constituíram estratégias fundamentais, cujo marco foi a realização da VIII 
Conferência Nacional de Saúde (VIII CNS) no ano de 1986, na qual a participação ativa de diversos segmentos da sociedade  possibilitou o 
nascimento de um modelo de política de saúde mais democrático.

No entanto, ainda há uma série de obstáculos remanescentes de uma história política caracterizada por regimes centralizadores e au-
toritários, que afastam os trabalhadores dos processos de tomada de decisão, tornando necessário que eles aprendam a participar desses 
processos.2 Esta necessidade é corroborada pelas crescentes exigências na gestão dos serviços de saúde, que impulsionam o surgimento 
de um novo profissional, capaz de justificar racionalmente suas decisões.1 

*Trata-se de recorte de Dissertação de Mestrado em Enfermagem realizada na EEAN/UFRJ na área Enfermagem e a Saúde do Trabalhador de Enfermagem

1 Enfermeira da Divisão de Ensino Superior da Escola de Saúde do Hospital Naval Marcílio Dias. Mestre em Enfermagem pela Escola de Enfermagem Anna 
Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Membro do NUPENST/DESP/EEAN/UFRJ. 
2 Professora Adjunta do Deptº de Enfermagem de Saúde Pública da Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutora 
em Enfermagem. Pesquisadora do NUPENST/DESP/EEAN/UFRJ. Pesquisadora do CNPq. 
3 Enfermeira Ajudante da Divisão de Ensino Superior da Escola de Saúde do Hospital Naval Marcílio Dias. Doutora em Enfermagem pela Escola de Enfer-
magem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Membro do NUPENST/DESP/EEAN/UFRJ..
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Assim, os sujeitos deste estudo identificaram a importância do pla-
nejamento e reorganização do trabalho do docente em enfermagem:

Desmotivada (2010) “[...] ter um planejamento que a 
gente possa seguir, e mesmo que mude, a gente [...] 
mais ou menos esteja centrado na aula que a gente 
vai dar,  porque às vezes a gente planeja uma aula e 
muda tudo, e aí a gente tem que dar uma outra aula 
[...] e é complicado né” (informação verbal).

Compromisso (2010)“ [...] Então como sugestão se-
ria [...] um maior tempo de programação  no preparo 
das aulas [...]  e não pegar a gente assim de supetão 
e: -Ah você tem que ministrar essa aula aqui, porque 
[...] porque está precisando, né.” (informação verbal)

 Nurse (2010)“[...] tinha que ter pelo menos um dia de 
planejamento pra esse aluno ficar [...] pra estudar [...] 
tem inúmeros trabalhos pra fazer [...] que horas que 
ele vai fazer? [...] ”(informação verbal).

Para desenvolver a sua função didática, o docente é responsável 
pelo planejamento, organização, direção e avaliação das atividades 
que compõem o processo ensino- aprendizagem.5 Desse modo, são 
de fundamental importância as reflexões e contribuições dos docen-
tes de enfermagem, sujeitos deste estudo, acerca do planejamento 
das suas atividades.

O esforço dos gestores da área de educação, no sentido de me-
lhorar o planejamento e a organização dos serviços dos docentes de 
enfermagem, a partir de avaliações realizadas pelos próprios profis-
sionais, implica o comprometimento com a qualidade na formação de 
profissionais que atuarão na assistência de enfermagem. 

Para que o desenvolvimento das atividades do docente de enfer-
magem ocorra de uma forma satisfatória, faz-se necessário também 
a adequação dos recursos físicos e materiais, conforme destacado 
nos discursos dos sujeitos deste estudo:

Linda (2010)“ [...]  melhorar os equipamentos [...] tro-
car piso, essas coisas, eu não sei [...] eu acho que 
isso aí é até uma utopia né, de melhoria de computa-
dores, de luz, ter um ambiente mais claro, melhor, pra 
gente dar aula; trocar os ventiladores [...] barulhentos 
demais [...] botar [...] ar condicionado [...] ou algu-
ma coisa assim, ou até um ventilador mais silencioso 
[...]” (informação verbal).

Maravilhosa (2010)“ [...] eu voltaria a ter a sala de 
técnicas de enfermagem, porque na minha cabeça 
eu não consigo ver uma escola que ensine enferma-
gem que não tenha a sala de técnicas, um negócio 
que faz parte, faz parte” (informação verbal).

Nurse (2010)“[...] Ah! e o computador, se nem os pro-
fessores têm computador, imagine o aluno [...]” (infor-
mação verbal).

Estudos realizados com 573 professores de 60 escolas da rede 
particular de ensino de Salvador, Bahia, destacaram que o ambiente 
estressante e intranquilo, o desgaste na relação professor-aluno, as 
salas inadequadas e o desempenho das atividades sem materiais e 
equipamentos adequados representaram condições de trabalho as-
sociadas à queixa de nódulos nas pregas vocais.6 

Percebe-se a importância do ambiente físico laboral e da dispo-
nibilização dos recursos materiais na saúde e qualidade de vida no 
trabalho do docente, coadunando com as ideias dos sujeitos deste 
estudo.

As associações encontradas entre a pior percepção da qualida-
de de vida relacionada à voz e os aspectos comportamentais e de 
saúde dos docentes, do ambiente e da organização do trabalho e de 
relacionamento com alunos, mostram a necessidade de se ampliar 
as ações preventivas focalizadas no plano individual para o plano 
das condições ambientais relacionadas ao desenvolvimento do tra-
balho docente.7

Considerando a inserção do computador no ambiente laboral do 
docente, verifica-se que este ainda representa um fator limitador pa-
ra o desenvolvimento do seu trabalho. Estudiosos revelam que a falta 
de valorização do ensino, a falta de estímulo à utilização da informá-
tica no ensino, a falta de priorização orçamentária na área de infor-
mática, bem como a falta de infraestrutura e de assessoria técnica 
especializada, são fatores dificultadores para o trabalho do docente,8 
tornando sua prática penosa, com comprometimento para a qualida-
de de vida no trabalho.

A informática faz parte das novas tecnologias que integram a so-
ciedade contemporânea, devendo portanto, ser assimilada e imple-
mentada no ensino de enfermagem, tornando-se ferramenta impor-
tante para o desenvolvimento de novas estratégias pedagógicas, que 
colaboram com a excelência do processo de ensino, e por conse-
guinte, com a satisfação e qualidade de vida no trabalho do docente.

Assim como a informática, o espaço destinado ao ensino dos 
fundamentos práticos a serem desenvolvidos pelo técnico e au-
xiliar de enfermagem, é uma ferramenta facilitadora para o cum-
primento das estratégias pedagógicas estabelecidas no trabalho 
docente.  

Neste contexto, verifica-se que o ensino e a aprendizagem de 
habilidades psicomotoras pelos estudantes de graduação em en-
fermagem são realizados em sala de aula, campo clínico e labora-
tório de procedimentos, onde treinamentos prévios ao estágio no 
campo clínico e situações simuladas contribuem significativamente 
para  satisfação e segurança do estudante durante  sua formação 
profissional.9 

Vários estudos, antigos e mais modernos, defendem o uso do 
laboratório de técnicas de enfermagem como um importante recurso 
no processo de desenvolvimento das habilidades psicomotoras, on-
de a situação simulada permite ao estudante errar e corrigir, livre da 
responsabilidade e ansiedade trazidas pela presença do paciente.9-11

Neste sentido, a informática e o laboratório de práticas tornam-se 
ferramentas efetivas para o desenvolvimento do trabalho do docente 
de enfermagem, favorecendo um ensino eficiente e a satisfação e 
qualidade de vida no trabalho do profissional. 

Outra contribuição priorizada pelos docentes de enfermagem pa-
ra melhoria da qualidade de vida no trabalho diz respeito ao relacio-

Nesta perspectiva, o docente de enfermagem também pode ser 
alvo dos questionamentos da sociedade, devendo tornar-se um par-
ticipante proativo no processo de tomada de decisão, por meio de 
análises constantes no seu ambiente de trabalho, evidenciando as 
áreas que carecem de investimentos, visando à melhoria do proces-
so ensino-aprendizagem e, consequentemente, da qualidade de vida 
no ambiente laboral.

Buscando referências sobre a temática deste artigo, verificou-se 
que a qualidade de vida no trabalho (QVT) vem sendo abordada em 
estudos, no entanto, é relacionada à perspectiva do profissional de 
enfermagem na posição de assistentes, e não do docente de enfer-
magem. A qualidade de vida do profissional de enfermagem na do-
cência não tem sido o foco de estudo, o que revela uma lacuna no 
conhecimento acerca do objeto da pesquisa. 

Neste sentido, a identificação e a análise dos aspectos contri-
buintes e desgastantes que interferem na qualidade de vida no tra-
balho dos docentes de enfermagem, a partir do contexto laboral, vem 
preencher a lacuna de conhecimento nesta área, como ferramenta 
na reflexão das práticas de trabalho, podendo ser vista, também, co-
mo contribuição aos gestores, que, com a implementação de ações 
de melhoria, possam justificar racionalmente suas decisões.

MÉTODO
O estudo caracterizou-se como  descritivo exploratório, de natu-

reza qualitativa, tendo sido realizado em um hospital militar do Rio de 
Janeiro que atua na formação de auxiliares e técnicos de enfermagem.  

Os sujeitos do estudo foram 23 professores, 10 civis e 13 milita-
res, envolvidos no processo de formação de auxiliares e técnicos de 
enfermagem militares, que acompanharam o processo de desenvol-
vimento de pelo menos uma disciplina. Este número representou a 
totalidade dos docentes de enfermagem, uma vez que todos acei-
taram participar do estudo. Segundo os critérios de exclusão, não 
participaram do estudo os professores que não eram enfermeiros, os 
que não atuavam na formação de nível médio, os que não acompa-
nharam o desenvolvimento de pelo menos uma disciplina e os que 
eram contratados temporariamente.

Dos 23 sujeitos de pesquisa, 3 encontravam-se de licença mé-
dica nos meses em que ocorreram as entrevistas (agosto a outubro 
de 2010); portanto, foram entrevistados 20 docentes de enfermagem, 
após aprovação pelo Comitê de Ética da instituição militar (protocolo 
nº 079/2010) e da EEAN (protocolo nº 024/2010), em conformidade 
com os padrões éticos exigidos.

