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

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

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

 
Segunda metade do século XX 

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

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

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

na sua estrutura. A periodicidade continua irregular. 

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

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

facilitar a busca e recuperação de artigos.   

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

tecnológicos provocados pela globalização.  

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

nas bases de dados no mundo científico. 

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

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

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

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

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

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

Ao comemorarmos o 163o aniversário do Corpo de Saúde da 
Marinha, lançamos a 73a edição da revista Arquivos Brasilei-
ros de Medicina Na, operativo e pericial, entre outros, encon-
tram tempo e forçnsino.

Nesse viés, vale ressaltar que, em 2012, o Hospital Naval Marcí-
lio Dias, por meio do InsA 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 sely 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 Biomcivilian members of CSM for one more year of ce-
lebration. 

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 científi-

cos apresentados contempla.

a 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 scientific 

papers address ss. 

We hope thd knowledge and serve as incentive for research 

in healthcare.

Thank you.

André Germano De Lorenzi
Captain (Md)

Chief Editor
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A HISTÓRIA DA SÍFILIS NA MARINHA DO BRASIL

 CMG (RM1-Md) Regis Augusto Maia Frutuoso 

Recebido em 7/5/2013
Aceito para publicação em 1/8/2013

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

lizados nas avaliações das guarnições da Marinha do Brasil, no período de 1860 a 1900, realizadas no Hospital Central da Marinha, na Ilha 
das Cobras.

Observa  a alta frequência de sífilis como causa de incapacidade temporária e definitiva para o Serviço Ativo da Marinha.
Desenvolve ainda um breve relato da controversa origem da sífilis que assolava a população das cidades portuárias e as tripulações dos 

navios das Marinhas de todo o mundo a partir do século XVI, relembrando as condutas terapêuticas tomadas diante da doença.
Finalmente, apresenta documentação médico-pericial e fatos pouco conhecidos, testemunhando o significativo valor histórico do material 

coletado nos arquivos da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documental da Marinha e no Centro de Perícias Médicas da Marinha.

Palavras-chave: Sífilis; História da Medicina; Marinha do Brasil.

INTRODUÇÃO
Este artigo tem por objetivo apresentar os primeiros registros documentais sobre a sífilis nas suas diversas apresentações, que acome-

tiam marinheiros servidores civis no período de 1860 a 1900. Foram realizadas consultas aos arquivos médico-periciais depositados na Dire-
toria do Patrimônio Histórico e Documental da Marinha e no Centro de Perícias Médicas da Marinha.

Este artigo faz uma revisão histórica e documental da ocorrência da sífilis, com a finalidade de estudar os procedimentos médico-periciais 
nas avaliações dos servidores militares e civis da Marinha do Brasil.

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

Nos anos estudados (1860-1900), foi constatado que, nas inspeções de saúde com a finalidade de verificação de deficiências funcionais, 
a Junta de Saúde constatou que a principal causa de incapacidade definitiva para o Serviço Ativo da Marinha foi a tuberculose pulmonar, se-
guida pela sífilis. Em relação às que causavam incapacidade temporária, chamou atenção a prevalência do beribéri. 

As perícias médicas eram registradas em livro, em ordem cronológica, com nome e posto ou graduação do inspecionado, enfermidade 
diagnosticada e conclusão de laudo médico-pericial. As figuras 1 e 2 apresentam o registro e a transcrição verbo ad verbum da ata de uma 
Inspeção de Saúde datada de 15 de fevereiro de 1860, a mais antiga encontrada nos arquivos da Diretoria do Patrimônio Histórico e Docu-
mental da Marinha, referente a um Machinista de 2ª classe, que soffre de infecção sifilítica, endocardite crônica, e fístula na região inguinal do 
lado direito. Incapaz ao serviço por ter moléstia crônica incurável. 

REVISÃO HISTÓRICA
A sífilis é uma doença infecciosa crônica que desafia a humanidade há séculos, constituindo um dos enigmas mais intrigantes da 

história da Medicina, quanto à sua origem e disseminação controversas.
A sífilis teria emergido no Velho ou no Novo Mundo? A pandemia que assolou o Velho Mundo no final do século XV e início do XVI teria 

ocorrido após o regresso de Cristóvão Colombo do continente americano?
Uma teoria sustenta que a sífilis existia durante muitos séculos na Europa, estando a sua origem nos tempos pré-históricos, proveniente 

de mutações ocorridas por espécies de treponemas endêmicos da África ou Ásia. Outra teoria afirma que a sífilis era uma doença endêmica 
no Novo Mundo e foi introduzida no Velho Mundo pelos marinheiros espanhóis após a descoberta da América por Colombo no regresso de 
sua primeira viagem. 

A tripulação das naus teria contraído a infecção através de relações sexuais com indígenas que habitavam a ilha Hispaniola (hoje pertence 
à República Dominicana e ao Haiti) e transmitida através de uma forma agressiva aos habitantes de Portugal e Espanha, em 1493, alastrando-
-se para outras cidades portuárias espanholas e daí para a Itália, França, Alemanha e Inglaterra, geralmente seguindo a rota dos navegan-
tes, difundindo-se com tal rapidez entre os habitantes do Velho Mundo que, em pouco tempo,  entre 1495 e 1520, a epidemia atingiu o auge. 

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



9 
I A

rq
. B

ra
s.

 M
ed

. N
av

al
, R

io
 d

e 
Ja

ne
iro

, 7
4 

(1
): 

8 
-1

4

Figura 1: Registro de Inspeção de Saúde realizada na Marinha do Brasil, da-
tada de 15 de fevereiro de 1860

Figura 2: Transcrição do registro de Inspeção de Saúde realizada na Marinha 
do Brasil datado de 15 de fevereiro de 1860

Figura 3: Chegada dos europeus à América

Outra hipótese é que a sífilis teria emergido como uma nova do-
ença europeia em 1493, causada por um microrganismo, até então 
inofensivo, que com o passar do tempo foi se diferenciando e adqui-
rindo características que aumentaram sua virulência e permitiram a 
transmissão sexual e a ocorrência de epidemia. Teria a sífilis existido 
em estado relativamente benigno, desde eras mais remotas, tornan-
do-se mais virulenta no final do século XV por motivos desconheci-
dos e sem qualquer relação com a viagem de Colombo?

O rápido contágio teria passado por cidades portuárias, através 

da atividade sexual promíscua de marinheiros, soldados, prostitutas 
e viajantes.

Outra hipótese para explicar a disseminação da doença está rela-
cionada com a campanha militar do rei de França, Carlos VIII, o Afável, 
que almejava o reino de Nápoles. Seu exército de 12 mil homens era 
composto em grande parte por mercenários recrutados em diversas 
nações. Entraram em Roma em dezembro de 1494 e ali permanece-
ram cerca de um mês entre orgias e comemorações. Acompanhados 
de perto por uma legião de prostitutas, entraram em Nápoles em fe-
vereiro de 1495, seguindo-se novo período de orgias ao ponto dessa 
invasão ser chamada na época de “a guerra da fornicação”.1

A sífilis, a tuberculose, a lepra , entre outras causaram epidemias 
fatais, aterrorizando a Europa, na época das Grandes Navegações 
até o final do século XVIII, dizimando grande parte da população eu-
ropeia ao longo de décadas.1

Assim, como a lepra, a sífilis também era uma doença estigmati-
zante. A doença estava associada aos prostíbulos. Era sinal de mau 
comportamento promíscuo, e era encarada com preconceito, e ne-
nhum país queria ser envolvido com sua origem. 

A sífilis era a doença do “outro”, do estrangeiro. Era necessá-
rio encontrar o culpado pelo flagelo. Para os franceses, a sífilis era 
o “mal napolitano”, para os italianos, o “mal dos franceses“ ou “mal 
gálico”, os poloneses consideravam como a “doença dos alemães”. 
Os russos tinham temor da “doença dos poloneses” e os holandeses 
referiam como “doença espanhola”. Os turcos chamavam de “doença 
de cristão”.2 O filósofo holandês Erasmo de Rotterdam (1465-1536), 
de modo imparcial, batizou-a de “a nova peste”. Cada nova nação 
afetada providenciava novas denominações, sempre culpando o vi-
zinho ou os desafetos.3

No século XVI, o escritor espanhol Gonzalo Herñandez de Ovie-
do (1478-1557), referia que “muitas vezes na Itália eu ria, ouvindo os 
italianos nos falarem sobre o mal francês e os franceses chamarem-
-no de mal de Nápoles. Na verdade, uns e outros acertariam o nome 
se dissessem o mal das índias”, numa referência aos indígenas da 
ilha de Hispaníola.3

Na realidade, os nomes com as diversas nacionalidades, eram 
consequentes à disseminação da doença por marinheiros durante 
suas estadias em portos estrangeiros através de frequentes conta-
tos sexuais. 

As diversas denominações foram utilizadas, até que após 1530, 
o termo sífilis sedimentou-se como principal, derivado de um poema 
intitulado Syphilis sive morbus gallicus, de autoria do médico italiano 
Girolamo Fracastoro (1488-1553), publicado originalmente em latim, 
divulgado depois em inúmeras edições e traduções em várias línguas.3

O poema conta o mito de um jovem pastor dos rebanhos do rei 
Alcithous, chamado Sífilo (Syphilus). Revoltado contra a inclemência 
de secar as fontes e matar de sede o seu rebanho, blasfemou con-
tra o Deus Sol e jurou que jamais sacrificaria um só cordeiro em seu 
louvor. O Deus Sol, enraivecido com a atitude do pastor, espalhou 
germens terríveis sobre a terra, nas fontes e no ar – e Syphilus foi 
o primeiro a receber o castigo, cobrindo-se então, de feias chagas e 
quase pagando com a vida o crime que cometera. O povo implorava 
ao Deus Sol que acabasse com a pestilência, e resolvera sacrificar o 
infeliz pastor a fim de aplacar a ira dos céus, quando intercedeu Ju-
no, que sacrificou um bezerro em vez de Sífilo.3 
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Figura 4: Primeira página da 1ª edição do poema de Fracastoro - Syphilis 
sive morbus gallicus – Verona, 1530

Em 1579, o médico francês Jean Fernel (1485-1558), cunhou o 
termo lues venérea ou simplesmente lues, cujo significado em latim 
significa peste, epidemia.2

Outrora, a sífilis manifestava-se principalmente por úlceras cutâ-
neas e lesões ósseas que deformavam horrivelmente as pessoas. 
Era conhecida como “great pox” (grande bexiga), em contraste com a 
varíola, “small pox” (pequena bexiga).

O médico do Papa Alexandre XVI, Alexander Benedetto, de passa-
gem por Veneza, em 1497, assim descreve as vítimas da sífilis: o corpo 
inteiro é repulsivo ao olhar e o sofrimento é muito grande. Os doentes 
apresentam um estado mais deplorável que os portadores da lepra e 
da elefantíase, sendo que esta terrível doença pode ser fatal.3

A partir da segunda década do século XVI, observou-se um 
abrandamento das manifestações clínicas e a doença assumiu ca-
racterísticas mais próximas da sífilis “moderna”.

Figura 5:  Região dorsal com lesões vesiculares, nodulares e gomosas

As lesões tardias das vítimas da sífilis englobam valvulopatia 
aórtica, aneurismas, coronariopatias, miocardites, arteriosesclerose, 
doenças vasculares cerebrais, cegueira, tabes dorsalis, paralisia ge-
ral e lesões viscerais de vários órgãos. 

Os livros sobre história da Medicina referem que, durante o sécu-
lo XVIII, no tempo de Luís XIV (1643-1715) e de Luís XV (1715-1774), 
registrou-se nova epidemia de sífilis na Europa, com manifestações 
graves, tanto de natureza óssea como cutânea. A disseminação da 
doença foi tão brutal, atingindo inclusive os membros da corte, que 
os soberanos decretaram o uso obrigatório de luvas, golas altas e 
perucas, para que o brilho das festas no Palácio de Versalhes não 
fosse ofuscado pelas feias cicatrizes cutâneas. Assim, a sífilis iniciou 
o uso de maquiagem, luvas, perucas e de todos os artifícios que se 
tornaram moda em épocas várias da história.4

Outra interferência da sífilis no destino da história atingiu a pri-
meira esposa de Henrique VIII, Catharina de Aragão, que perdeu 
quatro filhos antes de presentear seu marido com uma filha viva, a 
futura rainha Mary da Inglaterra, que estampava no rosto os sinais 
clássicos da sífilis congênita. Já cega, em consequência de uma ce-
ratite intersticial, “Bloody Mary”, como ficou conhecida, veio a falecer 
por causa da rotura de um aneurisma na aorta. Desiludido com a 
incapacidade de sua esposa gerar um filho homem, Henrique VIII in-
sistiu na legalidade de outro casamento. Não obteve sucesso e rom-
peu relações com a Igreja Romana.4

A SÍFILIS NO BRASIL
No Brasil, segundo diversos autores, a sífilis não existiria antes 

da descoberta. A infecção teria sido introduzida pelos europeus jun-
tamente com os africanos e disseminada pelo contato sexual com as 
índias. No século XIX ainda havia no Brasil numerosas tribos virgens 
de qualquer contágio luético.

A sífilis alastrou-se pelo país logo nos primórdios da colonização. 
Veicularam-na, nos primeiros séculos, os marinheiros, os soldados, 
os povoadores, as escravas já contaminadas na África ou aqui ce-
do inoculadas, as meretrizes portuguesas e espanholas, que vieram 
desterradas para o Brasil. 

Dessa forma, a sífilis foi uma doença difundida e mantida pelos 
costumes livres, dissolutos, pelo desregramento sexual e pela au-
sência de cuidados profiláticos e de medicação eficaz, existentes 
na época.

Em carta de Porto Seguro, de 6 de janeiro de 1550, Nóbrega dis-
se que no Brasil morriam “muitos de mal gálico”, responsabilizando 
os povoadores. Anchieta e outros jesuítas, em suas cartas informa-
tivas, silenciaram sobre o assunto. Jean de Léry e Gabriel Soares 
de Sousa referiam-se apenas à bouba. Já os autores do século XVII 
concluíram pela generalização da doença, que afetava indiscrimina-
damente os brancos, os índios e os negros.5

O desconhecimento da etiologia e mesmo da verdadeira sinto-
matologia, pelos antigos profissionais, levou-os a confundir a sífilis 
com outros quadros patológicos: a lepra, a bouba, a leishmaniose, a 
sarna, e dermatoses pruriginosas foram rotuladas como lues. Muitas 
das “chagas” tidas como gálicas, seriam manifestações da leishma-
niose tegumentar, endêmica no país, causada pela Leishmania bra-
siliensis, somente identificada no início do século XIX. Por outro lado, 
casos de sífilis também teriam sido classificados sob outra rubrica, 
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como a neurossífilis que, à semelhança de outras afecções nervo-
sas, foi considerada por muito tempo como “possessão demoníaca”.5

Na Marinha do Brasil, a sífilis constituiu-se em importante causa 
de incapacidade temporária e definitiva para o Serviço Ativo no perí-
odo analisado, entre 1860 e 1900. 

No período estudado as doenças que incapacitavam definitivamente 
eram, em primeiro lugar, a tuberculose pulmonar, seguida pela sífilis, e, 
em relação às que causavam incapacidade temporária, chamou a aten-
ção a prevalência do beribéri, seguida pela malária e a sífilis.6

 Muitos inspecionados, portadores de sífilis, em que a Junta de 
Saúde concluía pela necessidade de afastamento temporário, con-
cedendo um período para Licença para Tratamento de Saúde, se res-
tabeleciam e retornavam ao serviço após o tratamento. Hoje sabe-se 
que poderiam estar curados ou apresentavam uma “cura aparente”,  
com evolução para as formas secundárias e terciárias que poderiam 
levar anos para se manifestar.

O laudo abaixo retrata um inspecionado que a Junta de Saúde 
após nova reavaliação médico-pericial, concluiu pela prorrogação da 
Licença para Tratamento de Saúde.

Figura 6:  “Fiel de 2ª Classe Alfredo Martins Guimarães. Continua a soffrer 
de rheumatismo de forma syphilitica, precisando ainda de trez meses para 
seu tratamento” 

Figura 7: “- Guarda de polícia do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro Fre-
derico Carlos Meyer soffre de tumores syphiliticos  no corpo, precisando de 
tres meses para tratamento” 

Figura 8: “Soldado José Fernandes Hermes soffre de syphilis terciária pelo 
que está inválido”

Na maioria dos casos, as Juntas de Saúde incapacitavam defi-
nitivamente para o Serviço Ativo os doentes e concluíam pela invali-
dez, já que os inspecionados não apresentavam condições de man-
ter a sua subsistência, como exemplificado nos registros abaixos:

Figura 9: “... Mar de 1ª classe Antonio.... soffre de syphilis medular pelo que 
está inválido não podendo angariar os meios de subsistência”

Figura 10: “Grumete João Francisco de Sousa soffre de tabes dorsalis, pelo 
que está inválido, não podendo prover os meios de vida”

No início dos anos 30, Gilberto Freire estabeleceu uma relação 
entre a sífilis e a formação da sociedade brasileira, influenciado pe-
las teorias oriundas da Europa: “Civilização é sifilização”. O Brasil, 
numa citação de Gilberto Freire, “parece ter-se sifilizado antes de se 
haver civilizado”.5

No Brasil os antigos profissionais ou leigos, usaram, para de-
signar a doença, de expressões, algumas delas denunciadoras 
dos diversos estágios evolutivos: “sarnas gálicas”, “feridas gáli-
cas”, “gomas gálicas”, “ataques gálicos”, “achaques gálicos”, “go-
ta gálica”. Chamaram de “galicado ou “engalicado” o afetado pelo 
mal. Releva notar, outrossim, que a princípio significando apenas 
a sífilis, por ignorância e por extensão ampliou-se o conceito de 
morbo gálico, que passou a expressar todos os males venéreos, 
isto é, além da lues, o cancro de Ducrey, o granuloma venéreo, a 
blenorragia e até mesmo a bouba.5

A DOENÇA
Em 1905, Fritz Schaudinn (1871-1906) e Paul Erich Hofff-

mann (1854-1915) identificaram o agente etiológico da sífilis, a 
bactéria inicialmente denominada Spirochaetta pallida, poste-
riormente Spironema e finalmente, Treponema pallidum. O termo 
pallidum (pálido) foi utilizado devido à pouca afinidade da bacté-
ria aos corantes.7

O gênero Treponema possui três outras espécies patogênicas: o 
Treponema pertenue, agente da bouba ou fambroesia, o Treponema 
carateum, causador da pinta, e a variante Treponema pallidum subsp 
endemicum. responsável pelo bejel ou sífilis endêmica.

Atualmente sabe-se que na sífilis adquirida a transmissão do Tre-
ponema pallidum ocorre na quase totalidade dos casos através de 
relações sexuais e muito raramente por contato extragenital, como 
objetos contaminados ou tatuagem. A transmissão por transfusão 
sanguínea é rara nos dias atuais bem como por inoculação transcu-
tânea acidental.

Na sífilis congênita, ocorre infecção fetal via hematogênica, 
transplacentária. em qualquer fase gestacional ou estágio clínico da 
doença materna.

A sífilis adquirida é uma doença infecto-contagiosa sistêmica, 
de evolução crônica, com manifestações cutâneas temporárias. Sua 
evolução é dividida em recente e tardia. 

A sífilis adquirida recente compreende o primeiro ano de evo-
lução, período de desenvolvimento de reação imunológica na sífilis 
não tratada, e inclui as sífilis primária, secundária e latente precoce. 

A sífilis primária corresponde ao cancro duro ou protossifiloma, 
lesão indolor, que surge 10 a 90 dias (em média, 21 dias) do contá-
gio, ocorrendo adenite satélite. O cancro duro, usualmente, desapa-
rece em 4 semanas, sem deixar cicatrizes. 

A sífilis secundária é marcada pela disseminação dos trepo-
nemas pelo   organismo. Suas manifestações ocorrem de 4 a 8 
semanas do aparecimento do cancro. A lesão mais precoce é 
constituída por exantema mobiliforme não pruriginoso; a roséola. 
Posteriormente, podem surgir lesões papulosas palmo-plantares, 
placas mucosas, adenopatia generalizada, alopécia em clareira e 
os condilomas planos.8

No período de sífilis latente precoce, não existem manifes-
tações clínicas visíveis, mas há treponemas localizados em de-
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terminados tecidos. Pode ocorrer com frequência polimicroade-
nopatia, particularmente de linfonodos cervicais, epitrocleanos 
e inguinais.8

A sífilis adquirida tardia é considerada após o primeiro ano de 
evolução e inclui a sífilis latente tardia. Ocorre em indivíduos infec-
tados pelo treponema que não receberam tratamento adequado ou 
não foram tratados. Suas manifestações clínicas surgem após um 
período variável de latência (tardia). Compreendem as formas cutâ-
nea, óssea, cardiovascular, nervosa e outras.8

A sífilis tardia cutânea caracteriza-se por lesões gomosas 
e nodulares, de caráter destrutivo. Na sífilis óssea, pode haver 
osteíte gomosa, periostite osteíte esclerosante, artralgias, ar-
trites, sinovites e nódulos justa-articulares. O quadro mais fre-
quente de comprometimento cardiovascular é o de aortite sifilí-
tica (determinando insuficiência aórtica), aneurisma e estenose 
de coronárias. A sífilis do sistema nervoso geralmente é assin-
tomática com as seguintes formas: meningo-vascular, meningi-
te aguda, goma do cérebro ou da medula, crise epileptiforme, 
atrofia do nervo óptico, lesão do sétimo par, paralisia geral e 
tabes dorsalis.8

O diagnóstico da sífilis é clínico, epidemiológico e laboratorial. 
A identificação do T. pallidum confirma o diagnóstico. A micros-
copia de campo escuro é a maneira mais rápida e eficaz para 
a observação do treponema, que se apresenta móvel, porém a 
pesquisa direta se aplica somente a material retirado das lesões. 
O diagnóstico sorológico baseia-se fundamentalmente em rea-
ções não treponêmicas ou cardiolipínicas e reações treponêmi-
cas. A prova de escolha na rotina é a reação de VDRL (Veneral 
Disease Research Laboratory), cuja técnica é baseada na reação 
de floculação de anticorpos anticardiolipinas. O resultado é da-
do em diluições e esse é o método para seguimento da respos-
ta terapêutica, pois nota-se redução progressiva dos títulos. Sua 
desvantagem é a baixa especificidade, havendo reações falso-
-positivas, devido a outras patologias: colagenoses, câncer, han-
seníase, mononucleose, cirrose hepática e a própria gravidez. 
Para confirmação diagnóstica, utiliza-se um teste treponêmico 
como o FTA-abs (Fluorescent Treponema Antibody-Absorption), 
que tem alta sensibilidade e especificidade, sendo o primeiro a 
positivar na infecção, porém não é útil para seguimento. O com-
prometimento do sistema nervoso é comprovado pelo exame do 
líquor, podendo ser encontradas pleocitose, hiperproteinorraquia 
e positividade das reações sorológicas.8

TRATAMENTO
A erradicação da sífilis tem desafiado os profissionais de saúde, 

as autoridades sanitárias ao longo dos anos. Apesar dos relatos da 
sua ocorrência na Europa remontarem a mais de 500 anos atrás, a 
sífilis manteve-se sem tratamento eficaz até a primeira metade do 
século XX.

Na tentativa de tratamento da sífilis foram utilizadas várias dro-
gas ao longo do tempo, como antimônio, mercúrio, arsênico, bismuto 
e iodetos. Todas mostraram baixa eficácia, alta toxicidade, além de 
dificuldade no manuseio. Tratamentos inspirados na pouca resistên-
cia do Treponema pallidum ao calor, como aumento da temperatura 
corpórea através de banhos quentes de vapor ou com a inoculação 

Figura 11: Stuf sicca: método térmico para tratamento da sífilis

Figura 12: Tratamento local da sífilis

A hidroterapia em banhos termais com águas sulfurosas asso-
ciada à medicação ou não, também foi utilizada no tratamento, como 
pode ser observado no registro abaixo:

Figura 13:  "2º Tenente Alvaro da França  Mascarenhas padece de syphilis 
constitucional precisando de dois meses para seu tratamento em uma Esta-
ção de águas sulphurosas”

O mercúrio foi o primeiro tratamento específico da sífilis e foi uti-
lizado durante séculos até meados do século XX. O objetivo da te-
rapia consistia em induzir o organismo a eliminar o “mal”, através de 
salivação intensa, diarreia e sudorese, sintomas consequentes da in-
toxicação mercurial. Administrava-se o metal até o doente desidratar 
e, assim, nada mais natural que a “doença mercurial” matasse tanto 
ou mais que a própria sífilis.4

Na época em que se utilizava o mercúrio para o tratamento da sí-
filis, era comum a citação de um adágio popular: uma noite de Vênus 
seguido de uma vida com Mercúrio. 4

de plasmódios na circulação, conhecido como malarioterapia tam-
bém não se mostraram eficaz.9
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Os árabes já usavam o mercúrio para tratamento da sarna, doen-
ça então considerada incurável. 

No início do século XX, foi desenvolvido pelo Instituto Pas-
teur, uma pomada à base de mercúrio, aplicada pelos homens 
após o coito.

Em 1887, no Brasil, o médico Bruno Chaves, formado pela Fa-
culdade de Medicina da Bahia, publicou tese de doutorado intitulada 
“Mercúrio e seus compostos”, indicando para o tratamento da sífilis. 

Em 1907, o químico alemão Paul Ehrlich descobre uma nova 
substância para o tratamento da sífilis – um arsenical, a arsphenami-
na, com nome comercial de Salvarsan®.

Figura 14:- Salvarsan em diversas apresentações11

Figura 15:  Medicamento utilizado para tratamento pediátrico11

O nome, Salvarsan®, tem origem nas palavras latinas salve, que 
significa saudável, e arsen, o 
arsênico.

As doses eram minis-
tradas cuidadosamente aos 
pacientes por cerca de 20 
semanas, para minimizar os 
efeitos tóxicos da droga so-
bre o organismo.

O Salvarsan foi o 606º 
composto de arsênico testado 
por Erlich e foi a droga prin-
cipal utilizada no tratamento 
da sífilis até 1940, quando 
foi substituído pela penicilina, 
muito mais eficaz.10

Figura 17:  "O Pharmaceutico Brasileiro", Rio – 4/192811

Em 1917, é introduzido por Wagner-Jauregg, a hipertermia pro-
duzida pela malária experimental, como um novo método terapêutico 
para o tratamento da paralisia geral pela sífilis.

Em 1919, Sazerac e Levaditi, acrescentam o bismuto ao arsenal 
terapêutico.

Figura 16: "O Pharmaceutico Brasileiro",  
Rio - 10/192711 Figura 18: "O Pharmaceutico Brasileiro", Rio - 10/192711
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Em 1928, Alexander Fleming (1881-1955), descobre a penicilina, 
após observar o mofo que havia crescido em uma cultura de ger-
mens, porém a substância ativa ainda não tinha sido isolada. Poste-
riormente, verificou tratar-se do Penicilinum notatum, com capacida-
de de inibir o crescimento de bactérias, inclusive a da sífilis e sem 
a toxicidade dos arsenicais e do bismuto, os quais foram completa-
mente eliminados da terapêutica antissifilítica.7

Em 1939, os pesquisadores Ernest Chain (1906-1979) e Howard 
Florey (1898-1968), financiados pela Fundação Rockefeller, obtive-
ram sucesso na produção em pequena escala da penicilina. A partir 
de então, durante a Segunda Guerra Mundial, iniciou-se uma produ-
ção crescente  da nova droga, em quantidades suficientes para tratar 
os feridos.10

Alexander Fleming dividiu o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medi-
cina de 1945 com Ernest Chain e Howard Florey pela descoberta da 
penicilina e seus efeitos curativos sobre várias doenças infecciosas.10

O tratamento atual utilizado nas suas distintas fases: Sífi-
lis primária: Penicilina G benzatina, 2.400.000UI, IM, dose única 
(1.200.000UI, IV, em cada glúteo). Sífilis recente secundária e laten-
te: Penicilina G benzatina, 2.400.000UI, IM, 1 vez por semana, 2 se-
manas (dose total de 4.800.000UI). Sífilis tardia (latente e terciária): 
Penicilina G benzatina, 2.400.000UI, IM, 1 vez por semana, 3 sema-
nas (dose total de 7.200.000UI). No tratamento da neurossífilis a dro-
ga de escolha é a penicilina cristalina pela capacidade de atravessar 
a barreira hematoencefálica.8

A penicilina continua como droga de escolha, e até o momento 
não foram notificados casos de resistência.

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

quivos existentes no Departamento de Auditoria Médico-Pericial do 
Centro de Perícias Médicas da Marinha, consultando o Livro de Ata, 
que contém as inspeções de saúde dos servidores civis e militares 
da Marinha do Brasil, no período de 1860 a 1900. Constatou que a 
sífilis foi uma importante causa  de afastamento temporário e definiti-
va de militares do Serviço Ativo da Marinha, fato testemunhado pelos  
registros médico-periciais obtidos.

A história do conhecimento, da causa e a obtenção da cura da 
sífilis foi dramática e está documentada na literatura médica.

O Centro de Perícias Médicas da Marinha é um real depositário 
da memória viva da história da Marinha do Brasil e guarda em seus 
arquivos registros de inestimável valor. Estes não possuem apenas re-
levância histórica mas, são úteis para fundamentar decisões técnicas, 
que, respaldadas no fiel conhecimento das origens mais remotas  dos 
problemas de saúde do militar, resultarão em estratégias acertadas, 
garantindo a integridade psicofísica de seu patrimônio humano. O re-
sultado será a máxima eficiência da Força, assegurando que a Mari-

nha  continue a cumprir com êxito sua missão constitucional suprema.
O valor do conhecimento da história da Medicina para os jovens 

médicos possibilita uma maior compreensão sobre os fatos envolvi-
dos em todas as etapas da batalha travada pela ciência médica para 
alcançar a cura e o controle das doenças. Encontramos no passa-
do as causas que esclarecem como pode ser necessário um longo 
tempo e esforço para que se obtenha  a verdadeira causa de uma 
enfermidade que ceifa vidas e incapacita jovens em todo o mundo, 
representando uma real ameaça para a humanidade. Foram neces-
sários vários séculos para compreender a etiologia da sífilis e suas 
várias formas de transmissão. 

Merecem reflexão os reais motivos determinantes de que após 
obtida a possibilidade de cura pela penicilina, tratamento de plena 
eficácia, a sífilis continua prevalente em todo o mundo,  representan-
do um problema de saúde pública.
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PRODUÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS 
ANTINEOPLÁSICOS POR UM LABORATÓRIO OFICIAL, 
UMA PROPOSTA ESTRATÉGICA

1 T (RM2-S) Fernando Alves Jota1

Jorge Carlos Santos da Costa2

RESUMO
O câncer é um distúrbio celular marcado por alterações no processo de duplicação do DNA, resultando em proliferação celular altera-

da, de forma desordenada. O câncer é um importante problema de saúde pública em países em desenvolvimento e desenvolvidos, sendo 
responsável por mais de seis milhões de mortes por ano, isso representa cerca de 12% de todas as causas de morte em todo o mundo. No 
Brasil as estimativas apontam que em 2011 ocorreram 489.270 novos casos de câncer. Nesse cenário, este estudo tem como objetivo fazer 
um levantamento geral dos gastos públicos com medicamentos antineoplásicos, a fim de se avaliar a necessidade de fabricação nacional por 
um laboratório oficial dos medicamentos em questão, visando à redução dos gastos públicos, ampliação da assistência farmacêutica, defi-
nição e escolha dos medicamentos estratégicos, evitando assim o desabastecimento e identificação dos principais fármacos/medicamentos 
para serem incorporados à produção pública. Após levantamento mercadológico e avaliação das necessidades do SUS, foram selecionados 
14 medicamentos  

Palavras-chave: Antineoplásicos; Preparações Farmacêuticas; Laboratório Oficial.

INTRODUÇÃO
O câncer é um distúrbio celular marcado por alterações no processo de duplicação do DNA (ácido desoxirribonucleico), resultando em 

proliferação celular alterada, de forma desordenada. Qualquer que seja a causa do câncer, esta é basicamente uma doença celular caracte-
rizada por um desvio dos mecanismos de controle das células.1

O câncer é um importante problema de saúde pública em países em desenvolvimento e desenvolvidos, sendo responsável por mais de 
seis milhões de mortes a cada ano, o que representa cerca de 12% de todas as causas de morte em todo o mundo. Embora as maiores ta-
xas de incidência de câncer sejam encontradas em países desenvolvidos, dos dez milhões de casos novos anuais, cinco milhões e meio são 
diagnosticados nos países em desenvolvimento.2

No Brasil, as estimativas apontaram que em 2011 teriam ocorrido 489.270 novos casos de câncer. Os tipos mais incidentes, à exceção 
do câncer de pele não melanoma, são os cânceres de próstata e de pulmão no sexo masculino e os cânceres de mama e do colo do útero 
no sexo feminino.3

Diante desse cenário, fica clara a necessidade de continuidade em investimentos no desenvolvimento de ações abrangentes para o con-
trole do câncer, nos diferentes níveis de atuação, como: na promoção da saúde, na detecção precoce, na assistência aos pacientes, na forma-
ção de recursos humanos, na comunicação e mobilização social, na pesquisa e na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Este artigo tem como objetivo fazer um levantamento geral dos gastos públicos com medicamentos antineoplásicos, a fim de se avaliar 
a necessidade de fabricação nacional por um laboratório oficial dos medicamentos em questão, visando à redução dos gastos públicos, am-
pliação da assistência farmacêutica, definição e escolha dos medicamentos estratégicos, evitando assim o desabastecimento e identificação 
dos principais fármacos/medicamentos para serem incorporados à produção pública. Ademais, este artigo tem como objetivo subsidiar o Mi-
nistério de Saúde no incentivo à formalização de PDPs (Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo), envolvendo a produção verticalizada 
desses medicamentos; propor novos medicamentos estratégicos a serem inseridos na Portaria n° 1.284, de 26 de maio de 2010, e elaborar 
um projeto conceitual de construção de uma planta de fabricação de medicamentos antineoplásicos a ser construída em um laboratório oficial.

Recebido em 29/7/2013
Aceito para publicação em 1/8/2013

1Encarregado da Seção de Manipulação de Líquidos e Semissólidos do Laboratório Farmacêutico da Marinha. Mestre em Gestão, Pesquisa e Desenvolvi-
mento/Fiocruz. E-mail: fernando.jota@lfm.mar.mil.br.
2Vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz. Doutor em Biologia Celular e Molecular/Fiocruz.
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METODOLOGIA
A coleta bibliográfica foi realizada através da consulta ao Sci-

rus (www.scirus.com), PubMed (www.pubmed.com) e Scielo (www.
scielo.br), considerada como critério inicial para revisão bibliográfica. 
Optou-se por essas bases de dados por serem as principais fontes 
de publicações científicas na atualidade. A partir de seu sistema de 
busca, utilizaram-se as palavras-chave “cancer incidence”, "cancer”, 
“antineoplasic” , “anticancer drugs” e também “cancer risk” e “Brazil”. 
Foram selecionados apenas os artigos nas línguas inglesa, portu-
guesa, francesa e espanhola, publicados no período compreendido 
entre 1/1/00 e 31/1/13.

Foi realizada a leitura cuidadosa de todos os artigos seleciona-
dos, incluindo, neste artigoo, aqueles que utilizaram métodos epide-
miológicos na abordagem do risco de câncer no país.

Foram também incluídas publicações de órgãos oficiais, como 
Inca (Instituto Nacional do Câncer) e OMS (Organização Mundial da 
Saúde), sobre distribuição e frequência do câncer no âmbito nacional 
e internacional, assim como outros artigos originais restritos ou não 
ao intervalo preestabelecido de seleção dos demais, em decorrência 
de seu valor como referência histórica e/ou sua relevância no con-
texto apresentado.

