
195

Autora: Ana Maria Feitosa Porto
Orientadora: Profª. Melania Maria Ramos de Amorim
Co-orientadores: Profª. Isabela Cristina Coutinho e Prof. Jailson de Barros Correia
Data de defesa: 25/08/2010

1) Determinar a efetividade da corticoterapia antenatal para redução 

Métodos: 

realizou-se um ensaio clínico randomizado, triplamente mascarado, no Instituto de 
Medicina Integral Prof. Fernando Figueira, comparando corticoide antenatal versus 
placebo administrado a gestantes entre 34 a 36 semanas, sendo utilizada a dose de 
12mg de betametasona por via intramuscular ou placebo por dois dias consecutivos, 

incluídas 320 gestantes, sendo 163 randomizadas para o grupo de tratamento e 157 para 
o controle, sendo avaliados 143 recém-nascidos no grupo corticóide e 130 no grupo 
placebo. Para avaliação da associação entre a variável independente ou preditora (uso 
de corticóide ou placebo) e as variáveis dependentes (desfechos) foram construídas 
tabelas de dupla entrada, calculando-se a Razão de Risco (RR) como medida do risco 

secundária dos dados para determinar os fatores de risco para morbidade respiratória 
nos recém-nascidos pré-termo tardios. Além do cálculo da Razão de Risco, realizou-

fatores mais fortemente associados com morbidade respiratória. O estudo foi aprovado 

1029/2007. Resultados: são apresentados sob a forma de dois artigos. Observou-se 

p
vs.

p=0,77). Não houve redução do risco de qualquer morbidade respiratória com o uso do 

vs. p=0,08) nem na duração da hospitalização nos dois grupos 
(5,12 dias vs. 5,22 dias, p=0,87), porém o uso de fototerapia foi menor entre neonatos 

os fatores de risco para morbidade respiratória neonatal, as variáveis que persistiram 
fortemente associadas com aumento do risco foram idade gestacional abaixo de 35 
semanas, peso ao nascer inferior a 2500g e Apgar menor que sete no primeiro minuto. 

CORTICOTERAPIA ANTENATAL EM GESTANTES COM 34 -36 SEMANAS PARA 
REDUÇÃO  DA   INCIDÊNCIA   DE   DISTÚRBIOS   RESPIRATÓRIOS   NOS  
RECÉM-NASCIDOS: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO

1ª TURMA (2006-2010)
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estudar a efetividade da terapia antirretroviral em crianças e adolescentes 
em locais de recursos escassos e em cenário hibrido (acesso total ao tratamento numa 
população vivendo em local de recursos escassos), os desfechos a longo prazo em 
adolescentes infectados pelo HIV-1 por transmissão vertical e os desfechos e preditores 
numa coorte histórica de crianças e adolescentes infectados pelo HIV. Métodos: Para 
isto, uma revisão sistemática, um estudo de corte transversal e um estudo de coorte 
histórico foram realizados. Resultados: a taxa mediana de sobrevida em crianças 

média dos adolescentes infectados pelo HIV-1 a longo prazo estudados foi 12,5 anos, 

4,9 (DP, 2,5) anos. Após ajuste de fatores basais e associados ao tratamento, o desfecho 

ESTUDO DA EFETIVIDADE E DO IMPACTO DA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL 
EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VIVENDO COM O HIV NO ESTADO DE     
PERNAMBUCO

Conclusões: a corticoterapia antenatal utilizada em gestantes entre 34 e 36 semanas 

de 35 semanas, peso ao nascer inferior a 2500g e escore de Apgar menor que sete no 
primeiro minuto. Estratégias para prevenção da morbidade respiratória devem ser 
adotadas, no sentido de postergar o parto e evitar a baixos escores de Apgar nos recém-

no presente estudo foi comprada pelo Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando 

São Paulo – USP (placebo) e os autores não recebem insumos, benefícios, incentivos 

Clinical Trials com o número NCT00675246.
Palavras-chave Prematuridade, Pré-termo tardio, Corticoterapia antenatal, Distúrbios 
respiratórios do recém-nascido



197

Autora: Jucille de Amaral Menezes
Orientador: Prof. João Guilherme Bezerra Alves
Co-orientadores: Profª. Délia M. Lima Herrmann e Prof. Vineet Bhandari
Data de defesa: 28/04/2010

comparar entre duas modalidades da ventilação não invasiva, pressão 
positiva intermitente nasal e a pressão positiva contínua de via aérea nasal, aquela 
que reduz a necessidade de ventilação mecânica assistida nas primeiras 72 horas 
de vida do recém-nascido pré-termo com sindrome do desconforto respiratório. 