Para a captação de dados foi utilizada a entrevista semi estrutu-
rada individual, por meio de roteiro que abordou características da 
QVT dos docentes de enfermagem. As entrevistas foram realizadas 
no próprio local de trabalho do profissional, após sua autorização e 
assinatura do TCLE. 

Para tratamento e análise dos dados, utilizou-se a análise 
de conteúdo.

RESULTADOS
Dos discursos dos sujeitos emergiu a categoria QVT: uma contri-

buição do docente em enfermagem. Para ilustrar, o (Quadro 1) sinte-
tiza a quantificação dos temas das unidades de registro destacadas 
nas entrevistas dos docentes de enfermagem, que contribuíram com 

a formação da respectiva categoria.

Quadro 1: Síntese das Unidades de Registros (UR) e categoria na análise 
de conteúdo

UNIDADES DE REGISTROS TOTAL CATEGORIA

Seleção criteriosa dos alunos 1

QVT: uma 
contribuição 

do docente de 
enfermagem

Planejamento e reorganização do trabalho 10

Melhorar os recursos físicos e materiais 9

Melhorar o relacionamento e valorizar os 
profissionais

9

Promover o pensamento reflexivo 1

Exercício físico 1

DISCUSSÃO
A prática da gestão participativa, com espaços abertos aos tra-

balhadores, na perspectiva da qualidade de vida no trabalho, favo-
rece o sucesso organizacional, já que a satisfação do profissional 
pode contribuir com a melhoria de seu desempenho. Um trabalhador 
satisfeito mobiliza seu potencial criativo à busca de um fazer diferen-
te e inovador, capaz de operar novos conhecimentos no cotidiano de 
trabalho, com benefícios para a promoção à saúde e qualidade de 
vida no trabalho.3

Nesta linha de pensamento, observa-se que a mudança no pro-
cesso de trabalho pode ocorrer quando o trabalhador está inserido 
em um ambiente que inspire e alavanque sua imaginação e iniciati-
va, não estando reduzido a um mero espectador ou transformado em 
objeto, cumpridor de ordens pré determinadas.3

A partir dessas concepções, no âmbito da docência em enfer-
magem, para  melhoria da qualidade de vida no trabalho, é relevante 
oportunizar momentos de reflexão para que os docentes expressem 
suas ideias, colaborando com a gerência do trabalho, tornando-se  
corresponsáveis pelo processo de ensino.

O discurso selecionado pontuou a necessidade do envolvimento 
de todos os docentes de enfermagem:

Velha-guarda (2010) “[...] acho que as pessoas aqui 
não sabem nem o que é qualidade de vida no traba-
lho [...] a primeira sugestão seria [...]  definir isso [...] 
colocar a importância e [...] mostrar pra todo mundo 
[...] porque se cada um de nós pensasse um pouqui-
nho na qualidade de vida [...]” (informação verbal).

Percebe-se a importância de se criar espaços de discussões 
acerca da qualidade de vida no trabalho, incentivando e estimulando 
a participação dos docentes de enfermagem, valorizando também 
suas ideias e opiniões. 

O docente de enfermagem, conhecedor de sua condição e or-
ganização de trabalho, a partir de discussões com seus colegas so-
bre sua qualidade de vida no trabalho, pode participar ativamente do 
processo decisório, contribuindo com ideias e sugestões que visem  
melhoria na gestão dos serviços, promovendo, dessa maneira, à me-
lhoria na qualidade de vida no trabalho.
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alunos como principal dificuldade enfrentada pelo profissional. A ta-
refa das professoras foi descrita como ensinar coletivamente e acom-
panhar individualmente o processo de cada aluno. Esta pesquisa si-
nalizou a presença de uma média de 34 alunos na sala como fator 
de constrangimento, uma vez que o atendimento individual acaba 
favorecendo a indisciplina dos alunos.16 

Ademais, o estudo sugeriu que a mudança do perfil do aluno 
oriundo de um ambiente social e familiar cada vez mais precário im-
põe novas tarefas aos professores, para as quais eles, muitas vezes, 
não estão preparados.

O docente, apesar de não escolher a realidade com a qual 
vai trabalhar, atua como mediador entre os problemas de edu-
cação e de responsabilidade social e o desenvolvimento indivi-
dual. Lida com uma situação social, em que aos problemas da 
escola se somam as condições precárias de trabalho, os baixos 
salários e as carências físicas e emocionais de um público de 
alunos que expressa em sala de aula suas vivências cotidianas 
externas à escola.17

Pesquisando acerca do sofrimento no trabalho docente em Mi-
nas Gerais, estudiosos evidenciaram  nas entrevistas dos docentes 
afirmações sobre indisciplina dos alunos que por vezes apresen-
tam-se desinteressados e descomprometidos; no entanto, é impu-
tado ao professor a responsabilidade pelos seus baixos desempe-
nhos acadêmicos.17 

O sofrimento surge quando há uma desarticulação entre o em-
penho do docente e do aluno, marcado por desinteresse ou des-
compromisso. Outras  questões, relacionadas à organização do 
trabalho e relacionamento interpessoal também potencializam o 
sofrimento no trabalho.18 

Além disso, o sistema atribui aos docentes os fracassos identi-
ficados no desenvolvimento acadêmico do aluno, bem como a sua 
falta de motivação. Esta situação acaba afetando a autoestima e a 
identidade profissional, com prejuízo para a saúde e  qualidade de 
vida no trabalho.19

Finalmente, surgiu nos discursos dos sujeitos a necessidade do 
exercício físico laboral, para melhoria da qualidade de vida no trabalho:

Tranquila (2010) “[...] eu acho que nós, individual-
mente teríamos que ter realmente [...] hábito, de 
alongar antes de um dia de trabalho, de repente ter 
um momento de relaxamento muscular pra que a 
gente não tenha problemas de  postura [...] dor na 
coluna”(informação verbal).

A ginástica laboral traz inúmeros benefícios tanto para 
os funcionários quanto para as instituições. Para os funcio-
nários, destacam-se a melhora da autoimagem, redução das 
dores, estresse, alívio das tensões, melhoria do relaciona-
mento interpessoal, maior resistência à fadiga central e pe-
riférica, aumento da disposição e motivação para o trabalho, 
melhoria da saúde física, mental e espiritual. Já para a ins-
tituição, ressaltam-se o aumento da produtividade, diminui-
ção de incidência de doenças ocupacionais, menores gastos 
com despesas médicas, marketing social, redução do índice 
de absenteísmo e rotatividade dos funcionários, redução dos 

números de erros e falhas, uma vez que o exercício físico 
promove motivação e bem-estar dos funcionários.20 

A conscientização dos trabalhadores e dos empregadores 
acerca dos limites do corpo vem surgindo aos poucos, à custa 
de sofrimento e redução dos lucros, mas sempre no sentido 
de compensar perdas. O corpo é a principal ferramenta para o 
trabalho humano, sendo inegáveis os ganhos quando se per-
mite ao trabalhador tomar consciência do valor do seu corpo, 
respeitando seus limites e poupando-o de males plenamente 
evitáveis.21

Somente os trabalhadores que se sentem dispostos ao fim da 
jornada de trabalho procuram realizar atividades físicas em seu 
momento de lazer, enquanto os trabalhadores que se sentem can-
sados e indispostos ao fim da jornada de trabalho não praticam 
tais atividades.22

Neste sentido, a inclusão da ginástica laboral para os docentes 
de enfermagem poderá favorecer a adesão de um grande número de 
funcionários, alcançando, inclusive, os que se sentem mais cansa-
dos após a jornada de trabalho, e assim beneficiará a saúde e quali-
dade de vida no trabalho.

CONCLUSÃO 
A gestão participativa na área de ensino favorece o processo de 

cogestão, criando espaços para compartilhar ideias, a partir da aná-
lise e avaliação dos aspectos do trabalho, estimulando, dessa forma, 
o compromisso e a responsabilização de todos pelo processo e por 
seus resultados. 

A estratégia dos gestores de incentivar a reflexão dos docen-
tes de enfermagem acerca dos seus processos de trabalho in-
centiva o crescimento coletivo e a produção de conhecimentos 
por aqueles que se relacionam mais diretamente na formação de 
alunos que estarão futuramente prestando assistência de enfer-
magem aos pacientes.

Neste sentido, a praxe do docente de enfermagem é de fun-
damental importância para a formação de conhecimentos no sen-
tido de contribuir para as mudanças no ambiente laboral, visando 
à melhoria da saúde do trabalhador e da qualidade de vida no 
trabalho, com consequências para a melhoria do processo ensi-
no-aprendizagem.

Ao longo da história, o ambiente de trabalho tem sido motivo de 
risco e incapacidades que poderão ser melhor controladas estimu-
lando-se a análise e a produção de contribuições daqueles que estão 
intimamente ligados ao meio – os trabalhadores.

Os docentes de enfermagem apresentaram como sugestões pa-
ra a melhoria da qualidade de vida no trabalho o incentivo ao pen-
samento reflexivo, o planejamento e a reorganização do trabalho, a 
adequação dos recursos físicos e materiais, a valorização profissio-
nal e um relacionamento interpessoal que favoreça o trabalho em 
equipe, a seleção criteriosa dos alunos e a introdução da ginástica 
laboral em suas rotinas.

O envolvimento do docente de enfermagem no resgate à sua 
qualidade de vida no trabalho é um esforço válido que deveria ser 
cada vez mais estimulado pelos gestores, promovendo espaços de 
discussões, valorizando suas idéias e contribuições, com o compro-
misso de alcançar a saúde deste trabalhador.

namento interpessoal e valorização profissional, conforme os discur-
sos que se seguem:

Linda (2010)“[...] ter uma maior interação entre os mi-
litares e os civis, maior compromisso da parte deles, 
[...] assim também [...] uma facilidade de a gente che-
gar também ao superior e levar essas nossas dificul-
dades[...]” (informação verbal).

Formosa (2010)“ [...] é a questão [...] como eu sou 
servidor civil, do militar com o civil, pra gente conse-
guir fazer um trabalho em conjunto, e não ter esse 
estresse todo, esse desentendimento, que interfere 
na nossa qualidade de vida no trabalho [...] O negó-
cio é saber que nós somos uma equipe [...] E traba-
lhar em equipe é um tentar confiar no outro,  pegar 
as experiências anteriores, e conseguir desenvolver 
um trabalho que realmente dê continuidade [...]”(in-
formação verbal).