Ademais, foram selecionadas publicações de órgãos oficiais, co-
mo legislações e portarias que visam ao incentivo à produção na-
cional de medicamentos, assim como o fortalecimento do complexo 
industrial de saúde (CIS).

O levantamento dos gastos públicos por ano e dos preços por 
unidade foram pesquisados pelo comprasnet, através do site www.
comprasnet.gov.br. O comprasnet é um site do governo em que cons-
ta todo o gasto público federal com medicamentos entre outras coi-
sas. Esses dados serviram de base para a elaboração das tabelas 
de gastos do MS nos últimos anos e quantidade em unidades adqui-
ridas por ano.

Foram utilizados como critérios de inclusão, medicamentos sóli-
dos orais, número de pacientes por ano tratados com o medicamen-
to, inclusão do medicamento na Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais (Rename), assim como a inclusão do medicamento na 
Portaria n° 1.284, de 26 de Maio de 2010 e disponibilização do medi-
camento no mercado nacional, a fim de se evitar o desabastecimento 
de tais medicamentos.

Foram utilizados como critérios de exclusão medicamentos de 
origem biotecnológica, devido ao seu alto grau de complexidade.

Foi feita a elaboração de um projeto conceitual da planta de fa-
bricação de medicamentos antineoplásicos. Para tanto foi utilizado o 
programa AutoCAD®.

DESENVOLVIMENTO
O governo brasileiro tem conduzido esforços a fim de reduzir a 

dependência do mercado externo no fornecimento de medicamen-
tos. Tal fato se consagra na criação do Programa para o Desenvolvi-
mento do Complexo Industrial da Saúde (Procis) através da Portaria 
nº 506, de 21 de março de 2012.4 Essa portaria tem o objetivo de 
fortalecer os produtores públicos e a infraestrutura de produção e 
inovação em saúde do setor público.

Conforme o artigo 2º do Procis, os objetivos do mesmo para o 
desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde são:

• apoiar a modernização e estruturação produtiva e gerencial;
• apoiar a qualificação da produção e manter vigente o Certificado de 

Boas Práticas de Fabricação (CBPF) emitido pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvisa);

• fortalecer as parcerias para o desenvolvimento produtivo visando 
desenvolver e absorver produtos estratégicos para o Sistema Único 
de Saúde;

• apoiar a qualificação da gestão com vistas a promover maior efici-
ência e efetividade;

• apoiar o desenvolvimento tecnológico e a transferência de tecnolo-
gias, estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS);

• manter o aproveitamento das complementariedades entre os labo-
ratórios e respeitar as vocações e o perfil produtivo; e

• apoiar a infraestrutura pública de tecnologia e inovação para supor-
te à produção no país de produtos estratégicos para o SUS.

O Ministério da Saúde, com a finalidade de liderar o processo 
de desenvolvimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde 
(Ceis), publicou a Portaria n° 978, de 16 de maio de 2008, atuali-
zada pela Portaria n° 1.284, de 26 de maio de 2010,5 que dispõe 
sobre a lista de produtos estratégicos, no âmbito do SUS, conside-
rando a necessidade de internalizar e verticalizar o processo pro-
dutivo, garantir as atividades de assistência farmacêutica, imuniza-
ção e assistência médica, independentemente das oscilações do 
mercado internacional.

Seguindo os objetivos do Programa para o Desenvolvimento do 
Complexo Industrial da Saúde (Procisal que possua em sua linha 
de produção medicamentos antineoplásicos, pois tais medicamentos 
são estratégicos para o SUS, alguns inclusive estão na Relação Na-
cional de Medicamentos Essenciais (Rename)6 e outros constam na 
lista de medicamentos da Portaria n° 1.284, de 26 de maio de 2010.5

Produtos estratégicos
Em 2008, o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 978, 

que posteriormente foi alterada pela Portaria n° 1.284, de 26 de 
maio de 2010,5 tais portarias visam estabelecer a lista de produtos 
estratégicos, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), com a 
finalidade de colaborar com o desenvolvimento do Complexo In-
dustrial da Saúde.

Conforme esta mesma portaria, ocorrerá a revisão e atualização 
da lista de produtos estratégicos a cada dois anos ou a critério do 
Ministro da Saúde, poderão ser realizadas revisões e atualizações 
da lista de produtos estratégicos a qualquer tempo.

A lista de produtos estratégicos no âmbito do SUS objetiva sinali-
zar para os principais agentes envolvidos com a estratégia de fomen-
to do Complexo Industrial da Saúde, ou seja, produtores públicos e 
privados, agências reguladoras e de fomento, quais os produtos que 
devem ser objeto de iniciativas específicas voltadas para incremento 
da produção local, inovação, transferência de tecnologia e mecanis-
mos de regulação.

Tais produtos foram classificados em seis grandes grupos, sen-
do que os antineoplásicos foram enquadrados no grupo 3, que é de 
produtos para as doenças degenerativas, doenças mentais, produtos 
oncológicos, entre outros.

O cenário político atual é altamente favorável ao estabelecimento 
de parcerias com o objetivo de estimular a inovação e a produção na-
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cional. O Plano Brasil Maior lançado recentemente tem, entre outras 
medidas, o aumento dos recursos para inovação, a criação de regi-
mes especiais para agregação de valor e de tecnologias em cadeias 
produtivas e a regulamentação de compras governamentais para es-
timular a produção e a inovação no país.

Um dos mais eficientes métodos de desenvolvimento de um me-
dicamento é através de parcerias entre o setor público e o privado, 
como as Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP), criadas 
pela Portaria nº 837, de 18 de abril de 2012, do Ministério da Saúde.7

Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP)
A Portaria nº 837, de 18 de abril de 2012, do Ministério da Saúde 

define as diretrizes e os critérios para o estabelecimento das Parce-
rias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP).

As PDP são parcerias realizadas entre instituições públicas e en-
tidades privadas com vistas ao acesso a tecnologias prioritárias, à 
redução da vulnerabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS) a lon-
go prazo e à racionalização e redução de preços de produtos estra-
tégicos para saúde, com o comprometimento de internalizar e desen-
volver novas tecnologias estratégicas e de valor agregado elevado.

Os objetivos das PDP são:
I - racionalização do poder de compra do Estado, mediante a centra-

lização seletiva dos gastos na área da saúde, com vistas à dimi-
nuição nos custos de aquisição do SUS e à viabilização da produ-
ção no país de produtos inovadores de alta essencialidade para 
a saúde, tendo como foco a melhoria do acesso da população a 
insumos estratégicos;

II - fomento ao desenvolvimento tecnológico conjunto e ao intercâm-
bio de conhecimentos para a inovação no âmbito dos produtores 
públicos e privados nacionais, tornando-os competitivos e capa-
citados a enfrentar a concorrência global em bases permanentes 
num contexto de incessante mudança tecnológica;

III - foco na fabricação local de produtos estratégicos para o SUS e 
de produtos de alto custo e/ou de grande impacto sanitário e so-
cial, aliando o pleno abastecimento e diminuição da vulnerabilida-
de do SUS com a ampliação da riqueza do país; e

IV - negociação de reduções significativas e progressivas de preços 
à medida que a tecnologia é transferida e desenvolvida, conforme 
seja considerada estratégica para o SUS.
Segundo a Portaria nº 837, de 18 de abril de 2012, do Minis-

tério da Saúde, o prazo de vigência das PDP não deve exceder 5 
anos, salvo nos casos em que o prazo do desenvolvimento tecno-
lógico seja reconhecidamente superior ao limite estabelecido e que 
a PDP resulte na nacionalização de um produto de alta importância 
para o país.

Seguindo esse mesmo caminho, a Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) criou a Resolução RDC n°50, de 13 de setem-
bro de 2012, dispõe sobre os procedimentos no âmbito da Anvisa-
para registro de produtos em processo de desenvolvimento ou de 
transferência de tecnologias objeto de Parcerias de Desenvolvimento 
Produtivo público-público ou público-privado de interesse do SUS.

Art.1º Fica instituído o Registro de Produtos em Processo de De-
senvolvimento, observadas as condições, os critérios e as limitações 
definidas na presente Resolução.

Parágrafo único - Somente poderão obter o Registro previsto no 

caput deste artigo os medicamentos e produtos para saúde que se-
jam objeto de processos de desenvolvimento, inovação ou transfe-
rência de tecnologia avaliados pelo Ministério da Saúde, por meio 
da formalização de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo, que 
são parcerias realizadas entre instituições públicas e outras de mes-
ma natureza ou ainda instituições públicas e empresas privadas com 
o objetivo de permitir o acesso a tecnologias prioritárias e a redução 
da vulnerabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS), mediante o 
comprometimento de internalização da produção ou o desenvolvi-
mento de novas tecnologias estratégicas.

Concedido o registro do produto em processo de desenvolvimen-
to, o respectivo Processo de Desenvolvimento Produtivo passará au-
tomaticamente a ser monitorado pela Anvisa.

Porém, segundo o artigo 125 da RDC nº 17/2010 devem ser 
utilizadas instalações segregadas e dedicadas para a produção de 
certos produtos altamente ativos como alguns antibióticos, certos 
hormônios e substâncias citotóxicas. Por esse motivo, torna-se im-
prescindível a construção de uma planta fabril para a produção de-
dicada de medicamentos antineoplásicos em um laboratório oficial.

O laboratório oficial selecionado para a construção da planta fa-
bril de medicamentos antineoplásicos foi o Laboratório Farmacêutico 
da Marinha (LFM), pois desde 2009 o LFM possui o Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação (CBPF) e foi o primeiro laboratório ofi-
cial a assinar um termo de Cooperação com o Ministério da Saúde 
por meio da sua Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estra-
tégicos. Esse acordo disponibilizou ao LFM o equivalente a R$ 35 mi-
lhões, visando efetivar medidas para fortalecer a produção, moderni-
zar e qualificar sua planta produtiva, no âmbito do Procis, com vistas 
ao desenvolvimento e à produção de medicamentos estratégicos ao 
país (DOU n° 101/2012).8

Laboratório Farmacêutico da Marinha (LFM)
Os laboratórios oficiais, verdadeiros patrimônios nacionais, de-

vem atender às necessidades de medicamentos essenciais, espe-
cialmente os destinados à atenção básica, e suprir as demandas 
oriundas das esferas federal, estadual e municipal do Sistema Único 
de Saúde (SUS), tendo papel importante em relação ao domínio tec-
nológico de processos de produção de medicamentos de interesse 
em saúde pública.9

Nesse contexto, encontra-se o Laboratório Farmacêutico da Ma-
rinha (LFM), que é uma Organização Militar da Marinha do Brasil. 
Com sede na cidade do Rio de Janeiro, criado pelo Decreto n° 6.233, 
de 14 de novembro de 1906.10 

Desde 1973, as suas instalações encontram-se no bairro de 
Benfica, e as recentes alterações em sua regulamentação visam ao 
perfeito atendimento e adequação às normas da Anvisa.

Em 2003, com recursos oriundos do Ministério da Saúde, iniciou-
-se a construção de uma nova planta industrial para a produção de 
medicamentos, inaugurada em 2006, ano do centenário de fundação 
do LFM. A nova planta dispõe de modernas tecnologias e equipa-
mentos, visando ao aumento da qualidade e da capacidade de pro-
dução, ampliando o atendimento aos militares e suas famílias, as-
sim como hospitais e Organizações Militares com serviços de saúde, 
além de órgãos públicos fora do âmbito da Marinha.

Em 2009, o LFM foi agraciado com o Certificado de Boas Práti-
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cas de Fabricação (CBPF), obtido junto à Anvisa, por meio da Reso-
lução nº 3.514/2009, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 
17 de agosto.11

O Laboratório tem o propósito de contribuir para a eficácia do 
Sistema de Saúde da Marinha, no tocante à produção de especiali-
dades químico-farmacêuticas, cumprindo a missão de atender à fa-
mília naval e aos órgãos públicos, produzindo medicamentos com o 
objetivo de ajudar a suprir a necessidade nacional.

O LFM segue, também, a política nacional ditada pelo Mi-
nistério da Saúde. Os principais critérios de fabricação de medi-
camentos são: doenças mais prevalentes, medicamentos de alto 
custo, medicamentos estratégicos, medicamentos essenciais, e 
programas assistenciais.

Nesse centenário de existência, vem sempre se adequando pa-
ra atender às necessidades de produção (treinamento de pessoal e 
controle de qualidade); evolução tecnológica; pesquisas; desenvolvi-
mento; e cumprimento às exigências legais e sanitárias, hoje preco-
nizadas pela Anvisa.

Em relação ao meio ambiente, o LFM cuida adequadamente dos 
efluentes (resíduos contaminantes gerados no processo produtivo) 
que são tratados antes de serem lançados na rede coletora.

Seus clientes são: Ministério da Saúde, Ministério da Defesa, 
Forças Armadas, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, 
Hospitais Federais, Estaduais e Municipais, e instituições sem fins 
lucrativos.

Porém, apesar da alta produtividade, o Laboratório Farmacêutico 
da Marinha (LFM) não possui uma planta de fabricação dedicada à 
fabricação de medicamentos antineoplásicos. Por essa razão, torna-
-se necessária a construção de uma planta fabril para a fabricação 
de tais medicamentos.

Projeto Conceitual da planta fabril de medicamentos 
antineoplásicos

Uma equipe multiprofissional foi reunida para a elaboração de 
um projeto conceitual de construção de uma planta fabril de medi-
camentos antineoplásicos, levando-se em consideração o risco am-
biental que uma planta de tal magnitude poderia acarretar, assim 
como o perigo de contaminação do manipulador e do produto. Tal 
equipe contou com a colaboração de profissionais arquitetos, enge-
nheiros, farmacêuticos e químicos.

Como o LFM já possui uma área onde pode abrigar a planta 
fabril, o projeto conceitual foi elaborado a fim de se aproveitar 
tal espaço.

Para a construção de uma planta fabril de medicamentos anti-
neoplásicos foi necessária a elaboração de um projeto conceitual, 
através do programa AutoCAD®, o qual detalha cada compartimento 
da planta fabril. Procedeu-se à elaboração de duas plantas fabris, 
pois de acordo com o artigo nº 125 da RDC nº 17/2010, 12 devem ser 
utilizadas instalações segregadas e dedicadas para a produção in-
dividual de determinados hormônios e substâncias citotóxicas, a fim 
de se evitar contaminações cruzadas.

Portanto, como haverá a fabricação de medicamentos antine-
oplásicos citotóxicos e antineoplásicos hormonais, é indispensá-
vel a elaboração de dois projetos conceituais independentes, com 
sistemas de ar, de pressão e salas de paramentação totalmente 

independentes entre si.
Tanto a planta de medicamentos antineoplásicos citotóxicos 

quanto a de medicamentos antineoplásicos hormonais possuem 
almoxarifados para insumos farmacêuticos ativos (IFA); sala de 
pesagem de matéria-prima; sala de manipulação e mistura de 
matéria-prima; sala de compressão de comprimidos; sala de en-
capsulamento de matéria-prima, no caso de cápsulas; sala de re-
vestimento de comprimidos, no caso de comprimidos revestidos; 
sala de lavagem de utensílios sujos, sala de estoque de equi-
pamentos limpos, para armazenagem dos utensílios e equipa-
mentos após a lavagem; sala de controle em processo; sala de 
emblistagem de comprimidos e cápsulas; sala de embalagem de 
comprimidos e cápsulas, entre outros. 

Cabe salientar que as entradas de matéria-prima e material de 
embalagem serão totalmente independentes entre si, assim como a 
saída do produto terminado e dos resíduos de fabricação, evitando-
-se assim a contaminação cruzada. Toda a fábrica foi projetada para 
que haja o mínimo de contato do manipulador com o produto, a fim 
de se evitar tanto a contaminação do produto, quanto a contamina-
ção do manipulador.

Haverá dois vestiários, um primeiro vestiário que será comum 
para as duas fábricas, onde o manipulador irá colocar a primeira 
paramentação, e um segundo vestiário, que será independente 
para cada planta fabril, onde o manipulador irá colocar a segunda 
paramentação, que será adequada a fim de se evitar a contami-
nação do manipulador, assim como a contaminação do produto. 
O segundo vestiário terá chuveiros para descontaminação do ma-
nipulador.

A alocação de sistemas, classes de limpeza e sentido de fluxo 
de ar da fábrica de medicamentos antineoplásicos citostáticos e me-
dicamentos estarão alocados de maneira a se evitar a contaminação 
cruzada de produtos. Haverá sistemas de ar-condicionado indepen-
dentes e filtros adequados para a filtração de cada compartimento 
da fábrica. Os sistemas de pressão serão totalmente controlados em 
cada compartimento.

As plantas em questão estão de acordo com a classificação ISO 
14644-1 quanto às classes de limpeza, além de possuirem sistemas 
de pressão controlados, evitando assim a contaminação dos produ-
tos conforme preconiza a RDC nº 17/2010.12 

A demanda de fabricação dos medicamentos selecionados neste 
artigo será de aproximadamente oito milhões de unidades farmacêu-
ticas, de acordo com os dados obtidos de consumo de 2012.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após levantamento mercadológico e avaliação das necessidades 

do SUS, foram selecionados 14 medicamentos antineoplásicos para 
produção nacional por um laboratório oficial. 

O mesilato de imatinibe foi selecionado por ser um medicamento 
de alto valor de compra para o SUS, além de ser um medicamento 
listado na Portaria n° 1.284, de 26 de maio de 2010.5

Igualmente, devido ao alto custo ao SUS e a ampla utilização 
clínica, foram selecionados a bicalutamida, a capecitabina, e o clori-
drato de erlotinibe.

Os demais medicamentos selecionados foram: hidroxiureia, mer-
captopurina, acetato de megestrol, anastrozol, ciclofosfamida, clo-
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rambucila, melfalana, metotrexato, citrato de tamoxifeno e tioguani-
na, fármacos estes relacionados na Rename.6

Conforme levantamento realizado por comissão liderada pelo In-
ca, a mercaptopurina, a tioguanina, a melfalana, a clorambucila, a 
ciclofosfamida e o citrato de tamoxifeno a despeito de estarem rela-
cionados no Rename, são fármacos em falta no mercado farmacêu-
tico atual e por esse motivo selecionados neste artigo. Ressalta-se, 
ainda, que são medicamentos essenciais para o tratamento de algu-
mas neoplasias.13

Como pode ser observado na tabela 1, em 2007 foram adqui-
ridos 7 milhões de unidades farmacêuticas, totalizando gastos de 
cerca de 60 milhões de reais; já em 2008 foi adquirida quantidade 
semelhante de unidades a um custo de 59 milhões de reais, obser-
vando-se uma pequena queda nas despesas.

Em 2009, observou-se um aumento considerável nos gastos pú-
blicos de mais de 67 milhões de reais com a aquisição de menos de 
6 milhões de unidades. Isso se deve a alta dos preços de determina-
dos medicamentos em relação ao ano anterior, como a bicalutamida, 
a capecitabina, a ciclofosfamida e o metotrexato, cujo os aumentos 
impulsionaram os gastos públicos.

No ano de 2010 ocorreu elevação significativa no percentual de 
compras, mais de 100% de compras unitárias comparada ao ano an-
terior, com gasto anual de aproximadamente 106 milhões de reais. 
Tal fato pode ter relação direta com o aumento significativo na inci-
dência de neoplasias nesse período.

No entanto, no período vigente do ano de 2011 houve uma con-
siderável queda nos gastos, sendo estes em torno de 41 milhões de 
reais, com aquisição de pouco menos de 9 milhões de unidades. Tal 
queda se seguiu no ano posterior, com gastos em torno de 32 mi-
lhões de reais na aquisição de pouco mais de 8 milhões de unidades 
farmacêuticas.

Contudo, tal queda nos gastos públicos no período de 2011 a 
2012 tem relação direta com a redução considerável de valor de 
compra agregada de alguns medicamentos no período vigente, co-
mo a tioguanina de 40mg que sofreu uma queda de quase 50% no 
seu valor unitário.

Observa-se, portanto, que a maioria dos medicamentos em es-
tudo obtiveram aumento médio de preço unitário variando entre os 
anos de 2007 e 2012. No entanto, alguns medicamentos apresenta-
ram redução ou aumento pouco significativos de um ano para outro, 
no período estudado.

Tal fato pode ser devido à descentralização da compra dos medi-
camentos, que atualmente se dá através de compra direta pelos hos-
pitais municipais, estaduais e federais individualmente, o que torna 
os dados extraídos do comprasnet não fidedignos, já que o mesmo 
só possuem dados de compra de instituições federais, sendo os gas-
tos do MS superior ao levantado, pois tais dados não incluem com-
pras de hospitais estaduais e municipais, o surgimento de um novo 
medicamento mais eficaz no tratamento de determinada neoplasia 
em questão e o término do período de patente de determinados me-
dicamentos, tendo como exemplo mesilato de imatinibe, cuja patente 
expirou no final de 2011, entre outros.

Devido a tais questionamentos, propõe-se que novos estu-
dos devam ser desenvolvidos para elucidar tais questões, a fim 
de se avaliar os reais gastos do MS com medicamentos antine-

oplásicos sólidos orais.
A produção nacional por um laboratório oficial de medicamentos 

antineoplásicos é essencial para o país, por serem medicamentos 
considerados estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS), 
já que muitos desses medicamentos não são mais de interesse da 
iniciativa privada, como é o caso da hidroxiureia, tioguanina, melfa-
lana, clorambucila e ciclofosfamida. Tais medicamentos já estão com 
problemas de desabastecimento segundo o Inca.13

Nos últimos meses os pacientes estão sofrendo com a falta do 
medicamento asparaginase, que é o único que pode tratar a leuce-
mia linfoide aguda, não havendo substituto.12 Tal medicamento, ape-
sar de ser injetável e não estar presente neste artigo, evidencia a 
importância da construção de uma planta fabril de medicamentos 
antineoplásicos em um laboratório oficial, pois reduziria a dependên-
cia do país no fornecimento de alguns medicamentos.

Todos os medicamentos apresentados neste artigo podem ser 
objeto de PDP, pois, como foi evidenciado, tais produtos são estra-
tégicos para o Brasil, tanto pelo seu alto valor agregado, quanto por 
serem medicamentos que não têm mais interesse por parte da ini-
ciativa privada.

CONCLUSÃO
Devido ao fato do câncer ser um importante problema de saúde 

pública em países em desenvolvimento e ser responsável por mi-
lhões de mortes anualmente em todo o mundo, estudos dessa natu-
reza são imprescindíveis para elucidar questões referentes à produ-
ção pública de medicamentos antineoplásicos, garantindo o acesso 
da população a estes.

A produção dos medicamentos antineoplásicos estudados po-
de ser considerada estratégica para o SUS, pois alguns desses 
medicamentos atualmente estão com problema de desabasteci-
mento, como é o caso da hidroxiureia e da mercaptopurina e a 
produção nacional em um laboratório oficial poderia suprir a falta 
de tais medicamentos.

Ademais, tais medicamentos poderão ser alvo de PDP (Par-
ceria para o Desenvolvimento Produtivo), o que envolveria uma 
empresa nacional privada para a produção do IFA e o laboratório 
oficial, que seria o responsável pela produção do medicamento. 
No entanto, visando à concretização de tal fato, é essencial a 
construção de uma planta fabril de medicamentos antineoplási-
cos em um laboratório oficial, o que tornaria possível a produção 
nacional de tal classe de medicamento seguindo as exigências da 
RDC n° 17/2010. 12

No tocante à Portaria n° 1.284, de 26 de maio de 2010, todos os 
medicamentos em estudo poderão ser inseridos, pois tais medica-
mentos são estratégicos, alguns devido a seu alto valor agregado, 
outros devido aos problemas de desabastecimento.

Através de levantamento mercadológico e das necessidades 
do SUS no fornecimento de medicamentos antineoplásicos, obser-
va-se que a fabricação nacional por um laboratório oficial de tais 
medicamentos, poderia suprir as necessidades do SUS, evitando 
assim o desabastecimento do mercado público nacional de me-
dicamentos antineoplásicos, garantindo o acesso de tais medica-
mentos à população, além da consolidação dessas classes tera-
pêuticas nos laboratórios oficiais.
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Tabela 1: Gastos do MS com os catorze medicamentos antineoplásicos se-
lecionados nos últimos anos e quantidade em unidades adquiridos por ano.

Total de gastos por ano

Ano Unidades

2007 7.266.631

2008 6.863.653

2009 5.697.265

2010 11.592.879

2011 8.691.628

2012 8.261.568

Total 48.373.624
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DOMESTIC PRODUCTION OF ANTICANCER 
DRUGS BY AN OFFICIAL LABORATORY, 
A STRATEGIC PROPOSAL

1 T(RM2-S) Fernando Alves Jota1

Jorge Carlos Santos da Costa2

ABSTRACT
Cancer is a cell disorder characterized by changes in the process of DNA replication, resulting in altered cell proliferation, in a disorderly 

manner. Cancer is a major public health problem in developing and developed countries, and accounts for over six million of deaths each year, 
which is approximately 12% of all causes of death worldwide. It is estimated that in 2011, 489,270 new cases of cancer were diagnosed in 
Brazil. Given this scenario, this paper aims to make a general survey of public spending on anticancer drugs, in order to assess the need for 
domestic manufacturing of these drugs by an official laboratory, aiming to reduce public spending, expand the pharmaceutical care, define 
and select the strategic drugs, thereby avoiding the shortage, as well as to identify the main drugs/medicines to be incorporated into public 
production. After surveying the market and assessing SUS needs, the following fourteen anticancer drugs were selected for domestic produc-
tion by an official laboratory: hydroxyurea, capecitabine, tamoxifen citrate, megestrol acetate, chlorambucil, cyclophosphamide, thioguanine, 
imatinib mesylate, mercaptopurine, anastrozole, erlotinib hydrochloride, bicalutamide, melphalan and methotrexate. By surveying the market 
and the needs of SUS regarding the supply of anticancer drugs, it is observed that domestic manufacturing of such drugs by an official lab-
oratory could meet the needs of SUS, thereby avoiding the shortage of anticancer drugs in  the domestic public market, ensuring access of 
such drugs to the population, in addition to consolidation of such therapeutic classes in the official laboratories.

Keywords: Antineoplastic Agents; Pharmaceutical Preparations; Official Laboratory.

INTRODUCTION
Cancer is a cell disorder characterized by changes in the process of DNA (deoxyribonucleic acid) replication, resulting in altered cell 

proliferation, in a disorderly manner. Whatever the cause of cancer, this is primarily a disease characterized by a deviation in the cell control 
mechanisms.1

Cancer is a major public health problem in developing and developed countries, and accounts for over six million of deaths each year, 
which is approximately 12% of all causes of death worldwide. Although the highest incidence rates of cancer are found in developed countries, 
of the ten million new cases annually, five and half million are diagnosed in developing countries.2

It is estimated that in 2011, 489,270 new cases of cancer were diagnosed in Brazil. The most insidious types, with the exception of 
non-melanoma skin cancer, are prostate and lung cancer in men, and breast and cervix cancer in women.3

Given this scenario, there is a clear need for continued investment in the development of comprehensive actions to control cancer, at 
different levels of actions, such as health promotion, early detection, patient care, training of human resources, social mobilization and com-
munication, research and management by the Unified Health System (SUS).
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This paper aims to make a general survey of public spending with 
anticancer drugs, in order to assess the need for domestic manufac-
turing of these drugs by an official laboratory, aiming to reduce pub-
lic spending, expand the pharmaceutical care, define and select the 
strategic drugs, thereby avoiding the shortage, as well as to identify 
the main drugs/medicines to be incorporated into public production. 
Moreover, this paper aims to assist the Ministry of Health encouraging 
the formalization of PDPs (Partnerships for Productive Development), 
involving the vertical production of these drugs; propose new strategic 
drugs to be inserted in Ordinance #1,284, of May 26, 2010 and devel-
op a conceptual design for the construction of a manufacturing plant 
for anticancer drugs to be built in an official laboratory.

METHODOLOGY
 The studies were screened accessing Scirus (www.scirus.

com), PubMed (www.pubmed.com) and Scielo (www.scielo.br), con-
sidered as a criterion for the initial literature review. These databases 
were chosen because they are currently the main sources of sci-
entific publication. From their search system, the keywords "cancer 
incidence", "cancer", “antineoplastic”, “anticancer drugs”, as well as 
"cancer risk" and "Brazil" were used. Only articles in English, Portu-
guese, French and Spanish were selected, published in the period 
between 01/01/00 and 01/31/13.

A thorough reading was conducted of all articles selected, and 
this study also included those using epidemiological methods to ad-
dress the risk of cancer in the country.

Publications of official agencies, such as INCA (Brazilian Nation-
al Cancer Institute) and WHO (World Health Organization), regard-
ing the distribution and frequency of cancer in both at home and 
internationally were included. In addition, other original articles re-
stricted or not to the period pre-set in the search of others, because 
of their value as a historical reference and/or their relevance in the 
context provided were also included.

Moreover, publications by other official agencies were also se-
lected, such as laws and ordinances aimed at encouraging domes-
tic production of medicines, as well as strengthening the industrial 
health complex (CIS).

The survey of annual public spending and the prices per unit 
were searched through comprasnet, visiting the website: www.com-
prasnet.gov.br. Comprasnet is a government website that provides 
information, including but not limited, to the entire federal public ex-
penditure with drugs. This data was the basis for the preparation 
of the Ministry of Health’s spending charts in recent years and the 
amount in units purchased per year.

The following inclusion criteria were adopted: oral solid medica-
tions, number of patients per year treated with the drug, drug inclu-
sion in the National List of Essential Medicines (RENAME), as well 
as the drug inclusion in Ordinance #1,284, of May, 26, 2010 and 
availability of medicinal products in the domestic market, in order to 
avoid the shortage of such drugs.

The following exclusion criteria were adopted: biotechnological 
medicinal products due to their high level of complexity.

A conceptual design of the manufacturing plant for anticancer 
drugs was prepared. To this effect, software AutoCAD® was used.

DEVELOPMENT
The Brazilian government has made efforts to reduce the depen-

dence on foreign markets to supply drugs. This fact is established 
with the creation of the Program for the Development of Health In-
dustrial Complex (PROCIS) through Ordinance # 506 of March 21, 
2012.4 This Ordinance aims to strengthen public producers and the 
production infrastructure and the innovation in health public sector.

As per article # 2 of PROCIS, the goals for the development of a 
Health Industrial Complex are:
• to support the productive and management structure and mod-

ernization;
• to support production qualification and keep current the Certifi-

cate of Good Manufacturing Practices (GMP) issued by the Bra-
zilian National Health Surveillance Agency (ANVISA);

• to strengthen partnerships for productive development in order 
to develop and absorb  strategic products to the Unified Health 
System;

• to support the qualification of management in order to promote 
greater efficiency and effectiveness;

• to support technological development and technology transfer, 
essential for the Unified Health System (SUS);

• to maintain the good use of complementarities between laborato-
ries and respect the skills and productive profile; and 

• to support public technological infrastructure and innovation to 
support production in the country for strategic products for SUS.
The Ministry of Health in order to lead the development pro-

cess for the Health Economic-Industrial Complex (CEIS) issued Or-
dinance #978, of May 16, 2008, updated by Ordinance #1,284, of 
May 26, 2010,5 which provides the list of strategic products under 
SUS, considering the need to internalize and verticalize the produc-
tion process, ensuring the activities for pharmaceutical care, immu-
nization and medical assistance regardless  the fluctuations in the 
international market.

Following the objectives of the Program for Development of the 
Health Industrial Complex (PROCIS), it is noted that there is need 
to have an official laboratory in Brazil that has in its production line 
anticancer drugs because such products are strategic for SUS, and 
some are included in the Brazilian National List of Essential Medi-
cines (RENAME)6 and others are drugs listed in Ordinance #1,284, 
of May 26, 2010.5

Strategic products
In 2008, the Ministry of Health issued Ordinance # 978, which 

was subsequently amended by Ordinance #1,284, of May 26, 2010.5 
Such ordinances aim at establishing the list of strategic products un-
der the Unified Health System (SUS), in order to collaborate with the 
development of the Health Industrial Complex.

According to this ordinance, this list of strategic products will be 
reviewed and updated every two years or, at the discretion of the 
Minister of Health, the reviews and updates may occur at any time.

The list of strategic products under SUS aims to indicate the 
main agents involved in the strategy of promoting the Health Indus-
trial Complex, i.e., public and private producers, regulatory and sup-
porting agencies, which products should be subject to specific ini-
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tiatives aiming to increase local production, innovation, technology 
transfer and  regulatory mechanisms.

Such products have been classified into six major groups, 
and the anticancer drugs were framed in group 3, which are prod-
ucts for degenerative diseases, mental diseases, oncology prod-
ucts, among others.

The current political scene is highly favorable to the establish-
ment of partnerships aiming at stimulating innovation and domes-
tic production. The Plan ‘Brasil Maior’ has recently launched, among 
other measures, the improvement of resources for innovation, the 
creation of special regimens to add value and technologies in supply 
chains and regulation of government procurement to stimulate pro-
duction and innovation in the country.

One of the most efficient methods to develop a drug is through 
partnerships between the public and private sectors, such as Part-
nerships for Productive Development (PDP), established by the Min-
istry of Health Ordinance #837 of April 18, 2012.7

Partnership for Productive Development (PDP)
The Ministry of Health Ordinance #837 of April 18, 2012 sets the 

guidelines and criteria for the establishment of Partnerships for Pro-
ductive Development (PDPs).

PDPs are partnerships carried between public and private in-
stitutions aiming to have access to priority technologies, reduce the 
vulnerability of the Unified Health System (SUS) in the long term and 
streamline and reduce the price of strategic products for health, with 
the commitment to internalize and develop new strategic technolo-
gies and of high added value.

The aims of PDPs are:
I – streamlining the purchasing power of the State, by selectively 

centralizing the spending in healthcare, aiming to reduce the 
procurement costs for SUS and to make feasible the produc-
tion of innovative and highly essential healthcare products in 
the Country, focusing on improving the population access to the 
strategic raw materials;

II – promoting the joint technology development and exchange of 
knowledge for innovation within the national public and private 
producers, making them competitive and able to face global 
competition on a permanent basis in a constant technological 
change context;

III – focus on local manufacturing of strategic products for SUS and 
high-cost products and/or those with a high health and social 
impact, combining the  full supply and SUS vulnerability reduc-
tion with expansion of country’s wealth; and

IV – negotiation of significant and increasing price reduction as tech-
nology is transferred and developed, provided it is considered 
strategic for SUS.

According to Ministry of Health Ordinance #837 of April 18, 
2012, PDP should not last more than 5 years, except in cases where 
the period of technological development is known to be above the 
limit established and PDP results in nationalization of a product of 
high importance for the country.

Similarly, the Brazilian National Health Surveillance Agency 

(ANVISA) has established RDC Resolution #50, of September 13, 
2012, which sets forth the procedures under ANVISA for registration 
of products in technology development or transfer, objects of Part-
nerships for public-public or public-private Productive Development 
aimed by SUS.

Article 1. This is to institute the Registration of Products in De-
velopment Process, subject to the conditions, criteria and limitations 
set out in this Resolution.

Sole Paragraph – The Registration foreseen in the caput of this 
article can only be obtained by drugs and healthcare products that 
are subject to development processes, innovation or technology 
transfer assessed by the Ministry of Health, through the formalization 
of Partnerships for Productive Development which are partnerships 
set between public institutions and others of the same nature or also 
public institutions and private companies in order to provide access 
to priority technologies and reduce the vulnerability of the Unified 
Health System (SUS), through commitment of production internal-
ization or development of new strategic technologies.

Once granted the registration of the product under development 
process, this Process will be automatically monitored by ANVISA.

However, according to RDC #17/2010, article 12, segregated 
and dedicated facilities should be used to produce certain products 
which are highly active, such as, some antibiotics, hormones and cy-
totoxic substances. For this reason, it is essential the construction of 
a manufacturing plant for dedicated production of anticancer drugs 
in an official laboratory.