Métodos: 

de idade gestacional e com sindrome do desconforto respiratório do recém-nascido, 
randomizados para pressão positiva intermitente nasal ou  pressão positiva contínua 
de via aérea nasal. Os resultados deste estudo juntamente com os resultados de 
estudos já publicados foram analisados em uma meta-análise. Entre os recém-
nascidos que participaram do ensaio clinico, 124 recém-nascidos que apresentaram 
peso ao nascimento menor que 1500g e submetidos ao método do INSURE, foram 

deste método, caracterizada como a necessidade de ventilação mecânica nas primeiras 

VENTILAÇÃO  NÃO  INVASIVA  E  USO  DA  TERAPIA  DE REPOSIÇÃO DE 
SURFACTANTE PULMONAR EXÓGENO NA SÍNDROME DO DESCONFORTO 
RESPIRATÓRIO DO RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO NA UNIDADE NEONATAL 
DO IMIP

odds, OR=O.5, p=.029), associado com morar na Região Metropolitana do Recife – 
RMR (OR=2.8, p=.017), e fortemente associada com pacientes/cuidadores que foram 
considerados aderentes pelo médico (OR=19.6, p

masculino (relative hazard, RH=0,5, p=,021) e vivendo fora da RMR (RH=0,4, p= ,009), e 
associado com estágio imunológico 1 de CDC 1 (RH=2,9, p=,003) e pacientes que foram 
considerados aderentes pelo julgamento do médico (RH=2,2, p=,003). Conclusões: a 
terapia antirretroviral combinada para crianças infectadas pelo HIV-1 vivendo em 
locais de recursos limitados é efetiva na redução da mortalidade, no controle da 
replicação viral e na restauração da função imunológica dos pacientes. A maioria dos 
adolescentes sobreviventes a longo prazo apresenta controle clínico, imunológico e 
virológico e altos escores de qualidade de vida, mas com limitações no desempenho 
escolar. A efetividade da terapia antirretroviral e duração de resposta em local cenário 

adesão ao tratramento.
Palavras-chave

de alta atividade, Criança, Adolescente
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investigar se concentrações de citocinas, em aspirado nasofaríngeo, diferem 
de acordo com diversos patógenos respiratórios em crianças com infecção respiratória 
aguda no Brasil e se as concentrações de citocinas diferem de acordo com a gravidade 
da doença em crianças de baixo nível sócioeconômico no Brasil, infectadas pelo 
vírus sincicial respiratório humano. Métodos: foi realizado um estudo prospectivo, 
exploratório, do tipo descritivo, no período de junho de 2008 a outubro de 2009. Foram 
incluídas no primeiro estudo crianças menores de cinco anos, com diagnóstico clínico 
de infecção respiratória aguda com até sete dias de doença, com Reação em Cadeia 
da Polimerase Multiplex positiva para um único dos seguintes patógenos: adenovírus 
humano, bocavírus humano, metapneumovírus humano, rinovírus humano, vírus sincicial 
respiratório humano e Mycoplasma pneumoniae  
humano A e B,  1, 2, 3 e 4, corona vírus NL63, 229E, HKUI e OC43 
e Chlamydophila pneumoniae. No segundo estudo foram incluídas crianças menores de 

RESPOSTA INFLAMATÓRIA EM ASPIRADO NASOFARÍNGEO DE CRIANÇAS 
MENORES DE CINCO ANOS COM INFECÇÃO RESPIRATÓRIA AGUDA NO      
RECIFE, BRASIL