Velha-guarda “[...] E a valorização, quando você valo-
riza [...] até o aluno [...] valorizar o professor [...] acho 
que acaba sendo [...]um elemento importante pra [...] 
melhorar a qualidade [...] de vida [...] tanto do aluno, 
quanto do professor [...]” (informação verbal).

O trabalho é a forma como o homem interage e transforma o am-
biente, assegurando sua sobrevivência e tomando as relações inter-
pessoais como mais uma maneira de contribuir para que isso acon-
teça. No entanto, as pessoas têm objetivos diferentes, priorizando o 
que melhor lhes convém, em contraste com propósitos coletivos de 
serviços e instituições.12 

Neste sentido, os docentes de enfermagem identificaram o rela-
cionamento interpessoal como fator limitador do desenvolvimento do 
trabalho, afetando o processo de ensino.

O docente de enfermagem, disposto a realizar satisfatoria-
mente suas atividades, diante das dificuldades de relacionamen-
to, sofre com estresse e adoecimento, com prejuízo à qualidade 
de vida no trabalho.

O trabalho em equipe, por meio dos discursos dos sujeitos, foi 
identificado como sendo necessário no desenvolvimento da ativida-
de do docente de enfermagem.

Nesta perspectiva, a literatura expressa diferenças entre trabalho 
em equipe e trabalho em grupo. Enquanto os componentes de um gru-
po executam cada um separadamente as tarefas que lhe foram de-
signadas, responsabilizando-se isoladamente pelas ações, na equipe, 
todos trabalham em uníssono, envolvidos cada um na tarefa de todos, 
havendo comprometimento coletivo para resultados gerais.13

Na área da docência em enfermagem, conforme discurso dos 
sujeitos, o trabalho em equipe tem sido um grande desafio. Os do-
centes esperam dos seus colegas de trabalho participação e com-
prometimento coletivos, troca de ideias, com vistas ao crescimento 
em conjunto, tornando dessa forma o trabalho mais prazeroso.

Destacou-se também como necessidade de melhoria, visando à 
qualidade de vida no trabalho o relacionamento dos docentes com 

seus superiores, responsáveis pela gestão do trabalho.
Nesta linha de pensamento, verifica-se que a interdepen-

dência do indivíduo com a organização é imensa, visto que o 
primeiro tem suas motivações individuais e a segunda, as ne-
cessidades de alcance de objetivos e metas, o que os torna 
indissociáveis.12 No entanto, não se deve desconsiderar que 
objetivos e metas institucionais são abalados por profissionais 
desmotivados, adoecidos e afastados dos ambientes de traba-
lho por enfermidades.

Outra contribuição melhoria da qualidade de vida no traba-
lho apontada pelos sujeitos deste estudo diz respeito à valo-
rização profissional. Várias são as ferramentas administrativas 
utilizadas de modo que o profissional se sinta valorizado: comu-
nicações feitas de forma direta, premiações, criação de espaço 
para ouvir o funcionário, até o próprio incentivo ao aprimora-
mento profissional.     

Observa-se que ainda são escassos os incentivos destinados ao 
aprimoramento profissional e pessoal do trabalhador de saúde, pre-
valecendo ocultação e negação dos aspectos que envolvem subjeti-
vidade e complexidade do profissional, bem como às questões que 
envolvem prazer e sofrimento no trabalho.14

É importante destacar que um profissional que se sinta desvalo-
rizado no seu ambiente de trabalho pode estar sendo vítima de assé-
dio moral, que consiste em qualquer conduta abusiva, por palavras, 
atos ou comportamentos, que possa danificar a integridade física ou 
psíquica do trabalhador.14 

Por outro lado, a gestão que favorece o processo de humaniza-
ção no ambiente de trabalho coopera com a valorização profissional. 
O hospital humanizado é aquele que contempla, em sua estrutura 
física, tecnológica, humana e administrativa, valoração e respeito à 
dignidade da pessoa humana, seja ela paciente, familiar ou o próprio 
profissional que nele trabalha, garantindo condições para um atendi-
mento de qualidade.15

Nesta perspectiva, destaca-se a ampliação do conceito de hu-
manização, cujo foco deixa de ser restrito ao cliente externo para 
abranger também o trabalhador. Desse modo, a gestão escolar, que 
tem como objetivo o processo de humanização em seus procedi-
mentos, estará investindo na valorização do docente, promovendo, 
assim, qualidade de vida no trabalho.

Os discursos dos sujeitos de estudo apontaram a seleção crite-
riosa do aluno como uma maneira de melhorar a qualidade de vida 
no trabalho, destacando que o nível educacional do aluno reflete di-
retamente no seu relacionamento com o professor:

Bizudo (2010)“ [...] o que a gente observa é um de-
créscimo na qualidade do aluno que chega pra gen-
te, reflexo da educação geral, e porque não dizer da  
educação familiar,[...]  eu acho que na medida em 
que a gente [...] selecione mais essas pessoas [...]  
pra entrar, ou aumente a escolaridade [...] melhore, 
acredito que [...] é por aí [...] talvez seja por aí mesmo 
o caminho [...]”(informação verbal).

Um estudo qualitativo do trabalho de nove professoras de uma 
escola pública no norte de Minas Gerais identificou a indisciplina dos 
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QUALITY OF WORK ENVIRONMENT: A 
CONTRIBUTION FROM NURSING INSTRUCTORS* 
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ABSTRACT
The purpose of this qualitative study was to identify and analyze the contributing and consuming aspects that affect the quality of work 

environment of nursing instructors, in the military context, according to themselves. Method: the research was conducted at a military hospi-
tal in Rio de Janeiro, with 20 civilian and military nursing instructors. The information was analyzed using content analysis. Results: from the 
statements provided by the subjects, the category ‘QWE: a contribution of the nursing instructor’ has emerged. Discussion: some sugges-
tions were presented to improve the quality of work environment, such as: encouragement to reflective thinking; planning and reorganization 
of work; adequate physical and material resources; professional recognition and an interpersonal relationship that fosters team work; careful 
selection of students; and the introduction of daily physical activity at work. Conclusions: the practical skills of nursing instructors are essen-
tial for the formation of knowledge in order to contribute to changes in the work environment, aiming to improve the worker’s health and the 
quality of work environment, with consequences to the improvement of the teaching-learning process.

Keywords: Quality of Life; Organization and Administration; Faculty; Nursing..

INTRODUCTION
In view of the changes in organizations, assessment of the work environment from the workers’ standpoint regarding the aspects 

to be transformed is an important step. The assessment can be understood as a helping tool in the judgment of those who influence 
the decision-making.1 

The decentralization and establishment of participatory practices constitute key strategies, and the landmark was the VIII National Health 
Conference (VIII CNS) held in 1986, in which the active participation of several segments of society made possible the birth of a more dem-
ocratic health policy model.

However, there are still a number of obstacles remaining from a political history characterized by centralizing and authoritarian regimes 
that alienate workers from the decision-making processes, thus becoming necessary for them to learn how to participate in these processes.2 
This need is supported by the growing demands in the management of health services, which drive the emergence of new professionals, able 
to rationally justify their decisions.1 
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ning and reorganizing the work of nursing instructors:
“(...) to have a plan we can follow, and even if it chan-
ges, we (...) are sort of focused on the class we are 
going to give, because sometimes we plan a class 
and everything changes, and  then we have to give 
another class (...) and it is complicated, you know.” 
(unmotivated)

“(...) So as a suggestion why not (...) spend more ti-
me in the schedule to prepare classes (...) and not be 
catch by surprise and: ‘Oh you have to give this class 
here’, because (...) they need it.” (commitment)

“(...) it should have at least one day in the schedule for 
a student to stay (...) to study (...) he has numerous 
homeworks to do (...) when is he going to have time 
to do them? (...)” (nurse)

In order to perform their educational functions, instructors are 
responsible for planning, organizing, directing and evaluating the ac-
tivities that are part of the teaching-learning process.5 Therefore, the 
ideas and contributions of the nursing instructors, subjects of this 
study, are very important and should be considered when planning 
their activities.

The effort of managers in the area of education to improve the 
planning and organization of services provided by the nursing in-
structors, based on the assessments carried out by the professionals 
themselves, implies a commitment to quality in training professionals 
who will work in nursing assistance.

Nursing instructors also need to adequate physical and material 
resources to develop satisfactorily their activities, as highlighted in 
the statements provided by the subjects of this study:

“(...) improve equipment (...) change floor, these thin-
gs, I don’t know (...) I think this is even a utopia, you 
know, to have better computers, better lighting, ha-
ving a clearer, better environment for us to teach; 
change fans (...) too loud (...) put (...) air conditioning 
(...) or something like that, or even a quieter fan (...).” 
(beautiful)

“(...) I would bring back the room for nursing techni-
ques, because in my opinion I cannot see a nursing 
school that does not have a technical room, a thing 
that is part of the course.” (wonderful)

“(...) Oh! and the computer, if even the instructors don’t 
have computers, imagine the students (...)” (nurse)

Studies conducted with 573 teachers from 60 private schools 
in Salvador, Bahia, found that a stressful and restless environment, 
the wear in the teacher-student relationship, inadequate class-
rooms and lack of adequate materials and appropriate equipment 
when performing their activities accounted for the working condi-
tions associated with the complaint of nodules on the vocal folds.6 

It is noted the importance of the physical work environment and 
the provision of material resources in the health and in the quality of 
work environment of the instructors, consistent with the ideas provid-
ed by the subjects of this study.

The associations found between the worst perception of quality 
of life related to voice and the behavioral and health aspects of the 
instructors, work environment and organization and relationship with 
students, show the need to expand preventive actions focused indi-
vidually to the level of environmental conditions related to the devel-
opment of education work.7

Considering the addition of the computer to the instructor’s work 
environment, it is observed that this still represents a limiting factor 
for the development of his work. Researchers revealed that the lack 
of appreciation of education, the lack of stimulating the use of com-
puter in education, the lack of budget prioritization in the computer 
science department, as well as the lack of infrastructure and spe-
cialized technical assistance are limiting factors for the instructor’s 
work,8 which makes its use difficult, compromising the quality of work 
environment.

Computers and other types of new technologies are part of con-
temporary society, and should, therefore, be assimilated and imple-
mented in the nursing education, becoming an important tool for the 
development of new teaching strategies, contributing to the excel-
lence of teaching and, therefore, with the satisfaction and quality of 
life of the instructor in the work environment.

In addition to computers, the basic practical techniques taught 
to nursing technicians and nursing assistants is a useful tool in the 
compliance with the established teaching strategies in the instruc-
tor’s work.