The official laboratory selected for construction of the manu-
facturing plant for anticancer drugs was the Navy Pharmaceutical 
Laboratory (LFM), because  since 2009, LFM holds the Certificate 
of Good Manufacturing Practices (CGMP) and it was the first offi-
cial laboratory to sign a Cooperation agreement with the Ministry of 
Health through their Secretary of Science, Technology and Strategic 
Supplies. This agreement provided to LFM the equivalent amount of 
R$ 35 million, in order to carry out measures to strengthen the pro-
duction, modernize and qualify their productive plant, under PRO-
CIS, aiming at the development and production of strategic drugs to 
the Country (DOU #101/2012).8

Navy Pharmaceutical Laboratory (LFM)
Official laboratories, true national assets, should meet the needs 

of essential drugs, especially those for primary care, and meet the 
demands from the federal, state and municipal scopes of the Unified 
Health System (SUS), and play a key role in the technological field 
with the production processes for drugs in the public interest.9

The Navy Pharmaceutical Laboratory (LFM), a Military Organi-
zation of the Brazilian Navy, is found in this context. Headquartered 
in the city of Rio de Janeiro, it was established by Decree #6,233, of 
November 14, 1906.10 

Since 1973, their facilities are located in the district of Benfica, 
and the recent changes in their regulation were aimed to provide per-
fect assistance and fitness to ANVISA standards.

In 2003, funded by the Ministry of Health, ground was broken 
for the construction of a new industrial plant for drug production. It 
was inaugurated in 2006, the centennial year of LFM establishment. 
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The new plant has modern technologies and equipment, aiming to 
increase the quality and ability for production, expanding the service 
to the military staff and their family, as well as hospitals and Military 
Organizations providing healthcare services, in addition to public 
agencies outside the Navy scope.

In 2009, LFM was awarded with the Certificate of Good Manufac-
turing Practices (CGMP), obtained from ANVISA, through Resolution 
#3,514/2009, published in the Official Gazette (D.O.U.) of August 17.11

The Laboratory aims to contribute to the effectiveness of the Navy 
Health System, regarding the production of chemical-pharmaceutical 
goods, fulfilling the mission to meet the naval family and public agen-
cies, producing drugs in order to assist meeting the national needs.

LFM also follows the national policy dictated by the Ministry of 
Health. The main criteria to manufacture drugs are: most prevalent 
diseases, high-cost drugs, strategic drugs, essential drugs, and wel-
fare programs.

In this centenary of existence, it has adapted itself to meet the 
production needs (staff training and quality control); technological 
development; research; development; and compliance with legal and 
health requirements, currently advocated by ANVISA.

Regarding the environment, LFM treats properly effluents (waste 
contaminants generated in the productive process) which undergo 
treatment before being released in the sewer.

Their clients are: Ministry of Health, Ministry of Defense, Armed 
Forces, State and Municipal Health Departments, Federal, State and 
Municipal Hospitals, and non-profit Institutions.

 However, despite the high productivity, the Navy Pharma-
ceutical Laboratory (LFM) is not provided with a manufacturing plant 
dedicated to manufacture anticancer drugs. For this reason, the con-
struction of a manufacturing plant is required to produce such drugs.

Conceptual Design of the manufacturing plant for 
anticancer drugs

A multidisciplinary team was responsible for preparing a concep-
tual design for the construction of a manufacturing plant for antican-
cer drugs. The environmental impact as well as the contamination 
danger facing workers at the plant was carefully considered, taking 
into account the environmental impact that a plant of this magnitude 
could result, as well as the danger of contamination of the handler 
and the product. Such team had the collaboration of professional ar-
chitects, engineers, pharmacists and chemists.

As LFM already has an area that can house the manufacturing 
plant, the conceptual design was developed in order to take advan-
tage of this space.

For the construction of a manufacturing plant for anticancer 
drugs, the preparation of a conceptual design was required, using 
software AutoCAD®, which details every compartment of the manu-
facturing plant. This resulted in the preparation of two manufacturing 
plants, because according to RDC #17/2010, article #12512, segre-
gated and dedicated facilities should be used for individual produc-
tion of certain hormones and cytotoxic substances, in order to avoid 
cross-contamination.

Therefore, because cytotoxic and hormonal anticancer drugs will 
be produced, it is essential the development of two independent con-

ceptual designs, with totally independent air, pressure systems and 
scrub rooms from each other.

Both manufacturing plants for cytotoxic and hormonal antican-
cer drugs  are provided with warehouses for active pharmaceutical 
ingredients (API); weighing room for raw materials; rooms for han-
dling and mixing raw materials; tablet compression room; raw ma-
terial encapsulation room, in the case of capsules; tablet-coating 
room, in the case of film-coated tablets; washing room for soiled 
utensils, stock room for clean equipment, storage room for utensils 
and equipment already washed; in-process control room; blistering 
room for tablets and capsules; packing room for tablets and cap-
sules, among others. 

It should be noted that the entries for raw material and packaging 
material will be completely independent of each other, as well as the 
exit for finished products and manufacturing residues, thus avoiding 
cross-contamination. The entire plant was designed to have minimal 
contact of the handler with the product, in order to avoid both product 
contamination and handler contamination.

There will be two locker rooms. One will be common to both plants, 
where the handler will wear the first scrub and a second room which 
will be independent for each manufacturing plant, where the handler 
will wear the second scrub, which will be suitable to avoid handler con-
tamination as well as product contamination. The second room will be 
provided with showers for decontamination of the handler.

The allocation system, cleaning classes and direction of the air-
flow in the plant for cytostatic anticancer drugs and medications will 
be allocated in order to avoid cross-contamination of the products. 
There will be independent air conditioning system and filters suitable 
for the filtration of each compartment of the plant. Pressure systems 
will be entirely controlled in each compartment.

The plants in question are in accordance with ISO classification 
14644-1 regarding cleaning classes, in addition to be provided with 
controlled pressure systems, thus avoiding the product contamina-
tion as recommended by RDC #17/2010.12 

The demand for manufacturing the selected drugs in this study 
will be approximately eight million pharmaceutical units, based on 
2012 consumption data.

RESULTS AND DISCUSSION
After surveying the market and assessing SUS needs, fourteen 

anticancer drugs were selected for domestic production by an official 
laboratory. 

Imatinib mesylate was selected because it has a high purchas-
ing value for SUS, as well as it is a drug listed in Ordinance #1,284, 
of May 26, 2010.5

Similarly, due to the high cost to SUS and wider clinical use, bi-
calutamide, capecitabine, and erlotinib hydrochloride were also se-
lected.

The other selected drugs were: hydroxyurea, mercaptopurine, 
megestrol acetate, anastrozole, cyclophosphamide, chlorambucil, 
melphalan, methotrexate, tamoxifen citrate and thioguanine, which 
are drugs listed on RENAME.6

According to the survey conducted by the committee led by INCA, 
Mercaptopurine, thioguanine, melphalan, chlorambucil, cyclophospha-
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mide and tamoxifen citrate, in addition to be listed on RENAME, they 
are drugs with a shortage in the current pharmaceutical market and, 
therefore, they were selected in this study. It is also noteworthy that 
they are essential drugs for the treatment of some neoplasms.13

As can be seen in Table 1, in 2007, 7 million pharmaceutical units 
were purchased, totaling approximately 60 million Brazilian reais in 
spending; while in 2008, a similar amount of units were purchased 
at a cost of 59 million Brazilian reais, considering a small decrease 
in spending.

In 2009, there was a considerable increase in public spend-
ing of more than 67 million Brazilian reais with the purchase of 
less than 6 million units. This is due to the high in prices of cer-
tain drugs compared to the previous year, such as bicalutamide, 
capecitabine, cyclophosphamide and methotrexate, which increas-
es boosted public spending.

In 2010, there was a significant increase in the percentage of 
purchase of more than 100% of purchase units compared to the pre-
vious year, with an annual cost of about 106 million Brazilian reais. 
This may be directly related to the significant increase in the inci-
dence of neoplasms in this period.

However, in the current period of 2011, there was a considerable 
drop in spending, which is around 41 million Brazilian reais, with the 
purchase of just under 9 million units. Such decline continued one 
year later, with approximately 32 million Brazilian reais spent in the 
purchase of just over 8 million pharmaceutical units.

However, this decline in public spending between 2011 and 2012 
is directly related to the considerable reduction of the bulk purchas-
es of some medications in the current period, such as Thioguanine 
40mg which fell by almost 50% in unit value.

It is noted, therefore, that most of the drugs studied had an in-
crease in the average unit price ranging between 2007 and 2012. 
However, some drugs showed no significant reduction or increase 
from one year to another, during the period analyzed.

This may be due to decentralization to purchase drugs, which 
currently takes place through direct purchase by municipal, state 
and federal hospitals individually, and makes the data extracted from 
comprasnet unreliable, since this only contains purchase data from 
federal institutions, and MS has higher expenditures than those sur-
veyed, because such data does not include purchase from state and 
municipal hospitals, the emergence of a new drug more effective in 
the treatment of certain neoplasms and the patent expiration of cer-
tain medications, such as imatinib mesylate, that had the patent ex-
pired in the end of 2011, among others.

Because of these issues, it is proposed that further studies 
should be developed to elucidate these questions, in order to assess 
the actual costs to MS with oral solid anticancer drugs.

Domestic production of anticancer drugs by an official laboratory 
is essential for the country because they are medications consid-
ered strategic for the Unified Health System (SUS), since many of 
these drugs are no longer of interest to the private sector, as it is the 
case of hydroxyurea, thioguanine, melphalan, chlorambucil and cy-
clophosphamide. Such drugs already have shortage issues accord-
ing to INCA.13

In recent months patients are suffering from a shortage of the 

drug asparaginase, which is the only one indicated to treat acute 
lymphoblastic leukemia, and there is no substitute.12 Although such 
medication is an injection and has not been discussed in this work, it 
highlights the importance to build a manufacturing plant for antican-
cer drugs in an official laboratory, thus reducing the country’s depen-
dence on supplies of some medications.

All drugs mentioned in this work can be target of PDP, because 
as evidenced, such products are strategic for Brazil, both for its high 
added value and for being drugs with no interest by the private sector.

CONCLUSION
Because cancer is a major public health problem in developing 

countries and accounts for millions of deaths annually worldwide, 
studies of this nature are essential to elucidate problems concern-
ing public production of anticancer drugs, ensuring people’s access 
to them.

The production of the anticancer drugs studied can be con-
sidered strategic to SUS, because such drugs are currently with a 
shortage problem, as it is the case of hydroxyurea and mercaptopu-
rine and the domestic production in an official laboratory could ad-
dress the lack of such medicines.

Furthermore, such drugs may be target of PDP (Partnership for 
Productive Development), which would involve a national private 
company to produce API and the official laboratory, which would be 
in charge to produce the medication. However, in order to accomplish 
such fact, it is essential the construction of a manufacturing plant for 
anticancer drugs in an official laboratory, which would make possible 
the domestic production of such class of drugs following the require-
ments of RDC #17/2010.12

Regarding Ordinance #1,284, of May 26, 2010, all study drugs 
may be included because such drugs are strategic, some due to the 
high added value, others due to shortage problems.

By surveying the market and the needs of SUS regarding the 
supply of anticancer drugs, it is observed that domestic manufac-
turing of such drugs by an official laboratory could meet the needs 
of SUS, thereby avoiding the shortage of anticancer drugs in the 
domestic public market, ensuring access of such drugs to the popu-
lation, in addition to the consolidation of such therapeutic classes in 
the official laboratories.

Table 1: MS spending with fourteen selected anticancer drugs in recent years 
and quantity purchased in units per year.

Total costs per year

Year Units

2007 7,266,631

2008 6,863,653

2009 5,697,265

2010 11,592,879

2011 8,691,628

2012 8,261,568

Total 48,373,624

Source: http://www.comprasnet.gov.br
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A AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE DA  
FASE PRÉ-ANALÍTICA NO SERVIÇO DE ANÁLISES 
CLÍNICAS DO HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS 

RESUMO
O setor de análises clínicas tem passado por um período de grandes transformações no campo epidemiológico, econômico e tec-

nológico. A incorporação de ferramentas de gestão laboratorial é necessária como forma de diminuir os custos e melhorar a qualidade 
dos serviços laboratoriais. A fase pré-analítica compreende todos os processos que ocorrem antes da amostra ser processada nos 
aparelhos e é responsável por um grande percentual de erros laboratoriais, sendo que o entendimento de suas causas se faz neces-
sário. A dificuldade para controlar variáveis pré-analíticas e realizar melhorias no processo são possíveis fatores que contribuem para 
a alta prevalência de erros nessa fase. Embora essa área esteja além da jurisdição do laboratório clínico, per se, a credibilidade do 
laboratório fica comprometida com erros nessa etapa. O objetivo deste artigo foi avaliar a frequência de erros pré-analíticos ocorridos 
no serviço de análises clínicas do Hospital Naval Marcílio Dias, no período de agosto a outubro de 2012. Um total de 329.582 testes 
foram realizados nesse período, desses 790 apresentaram algum tipo de erro, resultando numa frequência de 0,24% de erros. Os er-
ros pré-analíticos mais observados em nossa rotina foram hemólise (27,54%), seguidos de material não recebido (25,43%) e amostra 
insuficiente (18,49%). Esses dados estão de acordo aos citados na literatura científica internacional e assemelham-se aos reportados 
pelo Colégio Americano de Patologistas.

Palavras-chave: Indicadores de Qualidade em Assistência à Saúde; Laboratórios Hospitalares; Técnicas de Laboratório Clínico.

INTRODUÇÃO
O setor de Análises Clínicas/Medicina Laboratorial tem passado por um período de grande transformação no campo tecnológico, nas prá-

ticas de gestão e no perfil de sua clientela. No campo tecnológico, a incorporação de metodologias como biologia molecular, nanotecnologia, 
entre outras; nas práticas de gestão, a introdução de ferramentas como benchmarking, análises de processos, programas de acreditação e 
indicadores laboratoriais; e no perfil da clientela, o envelhecimento populacional e o aumento do poder aquisitivo dos cidadãos brasileiros.

Estima-se que em 2050 o número de idosos acima de 70 anos no Brasil será de aproximadamente 32,9% da população (atualmente re-
presentam 7,95%).

Calcula-se que o aumento na expectativa de vida da população acrescentará 40% a mais de ações e serviços na área de saúde, associa-
-se a esse fato a convivência ao mesmo tempo de doenças antigas e novas epidemias como dengue, aids, acidentes de trânsito, uso indevido 
de drogas, obesidade etc.1 
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Ainda no campo tecnológico, o menu de testes laboratoriais dis-
poníveis aos médicos tem expandido exponencialmente desde de 
1920 quando Folin e Wu usaram o primeiro teste de quantificação de 
glicose sérica. A lista atual de testes oferecidos por um grande labo-
ratório excede 3.000 analitos.2 

Diante desse novo cenário, toda a cadeia de saúde se vê pres-
sionada por uma demanda crescente por serviços, pela necessida-
de de incorporação de novas tecnologias e exames, e conseqüen-
temente um aumento nos custos de produção. Em contrapartida, a 
remuneração por procedimentos/exames não tem acompanhado o 
aumento desses custos, de forma que a gestão dos recursos deva 
ter sua eficiência aumentada com o intuito de compensar essas dis-
crepâncias.

A participação de um laboratório no diagnóstico é um proces-
so dinâmico que se inicia com a coleta do espécime diagnóstico e 
termina com a emissão de um laudo. O laboratório tem interfaces 
importantes com o paciente e com o clínico. Essas interações de-
mandam constantes atualizações de todos os profissionais envol-
vidos nas atividades laboratoriais.3 Conceitos oriundos da medicina 
baseada em evidências, de epidemiologia e ferramentas de gestão 
são instrumentos essenciais para que o produto (laudo) de todo o 
processo laboratorial, seja gerado satisfatoriamente e de maneira 
custo-efetiva.

A fase pré-analítica compreende todos os processos que ocor-
rem antes da amostra ser processada nos aparelhos (analisadores). 
A fase pré-analítica é onde se encontra a maior frequência de erros, 
os maiores riscos à saúde dos profissionais e ainda é a fase em que 
ocorrem as mais elevadas taxas de erro humano.4,5,6,7,8,9,10

Incluem-se como erros nessa fase: a seleção de testes/exames 
inapropriados, amostras inadequadas, transporte demorado ou con-
servação inadequada, pedidos de exames ilegíveis, punções incor-
retas, instruções ao paciente inadequadas (condição de jejum prévio, 
dieta especial, uso de medicamentos etc), identificação incorreta das 
amostras, volume insuficiente, entre outras.2,7,9,11

Erros nessa fase, normalmente, resultam em rejeição da amostra 
e como consequência temos: insegurança, insatisfação, transtornos 
e ansiedade aos médicos e pacientes; custos desnecessários, de-
mora na liberação do laudo, retrabalho, perda da confiança, seguran-
ça, confiabilidade e credibilidade no laboratório.

A dificuldade para controlar variáveis pré-analíticas e realizar 
melhorias no processo são possíveis causas para alta prevalência 
de erros nessa fase.

OBJETIVO
Este artigo tem o objetivo principal de avaliar a frequência de er-

ros pré-analíticos ocorridos no serviço de análises clínicas do Hospi-
tal Naval Marcílio Dias nos setores de hematologia, imunologia/hor-
mônios, bioquímica, parasitologia e microbiologia.

METODOLOGIA
Local de pesquisa

O Hospital Naval Marcílio Dias é um hospital geral que provém 
assistência a aproximadamente 41 especialidades. Os pacientes são 
oriundos do Sistema de Saúde da Marinha, composto por militares 
da ativa, da reserva e seus dependentes. Apresenta mais de 500 

leitos, serviços diversos (odontologia, fisioterapia, radiodiagnóstico, 
análises clínicas, anatomia patológica etc.), modernas instalações e 
corpo clínico altamente capacitado. 

Fazendo parte dessa estrutura temos o serviço de Análi-
ses Clínicas que tem uma equipe de coletadores (flebotomis-
tas) qualificados para coleta de amostras sanguíneas. O Ser-
viço de Análises Clínicas realiza por mês, aproximadamente, 
19.500 coletas de sangue e 110.000 exames nas áreas de he-
matologia, bioquímica, uroanálises, microbiologia, imunologia e 
parasitologia; o serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por 
semana, incluindo internação, emergência e serviço de pronto 
atendimento. Os diferentes setores são equipados com equipa-
mentos modernos, adquiridos pelo regime de comodato e repre-
sentam o “estado da arte” em termos de tecnologia e operacio-
nalidade. Diariamente o processo laboratorial é aferido por meio 
de controles internos de qualidade e mensalmente através dos 
ensaios de proficiência da Sociedade Brasileira de Patologia e 
Medicina Laboratorial.

Depois de validados tecnicamente, todos os resultados são trans-
mitidos pelos computadores aos diversos setores clínicos do hospital.

Todos os setores do laboratório possuem Procedimentos Ope-
racionais Padrão (POP) para seus diferentes processos, sendo os 
mesmos atualizados periodicamente. 

Critérios para inclusão de dados e parâmetros
Os dados provenientes de erros pré-analíticos foram obtidos 

pela da análise das rejeições de amostras e solicitações de no-
va coleta de amostra para execução de testes nos setores de: 
imunologia/hormônio, bioquímica, hematologia, parasitologia e 
microbiologia do Serviço de Análises Clínicas do Hospital Naval 
Marcílio Dias. Os dados foram coletados no período de agosto a 
outubro de 2012. Os profissionais de cada setor foram respon-
sáveis pelos critérios de aceitabilidade ou não das amostras, 
baseados no programa de qualidade interno do Serviço de Aná-
lises Clínicas.

Os critérios de rejeição utilizados neste artigo foram os seguin-
tes: total de amostras coaguladas, amostras acidentadas no setor, 
amostra com volume insuficiente, soro ou plasma hemolisado, con-
firmação de resultado pela área técnica, material coagulado, material 
colhido em tubo/recipiente inadequado, material extraviado/não rece-
bido pelo setor, amostra com relação anticoagulante/sangue inade-
quada, identificação errada da amostra.

A análise estatística foi realizada utilizando o programa Excel e 
os gráficos gerados no programa Prisma. Frequência e percentagem 
foram obtidas utilizando análise univariada. Os resultados foram ex-
pressos como percentagem (%).

RESULTADOS
Um total de 329.582 testes/exames foram realizados no período 

desse estudo, desses 790 testes apresentaram algum tipo de erro 
(0,24%) sendo que as três principais causas de erros pré-analíticos 
observadas foram decorrentes da hemólise (27,54%), seguida de 
material não recebido (25,43%) e amostra insuficiente (18,49%).

Os resultados obtidos podem ser visualizados nas tabelas e grá-
ficos abaixo:
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18,49% dos erros pré-analíticos, aproximando-se do estudo de Gui-
marães e cols. (2012).

CONCLUSÕES 
a) A frequência de erros pré-analíticos de nossa rotina laboratorial 

(0,24%) está em consonância com literatura científica internacio-
nal.

b) O erro pré-analítico mais freqüente foi decorrente da hemólise das 
amostras.

c) Amostras não recebidas pelo setor foi o segundo erro pré-analítico 
mais observado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Serviço de Análises Clínicas, a partir 

desses resultados, tem promovido um contínuo 
monitoramento dos erros pré-analíticos e prio-
rizado o treinamento dos militares e colabora-
dores envolvidos, principalmente, na coleta das 
amostras laboratoriais. Ressalta-se, ainda, a 
aquisição de um robô destinado a separação e 
etiquetagem de tubos laboratoriais, o que tem 
evitado a troca de amostras, bem como o au-
mento da segurança na identificação do espé-
cime sanguíneo. 

Guichês de autoatendimento para retirada 
de informações sobre dietas prévias, necessidade ou não de jejum e 
outras condições de coleta poderão ser disponibilizados aos nossos 
usuários num futuro próximo. 

Todas essas medidas visam ao aumento da segurança e satis-
fação de nossos usuários e à busca incessante por um serviço de 
excelência.
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Gráfico 1: Frequência relativa dos principais erros pré-analíticos 

DISCUSSÃO
Analisando-se a frequência de erro relativa de nosso estudo, ob-

serva-se que ela apresenta-se de acordo com a literatura interna-
cional. Em nosso estudo a mesma apresentou um valor de 0,24%, 
contra 1,52% de Chawla e cols., 0,74% de Stark e cols. e 1,4% de 
Goswami e cols.11,12,13  O Programa de Qualidade Laboratorial da As-
sociação Americana de Patologia (Q-Probe) tem reportado uma faixa 
de rejeição de amostra/espécime entre 0,30% a 0,83%.

A maior causa de erro na fase pré-analítica deveu-se à hemólise, 
aproximando-se dos resultados dos estudos de Chawla, 2010 e Sta-
rk, 2007.11,13 Fatores relacionados à coleta do espécime diagnóstico 
sanguíneo como: tempo máximo de aplicação do torniquete, proce-
dimento inadequado de constrição do músculo do antebraço, escolha 
adequada do calibre da agulha para venopunção podem aumentar a 
incidência da hemólise e por consequência a rejeição das amostras.14

Material não recebido pelo setor apresentou-se como a segunda 
causa de erros, com uma frequência relativa de 0,06% o que corres-
ponde a 25,45% dos erros pré-analíticos. Convém ressaltar que não 
há na literatura nenhum relato desse indicador laboratorial, o que foi 
motivo de surpresa para estes autores.

A falta de um setor específico para recebimento e distribuição 
das amostras, a baixa automação da fase pré-analítica de nossa ro-
tina e o baixo nível de integração dos setores de nosso laboratório 
podem ser possíveis causas dessa discrepância.

 A informatização da prescrição dos exames laboratoriais, ado-
ção de identificação eletrônica dos pacientes internados por meio 
de pulseiras com códigos de barras poderiam, também, minimizar 
esses erros.  

Amostra insuficiente foi a terceira causa de erro, ocupando 
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com erro

 % Erro
pré-analítico
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Amostra insuficiente 149 329.582 0,05 18,49
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Hemólise 222 329.582 0,07 27,54

Material coagulado 79 329.582 0,02 9,80

Material não recebido 205 329.582 0,06 25,43

Total 790 329.582 0,24 98,01
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ABSTRACT
The section of clinical analysis has gone through big changes in the economic, epidemiological and technological fields. There is a need 

to incorporate laboratory management tools in order to reduce the costs and improve the quality of clinical laboratory services. The pre-ana-
lytical phase includes all processes occurring before the sample is processed and it is responsible for a high frequency of laboratory errors. It 
is necessary to understand its causes. The difficulties in controlling pre-analytical variables and performing improvements in the process are 
possible factors that contribute to a high incidence of errors in this phase. Although this area is beyond the clinical laboratory jurisdiction, per 
se, the laboratory’s credibility is affected by errors in this phase. The purpose of this study was to assess the frequency of pre-analytical errors 
occurred in the clinical analysis service of the Hospital Naval Marcílio Dias, from August to October, 2012. A total of 329,582 tests were carried 
out during the period of this study, 790 of these tests showed some type of error, resulting in an error rate of 0.24%. The pre-analytical errors 
most observed were hemolysis (27.54%), followed by material not received (25.43%) and insufficient sample (18.49%). These data are in 
accordance with those cited in the international scientific literature and are similar to those reported by the American College of Pathologists. 

Keywords: Healthcare Quality Indicators; Hospital Laboratories; Clinical Laboratory Techniques

INTRODUCTION
The section of Clinical Analysis/Laboratory Medicine has gone through a period of big changes in the technological field, management 

practices and profile of their patients. In the technological field, with the incorporation of methodologies, such as molecular biology, nano-
technology, among others; in the management practices with the introduction of tools, such as benchmarking, process analysis, accredita-
tion programs and laboratory indicators; and in the profile of the patients with the aging population and the increasing purchasing power of 
Brazilian citizens.

It is estimated that in 2050 the number of people aged over 70 years in Brazil will be approximately 32.9% of the population (currently 
representing 7.95%).

It is estimated that the increase in life expectancy of the population will add 40% more in healthcare actions and services, and this fact is 
associated with the coexistence of both old and new epidemic diseases, such as dengue, AIDS, road traffic accidents, drug abuse, obesity, 
etc.1 

Also in the technological field, the laboratory test menu available to physicians has expanded exponentially since 1920 when Folin & Wu 
used the first test for blood glucose quantification. The current list of tests offered by a large laboratory exceeds 3,000 analytes.2 

Facing this new scenario, the entire healthcare chain is put under pressure by an increasing demand for services, the need to incorporate 
new technologies and tests, and consequently an increase in production costs. In contrast, the fee for procedures / tests has not matched the 

Received on 7/29/2013                                       
Accepted for publication on 8/1/2013

1 Master’s degree in Pharmacology/Neurosciences from UFPR. E-mail: fcodagnone@gmail.com. 
2 Master’s degree in Sciences with emphasis on Hematology from UFRJ.
3 Clinical Analysis Specialist.
4 Clinical Analysis Specialist.
5 Specialization degree in Clinical Analysis from SBAC.
6 Clinical Analysis Specialist. 



32
 I A

rq
. B

ra
s.

 M
ed

. N
av

al
, R

io
 d

e 
Ja

ne
iro

, 7
3 

(1
): 

27
 - 

32

increase in these costs, so that the management of resources should 
be efficiently increased aiming to compensate for these discrepancies.

The participation of a laboratory diagnosis is a dynamic process 
that begins with the collection of the diagnostic specimen and ends 
with the issuance of a report. The laboratory has important inter-
faces with the patient and the clinician. These interactions require 
constant updates of all professionals involved in the laboratory activ-
ities.3 Concepts derived from evidence-based medicine, epidemiol-
ogy and management tools are essential for the product (report) of 
the whole laboratory process in order to be generated satisfactorily 
or cost-effectively.

The pre-analytical phase includes all processes occurring before 
the samples are processed in devices/equipment (analyzers). The 
pre-analytical phase is where the highest frequency of errors, the 
greatest risks to healthcare professionals are found and it is also the 
phase that the highest rates of human error occur.4,5,6,7,8,9,10

Errors included in this phase are: selection of inappropriate 
tests/investigation, inadequate samples, slow delivery or improp-
er storage, illegible ordering tests, incorrect punctures, inappro-
priate patient instructions (fasting condition, special diet, medica-
tion use, etc.), misidentification of samples, insufficient volume, 
among others.2,7,9,11

Errors in this phase usually result in rejection of the sample and 
this consequently results in: insecurity, dissatisfaction, disorders and 
anxiety to physicians and patients; unnecessary costs, delay in re-
leasing the report, rework, loss of trust, safety, reliability and credi-
bility in the laboratory.

The difficulties in controlling pre-analytical variables and per-
forming improvements to the process are possible causes for the 
high prevalence of errors in this phase.

OBJECTIVE
This study has the main objective to assess the frequency of 

pre-analytical errors occurred in the clinical analysis service of Hos-
pital Naval Marcílio Dias in the sections of hematology, immunology / 
hormones, biochemistry, parasitology and microbiology.

METHODOLOGY

Research site
The Hospital Naval Marcílio Dias is a general hospital providing 

medical service in approximately 41 specialties to patients coming 
from the Navy Healthcare System, comprising active 
duty, reserve military and their dependents. It provides 
over 500 beds, various services (dentistry, physical 
therapy, diagnostic radiology, clinical analysis, ana-
tomical pathology, etc.), modern facilities and highly 
trained clinical staff. 

As part of this structure, the Clinical Analysis ser-
vice has a team of collectors (phlebotomists) qualified 
to collect blood samples. The Clinical Analysis Ser-
vice performs monthly about 19,500 blood collections 
and 110,000 tests in hematology, biochemistry, uri-
nalysis, microbiology, immunology and parasitology. 
The service operates 24 hours a day, seven days a 

week, including hospitalization, consultation and emergency ser-
vice. The different sections are equipped with modern equipment, 
acquired by commodatum agreement and represent the “state-of-
the-art” in terms of technology and operability. Laboratory process 
is daily measured by internal quality controls and monthly through 
proficiency testing of the Brazilian Society of Pathology and Labo-
ratory Medicine.

After technically validated, all results are transmitted by comput-
er to various clinical sections of the hospital.

All laboratory sections have Standard Operating Procedures 
(SOP) for their different processes, and they are updated periodically. 

Inclusion criteria for data and parameters
Data from pre-analytical errors was obtained by analyzing the 

rejection of samples and requests for new sample collection to run 
tests in the sections of: immunology / hormone, biochemistry, hema-
tology, parasitology and microbiology of Clinical Analysis Service, 
Hospital Naval Marcílio Dias. Data was collected from August to Oc-
tober 2012. Professionals in each section were responsible for the 
criteria to whether accept or not the samples, based on internal qual-
ity program of Clinical Analysis Service.

The rejection criteria used in this work were as follows: total of 
clotted samples, samples damaged in the section, sample with insuf-
ficient volume, hemolyzed serum or plasma, result confirmation by 
technical area; coagulated material; material withdrawn in inappro-
priate tube/container; material misplaced/not received by the sec-
tion, sample with inappropriate anticlotting/blood ratio, misidentifica-
tion of sample.

Statistical analysis was performed using Excel software and 
graphics generated in Prisma software. Frequency and percentage 
were obtained using univariate analysis. The results were expressed 
as a percentage (%).

RESULTS

A total of 329,582 tests/investigations were carried out during the 
period of this study, 790 of these tests showed some type of error 
(0.24%) and the main three causes of pre-analytical errors observed 
were due to hemolysis (27.54%), followed by material not received 
(25.43%)  and insufficient sample (18.49%).

The results can be seen in the following tables and figures: 

Table 1: Absolute and relative frequency of errors by sections  

Frequency of 
tests with error 

Total 
tests 

% tests
 with error

 % Pre-analytical 
error

Accident in the section 27 329,582 0.01 3.35

Insufficient sample 149 329,582 0.05 18.49

Confirmation of result 108 329,582 0.03 13.40

Hemolysis 222 329,582 0.07 27.54

Clotted Material 79 329,582 0.02 9.80

Material not received 205 329,582 0.06 25.43

Total 790 329,582 0.24 98.01

*Note: Other laboratory errors account for the remaining 1.99% 
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Figure 1: Relative frequency of main pre-analytical errors 

DISCUSSION

Analyzing the frequency of error in our study, we observe that, 
it is in accordance with the international literature. In our study, this 
frequency  was 0.24%, vs. 1.52% of Chawla et al., 0.74% of Stark 
et al. and 1.4% of Goswami et al.11,12,13  The Laboratory Quality 
Program of the American Association of Pathology (Q-Probe) has 
reported a rejection range for sample/specimen between 0.30% 
and 0.83%.

The major cause of error in the pre-analytical phase was 
due to hemolysis, which was similar to the results of Chawla, 
2010 and Stark, 2007.11,13 Factors related to collection of diag-
nostic blood specimen, such as: maximum time for tourniquet 
application, inappropriate procedure for forearm muscle con-
striction, inappropriate choice of gauge for venipuncture, could 
increase the incidence of hemolysis and consequently the re-
jection of samples.14

Material not received by the section was the second cause of 
errors, with a relative frequency of 0.06%, which corresponds to 
25.45% of pre-analytical errors. It is worth mentioning that, to the 
surprise of these authors, there are no reports of this laboratorial 
indicator in the literature.

The lack of a specific section to receive and distribute the sam-
ples, the low automation of pre-analytical phase in our routine and 
the low level of integration in the sections of our laboratory could be 
possible causes of such discrepancy.

Computerizing laboratory tests prescription, adopting electronic 
identification of patients admitted through wristbands with barcodes 
could also minimize these errors.  

Insufficient sample was the third cause of error, accounting for 
18.49% of pre-analytical errors, which is similar to the study of Gui-
marães et al. (2012).

CONCLUSIONS

a) The frequency of pre-analytical errors in our routine laboratory 
(0.24%) is in line with the international scientific literature;

b) The most frequent pre-analytical error was due to hemolysis of 
the samples;

c) Samples not received by the section was the second most seen 
pre-analytical error;

FINAL CONSIDERATIONS
Based on these results, the Clinical 

Analysis Service has promoted a continuous 
monitoring of pre-analytical errors and prior-
itized the training of the military and cowork-
ers involved, mainly in collecting laboratory 
specimens. It should also be emphasized 
the acquisition of a robot intended to sep-
arate and label the laboratory tubes, which 
has prevented the exchange of samples, as 
well as increased the safety in identifying the 
blood specimen. 

Self-service information desks to obtain 
information regarding previous diet, need of 

fasting or other conditions for collections will be available to the pub-
lic in the near future. 

All these measures are aimed to increase the safety and satis-
faction of our users and the relentless pursuit for excellence in the 
service.
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GESTÃO DO CONHECIMENTO COMO ESTRATÉGIA 
PARA ALCANÇAR A QUALIDADE DE VIDA NO 
TRABALHO DE ENFERMAGEM

                                                                   Nilmar Cavalcanti Magalhães1

                                                                         Sheila Nascimento Pereira de Farias2

                                                                   Liane Gack Guellman3

                                                                  CF(S) Ana Beatriz de Alcantara Menezes4                                                       

RESUMO
A pesquisa teve como objetivo identificar estratégias apontadas por enfermeiros assistenciais para se alcançar a qualidade de vida no traba-

lho. Método: trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa. A coleta dos dados foi realizada entre os meses de agosto e novembro 
de 2009, seguindo um roteiro para o desenvolvimento das etapas. Os sujeitos do estudo foram 16 enfermeiros atuantes nos diversos cenários de 
prática de um hospital escola da cidade do Rio de Janeiro. Com relação aos aspectos éticos, o estudo foi aprovado pelo comitê de ética da Escola 
de Enfermagem Anna Nery (Protocolo nº 045/2009). Resultados: para o grupo de participantes, ações estratégicas destacadas que orientam a 
adequabilidade da instituição hospitalar no sentido da gestão do conhecimento, refletindo na qualidade de vida no trabalho, foram a contratação 
de recursos humanos, o investimento na comunicação com o trabalhador de enfermagem, o comprometimento no trabalho. Discussão: com os 
avanços científicos e técnicos relacionados à saúde, o profissional de enfermagem, atualmente, congrega mais conhecimento ao serviço que de-
senvolve do que profissionais de outras décadas, e vale destacar que tal realidade consiste na disponibilidade de meios de informação e formas 
de se buscar o conhecimento para subsidiar as ações de trabalho na enfermagem. Conclusão: identificou-se nas discussões dos profissionais 
uma valorização sobre a necessidade de se criar alternativas de prevenção e promoção de saúde no ambiente de trabalho, destacando-se nesse 
caminho a gestão do conhecimento como uma importante estratégia para o alcance da qualidade de vida no trabalho.