72 horas de vida. Resultados: participaram do ensaio clinico 200 recém-nascidos, 

grupo randomizado para a pressão positiva intermitente nasal apresentou menor 
falha da ventilação não invasiva quando comparado ao grupo da pressão positiva 

p=0.02). Os resultados foram semelhantes naqueles recém-nascidos pertencentes ao 
p=0.01), como também 

falharam o método INSURE. Na análise de regressão logística, a gestação gemelar 

A pressão positiva intermitente nasal reduziu a falha da ventilação não invasiva 

teve sucesso na maioria dos recém-nascidos pré-termo. A gestação gemelar e a maior 

Palavras-chave Ventilação não invasiva, INSURE, Recém-nascido pré-termo, 
Sindrome do desconforto respiratório do recem-nascido



199

dois anos, com diagnóstico clínico de infecção respiratória aguda com até sete dias 
de doença, com Reação em Cadeia da Polimerase Multiplex positiva para vírus sincicial 

citados acima. Foram excluídas nos dois estudos as crianças com história de cardiopatia 

10, IL-12, IL-13, IL-17 e fator estimulador de colônias de macrófagos e granulócitos 
foram mensuradas no aspirado nasofaríngeo através do ELISA. No primeiro estudo, 
71 crianças menores de cinco anos com infecção respiratória aguda por um único 
patógeno respiratório: vírus sincicial respiratório humano (23), metapneumovírus 
humano (11), adenovírus humano, rinovírus humano, bocavírus humano (10 cada) 
ou infecção por Mycoplasma pneumoniae (7) foram avaliadas. Nenhuma das crianças 
necessitou de ventilação mecânica e todas sobreviveram. Em geral, as concentrações 
de citocinas não evidenciaram diferenças entre os patógenos. Entre as exceções, a IL-
17 foi maior em crianças com Mycoplasma pneumoniae quando comparadas com as 
crianças com infecção viral (p=0,036). Estudos futuros são necessários para elucidar 
o papel da resposta Th17 na infecção respiratória aguda. O segundo estudo descreve 
as concentrações de citocinas em aspirado nasofaríngeo de 44 crianças infectadas 
apenas pelo vírus respiratório sincicial humano de acordo com a gravidade da 

moderada (internada, sem oxigenioterapia) e grave (internada, oxigenioterapia ou 

respiratório humano em crianças de baixo nível sócioeconômico no Brasil.
Palavras-chave Adenovírus humanos, Bocavírus humano, Brasil, Bronquiolite, 
Citocinas, Infecção respiratória aguda, Metapneumovírus, Pneumonia, Rhinovírus, 
Vírus sincicial respiratório humano, Mycoplasma pneumoniae
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este estudo teve como objetivo analisar a exposição pré-natal a agrotóxicos 
e os efeitos adversos no concepto. Para isto, foram feitos dois estudos epidemiológicos 
observacionais. Um estudo ecológico com o objetivo de correlacionar o uso de 

concepto da exposição materna a agrotóxicos em um polo agrícola de Pernambuco, entre 
2007-2009. Métodos: o primeiro estudo foi desenvolvido a partir de dados secundários 
do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), do de mortalidade (SIM), 
do ano 2001, e do último levantamento sistemático de agrotóxicos publicado por 
estado do país, no ano 2000. Foram calculados os percentuais de prematuridade, baixo 

Internacional de Doenças – CID 10) padronizados pela idade materna. Foi realizada 
uma análise de regressão linear bruta para testar a associação dos indicadores de saúde 
e uso de agrotóxicos (Kg/hectare/ano) por estado e, posteriormente, uma regressão 
linear ajustada ao baixo número de consultas pré-natal (0 a 3 consultas). Utilizaram-se 
para análise estatística os programas Minitab 14.0 e Stata SE 10.1. O segundo estudo 
foi conduzido numa coorte de 1.477 gestantes, residentes nos municípios de Bonito, 
Camocim de São Félix e São Joaquim do Monte, acompanhadas no pré-natal entre 
julho de 2007 a janeiro de 2009. Os instrumentos de coleta de dados foram aplicados 
por pessoal treinado. As informações contemplavam as condições socioeconômicas, 

evolução da gestação atual e condições de nascimento/morte do concepto. Realizou-se 
uma análise de regressão logística univariada para avaliar o efeito bruto das variáveis 
de exposição a agrotóxicos e das co-variáveis sobre os desfechos desfavoráveis do 

que apresentaram p
magnitude do efeito foi estimada pelo cálculo do Odds ratio

p

em Pesquisa do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP), sob 
os números 985/2007 e 1.515/2009. Resultados: o estudo ecológico observou que os 
maiores consumidores de agrotóxicos foram os estados de São Paulo, Goiás e Mato 