In this context, it is verified that the teaching and learning of psy-
chomotor skills to the undergraduate nursing students are conducted 
in the classroom, clinical field and in the laboratory of procedures, 
where training prior to the clinical field stage and simulated situations 
contribute significantly to the satisfaction and safety of the student 
during his professional development.9 

Several early and modern studies advocate the use of laboratory 
for nursing techniques as an important resource in the development 
of psychomotor skills, where the simulated situation allows students 
to make mistakes and correct them, exempting them of the responsi-
bility and anxiety brought by the presence of the patient.9-11

In this sense, the use of computers and laboratory of practic-
es are effective tools for the development of the nursing instructor’s 
work, promoting efficient education and also satisfaction and quality 
of work environment to the professional. 

Another contribution prioritized by the nursing instructors to im-
prove the quality of life in the work environment is regarding the in-
terpersonal relationship and professional recognition, in accordance 
with the statements provided below:

“(...) have greater interaction between the military 
and civilians, greater commitment on their part, (...) 
as well as (...) establish open communication with the 
superiors and bring this kind of issues to them (...)” 
(beautiful)

In this perspective, the nursing instructor may also be the target 
of questions from society, and must become a proactive participant 
in the process of decision making, through continuous analysis in the 
work environment, highlighting areas that require investment, in or-
der to improve the teaching-learning process and, hence, the quality 
of life in the work environment.

By seeking references on the subject of this article, it was found 
that the quality of work environment (QWE) has been addressed in 
studies; however, it is related to the perspective of the nursing staff 
in the position of assistants, and not as a nursing instructor. The 
quality of life of nursing professionals in education has not been 
the focus of study, which reveals a gap in knowledge regarding the 
object of research. 

In this sense, the identification and analysis of contributing 
and consuming aspects that affect the quality of work environ-
ment of nursing instructors, from the work context, fills the gap 
of knowledge in this area, as a tool for reflection of work skills. It 
can also be seen as a contribution to the managers who, with the 
implementation of improvement actions, are capable to rationally 
justify their decisions.

METHODS
This is an exploratory-descriptive study with a qualitative ap-

proach. It has been conducted at a military hospital in Rio de Janeiro 
that provides training to nursing assistants and technicians. 

The study sample included 23 instructors – 10 civil servants 
and 13 military personnel – involved in the education process 
for nursing assistants and technicians, who followed the pro-
cess of developing at least one course. This number represent-
ed all nursing instructors, since they all agreed to take part in 
the study. According to the exclusion criteria, the instructors 
who were not nurses, those not acting in the intermediate-level 
education, those not following the development of at least one 
discipline and those who were on temporary contracts were not 
included in the study.

Of the 23 study subjects, three were on medical leave in the 
months the interviews took place (August to October 2010); there-
fore, 20 nursing instructors were interviewed after approval by the 
Ethics Committee of the military institution (protocol #079/2010) and 
EEAN (protocol #024/2010), in accordance with the ethical stan-
dards required.

To capture data a semi-structured individual interview was 
employed using a script that addressed QWE features of the 
nursing instructors. The interviews were conducted at the work-
place of the professionals, after obtaining their consent by sign-
ing the ICF. 

To process and analyze data, the content analysis was used.

RESULTS
The following category was obtained from the information 

provided by the subjects: QWE: a contribution of the nursing 
instructor. To illustrate, Chart 1 summarizes the quantification 
of the topics from the registration units emphasized in the in-
terviews with the nursing instructors that contributed to develop 
this category.

Chart 1: Summary of registration units (RU) and category in the content 
analysis.

REGISTRATION UNITS TOTAL CATEGORY

QWE: a 
contribution of 

nursing instructors

Planning and reorganization of work 10

Adequate of  physical and material
resources

9

Relationship improvement and
professional recognition

9

Encouragement to reflective thinking 1

Physical exercise 1

DISCUSSION
The practice of participative management, with open space 

for workers, in the perspective of quality of life in the workplace, 
fosters organizational success, as the professional satisfaction 
can contribute to improving their performance. Happy workers 
mobilize their creative potential to search for a different and in-
novative way to do things. They are able to apply new knowledge 
to the daily work, with benefits to their health and their quality of 
work environment.3

In this line of thought, it is noted that the change in the work pro-
cess can occur when the worker is in an environment where initia-
tives are welcomed and creativity is encouraged. The individual is not 
a mere spectator, but he/she becomes an active part of the whole pro-
cess.3

Based on these concepts, in the context of nursing education, in 
order to improve the quality of work environment, it is important to 
offer moments of reflection so that the instructors are able to express 
their ideas, participating in the management of work, and becoming 
co-responsible for the education process.

The statement below highlights the need for the involvement of 
all nursing instructors:

“(...) I think people here do not even know what is 
quality of work environment (...) the first suggestion 
would be (...) to define this (...) to place its importance 
and (...) to show everyone (...) because if each of us 
think a little on quality of life (...)” (old school)

It is noted the importance of creating mechanisms to debate 
the quality of work environment, where the participation of the 
nursing instructors are encouraged, and their ideas and opinions 
are appreciated. 

A nursing instructor, aware of his condition and work orga-
nization, based on the exchange of ideas among colleagues 
on his quality of life in the work environment, is capable to 
participate actively in the decision-making process, contribut-
ing with ideas and suggestions aimed to improve the manage-
ment of services, thus promoting improvement in the quality 
of work environment.

Thus, the subjects of this study identified the importance of plan-
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emotional needs of an audience of students who express in the 
classroom their everyday experience outside the school.17

When studying the challenges teachers face in Minas Gerais, 
researchers detected, from the interviews of these professionals, 
statements about indiscipline among students that, sometimes, are 
disinterested and disengaged; however, students’ poor academic 
performance is attributed to the teacher.17 

A gap between the commitment of the instructor and the disin-
terest and disengagement of the student creates a challenge. Other 
issues related to work organization and interpersonal relationship 
also aggravate the burden at work.18

In addition, the system attributes to instructors failures identified 
in the students’ academic performance, as well as their lack of mo-
tivation. This situation ultimately affects the self-esteem and profes-
sional identity, with detrimental effects on health and on the quality 
of work environment.19

Finally, it was identified in the subjects’ statements the need 
of physical exercise at work in order to improve the quality of work 
environment: 

“(...) I think we would really need to have individually 
(...) a habit of stretching before a work day, perhaps 
having a moment of muscle relaxation so that we do 
not have problems with posture (...) back pain.” (quiet)

Physical exercise at work brings numerous benefits for 
both employees and institutions. For employees, the follow-
ing is highlighted: improvement in the self-image, reduction of 
pain, stress, tension relief, improvement in the interpersonal 
relationships, greater resistance to central and peripheral fa-
tigue, increased willingness and motivation to work, improved 
physical, mental and spiritual health. As for the institution, the 
following is emphasized: increase in productivity, decrease 
in the incidence of occupational diseases, lower medical ex-
penses, social marketing, reduction of the absenteeism rate 
and of staff turnover, reduction in the number of errors and 
failures, since physical exercise promotes motivation and wel-
fare of the employees.20 

The awareness of workers and employers about the limits of 
the body has been emerging gradually, at a cost of the burden 
and the reduction of profits, but always aiming to compensate 
for the losses. The body is the main tool for human labor, with 
undeniable gains when workers are aware of the value of their 
body, respecting their limits and sparing them from harms fully 
avoidable.21

Only workers who are feeling well at the end of a work day 
look for physical activities during their leisure time, while workers 
who feel tired and unwell at the end of a work day do not practice 
such activities.22

In this sense, the inclusion of physical exercise at work to the 
nursing instructors may encourage the adhesion of a large number 
of employees, reaching even those who feel more tired after work-
ing, and thus benefiting the health and quality of life in the work 
environment.

CONCLUSION 
Participatory management in the field of education favors the 

co-management process, creating mechanisms to share ideas, 
based on the analysis and evaluation of work aspects, thus stimu-
lating the commitment and accountability of all for the process and 
its results. 

The strategy of managers to encourage reflection of nursing 
instructors about their work processes encourages the collective 
growth and the production of knowledge by those that are more di-
rectly related to the education of students who will provide nursing 
assistance to the patients in the future.

In this sense, the practical skills of nursing instructors are essen-
tial for the formation of knowledge in order to contribute to changes 
in the work environment, aiming to improve the worker’s health and 
the quality of life in the work environment, with consequences to the 
improvement of the teaching-learning process.

Throughout history, the work environment has been the cause 
of risk and disabilities that can be better controlled stimulating the 
analysis and production of contributions from those who are closely 
connected to the environment: the workers.

Among the suggestions provided by the nursing instructors 
for improving the quality of work environment were: encourage-
ment to reflective thinking, work planning and reorganization, ad-
equate physical and material resources, professional recognition, 
an interpersonal relationship that fosters team work, careful se-
lection of students and introduction of physical exercise at work 
into their routine.

The involvement of nursing instructors in the rescue to their qual-
ity of work environment is a worthwhile effort that should be increas-
ingly encouraged by managers, providing opportunities for discus-
sion, appreciating their ideas and contributions, with the commitment 
to achieve the health of this worker.
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“(...) is the question (...) as I am a civilian servant, to 
make the military and civilians work together and not 
having all this stress, this disagreement, that interfe-
res with our quality of work environment (...) The thing 
is knowing that we are a team (...) And team work is 
an attempt to rely on the other, get the previous expe-
rience and provide continuity to the work developed 
(...)” (charming)

“(...) And the appreciation, when you appreciate (...) 
until the student (...) appreciates the teacher (...) I 
think it ends up being (...) an important element to 
(...) improve the quality (...) of life (...) both of the stu-
dent and the teacher (...)” (old school)

The work is the way mankind interacts with and transforms the 
environment, ensuring his survival and taking interpersonal relation-
ships as another way to help that happens. However, people have dif-
ferent goals, prioritizing what best suits them, in contrast to collective 
purposes of services and institutions.12 

In this sense, the nursing instructors noted that the interpersonal 
relationship was a limiting factor in work performance, which affects 
the learning process. 

When facing communication problems with colleagues, the nurs-
ing instructor willing to satisfactorily perform his activities suffers 
from stress and illness, which impairs his work performance.

Based on the statements provided by the subjects, team work 
was identified as necessary for the development of the nursing in-
structor’s activity.