Palavras-chave: Qualidade de Vida; Gestão do Conhecimento; Enfermagem.

INTRODUÇÃO
Na crescente complexidade das organizações públicas e privadas de prestação de serviços de saúde, num mercado cada vez mais com-

petitivo, tem determinado a necessidade de estruturação de novas formas de organizar os processos de trabalho nessa área, que respondam 
a uma demanda social por serviços de eficiência e qualidade. Nesse contexto, a saúde passa a ser um processo essencial para o desenvol-
vimento humano, havendo uma maior consciência de sua importância no desenvolvimento social e econômico dos indivíduos, principalmente 
sua repercussão na percepção da qualidade de vida no trabalho.1 

Ao passo que o sistema de saúde sofre importantes reconfigurações por forte influência de novos modelos de gerência em serviço e a 
utilização de tecnologias no processo de trabalho para atender às demandas do mercado competitivo, nos damos conta de que vivemos um 
tempo de mudanças contínuas, uma época de desafios cada vez maiores, em que o conhecimento se constitui numa mola propulsora de 
riquezas em todos os seguimentos de mercado, onde o aprender assume papel fundamental e cujo suporte básico são as tecnologias da 
informação e comunicação.2 

A gestão do conhecimento é o processo pelo qual a organização gera riqueza, a partir do seu conhecimento ou capital intelectual, enquan-

1Mestre em Enfermagem pela Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro do Núcleo de Pesquisa em Enfermagem 
na Saúde do Trabalhador, integrado ao Departamento de Enfermagem de Saúde Pública. E-mail: nilmar.nathalia@gmail.com. 
2Doutora em Enfermagem, docente da Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro do Núcleo de Pesquisa em 
Enfermagem na Saúde do Trabalhador, integrado ao Departamento de Enfermagem de Saúde Pública. Rio de Janeiro, Brasil.
3Doutora em Enfermagem, docente da Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro do Núcleo de Pesquisa em 
Enfermagem na Saúde do Trabalhador, integrado ao Departamento de Enfermagem de Saúde Pública
4Mestre em Enfermagem pela Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro, encarregada da Divisão de Ensino Superior da 
Escola de Saúde do Hospital Naval Marcílio Dias, membro do Núcleo de Pesquisa em Enfermagem na Saúde do Trabalhador, integrado ao Departamento 
de Enfermagem de Saúde Pública. 
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to esse mencionado capital intelectual ou conhecimento se destaca 
como “qualquer coisa valorizada pela organização que esteja contida 
nas pessoas, ou seja, deriva de processos, de sistemas e da cultu-
ra organizacional, conhecimento e habilidades individuais, normas e 
valores, bases de dados, metodologias, software, licenças, marcas e 
segredos comerciais”.3

Ao encontro dessas transformações, a gestão do conhecimen-
to, também denominada por alguns autores por capital intelectual,2,3 

além de ser um tema bastante discutido na atualidade, leva à refle-
xão de que a administração convencional efetivada através de regras 
estabelecidas, ordens claras e maquinações bem tencionadas, con-
tribui para que os trabalhadores alcancem os objetivos definidos e os 
resultados esperados não encontrem mais eco, tornando-se desse 
modo, contraproducente para as organizações atuais.4 

Apesar dos conceitos e teorias de gestão do conhecimento esta-
rem bem documentados, evidencia-se uma ausência de proposições 
que orientem a implementação da gestão do conhecimento nas or-
ganizações, haja vista a dificuldade de articular teoria e prática.

Nesse sentido, cada vez mais, para criar e estabilizar posição de 
vantagem competitiva sustentável, as melhores organizações estão 
investindo na aplicação de conceitos como aprendizagem, conheci-
mento e competência.4  

Do mesmo modo, diante das complexidades e a incerteza, as or-
ganizações têm procurado superar suas deficiências de aprendizagem 
para fazer frente aos novos desafios e, assim, reconhecer suas oportu-
nidades e, por conseguinte, atenderem às demandas de mercado que 
a cada dia exige o desenvolvimento das pessoas e seu maior envolvi-
mento com os resultados, evidenciando nesse sentido a preocupação 
com a qualidade de vida dos trabalhadores envolvidos nessa gestão.5

Contudo, no cenário organizacional dos serviços de saúde, a ad-
ministração e a liderança focalizam funções mais delicadas e mais 
importantes visto que os trabalhadores estão interessados em for-
ças sistêmicas e aprendizagem coletiva. Desse modo, seus dirigen-
tes assumem os papéis de projetista, guia e professor com a res-
ponsabilidade de capacitar os outros, buscar e promover mudanças 
conciliando “o desejo de continuidade com o desejo de ser criativo, 
assumir riscos, promover a aprendizagem propiciando às pessoas 
o desenvolvimento de conhecimentos sistêmicos que concatenam 
com a percepção de suas necessidades, como por exemplo, a QVT 
(qualidade de vida no trabalho)”.5

No entanto, o que se percebe é que para se obter êxito nos re-
sultados de suas ações estratégicas gerenciais através dos serviços 
prestados, diante das novas responsabilidades administrativas, es-
pecificamente nesse estudo no que tange ao papel do enfermeiro, os 
estabelecimentos de saúde têm buscado calcar na formação de seus 
recursos humanos um conjunto de competências, proporcionando 
assim o saber fazer, agregando benefícios ao processo organiza-
cional, superado as curvas de maturidade em níveis de formação 
técnica e acadêmica do trabalhador, o que resulta na formação de 
um enfermeiro com conhecimentos, habilidade e competências em 
todos os aspectos administrativos.6 

Apesar das diferentes abordagens atuais sobre o tema “compe-
tências”, percebe-se que ainda tem sido estabelecida por conceitos 
elaborados no final do século XXI por pesquisadores de países ame-
ricanos e europeus, classificadas em três grandes eixos: conheci-

mento (saber), habilidade (saber fazer) e atitudes (saber ser/agir).6 

Na enfermagem, diante das responsabilidades e demandas ca-
da vez maiores, enfermeiros líderes – administradores competentes, 
na tentativa de buscar instrumentos e estratégias que favoreçam o 
atendimento das importantes dimensões de seus papéis, estão en-
volvidos de forma ativa em reformas no atendimento de saúde extre-
mamente necessárias inter-relacionando a QVT no processo de tra-
balho, indo além dos modelos transformacionais das suas realidades 
de trabalho. Nesse caminho aparecem diversos conceitos novos de 
liderança e administração na enfermagem, com foco na complexida-
de e necessidade dos serviços de saúde.7 

No que se refere aos modelos organizacionais contemporâneos 
de atendimento de saúde, é importante destacar que a gestão por 
competências no âmbito da saúde está muito além da definição de 
especificações de capacidade para ocupação de um cargo, pois isso 
envolve estratégias diferenciadas como: processo de comunicação 
na enfermagem; flexibilidade; criatividade; trabalho em equipe; toma-
da de decisão; gestão integrada de processo; competências na en-
fermagem e na gestão em saúde.5  

Contudo, é relevante destacar que as competências individuais e 
organizacionais estão atreladas à complexidade e especificidade de 
cada organização de saúde, além dos objetivos e metas estabeleci-
das, cabendo a cada profissional sua implementação.5,8  

Diante do exposto, a pesquisa teve como objetivo identificar as es-
tratégias apontadas por enfermeiros assistenciais para se alcançar a 
qualidade de vida no trabalho baseadas na gestão do conhecimento. 

METODOLOGIA
Tratou-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa. O 

cenário foi o Hospital São Francisco de Assis (HESFA) que, desde 
sua criação, funciona em um prédio cuja data remonta ao ano de 
1876 e caracteriza-se por prestação de atendimento de saúde em 
nível primário e secundário. 

A opção por esse cenário deveu-se ao fato de a referida institui-
ção de saúde desenvolver atividades de assistência, ensino, pesqui-
sa e extensão com um enfoque multi e interdisciplinar. Cada unidade 
apresentava sua especificidade assistencial; no entanto, trabalhavam 
interligadas, referenciando e contrarreferenciando serviços e clientes, 
sendo que a demanda de atendimento em todas elas era espontânea 
ou por encaminhamento do próprio Sistema Único de Saúde (SUS).

A equipe de funcionários que atuava na referida instituição era 
composta de enfermeiros, médicos infectologistas, pediatra, nutri-
cionista, assistente social, psicóloga, recepcionistas e profissionais 
para o administrativo. Contudo, somente foram considerados para 
amostra do estudo os profissionais enfermeiros, que corresponde-
ram a 33,3% do quadro funcional do cenário de estudo. No entanto, 
apenas 16 (66,6%) consentiram em participar do estudo.

Esclarecendo os respectivos critérios, destacou-se para inclusão 
na amostra do estudo: fazer parte do quadro funcional da instituição; 
ter disponibilidade para participar das sessões; comparecer a todas 
as sessões; ser enfermeiro graduado; estar disposto a participar do 
estudo voluntariamente e consentir, através de assinatura no termo 
de consentimento livre e esclarecido. 

Como critério de exclusão ficou estabelecido que sujeitos que 
estivessem em desacordo com todos os critérios de inclusão expli-
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citados e desejassem retirar sua participação no decorrer do estudo 
não fariam parte do estudo.

Escolheram-se os enfermeiros por ser categoria hegemônica e um 
dos maiores contingentes nos serviços de saúde na atualidade, além 
de ser uma das poucas categorias profissionais que despendem gran-
de parte de seu tempo na assistência à clientela diariamente nos hos-
pitais, realizando grande quantidade de atividades e procedimentos.9 

Os instrumentos utilizados para a produção dos dados nortea-
ram os passos da pesquisa para a coleta dos mesmos e a entrada ao 
campo. Em função do objetivo traçado neste artigo, utilizou-se como 
instrumento para coleta de dados, um formulário para caracterização 
dos sujeitos e um guia de perguntas norteadoras para o desenvolvi-
mento do grupo focal como técnica de produção de dados. 

A coleta dos dados foi realizada entre os meses de agosto e novem-
bro de 2009, seguindo um roteiro para o desenvolvimento das etapas. 
Para a realização do grupo focal o trabalho foi dividido em três fases, on-
de primeiramente houve um convite aos participantes, seguido de prepa-
ração para a atividade e, por conseguinte, o encontro com os mesmos, 
concluindo com a transcrição e compilação dos dados produzidos.

Para agrupar as informações, foi organizada uma matriz com as 
categorias definidas, o que permitiu evidenciar com mais clareza a 
posição dos atores em relação às questões discutidas nos grupos.

A última fase denominada tratamento de dados, foi subdividida em 
três itens para melhor sistematizar o processo, estabelecidos em: orde-
nação, classificação e análise, propriamente dita que, segundo os pres-
supostos da análise de conteúdo, consiste em um método que favorece 
a obtenção das mensagens subliminares, ou seja, identifica os significa-
dos intrínsecos nas entrelinhas “o dito pelo não dito”, porque em estudos 
dessa natureza é fundamental se apropriar de conceitos que estão além 
das falas, para o alcance da dimensão subjetiva do problema.10

Ressalta-se que a análise de conteúdo foi utilizada também por ser 
considerada uma das formas adequadas à investigação qualitativa em 
saúde, ademais, esta considera que na produção da palavra, elabora-
-se ao mesmo tempo um sentido e operam-se transformações.11

Com relação aos aspectos éticos, foi indispensável a autorização 
expressa da instituição de saúde campo deste estudo para a coleta 
dos dados e do Comitê de Ética da Escola de Enfermagem Anna 
Nery (Protocolo nº 045/2009). Além disso, todos os participantes as-
sinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, atendendo 
ao disposto na Resolução 196/96, do Ministério da Saúde, que trata 
de Pesquisas com Seres Humanos, logo assim que foram informa-
dos sobre os objetivos e rumos da pesquisa, bem como de seus di-
reitos como participantes, a saber: que a pesquisa não prevê riscos, 
inclusive financeiros, para os sujeitos. 

RESULTADOS     
Os trabalhadores foram em sua maioria do sexo feminino e de-

sempenhavam 40 horas de atividades semanais, sendo que desse 
total, 10 horas eram destinadas, de acordo com o regimento interno 
institucional, a atividades de extensão, pesquisa e ensino. 

Adotou-se para o estudo, o conceito de estratégia definido aqui 
como ações que visam facilitar a obtenção e multiplicar o rendimen-
to e a qualidade dos resultados do processo contínuo de trabalho.12  

Para o grupo de participantes, ações estratégicas que orientam a 
adequabilidade da instituição hospitalar no sentido da gestão do conhe-

cimento, refletindo na QVT dos trabalhadores seria a contratação de re-
cursos humanos, principalmente através de concursos públicos e medi-
das administrativas igualitárias que resultariam na promoção da saúde 
e qualidade de vida no trabalho dos enfermeiros do cenário de estudos.

O grupo identificou também como sendo uma importante estraté-
gia para a promoção da saúde e da qualidade de vida no trabalho no 
contexto estudado, o investimento na comunicação com o trabalha-
dor de enfermagem, e sugeriram oportunamente a técnica de grupo 
focal como valorosa ferramenta para a produção de dados a fim de 
consubstanciar o gerenciamento dos fatores que interferem na quali-
dade de vida do trabalhador de enfermagem.

Identificou-se como outro importante aspecto na discussão do 
grupo, a questão do comprometimento no trabalho.

DISCUSSÃO 
A partir do processo de comunicação, estabelece-se a interação en-

tre as pessoas, lembrando que a mensagem e seus efeitos dependem 
de múltiplas variáveis, necessitando-se sempre do feedback do receptor 
para verificar se realmente houve a compreensão da mensagem.13 

A comunicação na enfermagem é conceituada como uma com-
petência que possibilita, por meio de um processo compreensivo, 
compartilhar mensagens enviadas e recebidas, estabelecendo um 
fluxo contínuo e circular de energia no qual seus elementos intera-
gem e, continuamente, influenciam uns sobre os outros.5

Azaléia (2009) entende que “a comunicação nas organizações 
de saúde é de fundamental importância para que haja integração 
eficaz [...] uma comunicação eficiente é elemento vital de uma orga-
nização de sucesso, interliga os funcionários, fazendo com que eles 
interajam entre si”, (informação verbal). 

De igual modo, evidenciou-se o quanto é necessária  comunica-
ção nos processos de trabalho da enfermagem, o que leva a depre-
ender que o papel do enfermeiro não se restringe a executar técnicas 
ou procedimentos, pois mais do que isso, propõem-se a uma ação 
cuidadora abrangente que implica, entre outros aspectos, desenvol-
ver habilidade de comunicar-se em seus contextos de atuação, o que 
pode ser sumarizado por Petrônia (2009) “[...] a comunicação que es-
tabelecemos com nossos semelhantes surge do meio ambiente em 
que nos relacionamos”, (informação verbal).

Ancorado nas informações verbais, percebe-se que o papel do en-
fermeiro tem de estar centrado em um foco diferente do tradicional trans-
missor de informações, passando a ser integrador e gestor nos serviços.

É igualmente relevante destacar que as discussões do grupo re-
velam que no momento em que há identificação dos valores pesso-
ais do trabalhador com os valores da organização, há o sentimento 
de sucesso e realização pessoal e, consequentemente, maior com-
prometimento, maior prazer no exercício do trabalho, com menos 
pressão e estresse, fatores esses diretamente relacionados à quali-
dade de vida dos colaboradores. 

Desse modo, os programas de QVT não podem ser desenvol-
vidos sem se avaliar questões relacionadas à cultura e ao clima 
organizacional.14  

Observou-se ainda que algumas das falas do grupo, além de 
enfatizarem a importância da capacitação dos recursos humanos, 
acrescentam os benefícios dessa estratégia, destacando uma ou ou-
tra dimensão que é a sócio organizacional. Percebeu-se também que 
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o trabalhador de enfermagem, na concepção do grupo, é visto como 
mola propulsora do sistema organizacional, o que reforça a relevân-
cia de se prezar por sua formação continuada e permanente.

Quanto a esses achados, ressalta-se o treinamento como funda-
mental para o exercício da atividade de enfermagem, sendo este de 
extrema relevância para que se alcance a segurança nas atividades 
exercidas, diminuindo, portanto, a carga negativa de que o temor da 
realização inadequada tome conta da vida do trabalhador. Assim, é 
um dos requisitos essenciais para o exercício laboral em qualquer 
área, de grande relevância para o trabalho na área de saúde.15

Com a oferta de tecnologias e dispositivos para configuração e 
fortalecimento de redes de saúde, a humanização aponta para o es-
tabelecimento de novos arranjos entre trabalhadores e gestores do 
sistema, fomentando a participação efetiva da população, provocan-
do inovações em termos de compartilhamento de todas as práticas 
de cuidado e de gestão.16  

Sobre o comprometimento do trabalho, apontou-se a necessida-
de de implementações de ações conjuntas com a gerência para o 
desenvolvimento de atividades que poderiam suprir as necessidades 
do trabalhador, além de valorizar aquele cujo desempenho ocorre 
através do comprometimento com seu papel na instituição. 

Um dos motivadores mais poderosos, embora mal utilizado por 
um administrador, na criação de um clima motivador é o reforço posi-
tivo, denominado feedback positivo, considerado energizante porque 
valida os esforços do empregado. Por sua vez, o feedback negativo 
faz com que o trabalhador se sinta punido pelas suas tentativas e, 
quando usado de forma consistente, leva a pessoa à desistência.17 

Nesse sentido, as organizações também devem reconhecer a 
necessidade do oferecimento de incentivos em nível valorizado pe-
los empregados. Isso exige que a empresa e seus administradores 
entendam os valores coletivos dos funcionários e crie um sistema de 
recompensa coerente.6  

Além de melhorias no setor de trabalho como estratégia para 
aderência e satisfação do trabalhador, para a reestruturação do car-
go, é preciso considerar ainda a reação das pessoas frente às diver-
sas tentativas de mudança de trabalho segundo Petúnia (2009)“[...] 
realizar uma mudança no ambiente de trabalho não é uma simples 
tarefa, há de se considerar a diversidade” (informação verbal). 

Por isso, torna-se necessário pesquisar as diferenças individuais 
antes da concepção e da aplicação de um programa de melhoria de 
QVT.7 Características como idade, tempo de serviço na organização, 
valores, percepções, atitudes, motivações e capacidades influem no 
desenrolar das experiências e nos resultados desejados em matéria 
de crescimento da produtividade e de satisfação no trabalho. Essas 
diferenças individuais refletem-se na maneira como cada um reage 
frente a tarefas mais enriquecidas. 

Nessa linha de raciocínio, reforça-se a importância de reconhe-
cer o trabalhador como um sujeito que necessita expressar/ampliar 
seu potencial criativo continuadamente para que este perceba seu 
trabalho como parte de si e produto de sua ação. No entanto, para 
acolher o trabalhador, é preciso compreender o desenvolvimento hu-
mano como resultante de um contexto histórico, cultural e interpes-
soal, com inter-relações complexas entre os sujeitos em desenvolvi-
mento e os contextos que estão inseridos.6 

Como ocorre com outros profissionais, no serviço de enferma-

gem, estes trabalhadores vêm obtendo aumento no conteúdo do seu 
conhecimento, ou apresentam-se com disposição aumentada para 
esse conhecimento, tanto para executar o trabalho, quanto para en-
frentá-lo como algo positivo. 

Nesse sentido, pode-se depreender que o grupo, além de sentir 
que o trabalho tem um significado para si, também quer acreditar que 
seus elementos estão contribuindo para uma organização que fun-
ciona de acordo com princípios dos quais possam se orgulhar. Enfim, 
é necessário que todo esse contexto seja respeitado quando se pen-
sa em QVT para os profissionais que empreendem seus esforços em 
uma instituição pública de saúde.

A produção de conhecimento e as transformações decorrentes dos 
investimentos em tecnologia e programas educativos possibilitam uma 
constante mudança nos processos de trabalho das organizações.5

Com as novas tendências gerenciais, sob o paradigma dominante 
da globalização e avanço tecnológico, as organizações de saúde têm 
assumido nova postura, mostrando-se racionais e ao mesmo tempo 
inteligentes, buscando desempenhar suas funções dentro dos padrões 
de qualidade total, bem como proporcionando melhor qualidade de vi-
da no trabalho de seus colaboradores, de tal forma que eles se sintam 
motivados a produzir com eficiência, e obedecendo ao princípio de oti-
mização do tempo, o que leva a crer que tais mudanças acarretaram 
uma necessidade de aprendizagem de novos papéis e o desenvolvi-
mento de novas habilidades pelos líderes administradores.5 

A partir dos avanços científicos e técnicos relacionados à saúde, 
o profissional de enfermagem, atualmente, congrega mais conheci-
mento ao serviço que desenvolve do que profissionais de outras dé-
cadas, e vale destacar que tal realidade consiste na disponibilidade 
de meios de informação e formas de se buscar o conhecimento para 
subsidiar as ações de trabalho na enfermagem. 

Obtendo mais conhecimento, a expectativa dos profissionais de 
enfermagem é de realizarem ações diferentes, mais qualificadas e 
pautadas na competência, uma vez que trabalhadores fundamenta-
dos no conhecimento modificam a realidade do trabalho e são apre-
ciados pelos resultados que obtém, logo, sua satisfação no trabalho 
é identificada como um fator determinante para a QVT.

Apesar da disposição aumentada de seus recursos humanos pa-
ra a aprendizagem e o desenvolvimento de seu capital cultural, com 
a finalidade de se alcançar a QVT, as instituições hospitalares têm 
monitorado as práticas de gestão de pessoas, através de levanta-
mento diário das operações de trabalho, revelando paradoxalmente, 
índices de rotatividade pessoal com investimentos em capacitação 
e desenvolvimento, comprovando assim a importância de se criar e 
manter um ambiente de trabalho e um clima organizacional que con-
duza a excelência do desempenho, à plena participação e ao cresci-
mento pessoal e da organização.18

Também, pode-se dizer a esse respeito, que o processo de qua-
lidade de vida é alinhado com o processo de qualidade total, e têm o 
objetivo de proporcionar aos funcionários o gerenciamento de sua saú-
de e estilo de vida, condições de bem-estar pessoal e profissional, me-
lhoria dos relacionamentos interpessoais, visando ao equilíbrio entre 
mente e corpo, desenvolver de forma próativa a melhoria da satisfação 
com o trabalho, melhoria das práticas de saúde e redução de riscos.18 

Ainda no aspecto da qualidade de vida no trabalho, é importan-
te destacar que o conhecimento dos recursos humanos necessita 
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ser administrado.4 Nesse sentido, é importante que a enfermagem 
compreenda que “a capacidade de gerenciar o intelecto humano e 
de convertê-lo em produtos e serviços úteis, está rapidamente se 
tornando a habilidade executiva crítica do momento” e que em con-
sequência “tem havido uma enxurrada de interesses no capital inte-
lectual, na criatividade, na inovação e na organização que aprende, 
mas surpreendentemente pouca atenção tem sido dada ao gerencia-
mento do intelecto profissional”.19

 Tal descuido é considerado surpreendente, porque os benefícios do 
gerenciamento do conhecimento são percebidos em grandes setores de 
serviços inclusive nos de assistência à saúde do usuário interno e exter-
no, ou seja, beneficia a saúde do próprio trabalhador de enfermagem.19

Por fim, é importante compreender que a presença de contradi-
ções nesses processos de mudança ocorridos no contexto de atua-
ção da enfermagem não deve ter o poder de se constituir num impas-
se para operacionalizar a gestão do conhecimento como estratégia 
para alcançar a QVT de enfermagem e sim, ter a capacidade de pos-
sibilitar a reflexão ativa acerca do processo de trabalho da enferma-
gem, em seus elementos constituintes: objetos, meios e instrumen-
tos e finalidades, mais especificamente dentro do contexto do SUS, 
incluída num mundo de informações que perpassam por constan-
tes inovações tecnológicas, como estimuladoras de mudanças para 
agregar valor às ações desenvolvidas pela enfermagem.3 

CONCLUSÕES 
Identificou-se que de acordo com os dados evidenciados quanto 

à caracterização dos enfermeiros participantes do estudo, observou-
-se que 78% do grupo investigado pertencia ao sexo feminino, tor-
nando possível destacar o problema de gênero, teoricamente cons-
truído cultural e politicamente na profissão. Notou-se ainda que 75% 
da amostra encontra-se entre 30 e 40 anos de idade, considerando 
uma faixa etária jovem-adulta.

Identificou-se nas discussões dos profissionais uma valorização 
sobre a necessidade de se criar alternativas de prevenção e promo-
ção de saúde no ambiente de trabalho, fazendo com que o trabalho 
seja agente ativo desse processo, nesse caminho a gestão do co-
nhecimento foi destacada pelo mesmo como uma importante estra-
tégia para o alcance da QVT.

Contudo, é relevante destacar que novas investigações devem ser 
realizadas para que os fatores externos a instituição de saúde analisa-
da, como as condições políticas, econômicas e sociais, sejam pesqui-
sadas, visto que de alguma forma podem interferir na percepção que 
esses trabalhadores possuem sobre a qualidade de vida no trabalho.

Quanto às limitações do estudo, teve-se a dificuldade de formar 
os grupos para a produção dos dados, em detrimento às justificativas 
expressas por cada sujeito do estudo, como inadequações de horários 
dado os múltiplos empregos, o que levou a diversas reformulações das 
estratégias de coleta de dados de modo a contornar esse problema. 
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KNOWLEDGE MANAGEMENT AS A STRATEGY TO 
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ABSTRACT
The study aimed to identify strategies pointed by nurses to achieve the quality of work life. Method: this is a descriptive study with a 

qualitative approach. Data collection was carried out between August and November 2009, following a step development guide. Study sub-
jects were sixteen nurses working in different practice settings of a university hospital in the city of Rio de Janeiro. With regard to ethical 
aspects, the study was approved by the ethics committee of the Anna Nery School of Nursing (Protocol #045/2009). Results: the group 
of participants highlighted strategic actions in the hospital towards knowledge management, aimed at improving the quality of work life. 
These actions were the hiring human resources, investment in communication with the nursing staff, and the work commitment. Discus-
sion: With the scientific and technical advances related to healthcare, currently, the nursing professional brings together more knowledge 
to the service provided than professionals in other decades. It is noteworthy that such reality comprises the availability of information and 
ways to get the knowledge to support the work actions in nursing. Conclusion: this discussion with professionals identified the need to 
create alternatives for health promotion and prevention in the workplace, especially in knowledge management as an important strategy 
for achieving the quality of work life. 

Keywords: Quality of life; Knowledge Management; Nursing.

INTRODUCTION
The increasing complexity of public and private healthcare organizations in a market increasingly competitive has determined the need to 

build new ways of organizing work processes in this area that would meet a social demand for effective and quality services. In this context, 
Health becomes an essential process for human development, with a greater awareness of its importance in social and economic develop-
ment of individuals, particularly its impact on the perception of the quality of work life.1 

While healthcare system suffers major reconfigurations due to the strong influence of new service management models and the use of 
technologies in the work process to meet the demands of the competitive market, we realize that we live in a time of continuous change, a 
time of increasing challenges, in which knowledge is a driving force of wealth in all market segments, where learning takes a key role and in 
which basic support is information and communication technologies.2 
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Knowledge management is the process by which the organiza-
tion generates wealth from its knowledge or intellectual capital. The 
so-called intellectual capital or knowledge stands out as “something 
valued by the organization that comes from its employees, i.e., de-
rived from processes, systems and organizational culture, individual 
knowledge and skills, standards and values, databases, methodolo-
gies, software, licenses, brands and trade secrets”.3

To face these changes, knowledge management – also called by 
some authors as intellectual capital –2,3 is a subject widely discussed 
today. The discussion leads to the reflection that conventional man-
agement effected with the rules set forth, clear orders and well-in-
tentioned machinations contributes to help workers to reach the set 
goals and the expected results, do not find more echo, which would 
make it counterproductive for the current organizations.4

Although the concepts and theories of knowledge management 
are well documented, there is clearly a lack of propositions to guide 
the implementation of knowledge management in organizations, giv-
en the difficulty of linking theory and practice.

In this sense, in order to increasingly create and stabilize a sus-
tainable competitive advantage position, the best organizations are 
investing in the application of concepts such as learning, knowledge 
and skills.4  

Similarly, given the complexity and uncertainty, organizations 
have sought to overcome their learning challenges to face the new 
challenges, thus recognizing their opportunities and meet the market 
demands that each day requires the development of people and their 
greater involvement with the results, showing in this sense the con-
cern with the quality of life of workers involved in this management.5

However, in the healthcare organizational context, management 
and leadership focus on more delicate and more important functions 
since the workers are interested in systemic forces and collective 
learning. Thus, their leaders assume the roles of designer, guide 
and teacher with the responsibility to empower others to seek and 
promote changes harmonizing “the desire for continuation with the 
desire to be creative, taking risks, promoting learning and enabling 
people to develop systemic knowledge that concatenate with the 
perception of their needs, such as QWL (quality of work life)”.5

Nevertheless, what we see is that, in order to get successful re-
sults in their managerial strategic actions through the services pro-
vided, given the new administrative responsibilities, particularly in 
this study regarding the nurse’s role, healthcare institutions have 
sought to establish a set of skills on their human resources training, 
thus providing the know-how, adding benefits to the organizational 
process, overcoming the maturity curves at the technical and ac-
ademic level of the worker, which results in a nurse’s training with 
knowledge, skills and expertise in every administrative aspect.6 

Despite the different current approaches regarding the topic 
“skills”,  it is noticed that this has still been established by concepts 
developed in the late XXI century by researchers from American 
and European countries, classified in three main areas: knowledge 
(know), skill (know how) and attitudes (how to be/act).6 

In nursing, given the responsibilities and increasing demands, 
nurse leaders – competent administrators –, in the attempt to seek 
tools and strategies favoring to fill out the major dimensions of their 

roles, are actively involved in the healthcare reforms which are ex-
tremely required and interrelates with QWL in the work process, go-
ing beyond the transformational models of their work realities. In this 
case, several new concepts of leadership and management in nurs-
ing emerge, focusing on the healthcare complexity and needs.7 

With regard to contemporary healthcare organizational models, 
it is important to highlight that the management according to skills in 
healthcare is far beyond the definition of ability specifications in order 
to take the position, because it involves different strategies, such as: 
communication process in nursing; flexibility; creativity; teamwork; 
decision making; integrated process management; skills in nursing 
and healthcare management.5  

However, it is worth noting that the individual and organizational 
skills are related to the complexity and specificity of each healthcare 
organization, in addition to the objectives and targets set, and each 
professional is responsible for their implementation.5,8  

Given the above, the study aimed to identify the strategies point-
ed by nurses to achieve the quality of work life based on knowledge 
management.

METHODOLOGY
This was a descriptive study with a qualitative approach. The set-

ting was Hospital São Francisco de Assis (HESFA), which since its 
creation, operates in a building which date back to 1876 and is char-
acterized by the provision of primary and secondary healthcare. 

This setting was chosen due to the fact that this healthcare fa-
cility develops healthcare, teaching, research and outreach activities 
with a multi- and interdisciplinary approach. Each unit had their spe-
cialty; however, they worked interconnected by referring and count-
er-referring services and patients, and the demand for care in all of 
them was spontaneous or by referral from the Unified Health System 
(Sistema Único de Saúde, SUS) itself.

The staff working at this facility was comprised of nurses, infec-
tologists, pediatrician, nutritionist, social worker, psychologist, recep-
tionists and office workers. However, only professional nurses were 
considered for the study sample, accounting for 33.3% of the work-
force in the study setting. However, only 16 (66.6%) consented to 
take part in the study.

To clarify the respective criteria, the following was highlighted for 
inclusion in the study sample: to be part of the facility staff; to have 
availability to attend the sessions; to attend all sessions; to be a grad-
uated nurse; to be willing to take part in the study voluntarily and to 
give his/her consent by signing the consent form. 

As exclusion criteria, it was established that subjects who were in 
disagreement with all inclusion criteria described above and wished 
to withdraw their participation during the study would not take part 
of the study.

The nurses were chosen as they are the hegemonic category 
and currently one of the largest contingents in healthcare, in addi-
tion to be one of the few professional groups who spend most of 
their time to assist patients daily in hospitals, performing a significant 
amount of activities and procedures.9 

The tools used to produce data guided the research procedure 
developed to acquire and insert them into the field. Considering the 
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purposes of this study, a form was used as a tool to collect data in or-
der to characterize the subjects. Additionally, a script was used with 
the leading questions to develop the focus group as a technique to 
produce data. 

Data collection was conducted between August and Novem-
ber 2009, following a step development guide. To conduct the focus 
group, the work was divided into three phases. Firstly, there was an 
invitation to the participants, followed by preparation for the activity 
and then the meeting with the participants. Finally the transcription 
and compilation of the data produced was completed.

To gather the information, a matrix was organized with defined 
categories, showing more clearly the position of the actors in relation 
to the matters discussed in the groups.

The last phase is called data processing, which was subdivided 
into three items to better systematize the process, as follows: order-
ing, classification and analysis per se which, according to the as-
sumptions of the content analysis consists of a method favoring the 
collection of subliminal messages, i.e., identifying the intrinsic mean-
ing between the lines, “said the unsaid”, because  in such studies, 
it is critical to detect concepts that are beyond words, to reach the 
subjective dimension of the problem.10

It is noteworthy that the content analysis was also used as it is 
considered one of the appropriate means for the qualitative investi-
gation in healthcare. In addition, this considers that in the production 
a word, a sense is developed at the same time as transformations 
are operated.11

With regard to ethical aspects, it was mandatory the express au-
thorization by the healthcare facility, which was the study site for data 
collection, and by the Ethics Committee of the Anna Nery School of 
Nursing (Protocol #045/2009). In addition, all participants signed an 
Informed Consent Form, in compliance with provisions of the Minis-
try of Health Resolution 196/96 regarding Human Studies, after they 
were informed about the objectives and goals of the study, as well 
as about their rights as participants, namely: that the study does not 
foresee risks, including financial, to the subjects. 

RESULTS 
The workers were mostly women and performed 40 hours of 

weekly activities, and of this total, 10 hours were intended, accord-
ing to the institutional bylaws, for outreach, research and teaching 
activities. 

The concept of strategy was adopted in this study, which is here 
defined as actions aimed at facilitating and multiplying the yield and 
quality of the results of the ongoing work process.12  

The group of participants highlighted the following strategic ac-
tions to guide the hospital towards knowledge management, thus 
improving workers’ QWL: the hiring of human resources, mainly 
by public competitive examinations and equalitarian administrative 
measures that would result in health promotion and quality of work 
life of the nurses in the study scenario.

The group also identified as an important strategy for promoting 
health and quality of work life in the analyzed context, the investment 
in communication with the nursing staff, and also suggested time-
ly the focus group technique as a valuable tool for data production 

to substantiate the management of factors that affect the quality of 
work life of nursing workers.

The matter of commitment at work was identified as another im-
portant aspect in the group discussion.