ESTUDOS    EPIDEMIOLÓGICOS    APLICADOS    NA    INVESTIGAÇÃO    DA  
EXPOSIÇÃO PRÉ-NATAL A AGROTÓXICOS
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Grosso do Sul, com valores de uso de agrotóxicos acima de 4 kg/ha/2000. Detectou-se 
uma correlação positiva entre percentual de baixo peso (p=0,045) e uso de agrotóxicos, 

p=0,004) 
p=0,039) nos estados, tanto na 

regressão linear bruta como na ajustada pelo baixo número de consultas de pré-natal. 
No segundo estudo observou-se uma concentração maior de gestantes residentes em 
área urbana, na faixa etária de até 24 anos, com escolaridade de até 4 anos e renda 

dos procedimentos. Os conceptos com desfechos desfavoráveis totalizaram 182. A 
exposição potencial a agrotóxicos mais frequente foi domiciliar. Não houve associação 
entre as variáveis de exposição a agrotóxicos e desfechos desfavoráveis nas análises 

Conclusões: os estudos epidemiológicos realizados 

concepto e exposição pré-natal a agrotóxicos. Contudo, ressalta-se a necessidade de 
realização de novos estudos na população brasileira, com maior número de unidades 
de análises (municípios) e monitoramento da coorte de crianças dos municípios de 
Bonito, Camocim de São Félix e São Joaquim do Monte para detecção de efeitos tardios 
da exposição a agrotóxicos, com o suporte de laboratórios públicos e capacitação dos 

maior regularidade na divulgação das vendas de agrotóxicos por estado e municípios 
do país para embasar tais investigações.
Palavras-chave Estudos epidemiológicos, Agrotóxicos, Exposição/desfecho, Pré-natal
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em crianças menores de 5 anos com várias condições clínicas e gravidades de IRA, 
investigar os padrões temporais exibidos pelos patógenos, e descrever os fatores de 

no Recife. Métodos: foi realizado um estudo transversal, prospectivo de base 
hospitalar, no período de Abril de 2008 a Março de 2009. Foram incluídas no primeiro 
estudo crianças menores de cinco anos, com diagnóstico clínico de IRA com até sete 
dias de doença. No segundo estudo foram incluídas crianças menores de cinco anos, 
com diagnóstico clínico de IRA com até sete dias de doença com Reação em Cadeia 
da Polimerase Multiplex positiva para vírus respiratórios: adenovírus humano (HAdV), 

PREVALÊNCIA DE VÍRUS, MYCOPLASMA PNEUMONIAE, CHLAMYDOPHILA 
PNEUMONIAE E FATORES DE RISCO PARA HOSPITALIZAÇÃO EM MENORES 
DE CINCO ANOS COM INFECÇÃO RESPIRATÓRIA AGUDA EM RECIFE, BRASIL
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bocavírus humano (BV), metapneumovírus humano (HMPV), rinovírus humano (HRV), 

humano 1, 2, 3 e 4, coronavírus NL63, 229E, HKUI e OC43. Foram excluídas nos 

Cadeia da Polimerase Multiplex foi utilizada para detectar 15 vírus respiratórios e 2 
bactérias atípicas (Mycoplasma pneumoniae e Chlamydophila pneumoniae) em amostras de 
aspirado nasofaríngeo de 407 crianças menores de cinco anos. Um ou mais patógenos 

Mycoplasma pneumoniae
O HRSV foi associado com doença mais grave e mais casos particularmente graves de 
bronquiolite. Mpp foi associado com casos mais graves de pneumonia e foi detectado 

doença mais grave ou com alguma manifestação clínica em particular. HRSV, HMPV 
Mpp e exibiram forte sazonalidade, com os casos de HRSV atingindo picos durante 
a estação chuvosa no Recife e HMPV e Mpp atingindo um pico logo em seguida. 
No segundo estudo foram incluídas 303 crianças menores de cinco anos com PCR 
Multiplex positiva para 15 vírus respiratórios, excetuando-se as bactérias atípicas. 