From this perspective, the literature shows differences between 
team work and group work. While the components of a group per-
form each separately the tasks assigned to them, taking alone the 
responsibilities for their actions, in a team, everybody works in uni-
son, each one involved in the task of all, and there is collective com-
mitment to general results.13

In the area of nursing education, according to the subjects’ 
statements, team work has been a great challenge. The instructors 
expect from their colleagues a collective participation and involve-
ment, an exchange of ideas aiming to grow together, for making the 
work more enjoyable.

Also highlighted was the need for improvement, aiming at the 
quality of work environment, of the relationship between the instruc-
tors and their superiors, responsible for managing the work.

In this line of thought, it is verified that the interdependence 
of the individual with the organization is immense, since the first 
has individual motivations and the latter, the need for achieving 
objectives and goals, which makes them unseparable.12 However, 
the fact that the institutional objectives and goals are shaken by 
unmotivated, sickened professionals away from the workplace by 
illnesses should not be ignored.

Another contribution to improving the quality of work envi-
ronment pointed by the subjects of this study is regarding pro-
fessional appreciation. There are several administrative tools 
used in order to make the professional feel appreciated: open 
communication, rewards, a listening mechanism for employees 

to be heard properly, as well as the encouragement to profes-
sional enrichment. 

It is observed that the incentives are still scarce for professional 
and personal enrichment of health care providers, prevailing con-
cealment and denial of the aspects involving subjectivity and com-
plexity of the professional, as well as issues involving pleasure and 
pain at work.14

It is important to underline that a professional feeling underap-
preciated in his work environment may be victim of moral harass-
ment, which consists of any abusive conduct – by words, actions or 
behavior – that may damage the physical or mental integrity of the 
worker.14 

On the other hand, a management favoring the process of hu-
manization in the workplace cooperates with professional recogni-
tion. The humanized hospital is one that contemplates – in its physi-
cal, technological, human and administrative structure – appreciation 
and respect for the dignity of a human being, whether he is a patient, 
family or even the professional who works there, ensuring conditions 
to provide care with quality.15

From this perspective, expansion of the concept of humaniza-
tion is highlighted and the focus is no longer restricted to the exter-
nal customer, but also covers the worker. Thus, school management, 
which aims the process of humanization in procedures, will be in-
vesting in the appreciation of the instructor, thus promoting quality 
of work environment.

The statements provided by the subjects of the sample empha-
sized the careful selection of students as a way to improve the quality 
of work environment, highlighting that a student’s educational level 
reflects directly in his relationship with the instructor:

“(...) what we observe is a decrease in the quality of 
the students who come to us, a reflection of general 
education, and why not mention family education, (...) 
I think as we (...) select more of these people (...) to 
enroll, or increase the level of education (...) to impro-
ve, I think (...) that is the way (...) perhaps that is the 
right way (...)” (bizudo)

A qualitative study of the work of nine teachers from public 
school in northern Minas Gerais identified indiscipline among stu-
dents as the main difficulty faced by the professional. The task of 
the teachers was described as teaching collectively and following 
the process of each student individually. This research indicated 
the presence of an average of 34 students in classroom as a factor 
of embarrassment, since individual care ends up favoring the in-
subordination of the students.16

Furthermore, the study suggested that the change in the profile 
of the student coming from a social and family environment increas-
ingly precarious imposes new tasks for teachers, for which they are 
not often prepared.

Although instructors cannot choose the reality with which they 
are going to work, they act as mediators between the problems of 
education and of social responsibility and individual development. 
They deal with a social situation in which the school problems are 
added to the poor working conditions, low wages and physical and 
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SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO:  
DISPOSITIVO ALTERNATIVO EM SAÚDE MENTAL  

CC (S) Ana Paula Carvalho Orichio1                        
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RESUMO
O estudo teve como objeto de estudo a residência terapêutica como estratégia de tratamento para pacientes portadores de transtornos 

mentais advindos de longas internações ou que não possuam suporte família e social adequados. Para tanto, foram traçados os seguintes 
objetivos: descrever modelos de Residências Terapêuticas propostos pelo SUS e analisar as implicações da implantação destes dispositivos 
no âmbito da Marinha do Brasil. Os Serviços Residenciais Terapêuticos, residências terapêuticas ou simplesmente moradias, configuram-se 
como casas destinadas a responder à necessidade de moradia de pessoas com transtornos mentais, egressas de hospitais psiquiátricos, 
objetivando a reinserção social dos seus moradores, tornando possível a desinstitucionalização. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de 
análise qualitativa. Os dados foram coletados na Biblioteca Virtual de Saúde, em fontes de pesquisa como Lilacs, Birene, Scielo e em manuais 
do Ministério da Saúde, portarias e legislações que abordam o tema em discussão. 

Palavras-chave: Desinstitucionalização; Saúde Mental.

INTRODUÇÃO
Desde a criação dos primeiros hospitais psiquiátricos até a década de 1980, a assistência psiquiátrica brasileira pautou-se em um modelo 

hospitalocêntrico que em muito determinou e contribuiu para a segregação e a exclusão do portador de transtorno psíquico, o que justifica o 
fato de a maioria dos hospitais psiquiátricos construídos no início do século XX se localizar distante dos centros urbanos. 

Na segunda metade dos anos 80, inicia-se a criação de uma série de novos equipamentos terapêuticos em saúde mental, tais como: 
Hospitais-Dia, Pensões Protegidas, Lares Abrigados, Centros de Atenção Psicossocial, Núcleos de Profissionalização, Centros de Convivên-
cia, internações psiquiátricas em Hospitais Gerais, desativação dos Macro-Hospitais e a criação de Pequenas Unidades de Internação como 
leitos de retaguarda, tornando viável a política de desinstitucionalização que havia sido intensamente debatida na I Conferência Nacional de 
Saúde Mental realizada em 1987. Finalmente, a Reforma Psiquiátrica tornou-se realidade para o Sistema Unificado de Saúde – SUS.1   

Nesse sentido, o movimento de Reforma Psiquiátrica Brasileira busca a desconstrução da realidade manicomial – para além da "queda 
dos muros manicomiais" em sentido físico – e a construção de novas realidades, segundo novas bases epistemológicas, políticas e sociais, 
operando transformações de toda uma cultura que sustenta a violência, a discriminação e o aprisionamento da loucura.2

 A reorientação do modelo assistencial se efetivou intensamente, a partir da década de 1990, impulsionada pelas normativas e proces-
sos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pelas deliberações da III Conferência Nacional de Saúde Mental. Foi neste contexto de trans-
formações, pautado nas proposições da Reabilitação Psicossocial, que se deu a estruturação de um tipo de dispositivo denominado Serviço 
Residencial Terapêutico (SRT). Este se caracteriza como dispositivo substitutivo ao hospital psiquiátrico tradicional, sendo considerado uma 
alternativa para os pacientes que estão internados há anos e não têm um suporte familiar e social adequado na comunidade.3

1Enfermeira graduada pela Universidade Federal Fluminense. Especialista em Enfermagem Psiquiátrica pela Marinha do Brasil/IPUB/UFRJ. Mestre em 
História da Enfermagem pela EEAN/UFRJ. Doutora em História da Enfermagem pela EEAN/UFRJ. Encarregada do Centro de Atenção Diária da Marinha do 
Brasil. Coordenadora do Curso de Enfermagem da Universidade Castelo Branco. 
2 Enfermeira graduada pela Escola de Enfermagem Anna Nery / UFRJ. Aperfeiçoada em Enfermagem Psiquiátrica pela Escola de Saúde da Marinha do 
Brasil. Aluna do curso de especialização em Enfermagem Psiquiátrica pelo HESFA/UFRJ. Encarregada da Divisão de Enfermagem da Unidade Integrada 
de Saúde Mental da Marinha do Brasil.   
3 Enfermeira graduada pela Sociedade Educacional do Leste Mineiro. Faculdade Doctum.Aperfeiçoada em Enfermagem Psiquiátrica pela Escola de Saúde 
da Marinha do Brasil. Mestranda em Psiquiatria e Saúde Mental pela EEAN/UFRJ. Enfermeira do Centro de Atenção Diária.        
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te pelos chamados moradores de hospital, pode-se considerar uma 
clientela potencial para novos SRT em torno de 12.600 indivíduos.7 

Tabela 1: Evolução do nº  de leitos, CAPS, SRTs e beneficiários do PVC

tem atualmente 810 beneficiários da bolsa auxílio-reabilitação inseri-
dos em SRT, o que indica possíveis problemas de obtenção de docu-
mentação tardia pela clientela desospitalizada e que, por isso, ainda 
não teria obtido o benefício.7

LEITOS/
CAPS

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Leitos HP 71.041 70.323 66.393 60.868 56.755 52.304 48.828 44.653 42.076

CAPS 176 231 237 253 295 424 500 605 689

SRT 85 141 272 357

Atualmente, existem mais de 500 SRT distribuídos em 19 estados 
do Brasil, abrigando mais de 1.500 pessoas (Gráfico 1). Apesar de es-
se número parecer expressivo, pode-se dizer que esses serviços ainda 
estão em fase embrionária, representando apenas 11% do total previsto. 
Estima-se que, no Brasil, ainda existam cerca de 14 mil pacientes (de um 
total de 44 mil leitos psiquiátricos) que poderiam ser desospitalizados e 
residir na comunidade.7 

A despeito da vontade política expressa pelos órgãos oficiais 
por intermédio das leis e portarias que regulamentam os SRT, de 
sua legitimidade junto aos movimentos pró-reforma, da avaliação 
positiva dos resultados obtidos pelas iniciativas existentes e da 
possibilidade de financiamento oriundo dos recursos provenien-
tes da extinção dos leitos, o número de SRT existentes está muito 
aquém de seu potencial.

 

Gráfico 1: Serviços Residenciais Terapêuticos – Junho 2009
Fonte: Ministério da Saúde. Saúde Mental em Dados. 2009 jun;4(6):09.

 

Gráfico 2: Moradores em Serviços Residenciais Terapêuticos – Junho 2009
Fonte: Ministério da Saúde. Saúde Mental em Dados. 2009 jun;4(6):09.

Há 138 SRT em implantação no Brasil. Mais uma vez a região 
Sudeste destacou-se das demais: os estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais lideram não só na quantidade de SRT im-
plantados (Gráfico 2), mas também no número destes serviços em 
implantação (Gráfico 3).

Segundo a Coordenação do Programa de Volta Para Casa, exis-

 
Gráfico 3: Serviços Residenciais Terapêuticos – Junho 2009
Fonte: Ministério da Saúde. Saúde Mental em Dados. 2009 jun; 4(6):09.