DISCUSSION 
From the communication process, the interaction between peo-

ple is established, keeping in mind that the message and its effects 
depend on multiple variables, always requiring feedback from the 
recipient to see if there was a real understanding of the message.13 

Communication in nursing is conceptualized as a skill that 
allows, through a comprehensive process, to share messages 
sent and received, establishing a continuous flow and circulating 
energy in which the elements interact and continuously influence 
one another.5

Azaléia (2009) considers that, communication in healthcare or-
ganizations is of crucial importance, so that in order to achieve effec-
tive integration [...] an effective communication is essential to a suc-
cessful organization, interconnecting workers, and promoting their 
interaction with each other (oral information). 

Similarly, it was evidenced how much communication is required 
in the nursing work processes, which leads to conclude that the 
nurse’s role is not restricted to perform techniques or procedures, 
because more than that, their comprehensive care action is pro-
posed to imply, among other aspects, the development of the ability 
to communicate in their contexts of action, which can be summarized 
by Petrônia (2009) “[...] the communication we have with our fellows 
comes from the environment in which we live (oral information).

Based on the oral information, it is noticed that the nurse’s 
role has to be centered on a different focus from the traditional 
information provider, thus becoming an integrator and a manager 
of services.

It is also worth noting that the group discussions reveal that at 
the time there is an alignment between the worker’s personal values 
and the organization’s values, a feeling of success and personal ful-
fillment arises with greater commitment, greater pleasure in work 
performance, with less pressure and stress, all factors considered to 
be directly related to the employees’ quality of life. 

Thus, QWL programs cannot be developed without addressing 
issues related to cultural and organizational aspects.14  

It was also observed that some of the group statements, in ad-
dition to emphasizing the importance of human resources training, 
added the benefits of this strategy, highlighting one or another so-
cial-organizational dimension. It was also noticed that the nursing 
worker, in the group conception, is seen as a driving force of the 
organizational system, which reinforces the relevance to appreciate 
their continuous and ongoing education.

Regarding these findings, training is emphasized as fundamen-
tal to the practice of nursing activity, and this is extremely important 
to achieve safety to perform activities, thereby reducing the negative 
burden of the fear of inadequate performance taking charge of the 
employee’s life. Thus, this is one of the essential requirements for 
work practice in any area of great relevance in the healthcare field.15

With the supply of technologies and devices for configuration 
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and strengthening of the healthcare network, humanization points 
out to the establishment of new arrangements between workers and 
system managers, promoting an effective participation of the pop-
ulation, triggering innovations in sharing all practices of care and 
management.16  

Regarding work commitment, it was pointed out the need to im-
plement joint actions with the management to develop activities that 
could meet the needs of the worker, in addition to value those whose 
performance is due to commitment to their role in the institution. 

One of the most powerful motivators, although misused  by a 
manager to create a motivating environment is the positive reinforce-
ment, called positive feedback, considered energizing because it 
validates the efforts of the employee. Conversely, negative feedback 
makes the employee feels punished for his attempts and, when used 
consistently, leads this person to quit.17 

Accordingly, the organizations should also recognize the need 
to offer incentives at a level appreciated by the employees. This re-
quires that the company and their managers understand the collec-
tive values of the employees and create a coherent rewarding sys-
tem.6  

In addition to improvements in the labor sector as a strategy for 
worker compliance and satisfaction, the restructuring of position also 
requires the consideration of people’s reaction regarding the various 
attempts to change work according to Petúnia (2009) [...] to make a 
change in the work environment is not a simple task, diversity should 
be considered (oral information). 

Therefore, individual differences should also be studied before 
conception and application of an improvement program in QWL.7 
Characteristics such as age, time working in the organization, val-
ues, perceptions, attitudes, motivation and abilities, affect the experi-
ences and the desired outcomes in terms of productivity growth and 
work satisfaction. These individual differences are reflected in the 
way one reacts against the more enriched tasks. 

In this line of thought, it is reinforced the importance of recogniz-
ing the employee as an individual who needs to express / expand his 
potential creativity continuously in order to perceive his work as part 
of himself and a product of his action. However, in order to accommo-
date the worker, human development should be understood as the 
result of historical, cultural and interpersonal context, with complex 
interrelationships between developing subjects and the contexts they 
are inserted.6 

As with other professionals, the nursing workers have been in-
creasing their content of knowledge, or are provided with enhanced 
provision for such knowledge, both to perform work and to face it as 
something positive. 

In this sense, it can be concluded that the group, in addition to 
feel that work has meaning for them, also wants to believe that their 
elements are contributing to operate the organization based on the 
principles they can be proud of. Finally, it is necessary to take into 
consideration the whole context when considering QWL for profes-
sionals who undertake their efforts in a public healthcare facility.

The production of knowledge and changes arising from invest-
ments in technology and educational programs allow a continuous 
change in the work processes of organizations.5

With the new managerial trends, under the dominant paradigm 
of globalization and technological advancement, healthcare organi-
zations have assumed a new position, rational and at the same time 
intelligent, aiming to perform their duties within the standards of total 
quality, as well as providing better quality of work life of their employ-
ees, so that they feel motivated to produce efficiently, and following 
the principle of time optimization, which suggests that these changes 
have led to a need to learn new roles and develop new skills by the 
management leaders.5 

From the scientific and technical advances in the healthcare 
field, the nursing worker currently brings together more knowledge 
to the service provided than health professionals in other decades, 
and it is noteworthy that such a reality comprises the availability of 
information and ways to get knowledge to support the actions in the 
nursing work. 

By getting more knowledge, the nursing workers are expected to 
perform different and more qualified actions, guided by skills, since 
workers with a solid knowledge change the reality of work and are 
appreciated by the results obtained. Therefore, their job satisfaction 
is identified as a decisive factor for QWL.

Despite the enhanced provision of their human resources for 
learning and development of their cultural capital, aiming to achieve 
QWL, hospital facilities have monitored the people management 
practices by daily surveying the work operations. Paradoxically, it has 
been noted its results in the rates of staff turnover with investments in 
training and development, thus proving the importance of elaborat-
ing and maintaining a work and organizational environment that fos-
ters excellence in performance, full participation and personal and 
organizational growth.18

Furthermore, it can be said, in this regard that, the process of life 
quality is aligned with the overall quality process, and aims to pro-
vide to the employees management of their health and lifestyle, good 
conditions for personal and professional wellness, improvement of 
interpersonal relationships, in order to find a balance between mind 
and body, development of a proactive improvement of job satisfac-
tion, improvement of healthcare practices and risk reduction.18 

Also regarding the quality of work life, it is important to note 
that knowledge of human resources needs to be managed.4 In this 
sense, it is important that the nurses understand that “the ability to 
manage human intellect and convert it into useful products and ser-
vices is rapidly becoming critical as a performance skill today" and 
consequently, "there has been a flurry of interest in intellectual cap-
ital, creativity, innovation and in the organization that learns. Never-
theless, surprisingly little attention has been given to the manage-
ment of the professional intellect ".19

 Such neglect is considered surprising, because the benefits of 
knowledge management are perceived in large service sectors, in-
cluding in the healthcare of the internal and external user, i.e., it also 
benefits the health of their own nursing worker.19

Finally, it is important to understand that the presence of con-
tradictions in these processes of change occurring in the context of 
nursing performance, should not have the power to be an impasse to 
operationalize the knowledge management as a strategy to achieve 
QWL in nursing but to have the ability to enable the active reflection 
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on the nursing working process, on their composing elements: ob-
jects, means and instruments and purposes, more specifically  in the 
SUS context, including a world of information that undergoes contin-
uous technological innovation, as triggers changes that add value to 
the actions undertaken by nursing.3 

CONCLUSION 
According to the data characterizing the nurses participating in 

the study, women accounted for 78 percent of the studied subjects, 
making it possible to highlight the gender issue, theoretically con-
structed culturally and politically in this profession. It was further not-
ed that 75 percent of the sample are between thirty and forty years 
old, considered as a young-adult age group.

The discussion with professionals identified the need to create 
alternatives for health promotion and prevention in the workplace, 
which makes the work an active agent in this process. In this sense, 
knowledge management was pointed out as an important strategy 
to achieve QWL.

However, it is worth noting that further investigations should be 
carried out in order to study the external factors of this healthcare 
facility, such as political, economic and social conditions, since they 
may somehow interfere with these workers’ perception on quality of 
work life.

Regarding the limitations of the study, it was difficult to make 
groups to produce data, due to reasons expressed by each study 
subject, such as incompatibility of schedules due to multiple jobs 
carried out by the nurses, which led to several reformulations in the 
strategy to collect data in order to bypass this problem.  
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COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO HOSPITAL DAS 
FORÇAS ARMADAS: OS PRIMEIROS CINCO ANOS

1 T ODTEx – Fabiano Maluf 1

RESUMO
Objetivo: relatar a experiência do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Forças Armadas (CEP-HFA) a partir de sua criação em 

janeiro de 2006 e realizar o levantamento dos protocolos apreciados durante os primeiros cinco anos de funcionamento. Método: trata-se de 
uma avaliação descritiva e documental, de caráter exploratório, retrospectivo, e de abordagem quantitativa, na modalidade estudo de caso. 
Resultados: durante o período avaliado, 66 protocolos de pesquisa foram apreciados, sendo 5 projetos retirados. Os resultados evidenciaram 
que 60 destas pesquisas pertenciam à área temática do Grupo III e que 1 protocolo pertencia ao Grupo II, ou seja, pesquisa para o desenvol-
vimento de um novo fármaco. Quanto ao propósito dos projetos, observou-se a seguinte distribuição: 20 trabalhos de conclusão de curso de 
graduação; 11 pesquisas institucionais realizadas no HFA; 10 monografias de especialização lato sensu; 5 pesquisas realizadas para publica-
ção em periódicos; 4 dissertações de mestrado; 4 pesquisas realizadas em outra instituição que não o HFA; 2 teses de doutorado; 03 projetos 
de iniciação científica;  1 pesquisa realizada para ser apresentada em congresso científico e 1 projeto multicêntrico. Discussão: o relato das 
atividades do CEP-HFA, no período estudado, revelou a legitimidade do processo de análise ética dos protocolos assim como o compromisso 
de seus membros com vistas à proteção dos sujeitos de pesquisa e mostra a progressiva consolidação do trabalho desempenhado. Conclu-
são: pode-se concluir que o HFA tem buscado se adequar aos preceitos e normas éticas vigentes, com a constituição de elementos de apoio 
importantes nessa missão.

Palavras-chave: Comitês de Ética em Pesquisa; Ética em Pesquisa; Bioética; Hospitais Militares.

INTRODUÇÃO

A preocupação com a ética em pesquisa com seres humanos se confunde com a própria gênese da Bioética. Em termos concretos, es-

ta preocupação surge com os abusos cometidos contra os prisioneiros de guerra nos campos de concentração nazista durante a Segunda 

Guerra Mundial que despertou a atenção da comunidade científica, exigindo responsabilidade e compromisso durante a condução dos ex-

perimentos envolvendo seres humanos.

Inúmeros acordos, declarações e diretrizes para a condução de pesquisas com seres humanos, dentro de padrões éticos, foram elabo-

rados e difundidos a partir do julgamento e condenação dos médicos nazistas. Foi a resposta da comunidade científica diante da pressão 

exercida pela opinião pública.

No Brasil, o primeiro documento que trata do assunto surgiu em 1988. O Ministério da Saúde (MS) publicou, por meio do Conselho Nacio-

nal de Saúde (CNS), a Resolução 1/88. No entanto, sua pouca aceitação e operacionalidade deram lugar à Resolução 196/96 a qual estipula 

as diretrizes e normas regulamentadoras para as pesquisas envolvendo seres humanos no país.1

1 Assistente da Odontoclínica do Hospital das Forças Armadas. E-mail:maluffabiano@bol.com.br.

Recebido em 11/6/2013 
Aceito para publicação em 1/8/2013
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Essa Resolução, bastante ampla e abrangente, passa a ser o 

principal documento referenciado em todo tipo de investigação com 

seres humanos e não somente naquelas do campo da saúde.1Essas 

normas foram o resultado do que pensava a sociedade brasileira na-

quela oportunidade, constituindo efetivo instrumento de concretiza-

ção da cidadania e de defesa dos direitos humanos.

A resolução traz as diretrizes para análise ética, a ser feita 

inicialmente pelo próprio autor do projeto e estabelece que toda 

pesquisa que envolva o ser humano deve ser aprovada, antes de 

ser iniciada, por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) indepen-

dente do pesquisador, orientando assim, uma reflexão quanto a 

riscos e benefícios.2 Determina, também, a criação da Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), para acompanhar e co-

ordenar todo o processo.2

Este artigo tem como objetivo resgatar as atividades desenvol-

vidas na fase inicial do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

das Forças Armadas (CEP-HFA), que possibilita não só compor a 

história do Comitê, como também visualizar a sua evolução no pe-

ríodo compreendido entre 2006 a 2011 e o contexto no qual está 

inserido.

MÉTODOS 

O trabalho, de natureza descritiva e documental,3 tem como ca-

racterística ser um estudo exploratório, retrospectivo e de aborda-

gem quantitativa4 que utilizará como referência o estudo de caso.3

Para alcançar os objetivos propostos foi dimensionada a totalida-

de de projetos protocolados e arquivados na secretaria do CEP-HFA 

no período compreendido entre 2006 a 2011. Foram analisadas as 

informações contidas nos campos de preenchimento obrigatório de 

todas as folhas de rosto para pesquisas envolvendo seres humanos 

dos protocolos de pesquisa submetidos ao CEP-HFA.3

Os dados foram coletados contendo os itens necessários para 

o alcance dos objetivos propostos e os resultados foram apresen-

tados em dados numéricos por meio de frequência absoluta e fre-

quência relativa.

RESULTADOS

Após autorização da instituição por meio do Boletim Interno (BI) nº 

50/HFA de 14 de março de 2012 (folha 298) e concordância do CEP-

-HFA para o acesso de seus arquivos, foi realizado o levantamento 

dos projetos existentes na secretaria do Comitê, no período estudado.

Quanto à distribuição anual dos projetos, observou-se um au-

mento gradativo de protocolos analisados com uma pequena os-

cilação no ano de 2011, a saber; no ano de 2006 foram submeti-

dos 5 projetos (7,6%); no ano de 2007 também 5 (7,6%); no ano 

de 2008 foram 10 (15,1%); no ano de 2009 foram 9 (13,6%); no 

ano de 2010 foram 20 (30,3%) e no ano de 2011 foram 17 proje-

tos (25,8%).

Com relação ao quantitativo de projetos submetidos para avalia-

ção verificou-se 66 protocolos registrados. Destes, 5 projetos foram 

arquivados, ou seja, foram retirados do processo de apreciação por-

que os pesquisadores não se manifestaram quanto às pendências 

verificadas pelo Comitê. Portanto, a amostra deste artigo contou com 

61 projetos analisados.

Quanto à área temática das pesquisas, a Resolução 196/96 

classifica os projetos em Grupos I, II e III de acordo com as di-

ferentes áreas, a complexidade e critérios de risco. No Grupo I 

encontram-se os projetos referentes às áreas temáticas especiais 

como as pesquisas em genética humana; reprodução humana; 

novos equipamentos, insumos e dispositivos; novos procedimen-

tos; populações indígenas; biossegurança e pesquisas com coo-

peração estrangeira.

No Grupo II encontra-se a área temática relativa a novos fárma-

cos, vacinas e testes diagnósticos, ou seja, os projetos multicêntri-

cos. O Grupo III compreende todos os outros temas não enquadra-

dos nesses dois grupos de áreas temáticas especiais. No CEP-HFA, 

dos 61 projetos analisados, 60 eram do Grupo III (98,3%) e apenas 

1 (1,7%) era do Grupo II.

Quanto ao local de realização das pesquisas, encontrou-se 

44 (72,1%) dos projetos conduzidos no âmbito do HFA e 17 

(27,9%) desenvolvidos em outras instituições, de ensino e saú-

de, públicas e privadas. Esse resultado ratifica a missão do HFA 

no intuito de desenvolver de maneira permanente o ensino e a 

pesquisa, haja vista os programas de residência médica reali-

zados anualmente.

Quanto ao propósito dos projetos, observou-se a seguinte dis-

tribuição: 20 trabalhos de conclusão de curso de graduação; 11 

pesquisas institucionais realizadas no HFA; 10 monografias de es-

pecialização lato sensu; 5 pesquisas realizadas para publicação em 

periódicos; 4 dissertações de mestrado; 4 pesquisas de residência 

médica; 2 teses de doutorado; 3 projetos de iniciação científica; 1 

pesquisa realizada para ser apresentada em congresso científico e 

1 projeto multicêntrico.

É oportuno resgatar a Resolução 346/05 que trata dos projetos 

multicêntricos. Essas pesquisas são caracterizadas por serem con-

duzidas em dois ou mais centros, sempre com um protocolo comum, 

mas com uma administração central e um centro único para receber 

e processar os dados.5

DISCUSSÃO

Historicamente, os CEP nascem como resposta às implica-

ções morais do desenvolvimento técnico-científico na área bio-

médica, depois que foi desvendado que é possível, em nome da 

pesquisa e do progresso do conhecimento, cometer crimes he-

diondos contra a humanidade e contra os mais elementares di-

reitos do cidadão.6

Sustentada pela teoria Principialista, a Resolução 196/96 in-

corpora, sob a ótica dos indivíduos e das coletividades, os qua-

tro referenciais básicos da Bioética: autonomia, beneficência, não-

-maleficência e justiça; e visa assegurar os direitos e deveres que 
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dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos de pesquisa 

e ao Estado.7

O campo de atuação da resolução é ampliado e diversificado, 

ao incluir não somente as pesquisas biomédicas, mas também as 

pesquisas nas áreas educacional, sociológica, ambiental, nutricio-

nal, psicológica, econômica e física, ou seja, não se limita somente 

àquelas situações em que os procedimentos experimentais (invasi-

vos) intervêm diretamente nos sujeitos.1

A resolução preconiza que as instituições nas quais se realizem 

pesquisas envolvendo seres humanos devem constituir um CEP, 

conforme suas necessidades. Nesse sentido, o CEP-HFA foi criado 

pela Portaria nº 06 HFA do Gabinete do Diretor (GAB-DIR), de 13 de 

janeiro de 2006 e publicado o ato de sua criação no BI nº 12/HFA de 

17 de janeiro de 2006.

É oportuno ressaltar que, embora o ato de sua constituição ocor-

ra em 2006, foram realizados diversos contatos e orientações acerca 

dos pré-requisitos para cadastramento junto à CONEP ainda no ano 

de 2005, por iniciativa da Divisão de Pesquisa do Departamento de 

Ensino e Pesquisa (DEP) do HFA.

Os CEP podem variar na composição dos membros, de acor-

do com seu regimento interno, dependendo das especificidades 

da instituição e das linhas de pesquisa a serem analisadas, po-

rém devem incluir a participação de profissionais da área de saú-

de, das ciências exatas, sociais e humanas, incluindo, por exem-

plo, juristas, teólogos, sociólogos, filósofos, bioeticistas e, pelo 

menos, um membro da sociedade representando os usuários da 

instituição.2 À instituição cabe disponibilizar o espaço físico, bem 

como os recursos (material e humano) necessários para o bom 

andamento dos trabalhos.

Nesse contexto, a primeira tentativa de composição do CEP-HFA 

necessitou de ajustes, uma vez que a CONEP orientou que não po-

deria haver membros que fizessem parte da Direção do HFA ou de 

entidades com caracterizado vínculo com a Direção, como o repre-

sentante dos usuários.

Assim, foi publicada a primeira composição válida do Comitê por 

meio da Portaria nº 68 HFA/GAB-DIR, de 4 de abril de 2006, publica-

da no BI nº 101/HFA, de 29 de maio de 2006, com o primeiro registro 

aprovado junto à CONEP.

A composição do CEP-HFA, no período estudado, respeitou os 

requisitos da multidisciplinaridade, a representação dos usuários e 

a representação de gênero, preceitos corroborados pela Resolução 

196/96, além de se buscar equivalência numérica entre membros mi-

litares e civis, sem caracterizar, como membros do CEP, precedência 

funcional ou hierárquica.

Os CEP não têm uma função estritamente cartorial e buro-

crática, desempenham um papel consultivo e educativo e servem 

como espaços para discussão e reflexão ética. Ao aprovar um 

projeto de pesquisa, o CEP passa a ser corresponsável pela par-

te ética do projeto.7,8

A Resolução 196/96 determina que as agências de fomento à 

pesquisa e o corpo editorial das revistas científicas devem exigir 

documentação comprobatória de aprovação do projeto pelo CEP, 

configurando assim, um “mecanismo de controle” capaz de modifi-

car o comportamento do pesquisador e garantir a manutenção do 

princípio ético da justiça e o respeito à dignidade e integridade do 

sujeito de pesquisa.8

A CONEP representa a base estrutural, como instância na-

cional, de um sistema que conta com a participação de mais de 

600 CEP locais, espalhados por todo o território nacional e devi-

damente cadastrados. Também de composição multi e transdis-

ciplinar, têm natureza consultiva, deliberativa, normativa e edu-

cativa. Possui a função de desenvolver a regulamentação sobre 

a proteção dos sujeitos de pesquisa, ser um centro de recursos, 

coordenar os CEP, bem como apreciar, aprovar e acompanhar os 

protocolos de pesquisa em áreas temáticas definidas como espe-

ciais pela Resolução 196/96.

Desse modo, o sistema CEP-CONEP efetiva o controle social9 

sobre as práticas científicas, qualificando-as do ponto de vista da 

ética, evitando indução, imposição, exploração dos mais vulnerá-

veis, abusos, exposição a riscos inúteis e, acima de tudo, danos 

previsíveis. Ressalta a missão de garantir e resguardar a integri-

dade, os direitos e liberdades fundamentais dos voluntários par-

ticipantes da pesquisa, assegurando à sociedade que a pesquisa 

estará sendo feita de forma eticamente correta e que o interesse e 

o bem-estar do ser humano prevalecerá sobre o interesse da so-

ciedade e da ciência.10

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A existência de diretrizes e resoluções para delimitar critérios éti-

cos na prática de pesquisa com seres humanos nem sempre fornece 

a garantia requerida de que estes serão adotados e cumpridos na 

íntegra, no entanto auxiliam a construção de uma cultura bioética 

necessária para a consolidação de normas e valores morais na co-

munidade acadêmica.

O que se espera de pesquisadores e estudantes é que se com-

prometam com a tarefa de submissão e avaliação ética, não se li-

mitando a uma mera ação técnica,9 mas sim uma crescente assi-

milação e incorporação crítica das recomendações existentes na 

Resolução 196/96 e demais legislações.

Em virtude dos fatos mencionados e pelo período de existência e 

permanência do CEP-HFA, pode-se concluir que o HFA tem buscado 

se adequar aos preceitos e normas éticas vigentes, com a constitui-

ção de elemento de apoio fundamental nessa missão.
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RESEARCH ETHICS COMMITTEE OF ARMED FORCES 
HOSPITAL: THE FIRST FIVE YEARS

                                                            1º Ten ODTEx – Fabiano Maluf 1

ABSTRACT
Purpose: to report the experience of the Research Ethics Committee of Armed Forces Hospital (CEP-HFA) since its creation in January 

2006 and conduct a survey of the protocols assessed during the first five years of operation. Method: it is a descriptive, documental, ex-
ploratory and retrospective study, with a quantitative approach, using case study technique. Results: during the studied period, 66 research 
protocols were assessed, and 05 of them were removed. According to results, 60 of these research studies belonged to Group III thematic 
area and 01 protocol belonged to Group II, i.e., research for the development of a new drug. As for the purpose of the projects, they were 
the following: 20 undergraduate final projects; 11 institutional research studies conducted at HFA; 10 specialization monographs; 05 research 
studies for publication in journals; 04 master’s thesis; 04 research studies conducted at institution other than HFA; 02 doctoral dissertations; 
03 scientific initiation projects; 01 research study developed to be presented at a scientific congress and 01 multicenter project. Discussion: 
the report of CEP-HFA activities during the studied period reveals both the legitimacy of the process concerning the ethical review of the pro-
tocols and the commitment of its members towards the protection of research subjects. In addition, it also shows the growing consolidation of 
the work done. Conclusion:  this paper concludes that HFA has pursued to adjust itself to current ethical norms and principles, constituting 
an important support element in this mission.

Keywords: Research Ethics Committees; Research Ethics; Bioethics; Military Hospitals.

INTRODUCTION
Bioethics and the concern with human research ethics share the same origin. In reality, this concern arises from the abuses committed 

against war prisoners in Nazi concentration camps during World War II, a fact which called the attention of the scientific community, demanding 
responsibility and commitment when conducting experiments involving humans.

Many agreements, declarations and guidelines for the development of human research, within ethical standards, have been elaborated 
and spread since the judgment and conviction of the Nazi physicians. It was scientific community answer to public opinion pressure.

In Brazil, the first document regarding this matter is from 1988. By means of the National Health Council (CNS), the Ministry of Health (MS) 
published Resolution 1/88. However, its lack of acceptance and operationality gave place to Resolution 196/96, which stipulates the guidelines 
and rules for research involving humans in the country.1

This very broad and comprehensive Resolution becomes the main reference for all kinds of research involving humans, not only in health-
care field1. These rules reflect what Brazilian society thought at the time and are an actual and effective instrument of citizenship and human 
rights defense.

Received on 06/11/2013 
Accepted for publication on 08/01/2013

1 Assistant at the Dental Clinic of the Armed Forces Hospital. E-mail:maluffabiano@bol.com.br.
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The Resolution contains the guidelines for ethical review, to be 
initially done by the author of the project, and states that all research 
on humans must first be approved by a Research Ethics Committee 
(CEP) not linked to the researcher, providing thus a direction regar-
ding risks and benefits2. In addition, it establishes the creation of the 
Research Ethics National Commission (CONEP), to monitor and co-
ordinate the whole process.2

The purpose of this work is to present the activities developed by 
the Research Ethics Committee of Armed Forces Hospital (CEP-HFA) 
in its early stages, re-creating its history as well as showing both its evo-
lution between 2006 and 2011 and the context where it stands.
Methods 

This is a descriptive, documental3, exploratory and retrospecti-
ve study with a quantitative approach4, using case study3 technique 
as reference.

To reach the intended purposes all projects registered and filed at 
CEP-HFA secretary between 2006 and 2011 were considered. Then 
there was the review of the information contained in the required fiel-
ds of all title pages of research protocols involving humans submitted 
to CEP-HFA3.

Data comprising the necessary items for achieving the intended 
purposes were collected, and the results were presented as numeri-
cal data through relative and absolute frequencies. 

RESULTS
Following the institution authorization published in the Internal 

Bulletin (BI) nº 50/HFA of March 14, 2012 (page 298), and the CEP-
-HFA agreement for the access to its files, a survey of the existing pro-
jects at the Committee secretary for the study period was conducted.

As for the projects’ annual distribution, it was observed a gradual 
increase in the number of protocols reviewed with a small fluctua-
tion in 2011, as follows: 05 projects (7.6%) were submitted in 2006; 
also 05 (7.6%) in 2007; 10 (15.1%) in 2008; 09 (13.6%) in 2009; 20 
(30.3%) in 2010 and 17 projects (25.8%) in 2011.

As it concerns the number of projects submitted to assessment, 
there were 66 registered protocols. Five of these were filed, i.e., they 
were removed from the assessment process since researchers did 
not answer to questions raised by the Committee. Therefore, the stu-
dy sample consisted of 61 projects reviewed.

Regarding research thematic areas, Resolution 196/96 ranks pro-
jects in Groups I, II and III according to the different areas, the comple-
xity and risk criteria. Group I concentrates projects related to special 
thematic areas, such as research on Human Genetics; Human Repro-
duction; New Equipment, Inputs and Devices; New Procedures; Indige-
nous Populations; Biosafety and Research on Foreigner Cooperation.

Group II concentrates the thematic area related to new drugs, 
vaccines and diagnostic tests, i.e., the multicenter projects. Group III 
comprehends all other themes not included in those two special the-
matic area groups. At CEP-HFA, 60 of the 61 projects reviewed be-
longed to Group III (98.3%) and only 01 (1.7%) belonged to Group II.

Regarding research location, 44 (72.1%) projects were conduc-

ted at HFA and 17 (27.9%) were developed at other health and edu-
cational institutions, both public and private. These results ratify HFA 
mission of conducting research and educational activities on a per-
manent basis, as demonstrated by the medical residency programs 
offered every year.

As for the purpose of the project, they were the following: 20 un-
dergraduate final projects; 11 institutional research studies conduc-
ted at HFA; 10 lato sensu specialization monographs; 05 research 
studies for publication in journals; 04 master’s thesis; 04 medical re-
sidency research studies; 02 doctoral dissertations; 03 scientific ini-
tiation projects; 01 research study developed to be presented at a 
scientific congress, and 01 multicenter project.

It is useful to mention Resolution 346/05 that deals with multicen-
ter projects. Always with a common protocol, these research studies 
are conducted in two or more centers, but with a central management 
and a single center that receives and processes all data.5

DISCUSSION
Historically, CEPs emerge as a reaction to the moral implications 

of technical and scientific developments in biomedicine, following the 
awareness that it is possible, on behalf of research and the progress 
of knowledge, to commit hideous crimes against humanity and the 
most fundamental citizenship rights.6

Supported by Principialist theory, Resolution 196/96 embodies, 
under the perspective of individuals and communities, the four ground 
principles of Bioethics: autonomy, beneficence, non-maleficence and 
justice. The Resolution also seeks to guarantee the rights and duties 
of the scientific community, research subjects and the State.7

The Resolution range of action is broad and diverse, including not 
only biomedical research, but also research on education, sociology, 
environment, nutrition, psychology, economics and physics, i.e., it is 
not only limited to those situations when the experimental procedures 
(invasive) intervene directly on subjects.1

The Resolution states that institutions where research studies in-
volving humans are developed shall constitute a CEP, according to 
their needs. In this way, CEP-HFA was created by the Administrati-
ve rule nº 06 HFA of the Director’s Office (GAB-DIR), of January 13, 
2006, and the act of its creation  was published in BI nº 12/HFA, of 
January 17, 2006.

It is important to notice that, although CEP-HFA was established 
in 2006, several contacts and orientations regarding the prerequisites 
for registration at CONEP were made in 2005 by initiative of the Re-
search Division of HFA Education and Research Department (DEP).

Although CEPs may vary on the composition of their members, 
according to their internal bylaws and depending on the particulari-
ties of each institution and the research themes to be reviewed, they 
shall involve the participation of professionals from healthcare field 
and exact, social and human sciences, including, for instance, jurists, 
theologians, sociologists, philosophers, bioethicists and, at least, one 
member of society representing the institution’s users.2 The institution 
shall provide the place and the resources (human and material) ne-
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cessary to the successful progress of  studies.
In this context, the first attempt of CEP-HFA composition suffered 

some adjustments, since CONEP determined that there could not be 
members belonging to HFA Board of Directors nor to institutions with 
acknowledged connection with the Board of Directors, such as the 
users’ representative.

Thus, the Committee’s first legitimate composition was establi-
shed by the Administrative Rule nº68 HFA/GAB-DIR, of April 04, 
2006, published in BI nº 101/HFA, dated May 29, 2006, with the first 
register approved by CONEP.

The composition of CEP-HFA, during the studied period, com-
plied with users’ representation, gender representation and multidis-
ciplinary requirements, principles confirmed by Resolution 196/96. 
Numerical equity between military and civilian members was also 
pursued, without constituting, as members of CEP, functional or hie-
rarchical precedence.

 CEPs function is not strictly notarial and bureaucratic; they play 
an advisory and educational role and constitute a place for discussion 
and ethical thought. When approving a research project, CEP shares 
the responsibility for the project ethical issues.7,8

Resolution 196/96 determines that research development agen-
cies and the editorial board of scientific journals shall require docu-
ments proving that the project has been approved by CEP, making 
them a ‘mechanism of control` capable of modifying the researcher 
behavior and assuring the ethical principle of justice and respect to 
the integrity and dignity of the research subject.8

CONEP, as a national institution, represents the foundations of a 
system with more than 600 local CEPs, spread all over the country 
and properly registered. With a multi- and transdisciplinary composi-
tion, it has an advisory, deliberative, normative and educational na-
ture. Its purpose is to develop the rules for protecting research sub-
jects, be a resource center, coordinate CEPs, and review, approve 
and follow research protocols in thematic areas defined as special by 
Resolution 196/96.

In this way, CEP-CONEP system establishes a social control9 

over scientific practices, qualifying them from the ethical perspecti-
ve, avoiding induction, imposition, exploitation of the less fortunate, 
abuses, exposure to unnecessary risks and, above all, predictable 
damages. It enhances the mission of guaranteeing and protecting the 
integrity and fundamental rights and freedom of research volunteers, 
assuring society that research is being conducted in an ethical way 
and that the interest and well-being of humans will always prevail over 
the interest of society and science.10

FINAL CONSIDERATIONS
Although the existence of guidelines and resolutions establishing 

ethical criteria for human research practice does not guarantee their 
full adoption and application, they help building a bioethical culture 

essential to the consolidation of rules and moral values inside the 
academic community.

It is expected from researchers and students a commitment to 
both an ethical performance and assessment, and not being limited 
to a mere technical action9. It is also expected a growing critical assi-
milation and incorporation of the recommendations stated by Resolu-
tion 196/96 and other legislations.

Considering the stated facts and the time of existence of CEP-
-HFA, this paper concludes that all over the years HFA has pursued 
to adjust itself to current ethical norms and principles, constituting an 
essential support element in this mission.
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A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE 
EM ENFERMAGEM NO CONTEXTO MILITAR

CF(S) Ana Beatriz de Alcantara Menezes1   
Sheila Nascimento Pereira Farias2

Regina Celia Gollner Zeitoune3

RESUMO
Estudo qualitativo realizado com o objetivo de discutir a organização do trabalho dos docentes de enfermagem, civis e militares, que atua-

vam na formação de profissionais de nível médio, em um contexto militar. 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: verificou-se que 65% tinham de 25 a 34 anos, 
85% eram do sexo feminino e havia um predomínio de militares (55%). Dos discursos dos sujeitos emergiu a categoria: o contexto militar de-
finindo as características do planejamento e o relacionamento interpessoal no trabalho docente de enfermagem. Discussão: foi evidenciada  
a interferência do contexto militar na organização do trabalho docente em enfermagem, sendo identificados alguns fatores, como disciplina, 
hierarquia, relacionamento interpessoal e planejamento. Conclusões: o conhecimento da organização de trabalho nesse contexto pode fun-
cionar como um aliado da gestão institucional, em busca da excelência do processo de ensino e da melhoria da qualidade de vida no trabalho. 
 
Palavras-chave: Enfermagem Militar; Organização e Administração; Docentes de Enfermagem.

INTRODUÇÃO
Atualmente pode-se observar transformações como globalização, modernização tecnológica e novos modelos de gestão, que têm marca-

do o mundo do trabalho,  implicando mudanças no seu conteúdo, natureza e significado. O processo e organização do trabalho é configurado 
hoje por carga horária excessiva, ritmo intenso de trabalho, controle rigoroso das atividades, pressão temporal, necessidade de profissionais 
polivalentes, entre outras.1

No entanto, muito além de gerador de bens e serviços, compreende-se o trabalho como meio para adquirir identidade e determinar valores, 
repercutindo de maneira positiva ou negativa na vida do trabalhador, conforme a organização laboral e as relações existentes neste contexto.2 

Nessa perspectiva, percebe-se o quanto essa nova configuração do trabalho determina mudanças no perfil de morbidade e mortalidade 
dos trabalhadores, evidenciando-se doenças emergentes e relevantes com importante prevalência para as próximas décadas, como transtor-
nos mentais, estresse e burnout.3

O docente de enfermagem, como força de trabalho, também é afetado pelas  transformações ocorridas na gestão do trabalho, com conse-
quente prejuízo para sua qualidade de vida no trabalho. Porém, os estudos desenvolvidos sobre qualidade de vida no trabalho dos enfermeiros, 
em sua maioria, referem-se àqueles profissionais que atuam exclusivamente na assistência de enfermagem, em um contexto hospitalar.