em diferentes gravidades e manifestações clínicas de infecção respiratória aguda 
em crianças menores de cinco anos em Recife, assim como fatores de risco para 
hospitalização por IRA viral nessa faixa etária.
Palavras-chave Adenovírus humanos, Bocavírus humano, Brasil, Bronquiolite, Fatores 
de risco, Infecção respiratória aguda, Metapneumovírus, Mycoplasma pneumoniae, 
Pneumonia, Rinovírus, Vírus sincicial respiratório humano
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gestacional. Métodos: estudo de coorte, prospectivo e analítico de um grupo de 

com idade gestacional entre 28 e 36 semanas e 6 dias.  A pesquisa foi realizada no 
Serviço de Neonatologia do Instituto de Medicina Integral de Pernambuco Prof. 
Fernando Figueira – IMIP, Recife - Brasil. O comportamento visuomotor dos lactentes 
foi avaliado pela aplicação do Método para Avaliação da Conduta Visual de Lactentes 
adaptado das Escalas Bayley de Desenvolvimento Infantil II – segunda edição. Para 
análise estatística foi utilizado teste Qui-quadrado. Considerou-se p Resultados: 

120 lactentes responderam a prova de contato de olho, 118 no seguimento visual 
horizontal, 80 no seguimento visual vertical, 20 ao aumento de movimento de membro 

estatística de p
da idade gestacional, observou-se que 128 (p=0,013) responderam positivamente na 
prova de contato de olho, 126 (p p
no seguimento visual vertical, 55 (p
superior e 129 (p=0,012) na exploração visual do ambiente.  Conclusões: os resultados 
deste estudo sugerem a importância em considerar a idade gestacional corrigida 
como parâmetro na avaliação do comportamento visuomotor de lactentes pré-termo 
evitando assim diagnósticos imprecisos de alterações visuais em prematuros nos 
primeiros meses de vida.
Palavras-chave Prematuridade, Comportamento visuomotor, Idade gestacional 
corrigida

COMPARAÇÃO DO COMPORTAMENTO VISUOMOTOR ENTRE AS IDADES 
CRONOLÓGICA E CORRIGIDA DE RECÉM NASCIDOS PREMATUROS
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Essa pesquisa foi guiada por uma série de questões sem resposta até o momento que a 
antecedeu, tais como: em que medida o pré-natal está implantado na atenção primária? 
O grau de implantação é uniforme entre as equipes de saúde da família? Qual o seu 
custo para o sistema público nessas equipes e nas unidades? Qual a efetividade dessa 

Foi construído um modelo de avaliação econômica de uma ação programática, o 

implantação foi conduzida previamente e determinou o grau de implantação da ação 

da estrutura e funcionamento do programa. Trabalhou-se com dados primários e 
secundários retirados dos sistemas de informação. A análise de rendimentos empregou 

na saúde perinatal nas unidades com o pré-natal implantado ao parcialmente 
implantado. No grupo de unidades com pré-natal implantado, os efeitos adversos 
sobre a saúde perinatal, incluindo taxas de mortalidade, foram proporcionalmente 

no grupo de unidades de saúde da família com o pré-natal implantado. Conclui-se 
que o modelo, a partir de uma análise de implantação e com avaliação de custos e 

na estrutura dos serviços e na prática assistencial, que podem conduzir aos maus 

em painel para facilitar o entendimento o julgamento dos gestores para a tomada de 
decisão. Finalmente, o modelo utilizado, empregando dados secundários produzidos 
no serviço, poupou tempo e recursos. Por outro lado, essa vantagem pode ter se 

pode ter gerado viés, mas, no entanto, não inviabilizou o trabalho.

ESTUDO EXPLORATÓRIO DE CUSTOS E CONSEQUÊNCIAS DO PRÉ-NATAL NA 
SAÚDE PERINATAL EM UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE UMA CAPITAL 
DO NORDESTE BRASILEIRO