Com base na realidade atual, de seis moradores em média por 
SRT (ainda que existam SRT com dois moradores, na maioria das 
vezes casais, ou mesmo com um morador, quando este apresenta 
dificuldades de viver em grupo), tem-se a demanda de aproximada-
mente 2.250 novas moradias e o total final aproximado de 2.522 SRT 
no país, se acrescidos aos já existentes, para a completa desinstitu-
cionalização dos moradores (Gráfico 4).

   
Gráfico 4: Estudo global de SRT necessários no país para 
desinstitucionalizar  “moradores” de hospitais psiquiátricos 

Correlacionando-se o número de SRT existentes com o total a 
ser alcançado para garantir alternativa de saída para 30% do total 
de ocupantes de leitos psiquiátricos, percebe-se a existência hoje de 
10,8% dos SRT necessários para contemplar todos os moradores 
dos hospitais. Consideramos, neste contexto, que a totalidade dos 
30% de pacientes cronificados necessitariam de SRT para deixar o 
hospital. No entanto, possivelmente, uma fração teria outras alterna-
tivas (reinserção familiar, por exemplo). Porém, a inexistência de da-
dos consistentes nos obriga a cálculos mais genéricos.

No entanto, essa média nacional de 10,8% de SRT imple-
mentados em relação ao total necessário varia significativa-
mente nos diferentes estados brasileiros. Entre os 14 estados 

O objeto de estudo desse trabalho é a residência terapêutica co-
mo estratégia de tratamento para pacientes portadores de transtor-
nos mentais advindos de longas internações ou que não têm suporte 
familiar e social adequados. Para tanto, foram traçados os seguintes 
objetivos: descrever modelos de Residências Terapêuticas propostos 
pelo SUS e analisar as implicações da implantação destes dispositi-
vos no âmbito da Marinha do Brasil.  

Este estudo mostra sua relevância no momento em que fomenta 
discussões acerca do processo de implantação dos serviços resi-
denciais terapêuticos, as vantagens destes dispositivos, sem, contu-
do, mascarar as dificuldades intrínsecas ao convívio social proposto 
no momento da desinstitucionalização. 

Ao longo do estudo foram utilizados dois termos como sinôni-
mos: residências terapêuticas e serviços residenciais terapêuticos.

METODOLOGIA 
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de análise qualitativa. De 

modo geral, a abordagem qualitativa pode ser caracterizada consi-
derando-se três aspectos. O primeiro, de caráter epistemológico, es-
tá relacionado à visão de mundo implícita na pesquisa, pressupondo 
que o pesquisador busca uma compreensão subjetiva da experiência 
humana. Um segundo aspecto está relacionado às características 
dos dados que se pretende coletar, geralmente descritivos. O tercei-
ro está relacionado ao próprio método de análise da pesquisa, que 
busca o significado, e não as evidências. 

As pesquisas bibliográficas têm a finalidade de levantar as con-
tribuições culturais e cientificas já existentes sobre um determinado 
tema. O estudo em questão utilizou-se do processo de documenta-
ção indireta, que revela ao pesquisador o conhecimento já produzido 
sobre o tema. Os dados foram coletados na Biblioteca Virtual de Saú-
de, em fontes de pesquisa como Lilacs, Birene e Scielo. Além destes, 
manuais do Ministério da Saúde, portarias e legislações foram base 
da pesquisa. Foram selecionados 30 artigos no banco de dados da 
BVS, sendo que, destes, nove não foram utilizados no estudo por se 
distanciarem da temática proposta. 

DICUSSÃO
O termo “Serviço Residencial Terapêutico” foi utilizado pela primeira 

vez na Portaria nº. 106 de 11 de fevereiro de 2000, do Ministério da Saú-
de. Esta portaria define o dispositivo como sendo moradias ou casas, 
preferencialmente inseridas dentro da comunidade, que objetivam cuidar 
de portadores de transtornos mentais, egressos de internações de longa 
permanência que tenham vínculo familiar e social prejudicados.4 

O número de usuários de uma residência terapêutica pode variar 
de um a oito indivíduos, no máximo. Os moradores são encaminha-
dos para um serviço de referência em saúde mental, como o CAPS 
ou serviço de atenção básica no âmbito do SUS.

Os municípios de Porto Alegre (RS), Campinas (SP), Santos 
(SP), Ribeirão Preto (SP) e Rio de Janeiro (RJ) foram precursores 
na implantação de residências terapêuticas, configurando-se como 
subsídios importantes para que a iniciativa fosse incorporada como 
política do SUS, a partir da portaria no 106/2000. 

Outras leis dão sustentação aos Serviços Residenciais Terapêuti-
cos: Lei Federal 10.708/2003, que tem como estratégia o Programa de 
Volta para Casa e institui o auxílio reabilitação para pacientes egressos 

de longas internações psiquiátricas, portarias 52 e 53/ 2004 que esta-
belecem um programa de redução progressiva de leitos psiquiátricos 
no país (Programa Anual de Reestruturação da Assistência Psiquiátri-
ca Hospitalar). A portaria GM 2.068, institui incentivo de R$ 10.000,00 
para implantação dos SRT, recurso este destinado a fazer pequenos 
reparos na residência, equipá-la com móveis e eletrodomésticos.  Além 
do incentivo no valor de R$10.000, os SRT recebem um valor destina-
do ao seu custeio mensal, que varia de acordo com o número de mo-
radores, chegando a atingir cerca de R$ 7.000,00 a R$ 8.000,00 (sete 
a oito mil reais/mês), correspondentes ao número máximo de oito mo-
radores por módulo residencial.5

O Programa De Volta para Casa, em conjunto com o Programa 
de Redução de Leitos Hospitalares de Longa Permanência e com os 
Serviços Residenciais Terapêuticos, constitui-se em um dos tripés do 
processo de desinstitucionalização e da Política Nacional de Saúde 
Mental. O objetivo deste programa é contribuir efetivamente para o pro-
cesso de inserção social, incentivando a organização de uma rede am-
pla e diversificada de recursos assistenciais e de cuidados, facilitadora 
do convívio social, capaz de assegurar o bem-estar global e estimular 
o exercício pleno de seus direitos civis, políticos e de cidadania.5

O Programa de Volta para Casa vem se consolidando como fer-
ramenta imprescindível para a concretização da desinstitucionaliza-
ção e a reafirmação dos ideais da Reforma Psiquiátrica brasileira, 
além de representar um importante avanço no campo dos direitos 
humanos.  Novas oportunidades e novos sonhos são possibilitados 
pelo auxílio-reabilitação psicossocial. A garantia de renda mensal 
permite que o portador de transtorno mental circule pelos espaços 
urbanos, constituindo novas relações e aprendizados com os seus 
vizinhos, com os comerciantes locais, com sua consequente inclu-
são em atividades culturais e no trabalho. Dessa forma, os benefici-
ários do Programa de Volta para Casa (re)conquistam a sua cidada-
nia, como atores que transpõem os muros dos hospitais psiquiátricos 
e recontam suas histórias em novos cenários.5

 “Para assegurar uma vida confortável aos seus moradores, com 
privacidade e liberdade, essas residências devem situar-se fora dos 
limites de unidades hospitalares gerais ou especializadas, estando in-
tegradas à comunidade. A vinculação dos Serviços Residenciais Te-
rapêuticos com os CAPS é imprescindível para que as residências 
funcionem, de fato, como espaços de vivência e relação, e não como 
espaço de terapias; o suporte terapêutico deve ser dado no CAPS.” 6,7

A Portaria nº 106 de 11 de fevereiro de 2000, do Ministério da 
Saúde, em seu Artigo sexto, define as características físico-fun-
cionais dos Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Men-
tal, sendo que estes devem apresentar estrutura física situada 
fora dos limites de unidades hospitalares gerais ou especializa-
das segundo critérios estabelecidos pelos gestores municipais e 
estaduais e ter espaço físico que contemple de maneira mínima: 
dimensões específicas compatíveis para abrigar, no máximo, oito 
usuários, acomodados na proporção de até três por dormitório, 
sala de estar com mobiliário adequado para o conforto e comodi-
dade dos usuários, copa e cozinha com os equipamentos neces-
sários, com a oferta de, no mínimo, três refeições diárias.

Atualmente, existem 42.076 leitos em hospitais psiquiátricos no 
Brasil (Tabela 1). Com base nos cálculos do Ministério da Saúde, 
que estima em 30% o número de leitos ocupados permanentemen-
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que possuem SRT, o percentual implantado oscila de 45% (MT) 
a 1,75% (CE), sendo que estados com grande número de leitos 
(SP e RJ) atingiram a marca de 16,34% e 9,16%, respectiva-
mente (Tabela 2).7

Não parece haver correlação entre o número de leitos psi-
quiátricos e a quantidade de SRT existentes por estado. Po-
demos encontrar estados com muitos leitos e poucos SRT ou 
nenhum, bem como estados com poucos leitos e razoável quan-
tidade de SRT, o que pode indicar que o volume de internos de 
longa data não é fator preponderante para a abertura dos dis-
positivos analisados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os Serviços Residenciais Terapêuticos são inspirados nos prin-

cípios do SUS (Sistema Único de Saúde), fazendo parte do proces-
so de reforma psiquiátrica no qual tem estimulado a necessidade da 
criação de uma rede de atenção em saúde mental, baseando-se na 
reintegração das pessoas com transtornos mentais, substitutiva ao 
modelo manicomial.