O contexto organizacional, quer nos aspectos do gerenciamento ou da organização do trabalho, podem causar danos de natureza fí-
sica ou psíquica aos docentes de enfermagem, podendo ser entendidos como risco psicossocial, que vai afetar diretamente a qualidade 
de vida no trabalho.4 

A docência, assim como a própria enfermagem,  são profissões cuja base é o relacionamento com o outro, podendo ser o paciente ou o 
estudante. No caso do docente de enfermagem, há competência para lidar com os alunos, na troca de conhecimentos, estimulando e favore-
cendo a formação de uma identidade profissional dentro de sala de aula, além dos cenários de prática profissional, onde ensina, prestando 
cuidado  ao paciente.

1Enfermeira Encarregada 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-RJ. Membro do NUPENST/DESP/EEAN/UFRJ. E-mail: biadecristo@gmail.com.
2Professora Adjunta do Dept. de Enfermagem de Saúde Pública da Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro-RJ. 
Doutora em Enfermagem. Pesquisadora do NUPENST/DESP/EEAN/UFRJ. Pesquisadora do CNPq. 
3 Professora Adjunta do Dept. de Enfermagem de Saúde Pública da Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro-RJ. 
Doutora em Enfermagem. Pesquisadora do NUPENST/DESP/EEAN/UFRJ. Pesquisadora do CNPq. 
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Tendo em vista essa realidade do trabalho do docente de enfer-
magem, é relevante  compreender, a partir dos seus discursos,  o 
contexto no qual estão inseridos e a influência deste na organização 
do trabalho desses profissionais, proposta deste artigo.

A relevância se dá a partir da busca do entendimento da intera-
ção desses dois fatores  distintos e complexos: em primeiro lugar, a 
diversidade da força de trabalho significando que todas as organiza-
ções, de um modo geral, estão se tornando mais heterogêneas em 
termos de raça, etnia e sexo de seus funcionários, incluindo especi-
ficamente neste artigo, a diferença da situação funcional, podendo 
variar entre civil e militar.

Em segundo lugar destaca-se as peculiaridades inerentes ao am-
biente militar, cujos pilares – a hierarquia e disciplina – seguem influen-
ciando toda a organização do trabalho dos docentes de enfermagem. 

Desse modo, o artigo teve como objetivo discutir a organiza-
ção do trabalho dos docentes de enfermagem, civis e militares, 
que atuavam na formação de profissionais de nível médio, em um 
contexto militar.

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

reza qualitativa e foi realizado em um Hospital Militar do Rio de Janei-
ro, que atuava na formação de auxiliares e técnicos de enfermagem.  

Os sujeitos do estudo foram 23 professores, civis e militares, 
envolvidos no processo de formação de auxiliares e técnicos de 
enfermagem militares, que acompanharam o  desenvolvimento de  
pelo menos uma disciplina, desde o seu início até a sua finalização.

Foram utilizados como critério de exclusão: os professores que 
não eram enfermeiros, os que não atuaram na formação de nível mé-
dio e os que eram contratados temporariamente.

Dos 23 professores, representando a sua totalidade no contexto 
estudado,3 encontravam-se de licença médica nos meses em que 
ocorreram as  entrevistas (agosto a outubro de 2010) e, portanto,  
foram entrevistados 20 docentes de enfermagem.

Para a coleta de dados foi utilizada  a entrevista semiestruturada 
individual, tendo como instrumento um formulário para a caracteriza-
ção sóciodemográfica e profissional dos docentes de enfermagem e 
um roteiro contendo perguntas abertas, sobre o trabalho docente e 
os aspectos organizacionais que o envolvem. 

Os dados foram coletados no próprio local de trabalho dos profis-
sionais, após autorização da administração do hospital e aprovação 
pelo Comitê de Ética da Instituição Militar, Protocolo nº 079/2010 e 
da EEAN, Protocolo nº 024/2010, tendo como respaldo a Resolução 
196/96, do CNS.5

Para o tratamento dos dados e análise dos resultados utilizou-se 
a análise temática de Bardin.6

RESULTADOS 
A análise de conteúdo6 revelou a categoria: o contexto militar per-

meando o planejamento e o relacionamento interpessoal no trabalho 
do docente de enfermagem.

Para ilustrar, o Quadro 1 sintetiza a quantificação dos temas das 
unidades de registro destacadas nas entrevistas dos docentes de 
enfermagem,  que contribuíram com a formação da respectiva cate-
goria na análise de conteúdo.

Quadro 1: Síntese das unidades de registros (UR) e categoria na análise 
de conteúdo.

i

O Quadro 2 apresenta dados do perfil sociodemográfico dos do-
centes de enfermagem.

Quadro 2: Perfil sociodemográfico e profissional dos docentes de enferma-
gem (n= 20).

DISCUSSÃO
Os sujeitos do estudo foram caracterizados por  um grupo jovem, 

com menos de 10 anos de formação e de atuação na docência.
Dos 20 docentes entrevistados, 2 estavam incluídos na faixa etá-

ria compreendida entre 35 a 45 anos. Na faixa  de idade de 40 anos, 
ocorre o chamado “pico de produtividade e criatividade” para muitos 
indivíduos, onde o trabalho pode dar um significado para a existência 
da pessoa, desde que possibilite o desenvolvimento das potenciali-
dades do ser humano. Geralmente o indivíduo volta-se mais para o 
trabalho, apesar de haver demandas familiares, como, por exemplo, 
o cuidado com os filhos.7 

Observou-se que a maioria dos docentes de enfermagem (17) 
era do sexo feminino, característica peculiar da enfermagem. Houve 
um predomínio de militares entre os docentes de enfermagem entre-
vistados, dos quais a maior parte era militar temporário e um peque-
no número, militar da reserva.

Os militares temporários eram enfermeiros que prestavam ser-
viço militar voluntário e o militar da reserva, aquele que já cumpriu 

UNIDADES DE REGISTRO f CATEGORIA

Relacionamento Interpessoal 14 O contexto militar definindo as 
características do planejamento e 
o relacionamento interpessoal no 

trabalho do docente de enfermagem

Planejamento 12

Contexto militar 13

Indicadores Respostas f

Faixa etária
25-34 anos 
35-45 anos 
46-55anos

13 
2 
5

Sexo
Masc 
Fem

3 
17

Categoria funcional
Militar da reserva 
Militar temporário 

Civil

1 
10 
9

Tempo de formação

< 5 anos 
5-9 anos 

10-19 anos
20-30 anos
>30 anos

5 
8 
2
2 
3

Tempo de atuação na docência

< 5 anos 
5-9 anos 

10-19 anos 
20-30 anos 
>30 anos

6 
7 
2 
2
3

Existência de outro vínculo profissional
Sim 
Não

12 
8

Quantidade de vínculo profissional
1 vínculo 
2 vínculos

10 
2

Trabalho no turno da noite
Sim 
Não

12 
8
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todo o seu tempo de efetivo serviço e voltou a trabalhar, com carga 
horária preestabelecida.

Ter outro vínculo empregatício além do exercido na Escola de 
Saúde Militar, era também uma característica dos sujeitos do estudo.

Dos 12 docentes de enfermagem, que possuíam outro vínculo em-
pregatício, 10 referiram somente mais outra situação, enquanto 2 mais 
dois outros vínculos, confirmando a dupla e até a tripla jornada de tra-
balho.8  Este é um dado preocupante, considerando que a sobrecarga 
de trabalho advinda do fato do trabalhador possuir mais de um vínculo 
empregatício, pode ser um fator contribuinte para a o adoecimento e 
até mesmo para a ocorrência de acidente de trabalho,9 comprometen-
do significativamente sua qualidade de vida no trabalho.10 

Dos 20 docentes de enfermagem entrevistados, 60% (12) traba-
lhavam em regime de turnos, no período diurno e noturno.

No que se refere ao turno de trabalho noturno, pode-se dizer que 
os ritmos biológicos de um ser humano apresentam valores mais 
baixos durante a noite, concomitante ao aumento da sonolência e 
consequente queda de rendimento de algumas funções cognitivas.11  

Além disso, as condições de trabalho e a organização do trabalho in-
fluenciam de forma significativa a tolerância ao trabalho em turnos e 
noturno,12  que por si só, já compromete a vida social e a saúde dos 
trabalhadores.13

Sobre a organização do trabalho, a análise dos discursos dos 
docentes de enfermagem, delineou a categoria: o contexto militar 
definindo as características do planejamento e o relacionamento in-
terpessoal no trabalho do docente de enfermagem.

A importância de conhecer bem a organização em que se atua, 
assim como os aspectos organizacionais do seu trabalho, não é algo 
recente na agenda de países e empresas. O clássico da área militar, 
e também do mundo dos negócios,14  enfatiza a importância de se 
conhecer o inimigo e a si mesmo. Conhecer a si mesmo implica iden-
tificar e reconhecer as principais armas e estratégias do país, bem 
como suas principais vulnerabilidades. Para as organizações implica 
conhecer seus pontos positivos e negativos.

Os docentes de enfermagem identificaram aspectos que con-
feriam certa tranquilidade e, por outro lado, certa inquietação, por 
tratar-se do contexto militar no qual estão inseridos, influenciando a 
organização de trabalho.

Sorte (2010) “[...] Por ser ambiente militar, o aspecto orga-
nizacional funciona bem [...] ” (informação verbal).

Espontâneo (2010) “[...]  Eu quando cheguei aqui eu tive 
um certo receio, um medo, por ser uma instituição militar e não 
saber como lidar com o aluno numa instituição militar  [...] ” (in-
formação verbal).

Pode-se perceber  situações de tranquilidade com vistas à opera-
cionalidade do serviço, e de ansiedade, frente a um contexto de traba-
lho diferenciado e desconhecido pelo profissional, que possivelmente 
tem experiência acadêmica ou profissional construída no contexto civil. 

Nessa perspectiva, caberia questionar em que medida seria ne-
cessária uma adaptação desses docentes de enfermagem à realida-
de militar, antes do seu ingresso na sala de aula. Essa conduta, além 
de poder diminuir o estresse do professor, favorecendo a promoção 
da saúde e a qualidade de vida no trabalho, também contribuiria com 

sua  instrumentalização para as aulas, melhorando a transmissão de 
conhecimentos, atuando dessa forma como uma grande aliada no 
processo de aprendizagem.

Em que pese o fato de que as teorias administrativas burocráti-
cas, formuladas por Max Weber e aplicadas em muitas instituições 
no contexto civil, tenham recebido influência dos princípios da unida-
de de comando, da hierarquia, da direção e da disciplina, praticados 
na  organização militar,15 não obstante, a organização do trabalho 
no contexto militar torna-se diferenciada, regida por Estatuto próprio.

De acordo com o Estatuto dos Militares,  disciplina é a rigoro-
sa observância e o cumprimento integral das leis, regulamentos, 
normas e disposições que fundamentam o organismo militar.  A 
disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas 
as circunstâncias da vida entre militares da ativa, da reserva remu-
nerada e reformados.16

Estudiosos sobre organização militar, afirmam que os processos 
de gestão militar, entre os quais,  a hierarquia e a disciplina, se refle-
tem até os dias de hoje nas organizações, de um modo geral.17 Esse 
fato denota um aspecto funcional dos processos de gestão militar, 
favorecendo a organização do trabalho, e a qualidade de vida no tra-
balho, o que emergiu dos discursos dos professores.

Tranquila (2010)  “[...] O contexto militar [...] prima muito pe-
la hierarquia né, acho que pra um trabalho funcionar [...] assim 
[...] pra um serviço funcionar bem, tem que ter [...] tem que 
existir hierarquia né, seja dentro de um ambiente militar ou fora 
dele, tem que existir um respeito né, com seu superior e [...] en-
tão assim, acredito que né, no âmbito militar, isso é muito forte 
né, e proporciona realmente um melhor funcionamento de [...] 
de tudo, né, justamente devido a hierarquia, a própria disciplina 
né [,...] E isso é bom [...]isso é bom [...] porque gera menos es-
tresse né ”  (informação verbal).

 Exigente (2010) “ [...] eu acho que por ser uma instituição 
militar [...] por ter hierarquia [...] por ter [...] por ter todo essa di-
nâmica organizacional do militarismo, facilita muito [...] né” (in-
formação verbal).

A estrutura organizacional de uma instituição, tal como a encon-
trada no contexto militar, constitui uma cadeia de comando, como 
linha de autoridade que interliga os diversos setores da organização, 
definindo a subordinação entre seus membros.15  

Se a unidade de comando for quebrada, por chefias que de fato 
não exerçam liderança ou por mudança de comando, o funcionário 
pode ter que enfrentar demandas ou prioridades conflitantes vindas 
de diferentes chefias, comprometendo assim sua qualidade de vida 
no trabalho. 

Nessa perspectiva, os docentes de enfermagem identificaram 
como fator dificultador para a organização do trabalho no contexto 
militar, as mudanças de comando impostas  pelas transferências dos 
chefes, que planejaram uma linha de trabalho, muitas vezes não se-
guida por seus substitutos:

Formosa (2010) “ [...] De repente como [...] por ser uma ins-
tituição militar, quando muda [...] é [...] o comando e vem outra 
pessoa com outra visão [...] de mundo, outra visão do que que é a 
Escola, do que acha que é importante ou não dos alunos apren-
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derem, e tira algumas coisas, aí você perde essa qualidade [...] 
de vida” (informação verbal).

Velha-Guarda (2010)“ [...] O contexto militar, por exemplo, 
é [...] depende muito [...] de quem comanda né existem coman-
dantes que têm uma visão [...] didática né, uma visão [...] de 
escola [...] e na verdade a maioria dos comandantes que vêm 
pra cá eles não têm [...] essa visão [...] ” (informação verbal).

Tratando da construção social dos militares, observa-se que o 
principal efeito  simbólico da socialização militar, que forma um indi-
víduo procedente do meio civil, é a divisão dos mundos “civil” e “mi-
litar”, o que acaba criando uma visão de comunidade militar, um tipo 
de espírito de corpo entre seus membros, na medida em que preva-
lece o coletivo sobre o individual.18

O relacionamento interpessoal dos docentes de enfermagem, 
emergiu de seus discursos, delimitando de forma marcante  essa 
divisão dos mundos “civil” e “militar”:

Pequena (2010) “[...] É [...] muito complicado quando você 
mistura militar e civil. Militar e civil juntos é muito complicado, 
difícil porque [...] eles acham que agora a gente tem obrigação, 
a gente tem que trabalhar  sempre muito mais do que eles. E 
faltam mais do que antes da gente chegar aqui. Falta e não avi-
sa é [...], porque sabe que [...] nós sempre estamos aqui, por 
obrigação a gente não falta, tem que tá aqui, tem que tá pre-
sente” (informação verbal). 

Espontâneo (2010) “ [...] outra coisa também que [...] que 
eu vejo que ainda atrapalha é [...] a inter-relação civil e militar.  
Aqui na escola é muito complicado. O professor civil pensa de 
uma maneira, o professor militar pensa de outra. A gente ta aqui 
todo dia, a gente é obrigado a estar aqui todo dia. O professor 
civil, não” (informação verbal).

Desmotivada (2010) “ [...] O relacionamento interpessoal 
costuma ser bom, tanto com os colegas [...] né, aí falo dos ci-
vis, dos militares, costuma ser bom”  (informação verbal).    

    
Os aspectos de relacionamento interpessoal, com ênfase na 

amizade, ambiente saudável e aceitabilidade no grupo são consi-
derados indicadores na definição de Qualidade de Vida no Trabalho 
(QVT).19-21

O relacionamento interpessoal é construído a partir do enten-
dimento das diferenças, respeitando-se as peculiaridades individu-
ais.21 Nesse sentido, infere-se que este, no ambiente de trabalho re-
quer um maior investimento individual na conquista do outro.

Os docentes de enfermagem referiram que um bom relaciona-
mento interpessoal no ambiente laboral constitui um fator que favo-
rece a qualidade de vida no trabalho, coadunando com os postulados 
de outros estudiosos:19-21

Vencedora (2010) “[...] são pessoas bastante solícitas, que 
procuram sempre ajudar um ao outro, que também procuram 
escutar o outro também porque [...] na maioria das vezes existe 
uma cobrança muito grande, então por ser muito estressante, 
né eu considero assim, o ambiente em que estou agora, um 

ambiente que eu posso contar com as pessoas, num momento 
digamos de estresse ou de cansaço, o próximo tá ali pra poder 
te ajudar na [...] na [...] naquele processo [...] isso contribui de 
fato [...] né pra sua [...] qualidade de vida  no trabalho [...]” (in-
formação verbal.)

Desmotivada (2010) “ [...] Pra ter qualidade de vida no tra-
balho considero importante também o relacionamento entre os 
colegas [...] ” (informação verbal).

Para o bom desempenho da instituição, além do bem-estar e 
qualidade de vida no trabalho do docente de enfermagem, é neces-
sário que seu desempenho e competências estejam bem alinhados 
às estratégias e metas de sua organização. Neste contexto, o rela-
cionamento entre a organização e as pessoas que nela trabalham 
torna-se um aspecto de primordial importância.22

Assim, enfatiza-se que do mesmo modo que os militares passam 
por um período de formação, no qual lhes são interiorizados princí-
pios, culturas, valores e estruturas do ambiente de trabalho, sendo 
revertidos posteriormente em orientações para suas práticas,17 os ci-
vis deveriam passar por processo semelhante, visando ao prévio co-
nhecimento das peculiaridades do contexto de trabalho, o que pos-
sivelmente diminuiria a ansiedade frente ao desconhecido, geraria 
maior segurança com relação à prática, agregaria valores em relação 
ao seu bem-estar, a sua qualidade de vida no trabalho e a melhoria 
do processo ensino-aprendizagem.

É bem verdade que o funcionário civil não passa por nenhum 
processo de formação adaptado à vida militar, mas seu tempo de 
trabalho nesse ambiente, convivendo com uma dinâmica organiza-
cional, cujos pilares são a hierarquia e a disciplina, pode reforçar um 
comportamento compatível com o militarismo, o que podemos perce-
ber por meio das falas dos docentes de enfermagem civis. 

Bizudo (2010) “[...] É, o [...] contexto militar, veja bem [....]  
eu não sou militar, mas já to militarizado (risos) [...], então quan-
do a gente tem uma situação de [...] disciplina, de hierarquia, 
não é, eu acho que fica mais fácil da coisa acontecer, entendeu, 
[...] a enfermagem por si só, já é uma profissão que precisa é 
[...] tá assentada em cima da hierarquia, né é [...] da disciplina”  
(informação verbal).

Nurse (2010) “[...] a nível de relacionamento com os milita-
res, eu não vejo maiores problemas, né, em termos de [...] as-
sim [...] não me vejo diferente [...] Aconteceu até uma questão 
[...] lá na [...] pra receber a medalha dos dez anos, né, a [...] a 
diretora do departamento civil não me viu, onde eu estava, en-
tendeu, e ela disse pra mim que não me viu porque eu estava 
de branco, sentada com os militares, então achou que eu era 
uma militar (risos), depois que eu me toquei que estavam de 
um lado  os militares e os civis de outro, entendeu, mas onde 
que eu ia sentar? Do lado do grupo que eu trabalho [...] eu não 
faço essa distinção [...]” (informação verbal). 

Outro ponto destacado acerca dos aspectos organizacionais do 
trabalho do docente de enfermagem foi o planejamento. 

As organizações não conseguem obter resultados satisfatórios 
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se trabalharem na base da improvisação. É necessário que haja pla-
nejamento na execução das suas atividades.

No ensino, para que o docente possa influenciar o processo de 
pensar do estudante de maneira clara e objetiva, é necessário que o 
planejamento da aula seja organizado e sistemático.23

Falando especificamente do ensino em saúde, pode-se dizer que 
tem por objetivo a organização de um sistema de relações nas di-
mensões do conhecimento, de habilidades e de  atitudes, de tal mo-
do que favoreça, ao máximo, o processo ensino-aprendizagem, exi-
gindo, para seu desenvolvimento, um planejamento que concretize 
objetivos em propostas viáveis.24

Os docentes de enfermagem entrevistados apontaram dificuldades 
com relação ao cumprimento do planejamento elaborado para o desen-
volvimento de suas atividades, conforme os discursos que se seguem.

Desmotivada (2010) “ [...]esse ano, particularmente, nós 
tivemos problemas com [...] questão de horário [...] Porque é 
muito complicado às vezes a gente se planejar pra uma coisa, 
chegar no dia, mudar, né, durante a semana mudar o horário, 
pra gente isso é muito complicado [...] né “(informação verbal).

 Linda (2010) “ [...] e aqui, dentro de sala de aula, eu sin-
to[...] uma dificuldade com relação a organização [...] né, você 
às vezes vem preparada pra dá uma aula, chega na hora você 
não vai dar aula, ou então você chega [...] pra não dá aula e 
você tem que entrar em sala porque alguém faltou [...]” (infor-
mação verbal).

Paciente (2010) “ [...] você chega com um planejamento, e 
[...] outro que acontece [...] então no meu trabalho, atualmente 
acho que a qualidade de vida não está sendo muito [...] muito 
boa” (informação verbal).

Percebe-se que quando o planejamento de aula feito pelo docente 
de enfermagem não pode ser cumprido, por alterações no cronogra-
ma, por falta de professor ou por outro motivo qualquer,  gera estresse 
para o profissional, afetando sua qualidade de vida no trabalho.

O docente de enfermagem se estressa, uma vez que, não cum-
prindo o planejamento elaborado, não consegue colocar em prática as 
propostas viáveis que vão concretizar os objetivos a serem alcançados 
com a aula, o que certamente acarretará na diminuição da qualidade 
do processo ensino-aprendizagem e da qualidade de vida no trabalho. 

Nesse sentido destaca-se a importância do planejamento de 
aula, bem como do aproveitamento do docente de enfermagem de 
acordo com sua área de domínio de conhecimento, para um maior 
conforto no desenvolvimento das suas atividades, influenciando po-
sitivamente sua qualidade de vida no trabalho.23,24

Sorte (2010) “ [...] Aqui na escola, é [...] são várias discipli-
nas é [...] são dadas algumas disciplinas pra gente, e nem sem-
pre é a disciplina que você tem uma [...] afinidade, e aí a gente 
tem que tá estudando sobre o tema, e [...] elaborando essas 
aulas para tá ministrando pra esses alunos, porque a maioria 
dos professores aqui, quando a gente veio pra esse trabalho 
como docente, a maioria tem a sua [...] sua especialidade, só 
que eu não trabalho [...] não administro aula, não ministro aula 
da minha especialidade [...]”(informação verbal).

Velha-Guarda (2010) “ [...] aqui na escola é uma [...] é uma 
[...] na verdade aqui a gente não tem uma área específica né, a 
gente acaba preenchendo [...] as [...] os buracos né, e a gente 
acaba dando [...] matérias às vezes  que a gente não tem [...] 
uma certa vivência, mesmo a gente solicitando[...] que seja [...] 
né,  observada a experiência do profissional né,  a vivência né,  
a experiência dele fora [...] da daqui [...]” (informação verbal).

A dificuldade apontada pelo docente de enfermagem, de desen-
volver suas aulas numa área de conhecimento que não domina, não 
é um processo favorável ao ensino.23

As técnicas a serem planejadas e executadas no contexto de sala 
de aula são conhecidas há muito tempo e aplicadas por muitos profes-
sores atualizados e dinâmicos na forma de ensinar. No entanto, os re-
sultados esperados em cada nível de centralidade e respectiva técnica 
aplicada, somente são alcançados se o educador tem as competên-
cias e habilidades, além do domínio do conhecimento a ser aplicado.23

 CONCLUSÕES 
O contexto de trabalho militar apresenta algumas características 

peculiares, destacando-se a hierarquia e a disciplina, como pilares 
da organização militar. Essas características inseridas na organiza-
ção de trabalho dos docentes de enfermagem, segundo seus discur-
sos, atuam como facilitadores no processo do desenvolvimento de 
suas atividades.

No entanto, foi identificado que as constantes mudanças de co-
mando e de chefias impostas pelas transferências dos militares, é 
um fator que gera a descontinuidade no processo de gestão, oca-
sionando, muitas  vezes, queda na aprendizagem, assim como na 
qualidade de vida no trabalho.

Dentro do contexto militar, o relacionamento interpessoal que envol-
ve o trabalho do professor está envolto em dois mundos, cujos valores e 
bases institucionais são diferenciados: o civil e o militar, a partir do qual é 
criado um espírito de corpo, uma visão de comunidade militar.

Nessa perspectiva os docentes de enfermagem, cônscios de 
uma divisão em suas categorias profissionais, alternam suas avalia-
ções acerca de relacionamento interpessoal, variando entre positiva 
e negativa. No entanto, imersos no contexto militar, alguns docentes 
civis acabam sendo envolvidos pelo meio, passando a expressar ati-
tudes e comportamentos compatíveis ao militarismo, não estabele-
cendo quaisquer diferenciações.

A organização do trabalho docente no contexto militar evidencia 
também a questão do planejamento, que muitas vezes por motivo 
de faltas, do não cumprimento do cronograma, da desconsideração 
acerca do domínio de conhecimento de cada profissional, não é se-
guido adequadamente.

O conhecimento acerca da organização do trabalho no contexto 
militar, envolvendo neste artigo, o relacionamento interpessoal, as-
sim como o planejamento das atividades, é primordial no sentido de 
estimular a melhoria da organização do trabalho, minimizando os as-
pectos negativos e maximizando os positivos, a partir inicialmente 
de uma reflexão individual para uma atuação consciente que afete o 
processo ensino-aprendizagem, promova a qualidade de vida no tra-
balho e, de uma forma indireta, a assistência de enfermagem.
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THE ORGANIZATION OF NURSING TEACHING IN 
THE MILITARY CONTEXT
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ABSTRACT
The purpose of this qualitative study was to discuss the work organization of nursing instructors, both civilian and military, who taught and 

trained nurse practitioners at the intermediate-level education, in a military context. Method: the research was conducted at a military hospi-
tal in Rio de Janeiro, with 20 civilian and military nursing instructors, by using the content analysis. Results: the results showed that 65% of 
them were between 25 and 34 years old, of which 85% were women, and the majority was in the military (55%). The statements provided by 
the subjects were taken into account to define the category: The military context outlined the planning characteristics and the interpersonal 
relationship in the nursing faculty work environment. Discussion: it has been noted the interference of the military context in the organization 
of the nursing faculty work. The following factors were identified: discipline, hierarchy, interpersonal relationship and planning. Conclusions: 
in this context, knowing how work is organized is an asset to institutional management seeking excellence in the teaching process, as well as 
quality improvement in the work environment.
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INTRODUCTION
Today changes such as globalization, technological modernization and new management models have marked the world of work, resulting 

in changes in its content, nature and meaning. The work process and organization is now characterized by excessive workload, intense pace 
of work, strict control of activities, time pressure, need for multi-task professionals, among others.1

Although, well beyond generating goods and services, work is considered a mean to acquire identity and determine values, affecting posi-
tively or negatively the lives of workers, according to the labor organization and the existing relations in this context.2 

In this view, it is noticed how this new work setting determines changes in the profile of morbidity and mortality of workers, showing emer-
ging and relevant diseases with significant impact for the next decades, such as mental disorders, stress and burnout.3

Nursing instructors, as labor force, are also affected by changes in the work management, with consequent damage to their quality of life 
at work. However, studies conducted on the nurse’s quality of life mostly refer to those who work exclusively on nursing care in a hospital en-
vironment.

 The organizational context, both in the work management or in organizational aspects can cause physical and mental damage to nursing 
instructors, and this can be understood as psycho-social risk, which will directly affect the quality of life at work.4 

Teaching, as well as nursing itself, are professions based on the relationship with the other, whether the patient or the student. In the case 
of the nursing instructor, there is the skill to deal with students, to exchange knowledge, stimulating and favoring the formation of a professional 
identity within the classroom, in addition to the scenarios of professional practice, where there is teaching while providing patient care.
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Given this reality of nursing instructors work, it is important to 
understand, based on their statements, the context in which they are 
placed and its influence in the work organization of these professio-
nals, which is the goal of this study.

Relevance is given from the quest for understanding the interac-
tion of these two distinct and complex factors: firstly, the diversity of 
the workforce meaning that all organizations in general are becoming 
more heterogeneous in terms of race, ethnicity and gender of their 
employees, including specifically in this study, the difference in func-
tional status, which can vary between civilian and military.

Secondly, peculiarities inherent to the military environment are 
highlighted, which pillars – the hierarchy and discipline – still impact 
the entire work organization of the nursing instructors. 

Thus, the study aimed to discuss the work organization of nursing 
instructors, civilians and military, working in the training of intermedia-
te-level professionals, in a military context.

Method
This study adopted an exploratory, descriptive and qualitative ap-

proach. It has been conducted in a military hospital in Rio de Janeiro 
that provides training to nursing assistants and technicians.  

The study sample included 23 civilian and military instructors, in-
volved in the education process of military nursing assistants and te-
chnicians, who followed the process of developing at least one course 
from beginning to end. 

The following exclusion criteria were used: instructors who were 
not nurses, those not acting in the mid-level formation and those who 
were hired temporarily.

Of the 23 instructors, representing the total of the context studied, 
3 were on medical leave in the months when the interviews took place 
(August to October 2010) and, therefore, 20 nursing instructors were 
interviewed.

Data collection used individual semi-structured interview as to-
ol provided in a form to have a social-demographic and professio-
nal characterization of the nursing instructors and a guide containing 
open questions, related to teaching and the organizational aspects 
involved. 

Data was collected at the professionals’ workplace, after recei-
ving authorization by the hospital administration and approval by 
the Ethics Committee of the Military Institution, Protocol #079/2010 
and EEAN, Protocol #024/2010, with the support of CNS Resolution 
196/96.5

For data processing and analysis of results, Bardin’s thematic 
analysis was used.6

Results 
The content analysis,6 revealed the category: The military context 

permeating planning and interpersonal relationships in the nursing 
faculty work environment.

For illustration, (Table 1) summarizes the quantification of the re-
cord unit themes highlighted in the interviews with the nursing ins-

tructors, who contributed to the formation of the respective category 
in the content analysis.

Table 1: Summary of Registration Units (RU) and Category in the content 
analysis.

 

Table 2 provides data regarding the social-demographic profile of 
nursing instructors.

Table 2: Social demographics and professional profile of nursing instructors 
(n=20).

 

Discussion
The study subjects were characterized as a young group, with 

less than 10 years of graduation and experience in teaching.
Of the 20 instructors interviewed, 2 were included in the age 

group between 35 and 45 years. At the age of 40 years is when oc-
curs the so-called “peak of productivity and creativity” for many indi-
viduals, where work can give a meaning to one’s existence, provided 
that it enables the development of human potential. Usually the indivi-
dual is more focused to work, despite of the family demands such as 
taking care of their children.7 

It was observed that the majority of nursing instructors (17) we-
re women, which is peculiar in nursing. There was a predominance 
of military among the nursing instructors interviewed, of which most 

REGISTRATION UNITS f CATEGORY

Interpersonal Relationship 14 The military context defining 
planning characteristics and 

interpersonal relationship in nursing 
faculty work environment

Planning 12

Military context 13

Indicators Answers f

Age Group
25-34 years
35-45 years
46-55 years

13 
2 
5

Gender
Masc 
Fem

3 
17

Functional Category
Reserve military

Temporary military
Civilian

1 
10 
9

Years of Academic Background

< 5 years
5-9 years

10-19 years
20-30 years
>30 years

5 
8 
2
2 
3

Experience Time in Teaching

< 5 years
5-9 years

10-19 years
20-30 years
>30 years

6 
7 
2 
2
3

Presence of another job
Yes
No

12 
8

Number of jobs
1 job
2 jobs

10 
2

Work in the night shift
Yes
No

12 
8
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were temporary military and a small number were reserve military.
Temporary military were nurses providing voluntary military servi-

ce and reserve military were those who have fulfilled all their effective 
service time and returned to work with pre-defined working hours.

Having another job in addition to the one provided to the School 
of Military Health, was also a feature of the study subjects.

Of the 12 nursing instructors, who had another job, 10 reported 
only one additional, while 2 had two more jobs, thus confirming the 
double and even triple work shifts.8 This is a concerning data, con-
sidering that the work overload caused by the fact of having more 
than one job could be a contributing factor to illness and even to the 
occurrence of workplace accidents,9 significantly compromising their 
quality of life at work.10 

Of the 20 nursing instructors interviewed, 60% (12) worked in 
shifts, during the day and night.

With regard to the night shift, it can be said that the human biologi-
cal rhythm has lower values during the night, concurrent with the incre-
ased sleepiness and consequently drop in the yield of some cognitive 
functions.11 Furthermore, the working conditions and work organization 
significantly affect the tolerance to work in shifts and at night,12  which 
by itself compromises the social life and health of workers.13

 With regard to work organization, the analysis of nursing 
instructors’ statements has outlined the category: The military context 
defining the characteristics of planning and the interpersonal rela-
tionship in the nursing faculty work environment.

The importance of having a good knowledge of the organization 
in which they operate, as well as the organizational aspects of their 
work, is not something new on the agenda of countries and compa-
nies. The classics in the military field and also in the business world,14 
emphasizes the importance of knowing the enemy and yourself. Kno-
wing yourself means to identify and recognize the major weapons 
and strategies of the country, as well as their vulnerabilities. For orga-
nizations, it involves knowing their strengths and weaknesses.

The nursing instructors have identified aspects which conferred 
certain tranquility and, on the other hand, some concern, because it 
is regarding the military context in which they are embedded, affec-
ting the work organization.

Luck (2010) “[...] As it is a military environment, the organizatio-
nal aspect works well   [...]. “ (oral information)

Spontaneous (2010) “[...] When I got here I had a certain fear, 
because it is a military institution and I was not aware of how 
to deal with the student in a military institution [...].” (oral infor-
mation)

Situations of tranquility can be perceived overlooking the service 
operation, as well as anxiety, against a work context differentiated 
and unknown to the professional who possibly built his professional 
or academic experience in the civil context. 

In this perspective, it would be worth questioning to what extent 
the adaptation of these nursing instructors to military reality would 

be required, before entering the classroom. This, in addition to lower 
the instructor stress, promotes health and quality of life at work, also 
contributing to classroom practice, improving the transmission of kno-
wledge, thus acting as a great ally in the learning process.

Despite the fact that bureaucratic administrative theories, as for-
mulated by Max Weber and applied in many institutions in the civil 
context, have been influenced by the principles of command unit, 
hierarchy, direction and discipline, practiced in the military organiza-
tion,15 the work organization in a military context is differentiated and 
is ruled by their own statute.

According to the Military Statute, discipline is the strict observan-
ce and full compliance with the laws, regulations, rules and provisions 
that underlie the military body. The discipline and respect for hierarchy 
must be maintained in all circumstances of life among active on duty, 
reserve paid and retired military personnel.16

Scholars on military organization, state that military management 
processes, including hierarchy and discipline, are reflected to this day 
on organizations in general.17 This fact denotes a functional aspect of 
military management processes, favoring the work organization, and 
the quality of life at work, which emerged from the statements provi-
ded by the instructors.

Quiet (2010)  “[...] The military context [...] praise a lot for hie-
rarchy, I think it is for things to work [...] so [...] for a service to 
work well it must have [...] there must be hierarchy, you know, 
either within or outside a military environment, there must be a 
respect, right, with your superior and [...] so well, I think in the 
military context, this is very strong, and really provides a better 
functioning of [...] of all, right, precisely because of hierarchy, the 
discipline itself, [...] And that’s good [...]this is good [...] because 
it generates less stress right .“ (oral information)

Demanding (2010)”[...] I think that, as being a military institu-
tion [...] for having hierarchy [...] for having [...] for having all this 
organizational dynamics of militarism, it greatly facilitates [...] 
right.” (oral information)

The organizational structure of an institution, such as the one 
found in the military context, is a chain of command, as a line of au-
thority that links the several parts of the organization, defining the 
subordination among its members.15  

If the command unit is broken by managers who actually do not 
exercise leadership or by change in the command, the employee may 
have to face conflicting demands or priorities from different mana-
gers, thus compromising the quality of work environment. 