Os SRT exigem, para sua criação, um exercício cotidiano de ela-
boração contínua de um projeto a partir da reflexão permanente so-
bre as práticas, em um esforço de transformar a lógica e ação asila-
res. O objetivo prioritário da desinstitucionalização é transformar as 
relações de poder entre instituição e sujeitos, colocando em primeiro 
lugar os pacientes. Transformá-los é desconstruir rotinas que perme-
aram suas vidas no manicômio: nesse novo cenário não basta elimi-
nar os meios de contenção e segregação, é preciso reconstruir direi-
tos elementares, capacidade de uso dos objetos; reconstruir o direito 
e a capacidade de palavra, desenvolver subjetividades.2

O processo de criação de serviços de desinstitucionalização, 
que tem como protagonista Franco Basaglia, aponta a necessida-
de de desconstrução de saberes e práticas ancorados no modelo 
asilar e, ao mesmo tempo, refere-se a um processo de invenção 
de novas possibilidades de assistência voltada para a “existência-
-sofrimento” do paciente. Esse processo remete ao pensamento, 
também, da reabilitação psicossocial no contexto da reforma psi-
quiátrica, resgatando a ética, a cidadania, a complexidade da do-
ença mental e a necessidade de se pensar um outro espaço social 
para a loucura.8 

A Residência Terapêutica deve ser capaz, em primeiro lugar, 
de reconstituir o direito de moradia das pessoas egressas de hos-
pitais psiquiátricos ou não, e de auxiliá-las em seu processo de 
resgate da autonomia e reintegração social. Circular livremente 
pelos espaços da comunidade se constitui como um dos direitos 
mais fundamentais do ser humano.5 A residência terapêutica é, 
acima de tudo, uma moradia, um lar que estimula a convivência 
social, a liberdade e a construção de novas possibilidades de vi-
da, diferenciando-se, assim, dos demais serviços substitutos ofe-
recidos atualmente. 

Passados mais de 20 anos da Reforma Psiquiátrica Brasilei-
ra, existe hoje uma legislação de Saúde Mental que tem entre 
seus pressupostos básicos a inclusão do portador de sofrimento 
psíquico, assim como a criação de uma rede de assistência na 
comunidade e a habilitação da sociedade para a convivência com 
as diferenças. 

Reconhecer a especificidade do caráter de moradia da residên-
cia é crucial no sentido de evitar que ela se torne apenas um local de 
repetição de práticas manicomiais. Tais serviços não são clínicos por 
excelência, mas sim locais em que novas experiências são vivencia-
das a partir de uma apropriação do novo espaço e de uma relação 
de proximidade e pertencimento. Reconhecer essa especificidade 
torna-se indispensável no momento de avaliar a eficácia do disposi-
tivo de residência terapêutica, se ele realmente está atendendo sua 
finalidade primeira. 

Diante dos argumentos expostos a favor da implantação e am-
pliação dos serviços residenciais terapêuticos, reforça-se aqui a im-
portância de fomentar tal discussão no âmbito da saúde mental da 
Marinha do Brasil. 

A Marinha do Brasil iniciou seu processo de adaptação à legis-
lação vigente em termos de dispositivos alternativos para tratamen-
to dos pacientes psiquiátricos em 2002, quando criou o Centro de 
Atenção Diária (CAD) que funciona em regime de internação parcial, 
e onde são realizadas diversas modalidades terapêuticas com o ob-
jetivo de promover a reinserção social dos pacientes, assim como 
estimular autonomia e o exercício da cidadania. 

Diante de todo o conteúdo exposto acerca dos serviços residen-
ciais terapêuticos, este trabalho traz o início de uma discussão sobre 
a possível implantação destes dispositivos na assistência ao usuário 
do SSM. 

Não se pretende aqui descrever o arcabouço deste serviço, uma 
vez que já existe legislação que define suas necessidades e caracte-
rísticas. Objetiva-se fomentar a discussão entre os próprios trabalha-
dores de saúde mental desta instituição a fim de que sejam elabora-
dos projetos e viabilizados recursos para tal fim.

UF Região
Nº 

hospitais
Leitos 
SUS

SRT 
cadastrados

Novos SRTs 
necessários

Percentual 
atingido

SP
RJ
PE
PR
MG
BA
GO
CE
PB
RS
AL
SC
RN
MA
ES
PI
SE
MT
MS
TO
AM
DF
PA
AC

SE
SE
NE
S

SE
NE
CO
NE
NE
S

NE
S

NE
NE
SE
NE
NE
CO
CO
N
N

CO
N
N

58
42
17
18
21
9

12
8
6
6
5
4
5
4
3
2
3
3
2
1
1
1
1
1

13.813
8.701
3.491
3.149
3.218
1.810
1.367
1.120
1.106
1.071
880
860
859
822
638
400
430
249
200
160
126
74
56
53

135
44
6
5

24
-
2
1
-

32
-
-
2
2
1
-
7

10
-
-
-
-
1
-

691
436
175
157
161
91
68
56
55
54
44
43
43
41
32
20
22
12
10
8
6
4
3
3

16,34%
9,16%
3,3%

3,08%
12,97%

0%
2,85%
1,75%

0%
37,2%

0%
0%

4,4%
4,65%
3,03%

0%
24,13%

45%
0%
0%
0%
0%

25%
0%

233 44.653 272 2.235 -

Tabela 2: Número de hospitais, leitos, SRTs cadastrados e 
necessários por UF
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In this sense, the Brazilian Psychiatric Reform movement 
seeks to deconstruct the mental institution reality – beyond “tear-
ing down the wall of the mental institutions" in the physical sense 
– and the construction of new realities, according to new episte-
mological, political and social bases, implementing changes to 
an entire culture that supports violence, discrimination and im-
prisonment of madness.2

 The reorientation of the assistance model was carried out in-
tensely from the 1990s, driven by regulations and procedures es-
tablished by the Ministry of Health and by the resolutions of the 
Third National Conference on Mental Health. It was in the context of 
changes, based on the propositions of Psychosocial Rehabilitation, 
that a type of device called Therapeutic Residential Services (TRS) 
was structured. It is characterized as a device that replaces the tra-
ditional psychiatric hospital, and is considered an alternative for pa-
tients who are hospitalized for years and do not have a proper family 
and social support in the community.3

The object of study of this paper is the therapeutic residence 
as a strategy of treatment for patients with mental disorders com-
ing from long hospitalization or for those not having proper family 
and social support. The following objectives were outlined: to de-
scribe models of Therapeutic Residence proposed by SUS and to 
analyze the implications of employing such devices within the Bra-
zilian Navy. 

The merit of this study is that it encourages discussions about 
the implementation process of therapeutic the advantages of such 
devices without masking the intrinsic difficulties in social interaction 
proposed at the time of de institutionalization. 

Throughout the study two terms were used interchangeably: 
therapeutic homes and therapeutic residential services. 

 METHODOLOGY 
This article is a literature review of qualitative analysis. In gen-

eral, a qualitative approach can be characterized by considering 
three aspects. The first has an epistemological feature and is re-
lated to the implicit overview in the research, assuming that the re-
searcher seeks a subjective understanding of human experience. 
A second aspect is related to the characteristics of data that are 
intended to be collected, usually descriptive. The third one is re-
lated to the actual method of research analysis, which seeks the 
meaning and not the evidence. 

Literature review aims to survey cultural and scientific contribu-
tions already existing on a particular topic. The study in question used 
the process of indirect documentation, revealing to the researcher 
the knowledge already produced on the topic. Data was collected 
from the Virtual Health Library, research sources such as LILACS, 
BIREME and SCIELO. In addition, the Ministry of Health manuals, 
ordinances and laws were the bases of research. Thirty articles were 
selected from the BVS database. Nine of these articles were not 
used in the study because they did not focus on the proposed topic. 

DISCUSSION
The term “Therapeutic Residential Service” was first used in the 

Ministry of Health Ordinance Nº. 106 of February 11, 2000. This Or-

dinance defines the device as a residence or house, preferably in-
serted within the community, which aims to take care of people with 
mental disorders, discharged from long-term hospitalizations and 
with impaired family and social ties. 4 

The number of residents of a therapeutic home may vary from 
one to up to eight individuals. The residents are referred to a ref-
erence service in mental health, such as CAPS or primary service 
care in SUS.

The municipalities of Porto Alegre (RS), Campinas (SP), Santos 
(SP), Ribeirão Preto (SP) and Rio de Janeiro (RJ) were precursors 
in implementing therapeutic homes, becoming an important support 
so that the initiative could be incorporated as SUS policy, according 
to Ordinance 106/2000. 

Other laws giving support to Therapeutic Residential Services 
were: Federal Law 10.708/2003, which has as its strategy the Going 
Back Home Program establishing assistance rehabilitation for pa-
tients discharged from long psychiatric hospitalizations; Ordinanc-
es 52 and 53/ 2004 establishing a program to progressively reduce 
the number of psychiatric beds in the country (Annual Program of 
Restructuring Hospital Psychiatric Care). The Ordinance GM 2,068 
provides incentive of R$ 10,000.00 for TRS implementation, which 
is intended to make minor repairs to the residence, equipping it with 
furniture and appliances. In addition to the R$10,000 incentive, TRS 
receives an additional for the monthly cost, which varies according 
to the number of residents, reaching approximately R$ 7,000.00 to 
R$ 8,000.00 (seven to eight thousand reais/month), corresponding 
to the maximum number of eight residents per residential module. 5

The Going Back Home Program, jointly with the Program to Re-
duce Long-Term Hospital Beds and with the Therapeutic Residential 
Services, constitutes one of the tripods in the process of deinstitu-
tionalization and the National Mental Health Policy. The objective of 
this program is to effectively contribute to the process of social inclu-
sion, encouraging the organization of a wide and diverse network of 
assistance and care resources, enabling social contact and ensuring 
the overall well-being as well as stimulating the full exercise of pa-
tients’ civil, political and citizen rights. 5

The Going Back Home Program has been consolidated as an 
essential tool for the implementation of deinstitutionalization and the 
reaffirmation of the ideals of the Brazilian Psychiatric Reform, in ad-
dition to represent an important advancement in the field of human 
rights. New opportunities and new dreams are made possible by the 
psychosocial rehabilitation assistance. Ensuring monthly income al-
lows the mentally ill patient to circulate through urban spaces, mak-
ing new relationships and learning from their neighbors and from 
local traders, with the consequent inclusion in cultural and work ac-
tivities. Thus, the beneficiaries of the Going Back Home Program (re)
gain their citizenship, as actors that span the walls of the psychiatric 
hospitals and retell their stories in new scenarios. 5

“To ensure a comfortable life to the residents, with privacy and 
freedom, these residences must be located outside the boundaries 
of general or specialized hospital units, and be integrated into the 
community”. The binding of Therapeutic Residential Services with 
CAPS is imperative so that the residences could operate, in fact, 
as spaces for social interaction and not only for therapies; the ther-
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ABSTRACT
The objective of this study is the therapeutic residence as a strategy of treating patients with mental disorders coming from long hos-

pitalization or those not having proper family and social support. For that, the following objectives were established: to describe models 
of Therapeutic Residence proposed by SUS and to analyze the implications of employing such devices within the Brazilian Navy. The 
Therapeutic Residential Services, therapeutic residences or merely residences are houses aimed to provide living accommodation to 
people with mental disorders, discharged from psychiatric hospitals, thus promoting the social reinsertion of these people and making the 
deinstitutionalization feasible. This article is a literature review, of qualitative analysis. Data was collected from the Virtual Health Library, 
research sources such as LILACS, BIREME and SCIELO, as well as from the Ministry of Health manuals, ordinances and laws regarding 
the topic on discussion.