In this perspective, the nursing instructors identified the com-
mand changes imposed by the transfer of chiefs, who planned a line 
of work often not followed by their substitutes, as a problem for the 
work organization in the military context:

Charming (2010) “[...] Suddenly as [...] because it is a military 
institution, when it changes [...] that is [...] the command and 
comes another person with another vision [...] of world, another 
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vision of what the School is, of what they think it is important or 
not for the students to learn, removing a few things, then you 
lose that quality [...] of life.” (oral information)

Old School (2010)“[...] The military context, for example, is [...] 
depends a lot [...] of who commands, right, there are comman-
ders who have a didactic vision [...], you know, a vision [...] of 
school [...] and in fact most of the commanders  who come here 
do not have [...] this vision [...] .“ (oral information)

Addressing the social construction of the military, it is noted that 
the main symbolic effect of military socialization, which forms an in-
dividual coming from the civil environment, is the division of the “civi-
lian” and “military” worlds, which ends up creating a view of the milita-
ry community, a kind of group spirit among the members, to the extent 
that the collective prevails over the individual.18

The interpersonal relationship of the nursing instructors emerged 
from their statements, making very clearly this division between the 
“civilian’’ and “military” worlds:

Small (2010) “[...] It is [...] very complicated when you mix mili-
tary and civilians. Military and civilians together is very compli-
cated, difficult because [...] they think that now we have an obli-
gation, we always have to work much more than they do. And 
they skip more than before we get here. They skip and do not 
communicate [...], because they know that [...] we are always 
here, for obligation, we do not skip, we have to be here, to show 
up.” (oral information). 

Spontaneous (2010) “[...] another thing that [...] I also see that 
still hampers is [...] the interrelationship between civilians and 
military.  Here at school it is very complicated. The civilian ins-
tructor thinks one way, the military instructor thinks another way. 
We are here every day, we are compromised to be here every 
day. This does not happen with the civilian instructor.” (oral in-
formation).

Unmotivated (2010) “[...] The interpersonal relationship is usu-
ally good, both with colleagues [...] right, I am talking about civi-
lians, military, this tends to be good.”  (oral information).    

    
The aspects of interpersonal relationship emphasizing friendship, 

healthy environment and acceptability in the group are considered 
indicators in the definition of Quality of Work Environment (QWE).19-21

The interpersonal relationship is built from the understanding of 
the differences, respecting the individual peculiarities.21 In this sense, 
it is inferred that this, in the work environment, requires a greater in-
dividual investment to approach the other.

Nursing instructors reported that a good interpersonal relationship in 
the workplace constitutes a factor that favors the quality of work environ-
ment, which is in accordance with the postulates of other scholars:19-21

Winner (2010) “[...] they are very solicitous people, always 

looking to help each other, they also seek to listen to the other 
too because [...] most of the times, there is a very high pressu-
re, so because it is very stressful, I consider  the environment 
where I am now a place where I can rely on people, in a mo-
ment of stress or fatigue, the person next to you is there to help 
you in [...] in [...] in that process [...] this contributes in fact [...] 
you know, for the [...] quality of work environment [...].” (oral in-
formation)

Unmotivated (2010) “[...] To have quality of life at work, I think 
the relationship between the colleagues is also important [...].” 
(oral information)

For the good performance of the institution, in addition to well-
-being and quality of work environment, nursing instructors are re-
quired to have their performance and skills well aligned with the stra-
tegies and goals of the organization. In this context, the relationship 
between the organization and the people working in it becomes an 
aspect of paramount importance.22

Thus, it is emphasized that the same way the military staff goes 
through a training period in which they incorporate principles, cultu-
res, values and structures of the workplace, which are reversed later 
on guidelines for their practices,17 civilians should undergo a similar 
process, aiming to work on the prior knowledge of the peculiarities of 
the work context. This could probably decrease anxiety against the 
unknown, generating greater security with regard to practice, impro-
ving their well-being, the quality of work environment and the tea-
ching-learning process.

 It is true that the civilian employee is not subjected to the training 
process adapted to military life, but their working time in this environ-
ment, living with a dynamic organization, in which the pillars are the 
hierarchy and discipline, could reinforce a behavior compatible with 
militarism, which is seen in some statements provided by the civilian 
nursing instructors. 

Bizudo (2010) “[...] Yeah, the [...] military context, well [...] I am 
not a military, but I am already ‘militarized’ (laugh)[...], so when 
we have a situation of [...] discipline, hierarchy, I think it is easier 
for things to happen, you know,[...] the nursing itself is already 
a profession that requires [...] it is founded on hierarchy, [...] on 
the discipline.”  (oral information).

Nurse (2010) “[...] the level of relationship with the military, I do 
not see major problems in terms of [...] well [...] I do not see 
myself differently [...] It happened once [...] there [...] to receive 
the Medal of ten years, the [...] the head of the civil department 
did not see me, where I was, you know, and she said to me 
that she did not see me because I was in white, sitting with the 
military, so she thought I was  a military (laugh), then I realized 
that the military were on one side  and the civilians on the other, 
you know, but where I would sit? On the side of the group that I 
work...I do not make this distinction […].” (oral information). 
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Another noteworthy point about the organizational aspects of nur-
sing instructor work was planning. 

The organizations fail to get satisfactory results if they work on 
the basis of improvisation. Planning is required to put in practice their 
activities.

In teaching, in order to influence the student’s thinking process 
clearly and objectively, the instructor is required to plan the class in 
an organized and systematic manner.23

Specifically speaking in health education, it can be said that it ai-
ms to organize a system relating the dimensions of knowledge, skills 
and attitudes, in a way to promote the maximum of the teaching-lear-
ning process, which requires for its development a planning that ma-
terializes goals in feasible proposals.24

The nursing instructors who completed the forms pointed difficul-
ties with regard to compliance with the elaborated planning for the 
development of their activities, as shown in the following statements.

Unmotivated (2010) “[...]this year, especially, we had problems 
with [...] time schedule [...] Because it is very complicated so-
metimes for us to plan one thing, and the other day, during the 
week they change the schedule, for us it is very complicated [...]. 
“(oral information)

Beautiful (2010) “[...] and here, in the classroom, I feel [...] a 
difficulty with the organization [...], sometimes you are ready to 
give a class, and when the time comes, you will not give the 
class, or you end up [...] not giving the class and you have to go 
to the classroom because someone did not show up [...].” (oral 
information)

Patient (2010) “[...] you come with a plan, and [...] another thing 
happens [...] then currently, in my job, I think the quality of life is 
not [...] very good.” (oral information)

It is noticed that when the class planned by the nursing instructor 
cannot be accomplished, due to changes in the schedule, lack of ins-
tructor or for any other reason, this generates stress for the professio-
nal, affecting the quality of work environment.

Nursing instructors get stressed when the elaborated plan is not 
fulfilled and they cannot put in place viable proposals that will reach 
the goals to be achieved with the class. This will certainly result in 
decreased quality of the teaching-learning process and the quality of 
work environment. 

In this sense it is highlighted the importance of planning the class, 
as well as the assignment of nursing instructors according to their area 
of knowledge, in order to provide greater comfort in the development of 
their activities, positively affecting the quality of work environment.23,24

Luck (2010) “[...] Here at school, [...] several disciplines [...] are 
given, some disciplines for us are not always the discipline that 
you have...domain, then we have to study the topic, and... pre-

pare these classes to give to these students, because most of 
the instructors here, when we came to this work as instructor, 
most have their... their expertise, but I do not work [...] do not 
give class of my specialty [...].”(oral information)

Old School (2010) “[...] here in the school it is a [...] it is [...] ac-
tually here we do not have a specific area, you know, we end 
up filling [...] the [...] gaps, you know, and we end up giving [...] 
classes that sometimes we do not have [...] a certain experien-
ce, when we ask [...] to be [...] you know, considered the expe-
rience of the professional, you know, expertise, you know, their 
experience  outside [...] from here [...].” (oral information)

The difficulty pointed out by the nursing instructors, to develop 
their classes in an area of knowledge with no expertise, is not a favo-
rable teaching process.23

The techniques to be planned and executed in the context of the 
classroom are long known and applied by many updated and dyna-
mic instructors in the way of teaching. However, the expected results 
at each centrality level and their applied technique are only achieved 
if the instructor has the skills and expertise, in addition to the domain 
of the topic.23

 CONCLUSIONS 
 The context of military work has some few peculiar featu-

res, with emphasis on hierarchy and discipline as pillars of the military 
organization. These features embedded in the work organization of 
the nursing instructors, according to their statements; act as facilita-
tors in the process of developing their activities.

However, it was identified that constant changes in command and 
leadership imposed by military transfers, are a factor generating dis-
continuity in the management process, often causing a drop in lear-
ning, as well as in the quality of work environment.

Within the military context, the interpersonal relationship invol-
ving the instructor work is surrounded by two worlds, which have va-
lues and institutional bases differentiated: the civilian and military, 
from which a spirit of body, a vision of military community is created.

In this perspective the nursing instructors, aware of a division in 
their professional categories, alternate their assessments regarding 
interpersonal relationship, ranging between positive and negative. 
However, because they are immersed in the military context, some 
civilian instructors end up being caught by the environment, expres-
sing attitudes and behavior consistent with militarism, without making 
any kind of differentiation.

The organization of nursing faculty work in the military context 
also highlights the issue that lesson planning is not properly followed 
often due to work absences, failure to stay on schedule and the disre-
gard of the knowledge domain of each professional.

The knowledge about the work organization in the military con-
text, involved in this study, the interpersonal relationship, as well as 
the planning of activities, are essential to stimulate improvements in 
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the work organization, minimizing the negative aspects and maximi-
zing the positive ones, from an individual reflection initially for a cons-
cious action that affects the teaching-learning process, promoting the 
quality of work environment and indirectly the nurse care.
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RISCO CARDIOVASCULAR PELOS CRITÉRIOS DE 
FRAMINGHAM: MARCADORES ANTROPOMÉTRICOS 
E CLÍNICOS EM MILITARES E SERVIDORES CIVIS EM 
UMA ORGANIZAÇÃO MILITAR DO MUNICÍPIO DO 
RIO DE JANEIRO, RJ
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RESUMO
Objetivo: Avaliar o estado nutricional, identificar fatores de risco para doenças cardiovasculares (DCV) e a associação com escore de Fra-

mingham de militares e servidores civis (SC) em uma Organização Militar. Método: Utilizou-se um protocolo de coleta de dados especialmente 
para esta pesquisa composto por dados bioquímicos, antropométricos, clínicos, sociais e de composição corporal, além da classificação do 
risco de DCV a partir do escore de Framingham. Resultados: Obteve-se um total de 97 participantes, sendo 61 militares e 36 SC. A média do 
índice de massa corporal (IMC) entre militares foi 26,95kg/m2 e 27,15kg/m2 para os SC, pela bioimpedância, a média foi 23,56% entre os mi-
litares e 31,92% entre os SC. A média de circunferência da cintura (CC) foi de 89,08cm entre os militares e 85,75cm entre os SC. Verificaram-
-se valores acima da normalidade do colesterol total sérico (CT) e abaixo do recomendado para HDL-c, para militares e SC. O LDL-c ficou 
acima do recomendado entre os SC, que também apresentaram inadequação do triglicerídeo sérico (TG) de 12,5% para mulheres e 41,7% 
dos homens. Pelo escore de Framingham, entre os militares 78% dos homens e 100% das mulheres possuem baixo risco. Entre os SC, 75% 
dos homens e 70,8% das mulheres possuem baixo risco. Discussão e Conclusão: O presente estudo demonstrou maior prevalência de baixo 
risco de desenvolvimento de DCV entre os grupos estudados. Estes dados ressaltam a importância de implementação e adoção de medidas 
de promoção e prevenção específicas a fim de reduzir as vulnerabilidades à saúde e melhorar a qualidade de vida da população estudada. 
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INTRODUÇÃO
As doenças cardiovasculares (DCV) constituem um conjunto de 

afecções com etiologias e manifestações clínicas diversas, de gran-
de importância na estrutura de morbimortalidade dos países desen-
volvidos e dos em desenvolvimento, incluindo o Brasil, onde, seme-
lhante às taxas mundiais, as DCV determinam um terço do total de 
mortes registradas.1 A cardiopatia isquêmica e o acidente vascular 
cerebral (AVC) são e serão, de acordo com as projeções para o ano 
de 2020, as principais causas de morte, de anos de vida perdidos e 
de anos de vida perdidos com incapacitação.2

Entre os fatores de risco de maior probabilidade para o desen-
volvimento de DCV, destacam-se o tabagismo, a hipertensão arte-
rial sistêmica (HAS), as dislipidemias e o diabetes mellitus (DM).3,4 
A obesidade e o sedentarismo também foram positivamente asso-
ciadas com o risco de desenvolvimento de DCV. Para cada 10% de 
aumento no peso corporal, há aumento na incidência de doenças 
coronarianas em aproximadamente 20%. Esse risco pode se tornar 
mais acentuado quando o ganho de peso for acompanhado por redu-
ção de atividade física e alta ingestão de ácidos graxos saturados.5

A obesidade é considerada uma epidemia mundial e tem sido 
atribuída aos chamados fatores ambientais, em especial à dieta e à 
inatividade física. Alguns autores classificam a obesidade como uma 
doença metabólica crônica, caracterizada pelo excesso de gordura 
corporal (GC), e afirmam que o método mais usado para sua avalia-
ção é o índice de massa corporal (IMC). Ainda que o vínculo entre 
obesidade e doença aterosclerótica seja evidente, estudos mostram 
que existe um valor preditivo aumentado para DCV e a presença de 
gordura visceral manifestada pela grande concentração de gordura, 
predominantemente na região abdominal. Por essa razão, a distribui-
ção de gordura corporal teria maior valor preditivo para a DCV do que 
a relação entre peso corpóreo e altura.6

A HAS é uma doença crônica de alta prevalência, com elevado 
custo socioeconômico em função das complicações, constituindo-
-se num dos mais importantes fatores de risco para o surgimento de 
DCV, aumento o risco de desenvolvimento de insuficiência cardíaca, 
AVC e insuficiência renal crônica (IRC).7

Nas últimas décadas a mortalidade por diabetes mellitus (DM) 
vem aumentando progressivamente em função da não identificação 
e do tratamento inadequado da doença.8 Segundo Lima e Glaner,9 

DM é uma doença crônica que requer cuidados médicos contínuos 
e uma reeducação para monitoração de concentrações glicêmicas, 
buscando prevenir e reduzir futuras complicações. Medidas de pre-
venção reduzem significativamente a mortalidade por DM, constituin-
do-se em prioridades para a saúde pública. 

Segundo Teixeira,10 estudos demonstraram que a diminuição dos 
níveis de colesterol total (CT) e lipoproteínas de baixa densidade 
(LDL-c) está associada à menor incidência de eventos cardiovascu-
lares. O perfil lipídico se altera assintomaticamente e pode permane-
cer por longos períodos, podendo levar a: pressão arterial elevada, 
infartos, AVCs. Em função disso é importante quantificar concentra-
ções plasmáticas de glicose, CT, triglicerídeos (TG), LDL-c e diminui-
ção de lipoproteína de alta densidade (HDL-c).9

A partir do estudo de Framingham,11 elaborou-se o escore de 
Framingham, amplamente utilizado e recomendado como método 
para avaliar o risco que o indivíduo tem de apresentar evento corona-

riano.12 Utilizando variáveis simples, clínicas e laboratoriais, frequen-
temente utilizadas na prática clínica diária, esse estudo prospectivo 
e de longa duração permitiu definir e estratificar o DCV como a pro-
babilidade de ocorrer um evento coronariano maior em 10 anos.13

Nas organizações militares de saúde do Exército Brasileiro (EB), 
no ano de 2005, a especialidade de cardiologia foi responsável por 
12,8% do total dos 873.973 atendimentos ambulatoriais e por 36% 
da geração de exames complementares, excluindo-se os exames ra-
diológicos simples.14

No ambiente da Marinha do Brasil (MB), algumas características 
ocupacionais – extensas jornadas de trabalho, problemas ergonômi-
cos e isolamento social, como viagens para treinamento – influen-
ciam negativamente o status de saúde dos indivíduos.15 A união des-
ses aspectos parece contribuir para mudanças negativas no estilo 
de vida dessa população.15 Nesse sentido, é plausível especular que 
os fatores ocupacionais destacados também possam influenciar no 
desenvolvimento de condições clínicas relacionadas a maior risco 
cardiovascular, como a síndrome metabólica (SM).

A SM é um transtorno complexo representado por um conjunto 
de fatores de risco cardiovasculares usualmente relacionados à de-
posição central de gordura e à resistência à insulina.16

Segundo Matos,17 o ambiente de trabalho é o local ideal para o 
desenvolvimento de estudos diagnósticos e de intervenção para DCV, 
pois o indivíduo passa cerca de 65% da sua vida nesse ambiente.

A MB, mediante evidências do comprometimento físico da sua 
força de trabalho, decidiu pró ativamente, adotar medidas a fim de 
reverter o quadro exposto anteriormente. Uma das propostas coube 
à implantação de uma nova abordagem na área de alimentação. Em 
2008, foi criado um grupo composto por profissionais da área de nu-
trição chamado Núcleo de Nutrição do Sistema de Saúde da Marinha 
(SSM) com a finalidade do desenvolvimento do programa intitulado 
“Nova Política Nutricional da MB”.18 

Tendo em vista o exposto acima, a avaliação do estado nutricio-
nal é uma importante ferramenta na prevenção das DCV, uma vez 
que identificados os fatores de risco relacionados à nutrição, estabe-
lecem-se estratégias de intervenção por meio de adoção de hábitos 
alimentares saudáveis.19

O presente estudo tem como objetivo avaliar o estado nutricional, 
identificar os fatores de risco para doenças cardiovasculares e a as-
sociação com escore de Framingham de militares e servidores civis 
em uma Organização Militar. 

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo prospectivo e transversal, cuja amostra 

foi constituída por militares e SC, de ambos os gêneros, avaliados 
no ano de 2009.

O protocolo aplicado foi composto por dados pessoais (no-
me, posto, sexo, data de nascimento, escolaridade, renda mensal 
em salários mínimos (SM), atividade física, tabagismo e etilis-
mo); história patológica pregressa (HPP) e familiar (obesidade, 
dislipidemia, HAS, infarto agudo do miocárdio (IAM), AVC, do-
enças tireoidianas e DM, somente no caso de história familiar); 
avaliação antropométrica (massa corporal (MC), estatura, IMC e 
circunferência da cintura (CC)); impedância bioelétrica (BIA), ava-
liação bioquímica a partir da amostra de sangue (glicemia de je-
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jum (GJ), CT, TG, LDL-c, HDL-c e ácido úrico (AU)); e verificação 
de pressão arterial.

Para caracterização antropométrica foram mensurados o IMC 
e CC. Para avaliação da composição corporal foi realizada a BIA 
de membros superiores. Todas as avaliações foram realizadas por 
nutricionistas e uma técnica em nutrição devidamente treinada. As 
medições foram realizadas em duplicata e uma terceira medida foi 
aferida pela supervisora quando os dois primeiros valores apresen-
tarem diferenças maiores ou iguais a 0,5cm para CC e estatura e 
100g para a MC.

A pesagem foi realizada com os indivíduos descalços, vestindo 
roupas leves. Para a coleta da estatura, os avaliados foram coloca-
dos descalços, em posição ereta, encostados numa superfície plana 
e vertical, braços pendentes com as mãos espalmadas sobre as co-
xas, os calcanhares unidos e as pontas dos pés afastadas, forman-
do aproximadamente ângulo de 60º, cabeça ajustada ao plano de 
Frankfurt e em inspiração profunda.

A CC foi verificada, utilizando-se da fita métrica inelástica com 
0,5cm de largura e 200cm de comprimento posicionada horizontal-
mente na linha média entre a extremidade da última costela e a crista 
ilíaca superior, com os indivíduos em posição ortostática olhando pa-
ra frente. A leitura da medida foi realizada no milímetro mais próximo, 
com o indivíduo respirando suavemente. Foram considerados indiví-
duos com risco aumentado para desenvolvimento de DCV aqueles 
que apresentarem CC maior que 88cm e 102cm para mulheres e 
homens, respectivamente.20

Para o IMC, foram utilizados os pontos de corte recomendados 
pelo Ministério da Saúde,21 a saber:< 18,5kg/m2 (baixo peso (BP)), 
18,5 a 24,9 kg/m2 (eutrofia (EUT)), > 24,9 a 29,9kg/m2 (sobrepeso 
(SP)) e > 29,9 (obesidade (OB)) e para a população idosa: < 22,1kg/
m2 (BP), 22,1 a 26,9kg/m2 (EUT), > 27kg/m2 (SP).

Para determinação do percentual de gordura corporal (%GC) 
pelo método de BIA bipolar, foi utilizado modelo da marca OMRON 
(HBF 306BL). Os avaliados foram orientados a: (1) não comer ou be-
ber quatro horas antes do exame, (2) não fazer exercícios 12 horas 
antes do exame, (3) urinar 30 minutos antes do exame, (4) não con-
sumir álcool 48 horas antes do exame, (5) não fazer uso de diuréticos 
sete dias antes do exame e (6) não estar no período menstrual. O 
resultado da avaliação é mostrado diretamente no próprio aparelho. 
A classificação do percentual de gordura corporal foi dada mediante 
critério de Lohman.22

A medida de pressão arterial (PA) foi feita com esfigmomanô-
metro aneroide, obtida com o indivíduo sentado, após 5 minutos de 
repouso. A pressão sistólica correspondeu aos primeiros ruídos arte-
riais (fase I dos sons de Korotkoff) com a desinsuflação do manguito, 
e a pressão diastólica correspondeu ao seu desaparecimento (fase V 
dos sons de Korotkoff). Foram considerados hipertensos os sujeitos 
que apresentaram valores de PA iguais ou acima de 120/80mmHg, 
em duas aferições com intervalo de 24 horas, e também aqueles que 
estavam fazendo uso de anti-hipertensivos.

Para coleta de sangue foi disponibilizado um técnico em patolo-
gia, pela Marinha do Brasil no período supracitado. Os indivíduos fo-
ram submetidos a coleta de sangue venoso por um sistema de tubo 
à vácuo após jejum mínimo de 12 horas. O sangue coletado foi sub-
metido à análise laboratorial no serviço de Análises Clínicas do Hos-

pital Naval Marcílio Dias. Foram analisados: GJ, CT, HDL-c, TG e AU.  
Parâmetros de normalidade utilizados foram GJ entre 70 a 110mg/
dl, CT até 200mg/dl e TG até 150mg/dl. O LDL-c foi calculado pela 
fórmula de Friedewald23, em indivíduos com TG menor que 400mg/dl. 
Para o LDL-c foi considerado baixo risco valores inferiores a 140mg/
dl. Valores inferiores a 50 para HDL-c foi considerado risco. Para o 
AU estabeleceram-se como parâmetros valores compreendidos en-
tre 3,5 a 8,5 para homens e 2,5 a 6,2mm/dl para mulheres.

Para o escore de Framingham adotaram-se os seguintes pontos 
de corte: “baixo risco”, os quais teriam uma probabilidade menor que 
10% para eventos coronarianos; o daqueles de “médio risco”, para os 
quais essa probabilidade estaria entre 10% a 20%; e o dos de “alto 
risco”, para os quais a estimativa para eventos coronarianos seria 
igual ou superior a 20%.24

Coube ao Departamento de Pessoal da Organização Militar 
(OM), agendar junto à população de militares e civis que se sub-
meteu à avaliação nutricional, antropométrica e bioquímica, median-
te a apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) preenchido e assinado. Este trabalho foi aprovado pelo Co-
mitê de Ética em Pesquisa do Hospital Naval Marcílio Dias em 18 de 
maio de 2009 (013/2009).

Os dados foram analisados utilizando-se o software SPSS versão 
19.0 e o valor de p<0,05 foi considerado estatisticamente significativo. 

RESULTADOS
 O estudo obteve um total de 97 participantes, sendo 61 

militares (12 mulheres e 49 homens) e 36 SC (11 homens e 25 mu-
lheres). A média de idade foi 36,72±9,50 anos entre os militares e 
47,42±9,26 anos entre os SC. 

Em relação à avaliação antropométrica, a média do IMC entre mili-
tares foi 26,95±4,24kg/m2 e 27,15 ±5,64kg/m2 para os SC. Na avaliação 
da composição corporal pela BIA, a média foi 23,56±6,29% entre os 
militares e 31,92±8,19% entre os SC. A medição da CC foi em média 
de 89,08±11,33cm entre os militares e 85,75±12,88cm entre os SC. 

Quanto à avaliação da PA, a sistólica foi em média de 
121,80±10,08mmHg e a diastólica foi de 76,31±7,18mmHg entre os 
militares e para os SC, a sistólica foi em média de 120,83±9,67mmHg 
e a diastólica foi de 78,75±6,90mmHg.

Na tabela 1, observa-se o perfil laboratorial para os militares e 
SC, sendo verificados valores acima da normalidade do CT e abaixo 
do recomendado para HDL-c, tanto para militares, como para SC. O 
LDL-c ficou acima do recomendado entre os SC. Quanto ao percen-
tual de adequação, para os militares, todas as mulheres (n=11) apre-
sentaram HDL-c adequado e 81,6% (n=40) dos homens apresenta-

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%

Tabela 1: Média e desvio-padrão do perfil laboratorial de militares e SC
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          Militares Servidores     Civis
Homens % (n) Mulheres % (n) Homens % (n) Mulheres % (n)

BIA
Abaixo 16,7 (7) 22,2 (2) - -
Média - 11,1 (1) - 4,2 (1)
Acima 50 (21) 55,6 (5) 25 (3) 12,5 (3)
Risco de doenças 33,3 (14) 11,1 (1) 75 (9) 83,3 (20)
CC

Adequado 90 (45) 100 (11) 83,3 (10) 70,8 (17)
Inadequado 10 (5) - 16,7 (2) 29,2 (7)
IMC
Eutrofia 22 (11) 81,8 (9) 25 (3) 37,5 (9)
Sobrepeso 54 (27) 18,2 (2) 41,7 (5) 45,8 (11)
Obesidade 24 (12) - 33,3 (4) 16,7 (4)
Faixa Etária
20 – 29 18 (9) 45,5 (5) 8,3 (1) 4,2 (1)
30 – 39 32 (16) 45,5 (5) 16,7 (2) 12,5 (3)
40 – 49 42 (21) 9,1 (1) 33,3 (4) 25 (6)
50 – 59 8 (4) - 33,3 (4) 58,3 (14)
>60 - - 8,3 (1) -
Escolaridade
1º grau incompleto - - 16,7 (2) 4,2 (1)
1º grau completo 2 (1) - 8,3 (1) -
2º grau incompleto 4 (2) - 16,7 (2) 8,3 (2)
2º grau completo 44 (22) - 25 (3) 54,2 (13)
3º grau incompleto 16 (8) - 8,3 (1) 12,5 (3)
3º grau completo 34 (17) 90,9 (10) 25 (3) 20,8 (5)
N.A. - 9,1 (1) - -
Renda

Até 1 SM 2 (1) - 8,3 (1) -
 1 a 2 SM 24 (12) - 8,3 (1) 29,2 (7)
2 a 3 SM 22 (11) - 50 (6) 33,3 (8)
3 a 4 SM 28 (14) 45,5 (5) 33,3 (4) 33,3 (8)
4 a 5 SM 24 (12) 54,5 (6) - 4,2 (1)
Atividade física
Não faz 32 (16) - 83,4 (10) 70,8 (17)
1 vez/semana 8 (4) 18,2 (2) - -
2 vezes/semana 20 (10) 27,3 (3) 8,3 (1) 4,2 (1)
3 vezes/semana 24 (12) 45,5 (5) 8,3 (1) 20,8 (5)
4 vezes/semana 6 (3) 9 (1) - -
5 vezes/semana 4 (2) - - -
Diariamente 6 (3) - - 4,2 (1)
Fumo
Não fuma 92 (46) 100 (11) 75 (9) 83,3 (20)
1 maço/dia 8 (4) - 8,3 (1) 12,5 (3)
2 maços/dia - 4,2 (1)
3 maços/dia - -
N.A. 16,7 (2) -
Etilismo
Não consome 54 (27) 63,6 (7) 50 (6) 66,7 (16)
1x/semana 26 (13) 18,2 (2) 16,7 (2) 16,7 (4)
2x/semana 12 (6) 18,2 (2) 16,7 (2) 12,5 (3)
Mais de 3x/semana 2 (1) - 8,3 (1) -
N.A. 6 (3) - 8,3 (1) 4,1 (1)

Tabela 2: Características antropométricas e socioeconômicas dos militares (n=61) e SC
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ram inadequação (p=0,000), não sendo observada diferença para 
os outros parâmetros. Já para os SC, foi observada inadequação TG 
de 12,5% (n=3) para mulheres e 41,7% (n=5) dos homens (p=047).

Foi observada correlação positiva e significativa entre o IMC e a 
BIA (r=0,647, p=0,000) e a CC (r=0,913, p=0,000) entre os militares 
e também foi verificada a mesma situação entre os SC, para a BIA 
(r=0,574, p=0,000) e CC (r=0,842, p=0,000).

Ao avaliar a associação entre o EN, pelo IMC, com história fami-
liar de doenças metabólicas, sexo, bem como com as informações 
sobre estilo de vida e com dados socioeconômicos, para os mili-
tares foi observada associação com câncer (p=0,035), HDL sérico 
(p=0,037), AU (p=0,015) e sexo (p=0,001). Quanto aos SC, foi obser-
vada associação com a alteração na função tireoidiana (p=0,023) e 
CT (p=0,022).

A CC revelou risco para o desenvolvimento de DCV em 10% 
(n=5) dos militares do sexo masculino, não sendo encontrado entre 
as mulheres, sem diferença significativa (p=0,574). Já para os SC, 
16,7% (n=2) dos homens e 29,2% (n=7) das mulheres apresentaram 
risco, sem diferença significativa (p=0,685).

Nas s 2 e 3, ao avaliar as características antropométricas, socio-
econômicas, HPP e a história familiar dos militares e SC, observa-
-se diferença significativa entre os sexos para IMC (p=0,001), es-
colaridade (p=0,002), HAS (p=0,016) e câncer (p=0,003). Já entre 
os SC, não foi observada diferença significativa entre os sexos. Na 
HPP e familiar, entre os militares, HAS foi a mais prevalente entre os 
homens (38%) e mulheres (81,8%). Para os SC, entre as mulheres 
a doença mais citada foi a HAS (58,3%) e para os homens HAS e 
câncer (33,3%).

Quanto à renda (Tabela 2), entre os militares, 28% dos homens 
ficaram entre 3 e 4 SM, 54,5% das mulheres entre 4 e 5 SM. Para 
os SC, 50% entre 2 e 3 SM e para as mulheres 33,3% entre 2 e 3 
SM e 3 a 4 SM.

Considerando a escolaridade (Tabela 2), entre os militares 44% 
dos homens têm 2º grau completo e 90,9% das mulheres têm 3º grau 
completo, com diferença estatística significativa (p=0,002). Já entre 
os SC, 25% dos homens e 54,2% das mulheres têm 2º grau comple-
to, sem significância estatística (p=0,335).

Sobre a prática de atividade física (tabela 2), entre os militares, 
32% dos homens não praticam e 45,5% das mulheres realizam 3x/
semana (p=0,284). Entre os SC, a maioria não realiza atividade fí-
sica, sendo 83,4% dos homens e 70,8% das mulheres (p=0,644).

Quanto ao fumo, a maioria dos militares relatou que não fuma; 
92% dos homens e 100% das mulheres (p=0,332). Comportamen-
to similar foi observado entre os SC, 75% dos homens e 83,3% das 
mulheres (p=0,196).

Sobre o etilismo (Tabela 2), a maioria dos militares e SC nega o 
consumo de bebida alcoólica, entre os militares, 54% dos homens 
e 63,6% das mulheres (p=0,824) e entre os SC, 50% dos homens e 
66,7% das mulheres (p=0,607).

Quanto à avaliação de risco para eventos coronarianos em 10 
anos, segundo o escore de Framingham, entre os militares 78% 
dos homens e 100% das mulheres foram classificados com baixo 
risco, sem diferença estatística (p=0,229), com pontuação média 
de 5,51±4,39. Entre os SC, 75% dos homens e 70,8% das mulhe-
res foram classificados como baixo risco, sem diferença estatística 
(p=0,284), com pontuação média de 7,11±4,44.

          Militares Servidores     Civis
Homens % (n) Mulheres % (n) Homens % (n) Mulheres % (n)

HAS
Não 62 (31) 18,2 (2) 66,7 (8) 41,7 (10)
Sim 38 (19) 81,8 (9) 33,3 (4) 58,3 (14)
DM

Não 70 (35) 54,5 (6) 83,3 (10) 83,3 (20)
Sim 30 (15) 45,5 (5) 16,7 (2) 16,7 (4)
Câncer
Não 84 (42) 36,4 (4) 66,7 (8) 79,2 (19)
Sim 16 (8) 63,6 (7) 33,3 (4) 20,8 (5)
Dislipidemia
Não 90 (45) 72,7 (8) 91,7 (11) 83,3 (20)
Sim 10 (5) 27,3 (3) 8,3 (1) 16,7 (4)
IAM
Não 88 (44) 90,9 (10) 91,7 (11) 100 (24)
Sim 12 (6) 9,1 (1) 8,3 (1) -
Transtornos da tireoide
Não 95,9 (47) 81,8 (9) 100 (12) 83,3 (20)
Sim 4,1 (2) 18,2 (2) - 16,7 (4)
AVC
Não 88 (44) 12 (6) 100 (12) 91,7 (22)
Sim 81,8 (9) 18,2 (2) - 8,3 (2)

Tabela 3:  HPP e história familiar dos militares (n=61) e SC
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DISCUSSÃO
As mudanças ocorridas nos perfis de morbimortalidade nas últi-

mas décadas geraram crescente interesse científico pelos fatores de 
risco associados às DCV.

O sedentarismo, fator de risco para essas doenças, apresenta pre-
valência elevada em vários países. No caso dos militares, os exer-
cícios físicos, que estão incorporados ao cotidiano dessa profissão, 
podem estar agindo como fator protetor ao desenvolvimento da HAS. 
Sujeitos condicionados aerobicamente apresentam frequência cardí-
aca mais baixa em repouso e em cargas submáximas de exercício.25

Ambas as médias de pressão arterial sistólica (PAS) e pressão 
arterial diastólica (PAD) do grupo dos SC e do grupo dos militares, 
são consideradas normais para o período de vigília. Inúmeros es-
tudos com MAPA, comparando filhos de hipertensos com filhos de 
normotensos, encontraram valores mais elevados em relação aos 
primeiros, embora ainda dentro dos limites normais. O que confronta 
com os resultados achados na história familiar de HAS dos militares, 
onde esse grupo foi o que mais apresentou resposta afirmativa para 
história familiar de HAS.26

A HAS familiar é considerada fator de risco para o desenvolvi-
mento de níveis pressóricos elevados, despertando o interesse da 
comunidade científica para a realização de diversos trabalhos no 
sentido de se detectar alterações funcionais, estruturais, hemodinâ-
micas e metabólicas que precedam o diagnóstico de HAS.27

Em relação aos achados de CC o estudo em questão comprova 
que a menor gordura abdominal é observada no grupo de melhor 
condicionamento físico, os militares, quando comparado aos servi-
dores civis. A prática de exercícios, comumente realizada por mi-
litares acarretou menores valores de CC com associação positiva 
quando comparado ao IMC.28

Encontrou-se uma prevalência elevada de militares e SC com 
SP, segundo o IMC. A associação desses resultados com os valo-
res achados na avaliação feita pela BIA descarta a possibilidade da 
massa muscular estar elevando o IMC nos dois grupos. 

O estudo indicou ainda a prevalência de militares etilistas do se-
xo masculino. Bem como no estudo de Barbosa e Silva com policiais 
militares. O predomínio no consumo de álcool é um dos dados mais 
consistentes na literatura sobre o assunto, justificando-se principal-
mente por influência de fatores culturais.21

Entre os fatores de risco cardiovascular não modificáveis, os 
achados apresentados nesse estudo indicaram a prevalência de ho-
mens com histórico familiar de dislipidemia. Porém no perfil labora-
torial da amostra estudada não foram detectados valores que carac-
terizassem dislipidemia.

Em relação a condições socioeconômicas, constatou-se que a 
maior parte da amostra tanto de militares quanto de SC recebem 
acima de 2 SM. Estudos atuais demonstram que indivíduos com 
condições econômicas desfavoráveis apresentam mais dificuldade 
de acesso a informações apropriadas sobre doenças crônicas. Por 
esse motivo os dados laboratoriais não evidenciam a incidência de 
doenças crônicas na amostra estudada.

A baixa prevalência de fumantes encontrada no presente estudo, 
pode ser atribuída a uma tendência regional. Segundo a pesquisa 
realizada pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA), a mais alta pre-
valência de uso regular de cigarros foi encontrada em Porto Alegre 

(25,2%) e a mais baixa em Aracaju (12,9%). Regiões menos popu-
losas e menos industrializadas apresentam reduzidas prevalências 
em comparação aos grandes centros.29

De acordo com o escore de risco de Framingham o baixo risco 
foi melhor apresentado no grupo dos militares do que no grupo dos 
SC. Confirmando a análise de concentração do LDL-c, o qual se 
mostrou acima do recomendado no grupo dos SC. Como essa lipo-
proteína está apontada na literatura como forte e independente pre-
ditora de DCV, isso faz com que o grupo de SC necessite de algum 
tipo de intervenção.

CONCLUSÃO
Apesar de o presente estudo ter demonstrado maior prevalên-

cia de baixo risco de desenvolvimento de DCV entre os dois grupos 
estudados, vale ressaltar que muitos fatores de risco isolados tanto 
os modificáveis quantos os não modificáveis foram identificados em 
ambos os grupos.

Ressaltamos como limitação do estudo o tamanho da amostra 
estudada,  que, ao se apresentar em número reduzido, permite con-
siderar os resultados encontrados apenas para essa população.

Esta pesquisa reforça a necessidade de implementação e adoção 
de medidas de promoção e prevenção específicas a fim de reduzir as 
vulnerabilidades à saúde e melhorar a qualidade de vida da população 
em geral. Sugere-se que sejam criadas estratégias efetivas de incen-
tivo à prática regular de exercícios físicos e promoção de hábitos de 
vida saudáveis, incluindo o combate ao consumo excessivo de bebi-
das alcoólicas. Além disso, são recomendáveis ações preventivas in-
cluindo a aplicação de programas de diagnóstico, orientação e contro-
le de estresse voltado especificamente para esses servidores. Novos 
estudos são necessários para avaliar a intervenção nutricional, bem 
como modificações dos fatores de riscos para DCV, objetivando a pre-
servação da integridade da saúde dos componentes da esfera militar.
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CARDIOVASCULAR RISK BY FRAMINGHAM 
CRITERIA: ANTHROPOMETRIC AND 
CLINICAL MARKERS IN MILITARY AND CIVIL 
SERVANTS IN A MILITARY ORGANIZATION OF THE 
CITY OF RIO DE JANEIRO, RJ

                                                              1T(RM2-S) Juliana Pandini Castelpoggi1                                                                                                                                                                                                          
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ABSTRACT
Objective: To assess the nutritional status, identify risk factors for cardiovascular diseases (CVD) and their association with Framingham 

score of military and civil servants (CS) in a Military Organization. Methods: A protocol for data collection was used specifically for this study 
consisting of biochemistry, anthropometric, clinical, social and body composition data, in addition to CVD risk classification based on Fram-
ingham score. Results: We obtained a total of 97 participants, and 61 were military and 36 were CS. The average body mass index (BMI) 
in the military group was 26.95kg/m2 and 27.15kg/m2 in the CS group, whereas the average, by bioimpedance, was 23.56% in the military 
group and 31.92% in the CS group. The average waist circumference (WC) was 89.08 cm in the military group and 85.75cm in the CS group. 
Values above normal range for plasma total cholesterol (TC) and values below those recommended for HDL-c were observed in the military 
and CS groups. LDL-c was above the recommended value in the CS group, which also had inadequate levels of plasma triglycerides (TG) 
in 12.5% and 41.7% of female and male subjects, respectively. Based on Framingham score, 78% and 100% of male and female subjects, 
respectively, had low risk in the military group. In the SC group, 75% and 70.8% of male and female subjects, respectively, had low risk. Dis-
cussion and Conclusion: This study showed higher prevalence of low risk to develop CVD in both study groups. These data highlight 
the importance to implement and adopt specific measures for promotion and prevention in order to reduce health vulnerabilities and improve 
the quality of life of the study population.

Keywords: Framingham Risk Score; Cardiovascular Diseases; Dyslipidemia.

INTRODUCTION
Cardiovascular diseases (CVD) comprise a set of disorders with several etiologies and clinical manifestations, of great importance in the 

structure of morbidity and mortality in developed and developing countries, including Brazil, where similar to worldwide rates, CVD accounts 
for one third of the deaths recorded.1 Ischemic heart disease and cerebrovascular accident (stroke) are and will be, according to projections 
for 2020, the leading causes of death, years of life lost and years of life lost to disability.2
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Among the risk factors most likely to develop CVD, smoking, hy-
pertension, dyslipidemia and Diabetes Mellitus (DM) are highlight-
ed.3,4 Obesity and sedentary lifestyle were also positively related to 
the risk to develop CVD. For every 10% increase in body weight, 
there is increased incidence of coronary heart disease by approxi-
mately 20%. This risk may become more pronounced when weight 
gain is accompanied by reduced physical activity and high intake of 
saturated fatty acids.5

Obesity is considered a worldwide epidemic and has been attribut-
ed to the so-called environmental factors, especially to diet and phys-
ical inactivity. Some authors consider obesity as a chronic metabolic 
disease, characterized by excessive body fat (BF), and state that the 
most used method for assessment is body mass index (BMI). Although 
the link between obesity and atherosclerotic disease is evident, stud-
ies show that there is an increased predictive value for CVD and the 
presence of visceral fat featured by high fat levels, predominantly in the 
abdominal area. For this reason, the distribution of body fat would have 
a better predictive value for CVD than the body weight: height ratio.6

Hypertension is a chronic disease of high prevalence, with high 
social and economic cost due to complications, and is becoming one 
of the most important risk factors for the onset of CVD, increasing the 
risk of developing heart failure, stroke and chronic renal failure (CRF).7

In recent decades, mortality from Diabetes Mellitus (DM) has 
been increasing gradually due to the lack of identification and inap-
propriate treatment of the disease.8 According to Lima & Glaner,9 
DM is a chronic disease that requires ongoing medical care and 
re-education for monitoring blood glucose, aiming to prevent and re-
duce future complications. Preventive measures significantly reduce 
DM mortality, becoming a public health priority. 

According to Teixeira,10 studies have shown that decreased lev-
els of total cholesterol (TC) and low-density lipoproteins (LDL-c) are 
associated with lower incidence of cardiovascular events. The lipid 
profile can be altered and remain asymptomatically for long periods, 
which can lead to: hypertension, heart attacks, strokes. For this rea-
son, it is important to measure plasma concentrations of glucose, 
TC, triglycerides (TG), LDL-c and high-density lipoprotein (HDL-c).9

The score developed by Framingham11 is a method widely used 
and recommended to assess the risk of one subject to experience 
a coronary event.12 Using simple clinical and laboratory variables, 
frequently used in daily clinical practice, the prospective long-term 
study conducted by Framingham allowed to define and stratify CVD 
according to the probability (likelihood) to experience a major coro-
nary event in 10 years.13

In the military health organizations of the Brazilian Army (EB), 
in 2005, the cardiology department accounted for 12.8% of the total 
873,973 outpatient visits and for 36% of the additional tests generat-
ed, excluding simple X-ray examinations.14

Within the Brazilian Navy (MB) environment, some occupational 
features – long working hours, ergonomic problems and social isola-
tion, such as travels for training – negatively affect the health status of 
the subjects.15 The combination of these factors seems to contribute 
negatively to lifestyle changes in this population.15 In this sense, it is 
plausible to speculate that the highlighted occupational factors may 
also affect the development of clinical conditions associated with in-

creased cardiovascular risk, such as Metabolic Syndrome (MS).
MS is a complex disorder characterized by a set of cardiovascular 

risk factors usually related to central adiposity and insulin resistance.16

According to Matos,17 work environment is ideal for the devel-
opment of diagnostic studies and intervention for CVD, because an 
individual spends about 65% of his life in this environment.

The MB, by evidencing the physical impairment in their work 
force, decided to proactively take actions to reverse the aforemen-
tioned picture. One of the proposals was the implementation of a 
new approach in the food area. In 2008, a group of professionals in 
the nutrition area was created and given the name ‘Center for Nutri-
tion of the Navy Healthcare System (‘Núcleo de Nutrição do Sistema 
de Saúde da Marinha’- SSM) aiming to develop a program entitled 
“New Nutrition Policy in the MB (“Nova Política Nutricional da MB”). 18 

In view of the above, nutritional status assessment is an import-
ant tool to prevent CVD, since the identification of risk factors related 
to nutrition allows the implementation of strategies for intervention, 
such as adopting healthy eating habits.19

This study aims to assess the nutritional status, identify the risk fac-
tors for cardiovascular diseases and their association with Framingham 
score in the military and civilians working in a Military Organization.

METHODOLOGY
This is a prospective, cross-sectional study, which sample com-

prised military and civil servants (CS), of both genders, assessed in 
2009.

The protocol used the following: personal data (name, rank, sex, 
date of birth, education, monthly income and minimum wages (MW), 
physical activity, smoking and alcohol use); previous pathological 
history (PPH) and family history (obesity, dyslipidemia, hypertension, 
acute myocardial infarction (AMI), stroke, thyroid disorders and DM, 
only in the case of family history); anthropometric assessment (body 
mass (BM), height, BMI and waist circumference (WC)); bioelectrical 
impedance assessment (BIA), biochemistry assessment using blood 
sample (fasting plasma glucose (FPG), TC, TG, LDL-c, HDL-c and 
uric acid (UA)); as well as blood pressure.

For anthropometric assessment, BMI and WC were measured. 
For body composition assessment BIA was performed on the upper 
limbs. All assessments were performed by nutritionists and a nutri-
tion technician properly trained. Measurements were performed in 
duplicate and a third measurement was conducted by the supervisor 
when the first two measures were different in 0.5cm or more for WC 
and height and 100g for BM.

The subjects were weighed barefoot, wearing light clothing. To col-
lect data regarding height, the subjects were barefoot, in upright po-
sition, leaning on a flat and vertical surface, arms hanging with hands 
on thighs, heels together and toes apart, forming an approximate 60º 
angle, head adjusted to the Frankfurt plane and in deep inspiration.

WC was checked using an inelastic tape with 0.5-cm width and 
200-cm length positioned horizontally in the midline between the end 
of the last rib and the superior iliac crest, with the subjects in stand-
ing position looking forward. Measurement was read in the nearest 
millimeter, with the subject breathing softly. Subjects were consid-
ered to have an increased risk to develop CVD if they had WC great-
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er than 88cm and 102cm for women and men, respectively.20

For BMI, the following cutoff points, recommended by the Minis-
try of Health,21 were used:< 18.5Kg/m2 (underweight (UW)), 18.5 
– 24.9 Kg/m2 (normal weight/ eutrophic (EUT)), > 24.9 – 29.9 Kg/
m2 (overweight (OW)) and > 29.9 (obesity (OB)) and for the elderly: 
< 22.1 Kg/m2 (UW), 22.1 – 26.9 Kg/m2 (EUT), > 27 Kg/m2 (OW).

To determine the percentage of body fat (%BF) using bipolar BIA 
method, OMRON model (HBF 306BL) was used. The subjects were 
instructed to: (1) not eat or drink four hours before the test, (2) not 
exercise 12 hours before the test, (3) not pass urine 30 minutes be-
fore test, (4) not drink alcohol 48 hours before the test, (5) not use 
diuretics seven days before the test and (6) not being in the men-
strual period. The results were obtained directly on the device. The 
classification of body fat percentage was given by Lohman criteria.22

 Blood pressure (BP) was measured using an aneroid sphygmo-
manometer, with the subject seated, after 5 minutes of rest. Systolic 
blood pressure corresponded to the first arterial sounds (phase I of 
the Korotkoff sounds) at the cuff deflation, and the diastolic pres-
sure corresponded to its disappearance (phase V of the Korotkoff 
sounds). The subjects were considered hypertensive if BP was 
120/80 mmHg or higher, in two measurements with a 24-hour inter-
val, and also those using antihypertensive drugs.

Blood was collected by a technician from the Pathology depart-
ment of the Brazilian Navy during the studied period. The subjects 
had a sample of their venous blood collected by a vacuum tube sys-
tem after a minimum fasting period of 12 hours. The blood collected 
was analyzed in the service of Clinical Analysis at the Hospital Naval 
Marcílio Dias. The following was measured: FBG, TC, HDL-c, TG and 
UA. Normal ranges were: FBG, between 70 - 110 mg/dl; TC, up to 
200mg/dl and; TG up to 150mg/dl. LDL-c was calculated by Friede-
wald formula23, in subjects with TG lower than 400mg/dl. LDL-c val-
ues below 140mg/dL were considered of low risk. HDL-c values be-
low 50 were considered at risk. For UA, normal range was between 
3.5 – 8.5 and 2.5 – 6.2mm/dL for men and women, respectively.

For Framingham score, the following cutoffs were adopted: “low 
risk”, with less than 10% probability for coronary events; “medium 
risk”, with a probability between 10% - 20%; and “high risk”, with a 
probability estimated for coronary events of 20% or higher.24

The Personnel Department of the Military Organization (MO) 
was responsible to schedule the appointments with the military and 
civilian population, which then underwent nutritional, anthropomet-
ric and biochemistry assessment, upon providing a completed and 
signed Informed Consent Form (ICF). This study was approved by 
the Research Ethics Committee of Naval Hospital Marcílio Dias on 
May 18, 2009 (013/2009).

Data was assessed using software SPSS version 19.0 and a 
p-value <0.05 was considered statistically significant. 

RESULTS
The study had a total of 97 participants, 61 of them were mili-

tary (12 women and 49 men) and 36 CS (11 men and 25 women). 
The mean age was 36.72±9.50 years in the military and 47.42±9.26 
years in the CS group. 

In relation to anthropometric assessment, mean BMI in the military 

was 26.95±4.24 kg/m2 and 27.15 ±5.64 kg/m2 in the CS group. Regard-
ing body composition assessed by BIA, the average was 23.56±6.29% 
in the military and 31.92±8.19% in the CS group. WC averaged 
89.08±11.33cm in the military and 85.75±12.88cm in the CS group. 

As for BP measurement, systol ic pressure averaged 
121.80±10.08mmHg and diastolic pressure was 76.31±7.18mmHg in the 
military group and the systolic pressure averaged 120.83±9.67mmHg and 
diastolic pressure was 78.75±6.90mm Hg in the CS group.

Table 1 shows the laboratory profile in the military and CS 
groups, and values above normal range for TC and below those rec-
ommended for HDL-c were observed both in the military and CS 
groups. LDL-c was above the recommendation in the CS group. Re-
garding the percentage of adequacy, in the military group, all wom-
en (n=11) had appropriate values for HDL-c and in 81.6% (n=40) of 
men, these values were not adequate (p=0.000), and no difference 
was noted for the other parameters. As for CS, TG was inadequate in 
12.5% (n=3) of women and 41.7% (n=5) of men (p=047).

Positive and significant correlation was observed between BMI 
and BIA (r=0.647, p=0.000) and WC (r=0.913, p=0.000) in the 
military group. The same was seen in SC group for BIA (r=0.574, 
p=0.000) and WC (r=0.842, p=0.000).

When analyzing the association between the nutritional status, 
by BMI, with family history of metabolic diseases, gender, and al-
so information regarding lifestyle and social and economic data, in 
the military group, an association with cancer (p=0.035), serum HDL 
(p=0.037), UA (p=0.015) and gender (p=0.001) was observed. As 
for the CS group, association was seen with altered thyroid function 
(p=0.023) and TC (p=0.022).

WC indicated risk to develop CVD in 10% (n=5) of the male mil-
itary, and this was not found in the female military with no significant 
difference (p=0.574). In the CS group, 16.7% (n=2) and 29.2% (n=7) 
of male and female subjects, respectively, had risk, with no signifi-
cant difference (p=0.685).

In tables 2 and 3, when analyzing anthropometric, social and eco-
nomic features, PPH and family history, a significant difference be-
tween genders for BMI (p=0.001), education (p=0.002), hypertension 
(p=0.016) and cancer (p=0.003) was found. In the CS group, no signifi-
cant difference was seen between genders. Regarding PPH and family 
history, in the military group, hypertension was more prevalent in male 
(38%) and female subjects (81.8%). In the CS group, the most men-
tioned disease in the female subjects was hypertension (58.3%), and 
in the male subjects, hypertension and cancer (33.3%).

With regard to income (Table 2), in the military group, 28% of 
men had an income between 3 - 4 MW, while in the female subjects, 
54.5% received 4 - 5 MW. In the CS group, 50% of men received 2 
- 3 MW while 33.3% of the female subjects had an income between 
2 - 3 MW and 3 - 4 MW.

Regarding education (Table 2), in the military group, 44% of men 
had completed high school and 90.9% of women had completed 
higher education, with significant statistical difference (p=0.002). In 
the CS group, 25% of men and 54.2% of women had completed high 
school, with no statistical significance (p=0.335).

Regarding physical activity (table 2), in the military group, 32% 
of men were sedentary and 45.5% of women practiced 3x/week 
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(p=0.284). In the CS group, most were sedentary, which accounted 
for 83.4% of men and 70.8% of women (p=0.644).

With regard to smoking, most military reported to be non-smok-
ers; 92% of men and 100% of women (p=0.332). Similar results were 
seen in the CS group, 75% of men and 83.3% of women (p=0.196).

Regarding alcohol use (Table 2), most of the military and CS re-
ported not drinking alcohol, 54% in male and 63.6% in female sub-
jects in the military group, (p=0.824) and 50% in male and 66.7% in 
female subjects in the CS group  (p=0.607).

Regarding the risk assessment for coronary events in 10 years, 
according to Framingham score, in the military group, 78% of men and 
100% of women were considered at low risk, with no statistical differ-
ence (p=0.229), with a mean score of 5.51±4.39. In the CS group, 75% 
of men and 70.8% of women were considered at low risk, with no sta-
tistical difference (p=0.284), with mean score of 7.11±4.44.

DISCUSSION
Changes in the morbidity and mortality profiles have occurred 

in recent decades increasing the scientific interest generated by the 
risk factors associated with CVD.

Sedentary lifestyle, a risk factor for such diseases, has a high 
prevalence in several countries. In the case of the military, physical 
activities which are incorporated into the daily routine of this profes-
sion, may act as a protective factor against the development of hy-
pertension. Aerobically-conditioned subjects have lower heart rate at 
rest and during submaximal exercise loads.25

Both mean systolic blood pressure (SBP) and diastolic blood 
pressure (DBP) in the CS and military groups are considered normal 
for the wake period. A number of studies with OPMBP, comparing 
children of hypertensive parents with children of normotensive par-
ents, found higher BP values in the former, although still within nor-
mal range. This contrasts with the results found in the family history 
of hypertension from the military group, where this group had more 
positive responses to family history of hypertension.26

Familial hypertension is considered a risk factor for the devel-
opment of high blood pressure, raising the interest of the scientific 
community to conduct several studies in order to detect functional, 
structural, hemodynamic and metabolic changes preceding the diag-
nosis of hypertension.27

Regarding the findings of WC, this study shows that lower ab-
dominal fat is seen in the military group, with better physical condi-
tioning, when comparing with the one of the civil servants. The phys-
ical activity, commonly carried by the military, led to lower WC values 
with positive association when compared to BMI.28

Increased prevalence was found in the military and CS groups 
with OW, according to BMI. The association of these results with the 
values found in BIA rules out the likelihood of the muscle mass could 
be increasing BMI in both groups. 

The study also indicated the prevalence of alcohol consumption 
in the male military group, as shown in the study by Barbosa & Silva 
with the military police. The prevalence of alcohol use is one of the 
most consistent data in the literature regarding the topic, and it is jus-
tified mainly by cultural factors.21

Among the non-modifiable cardiovascular risk factors, the find-

ings provided in this study indicated the prevalence of men with fam-
ily history of dyslipidemia. However, the laboratory profile in the stud-
ied sample did not detect values indicating dyslipidemia.

Regarding social economic conditions, it was found that most 
of the sample both from the military and CS groups had an income 
higher than 2 MW. Current studies show that subjects with unfavor-
able economic conditions have more difficult access to appropriate 
information on chronic diseases. For this reason, laboratory data do 
not show incidence of chronic diseases in the studied sample.

The low prevalence of smokers found in this study could be at-
tributed to a regional trend. According to the research conducted by 
the Brazilian National Cancer Institute (INCA), the highest preva-
lence of regular use of cigarettes was found in Porto Alegre (25.2%) 
and the lowest in Aracaju (12.9%). Less populated and less industri-
alized areas exhibit reduced prevalence compared to large centers.29

According to the Framingham risk score, low risk was better pre-
dicted in the military group than in the CS group. This was confirmed 
in the analysis of LDL-c levels, which were above the recommenda-
tion in CS group. As this lipoprotein is reported in the literature as a 
strong and independent predictor of CVD, this makes the CS group 
requires some kind of intervention.

CONCLUSION
Although this study had demonstrated a higher prevalence of 

low risk to develop CVD in both groups studied, it is noteworthy that 
many isolated risk factors both modifiable and non-modifiable were 
identified in both groups.

We emphasize as limitation of the study, the reduced number of 
the sample size, which allows considering the results found only in 
this population.

This study reinforces the need to implement and adopt specific 
measures for promotion and prevention in order to reduce health 
vulnerabilities and improve the quality of life in the general popu-
lation. It is suggested that effective strategies are designed to en-
courage regular practice of physical activity and promotion of healthy 
lifestyles, including avoiding the excessive use of alcohol. In addition, 
preventive measures are recommended, including the application of 
diagnostic programs, counseling and stress management specifical-
ly towards these servants. New studies are required to assess the 
nutritional intervention, as well as modification of CVD risk factors, 
in order to preserve the health integrity of the components in the 
military scope.

Table 1: Mean and Standard Deviation of the laboratory profile in the military 
and CS groups

Laboratory Tests Military Civil Servants

Uric acid 5.84 (1.37) 5.00 (1.26)

Fasting blood glucose 87.63 (10.37) 86.03 (8.63)

Total cholesterol 206.00 (35.14) 219.61 (40.39)

HDL-c 44.24 (11.34) 49.12 (13.74)

LDL-c 134.28 (26.61) 145.19 (39.90)

Triglycerides 128.93 (83.18) 131.50 (91.72)
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Table 2: Anthropometric and social and economic features in the military (n=61) and CS groups

          Military Civil Servants
Men % (n) Women % (n) Men % (n) Women % (n)

BIA
Below 16.7 (7) 22.2 (2) - -
Average - 11.1 (1) - 4.2 (1)
Above 50 (21) 55.6 (5) 25 (3) 12.5 (3)
At risk for diseases 33.3 (14) 11.1 (1) 75 (9) 83.3 (20)
WC
Adequate 90 (45) 100 (11) 83.3 (10) 70.8 (17)
Inadequate 10 (5) - 16.7 (2) 29.2 (7)
BMI
Eutrophy 22 (11) 81.8 (9) 25 (3) 37.5 (9)
Over weight 54 (27) 18.2 (2) 41.7 (5) 45.8 (11)
Obesity 24 (12) - 33.3 (4) 16.7 (4)
Age group
20 – 29 18 (9) 45.5 (5) 8.3 (1) 4.2 (1)
30 – 39 32 (16) 45.5 (5) 16.7 (2) 12.5 (3)
40 – 49 42 (21) 9.1 (1) 33.3 (4) 25 (6)
50 – 59 8 (4) - 33.3 (4) 58.3 (14)
>60 - - 8.3 (1) -
Education
Incomplete primary school - - 16.7 (2) 4.2 (1)
Complete primary school 2 (1) - 8.3 (1) -
Incomplete high school 4 (2) - 16.7 (2) 8.3 (2)
Complete high school 44 (22) - 25 (3) 54.2 (13)
Incomplete higher education 16 (8) - 8.3 (1) 12.5 (3)
Complete higher education 34 (17) 90.9 (10) 25 (3) 20.8 (5)
N.A. - 9.1 (1) - -
Income – 
Up to 1 MW 2 (1) - 8.3 (1) -
 1 - 2 MW 24 (12) - 8.3 (1) 29.2 (7)
2 - 3 MW 22 (11) - 50 (6) 33.3 (8)
3 - 4 MW 28 (14) 45.5 (5) 33.3 (4) 33.3 (8)
4 - 5 MW 24 (12) 54.5 (6) - 4.2 (1)
Physical activity
Sedentary 32 (16) - 83.4 (10) 70.8 (17)
1 time/week 8 (4) 18.2 (2) - -
2 times/week 20 (10) 27.3 (3) 8.3 (1) 4.2 (1)
3 times/week 24 (12) 45.5 (5) 8.3 (1) 20.8 (5)
4 times/week 6 (3) 9 (1) - -
5 times/week 4 (2) - - -
Daily 6 (3) - - 4.2 (1)
Smoking
Non-smoker 92 (46) 100 (11) 75 (9) 83.3 (20)
1 pack/day 8 (4) - 8.3 (1) 12.5 (3)
2 packs/day - 4.2 (1)
3 packs/day - -
N.A. 16.7 (2) -
Alcohol use
Non-drinker 54 (27) 63.6 (7) 50 (6) 66.7 (16)
1x/week 26 (13) 18.2 (2) 16.7 (2) 16.7 (4)
2x/week 12 (6) 18.2 (2) 16.7 (2) 12.5 (3)
More than 3x/week 2 (1) - 8.3 (1) -
N.A. 6 (3) - 8.3 (1) 4.1 (1)



76
 I A

rq
. B

ra
s.

 M
ed

. N
av

al
, R

io
 d

e 
Ja

ne
iro

, 7
4 

(1
): 

71
 - 

77

  REFERENCES
1- World Health Organization (WHO). Diet, nutrition and the pre-

vention of chronic diseases report. Geneva: World Health Organiza-
tion; 2003. (Technical Report Series; 916).

2- Levy D, Wilson WF. Atherosclerotic cardiovascular disease - an 
epidemiologic perspective. In: Topol EJ, editores. Textbook of Cardiovas-
cular Medicine. 2ª ed. Philadelphia: Lippincott-Raver; 1998. p.13-29.

3- Rosa EC, Zanella MT, Ribeiro AB, Kohlmann Junior O. Obesi-
dade visceral, hipertensão arterial e risco cárdio-renal: uma revisão. 
Arq Bras Endocrinol Metab. 2005 Apr;49(2):196-204.

4- Gus M, Moreira LB, Pimentel M, Gleisener ALM, Moraes 
RS, Fuchs FD. Associação entre diferentes indicadores de obesi-
dade e prevalência de hipertensão arterial. Arq Bras Cardiol. 1998 
fev;70(2):111-14.

5- Grundy SM. Multifactorial causation of obesity: implications for 
prevention. Am J Clin Nutr. 1998 Mar;67(3 Supp l):563S-72S.

6- Navarro AM, Stedille MS, Unamuni MRDL, Marchini JS. Dis-
tribuição da gordura corporal em pacientes com e sem doenças 
crônicas: uso da relação cintura-quadril e do índice de gordura do 
braço. Rev Nutr. 2001 abr;14(1):37-41.

7- Corrêa TD, Namura JJ, Pontes-Silva CA, Castro MG, Meneghini 
A, Ferreira C. Hipertensão arterial sistêmica: atualidades sobre sua ep-
idemiologia, diagnóstico e tratamento. Arq Med ABC 2005;31:91-101.

8- Magnoni D, Stefanuto A, Kovacs C. Nutrição ambulatorial em 
cardiologia. São Paulo: Sarvier, 2007.

9- Lima WA, Glaner MF. Principais fatores de risco relacionados 
às doenças cardiovasculares. Rev Bras Cineantropom Desempenho 
Hom. 2006 out;8(1):96-104.

10 – Teixeira PJ, Sardinha LB, Going SB, Lohman TG. Total and 

regional fat and serum cardiovascular disease risk factors in lean and 
obese children and adolescents. Obes Res. 2001 Aug; 9(8):432-42.

11- D’Agostino RB, Grundy S, Sullivan LM, Wilson P. Validation 
of the Framingham heart disease prediction scores: results of a mul-
tiple ethnic groups investigation. JAMA. 2001;286(2):180-7.

12- NCEP: Executive Summary of the Third Report of the Na-
tional Cholesterol Education Program. Expert panel on detection, 
evaluation, and treatment of high blood cholesterol in adults (Adult 
Treatment Panel III). JAMA. 2001;285:2486-97.

13- Dawber TR, Meadors GF, Moore FEJ. Epidemiological ap-
proaches to heart disease: the Framingham Study. Am J Public 
Health. 1951;41:279-86.

14- Brasil. Ministério da Defesa. Estado-Maior do Exército. Anuário 
Estatístico do Exército. Brasília: Estado-Maior do Exército; 2005.

15- Silva M, Santana VS. Ocupação e mortalidade na Marinha 
do Brasil. Rev Saude Publica. 2004 out;38(5):709-15.

16- I Diretriz Brasileira de Diagnóstico E Tratamento Da Sín-
drome Metabólica. Sociedade Brasileira de Cardiologia. Arq Bras 
Cardiol. 2005;84(Supl 1):1-27.

17- Matos MFD, Souza e Silva NA, Pimenta AJM, Cunha AJLA. 
Prevalência dos fatores de risco para doenças cardiovasculares em 
funcionários do Centro de Pesquisa da Petrobras. Arq Bras Cardiol. 
2001 mar; 82(1):1-4.

18- Simões MCF. Nova política nutricional da Marinha do Brasil. 
Um investimento na qualidade de vida no trabalho de militares da ati-
va [monografia].  Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro; 2009. Pós-Graduação em Administração - Gestão em Saúde.

19- Castro LCV, Franceschini SCC, Priore SE, Peluzio MCG. Nu-
trição e doenças cardiovasculares: os marcadores de risco em adul-

Military Civil Servants

Men % (n) Women % (n) Men % (n) Women % (n)

Hypertension

No 62 (31) 18.2 (2) 66.7 (8) 41.7 (10)
Yes 38 (19) 81.8 (9) 33.3 (4) 58.3 (14)
DM

No 70 (35) 54.5 (6) 83.3 (10) 83.3 (20)
Yes 30 (15) 45.5 (5) 16.7 (2) 16.7 (4)
Cancer

No 84 (42) 36.4 (4) 66.7 (8) 79.2 (19)
Yes 16 (8) 63.6 (7) 33.3 (4) 20.8 (5)
Dyslipidemia

No 90 (45) 72.7 (8) 91.7 (11) 83.3 (20)
Yes 10 (5) 27.3 (3) 8.3 (1) 16.7 (4)
AMI

No 88 (44) 90.9 (10) 91.7 (11) 100 (24)
Yes 12 (6) 9.1 (1) 8.3 (1) -
Thyroid disorder

No 95.9 (47) 81.8 (9) 100 (12) 83.3 (20)
Yes 4.1 (2) 18.2 (2) - 16.7 (4)
Stroke

No 88 (44) 12 (6) 100 (12) 91.7 (22)
Yes 81.8 (9) 18.2 (2) - 8.3 (2

Table 3:  PPH and Family History in the military (n=61) and CS groups



77
 I A

rq
. B

ra
s.

 M
ed

. N
av

al
, R

io
 d

e 
Ja

ne
iro

, 7
4 

(1
): 

71
- 7

7

tos. Rev Nut. 2004 set;17(3):369-77.
20- Keenan NI, Strogatz DS, James SA, Ammerman AS, Rice 

BL. Distribution and correlates of waist-to-hip ratio in black adults: 
the Pitt County Study. Am J Epidemiol. 1992;135(6):678-84.

21- Brasil. Ministério da Saúde. Coordenação Geral da Política 
de Alimentação e Nutrição. Orientações básicas para a coleta, pro-
cessamento, análise de dados e informação em serviços de saúde 
para o sistema de vigilância alimentar e nutricional. Versão Prelimi-
nar. Brasília: Ministério da Saúde; 2004.

22- Lohman TG. Advances in body composition assessment.
Current issues in exercise science series. Champaign (IL): Human 
Kinetics; 1992. (Monografh; n.3)

23- Friedewald WT, Levi RI, Fredrickson DS. Estimation of the 
concentration of low density lipoproteins cholesterol in plasma with-
out use of the ultracentrifuge. Clin Chem. 1972;18:499-502.

24- Silva EFR, Bassichetto KC, Lewi DS. Perfil lipídico, fatores 
de risco cardiovascular e síndrome metabólica em um grupo de pa-
cientes com AIDS. Arq Bras Cardiol. 2009 ago;93(2):113-8.

25- Martin JE, Dubbert PM, Coshman WC. Controlledtrial of aer-
obic exercise in hypertension.Circulation. 1990; 81:1560-67.

26- Gang H, Noël CB, Jaakko T, Timo AL, AulikkiN, Pekka J. 
Relationship of physical activity and body mass index to the risk of 
hypertension: a prospective study in Finland. Hypertension. 2004; 
43:25-30.

27- Mattos CA, Mattos MA, Toledo DG, Siqueira Filho AG. Aval-
iação da pressão arterial em bombeiros militares filhos de hiperten-
sos através da monitorização ambulatorial da pressão Arterial. Arq 
Bras Cardiol. 2006 dez; 87(6):741-46.

28- Oliveira EAM, Anjos LA. Medidas antropométricas segundo 
aptidão cardiorrespiratória  em militares da ativa, Brasil. Rev Saude 
Publica. 2008 abr;42(2):217-23.

29- Barbosa OR, Silva EF. Prevalência de fatores de risco cardio-
vascular em policiais militares. Rev Bras Cardiol. 2013 fev;26(1):45-53.

How to cite this article: Castelpoggi JP, Furtado RPC, Simões MCF, 
Pereira DB, Simões PP, Chagas CB, Dias VM, Coelho RF, Carvalho 
GAD, Saião DT, Moreira MA. Risco cardiovascular pelos critérios de 
Framingham: marcadores antropométricos e clínicos em militares e 
servidores civis em uma organização militar do município do Rio de 
Janeiro, RJ. Arq Bras Med Naval. 2013 jan./dez.;74(1):71-77 



78
 I A

rq
. B

ra
s.

 M
ed

. N
av

al
, R

io
 d

e 
Ja

ne
iro

, 7
4 

(1
): 

71
 - 

77



79
 I A

rq
. B

ra
s.

 M
ed

. N
av

al
, R

io
 d

e 
Ja

ne
iro

, 7
4 

(1
): 

71
- 7

7



80
 I A

rq
. B

ra
s.

 M
ed

. N
av

al
, R

io
 d

e 
Ja

ne
iro

, 7
4(

1)