Keywords: Deinstitutionalization; Mental Health.

INTRODUCTION
From the creation of the first psychiatric hospitals until the 80’s, the Brazilian psychiatric care was based on a hospital-centered model 

which played a major role in determining and contributing to the segregation and exclusion of patients with psychiatric disorder from society. 
That explains why the most psychiatric hospitals built in the early XX century are located far from urban centers. 

In the second half of the 80’s, a series of new therapeutic equipment in mental health begins to be created, such as: Day-Hospitals, 
Boarding Houses, Shelters, Psychosocial Care Centers, Professional Development Centers, Community Centers, Psychiatric admissions 
in General Hospitals, deactivation of Macro-Hospitals and the creation of Small Inpatient Units such as recovery beds, making feasible the 
policy of deinstitutionalization that had been intensively debated at the First National Conference on Mental Health held in 1987. Finally, the 
Psychiatric Reform became reality for the Unified Health System – SUS.1  
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 The comparison of the existing number of TRSs with the total 
to be reached to ensure an alternative discharge to 30% of all occu-
pants of psychiatric beds points to the current existence of 10.8% of 
TRSs required to cover all residents of hospitals. In this context, we 
consider a total of 30% of chronic patients requiring TRS to leave the 
hospital. However, one fraction would possibly have other alterna-
tives (family reinsertion, for example). Nevertheless, the lack of con-
sistent data forces us to make more generic calculations.

Table 2. Number of hospitals, beds, TRSs registered and required per State.

preparation of a project based on the ongoing reflection on practices 
in an effort to change the rationale and action of a mental institution. 
The primary goal of deinstitutionalization is to change the power re-
lations between institution and subjects, prioritizing the patients. It 
involves deconstruction of the mental institution routines permeating 
their lives: in this new scenario, eliminating the means of contain-
ment and segregation is not enough, it requires rebuilding of basic 
rights, the ability to use objects; rebuilding of the patients’ right and 
ability to express themselves, and development of subjectivities.2

The process to create deinstitutionalization services, which has 
as leader Franco Basaglia, indicates the need for deconstruction of 
knowledge and practices anchored in the mental institution model 
and, at the same time, refers to a process of inventing new possi-
bilities of assistance toward “existence-suffering” of the patient. This 
process also leads to the thought of psychosocial rehabilitation in 
the context of psychiatric reform, restoring ethics, citizenship, the 
complexity of mental illness and the need to consider another social 
space for madness.8 

Therapeutic Residence should be able first to restore the 
right to accommodate who were discharged or not from psychi-
atric hospitals, and to assist them in their process of autonomy 
recovery and social reintegration. Moving freely through the com-
munity spaces constitutes one of the most fundamental rights of 
a human being. 5 A therapeutic residence is, above all, a house, 
a home that stimulates social contact, freedom and building of 
new life possibilities, thus differentiating from other alternative 
services currently offered. 

After over twenty years of the Brazilian Psychiatric Reform, there 
is now a Mental Health legislation which has as one of the basic as-
sumptions the inclusion of the patient with psychological distress, as 
well as the creation of a supportive network in the community which 
enables the society to live with differences. 

To recognize the special feature of living in residence is cru-
cial in order to prevent it from becoming merely a place to re-
peat the practices of mental institutions. Such services are not 
essentially clinical, but places where new experiences are ex-
perienced based on appropriation of the new space and on a 
relationship of closeness and belonging. Recognizing this par-
ticularity becomes essential when evaluating the efficacy of the 
therapeutic residential device, to check whether it is actually 
meeting its primary purpose. 

Given the arguments exposed favoring the implementation and 
expansion of therapeutic residential services, this article highlights 
the importance of encouraging such discussion within the mental 
health environment in the Brazilian Navy. 

The Navy of Brazil started the process for adaptation to current 
laws regarding alternative devices for the treatment of psychiatric 
patients in 2002, when the Daily Care Center (DAC) was created to 
operate under the partial hospitalization regimen, and where several 
therapeutic modalities are performed with the purpose of promoting 
the social reintegration of patients, as well as to encourage autono-
my and the exercise of citizenship. 

By providing information on the therapeutic residential services, 
this article brings out the discussion on the potential employment of 

State Region
No. of 

Hospitals
SUS
beds

TRSs 
registred

News TRSs 
required

Percentage 
achieved

SP
RJ
PE
PR
MG
BA
GO
CE
PB
RS
AL
SC
RN
MA
ES
PI
SE
MT
MS
TO
AM
DF
PA
AC

SE
SE
NE
S

SE
NE
MW
NE
NE
S

NE
S

NE
NE
SE
NE
NE
MW
MW
N
N

MW
N
N

58
42
17
18
21
9

12
8
6
6
5
4
5
4
3
2
3
3
2
1
1
1
1
1

13,813
8,701
3,491
3,49

3,218
1,810
1,367
1,120
1,106
1,071
880
860
859
822
638
400
430
249
200
160
126
74
56
53

135
44
6
5

24
-
2
1
-

32
-
-
2
2
1
-
7

10
-
-
-
-
1
-

691
436
175
157
161
91
68
56
55
54
44
43
43
41
32
20
22
12
10
8
6
4
3
3

16.34%
9.16%
3.3%

3.08%
12.97%

0%
2.85%
1.75%

0%
37.2%

0%
0%

4.4%
4.65%
3.03%

0%
24.13%

45%
0%
0%
0%
0%

25%
0%

233 44,653 272 2,235 -

However, this national average of 10.8% of TRSs implemented in 
relation to the total required varies significantly in different Brazilian 
states. Among the 14 states provided with TRS, the implementation 
percentage ranges from 45% (MT) to 1.75% (CE), and the states 
with large number of beds (SP and RJ) reached 16.34% and 9.16%, 
respectively (Table 2).7

There is apparently no correlation between the number of psy-
chiatric beds and the amount of existing TRSs per state. We could 
find states with many beds and few TRSs or none, as well as states 
with few beds and reasonable amount of TRSs, which may indicate 
that the volume of long-term hospitalized patients is not a major fac-
tor for opening the devices analyzed.

FINAL CONSIDERATIONS  
Therapeutic Residential Services are inspired by the principles 

of SUS (Unified Health System). They are part of the psychiatric re-
form process in which the need to create a network for mental health 
care has been stimulated, based on the reintegration of people with 
mental disorders, in replacement of the mental institution model.

The creation of TRS requires a routine exercise with continuous 

apeutic support should be given in CAPS”. 6,7

The Ministry of Health Ordinance No. 106 dated February 11, 
2000 defines in Article Sixth the physical and functional features of 
the Therapeutic Residential Services in Mental Health. The TRSs 
must have physical structure located outside the boundaries of gen-
eral or specialized hospital units according to the criteria established 
by municipal and state managers and have physical space that in-
cludes at least: specific dimensions to house up to eight residents, 
accommodated in a proportion of up to three people per bedroom, 
living room with appropriate furniture for the comfort and conve-
nience of residents, pantry and kitchen with the necessary equip-
ment, providing at least three meals a day.

Currently, there are 42,076 beds in psychiatric hospitals in Bra-
zil (Table 1). Based on the calculations of the Ministry of Health, the 
number of beds occupied permanently by the ‘so-called’ hospital res-
idents is estimated in 30%, and approximately 12,600 individuals 
can be considered as potential customers for new TRSs. 7 

Table 1: Number of beds through the years, Caps, TRSs and PVC 
beneficiaries.

BEDS/
CAPS

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

HP Beds 71,041 70,323 66,393 60,868 56,755 52,304 48,828 44,653 42,076

CAPS 176 231 237 253 295 424 500 605 689

TRS 85 141 272 357

Chart 2: Residents in Therapeutic Residential Services – June 2009
Source: Ministry of Health. Mental Health Data. 2009 Jun;4(6):09.

There are 138 TRSs in implementation in Brazil. Again, the 
Southeast Region stood out from the others: the states of Sao Paulo, 
Rio de Janeiro and Minas Gerais lead not only in the amount of TRSs 
implemented (Chart 2), but also of those in implemented (Chart 3).

According to the Coordination of the Going Back Home Program, 
there are currently 810 subjects receiving funds from the rehabilita-
tion assistance program enrolled in TRS, indicating possible problems 
in obtaining the required documentation by the discharged patients, 
which could explain why the majority had not yet obtained the benefit.7

Chart 3: Therapeutic Residential Services – June 2009
Source: Ministry of Health. Mental Health Data. 2009 Jun; 4(6):09.

 
Based on current reality, considering an average of six residents 

per TRS (although there are TRSs with two residents, mostly couples, 
or even with one resident, when the subject has difficulties of living in 
groups), there is a demand of approximately 2,250 new residences 
and a total of approximately 2,522 TRSs in the country, if added to the 
existing ones, to complete deinstitutionalization of residents (Chart 4).

Source: Ministry of Health

Currently, there are over five hundred TRSs distributed in nine-
teen states in Brazil, sheltering more than one thousand and five 
hundred people (Chart 1). Although this number seems significant, it 
can be said that these services are still in their infancy, representing 
only 11% of the total projected. It is estimated that in Brazil, there 
are still fourteen thousand patients (of a total of forty-four thousand 
psychiatric beds) that could be discharged and live in community.7 

Despite the political will of the official bodies as expressed 
through laws and ordinances regulating TRSs, its legitimacy with 
pro-reform movements, the positive evaluation of the results ob-
tained by existing initiatives and the possibility of funding from re-
sources arising from the elimination of beds, the number of existing 
TRSs is well below its potential.

Chart 1: Therapeutic Residential Services – June 2009 
Source: Ministry of Health. Mental Health Data. 2009 Jun;4(6):09. 

 
Chart 4: Overall study of TRSs required in the country to deinstitutionalize 
“residents” from psychiatric hospitals  
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these devices in the care of patients of the Navy Health Care Sys-
tem (SSM). 

This paper is not intended to describe the framework of this ser-
vice, as there is already legislation defining its needs and charac-
teristics. It aims to encourage the debate and discussion among the 
mental health providers of this institution in order to develop projects 
and make feasible resources for this purpose.
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