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determinar a efetividade da administração vaginal de misoprostol para 
dilatação da cervical antes da inserção do dispositivo intrauterino (DIU) em nuligestas 
e avaliar a adesão e o grau de satisfação das usuárias nuligestas e avaliar a adesão 

anteriores. Métodos: no artigo 1 realizou-se um ensaio clínico randomizado, triplo-

período de julho de 2009 a novembro de 2011 no instituto de Medicina Integral Prof. 
Fernando Figueira, Recife, PE, Brasil. O artigo 2 correspondeu a  um estudo de corte 
transversal comparando-se a um grupo de nuligestas (participantes do primeiro 

do DIU no mesmo período de estudo. No primeiro artigo foram analisadas 179 
mulheres alocadas aleatoriamente em dois grupos,sendo 86 com uso prévio de 400µcg 
de misoprostol vagina 4 horas antes da inserção do DIU e 93 com uso prévio de placebo. 

73 mulheres com partes anteriores. Calculou-se no Artigo 1 a razão de risco (RR) 

Calculou-se também o número necessário para tratar (NNT) e o número necessário 
para obter um malefício (NNH). No artigo 2 utilizou-se para as variáveis numéricas 
continuas de distribuição normal, o teste “t” se Student e para as variáveis discretas 
ou sem distribuição normal , adotou-se o teste de Mann-Whitney. Para as variáveis 
categóricas, utilizou-se o teste qui-quadrado de associação (Pearson) ou teste exato de 

dos valores esperados foi menor que cindo utilizou-se o teste de Freeman-Halton. Foi 

EFETIVIDADE DO MISOPROSTOL VAGINAL PARA INSERÇÃO DO DIU EM 
NULÍPARAS: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO

Conclusões: os HPV 16 e 31 são os principais 
tipos virais nas infecções cervicais pelo HPV. Existe uma distribuição etária bimodal 
dos genótipos de alto risco. Residir em áreas rurais, baixa renda, menor escolaridade, 
alto número de gestações e não realização de rastreamento citológico são fatores de 
risco para lesões precursoras e câncer cervical, em mulheres usuárias do SUS, no 
Nordeste do Brasil.
Palavras-chave HPV, Genótipos, PCR, Exame colpocitológico, Câncer do útero, 
Fatores de risco, Vacina
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determinar os efeitos do exercício físico supervisionado durante a gravidez 
sobre os desfechos gestacionais e perinatais. Métodos: realizou-se um ensaio clinico 

com 13 semanas, grupo B que iniciou caminhada com 20 semanas e grupo C, controle, 
que não realização exercício físico supervisionado. Foram incluídas 187 gestantes, 
sendo 62 randomizadas para o grupo A, 65 para o grupo B e 60 para o grupo C. As 
gestantes dos grupos de intervenção (A e B) realizaram caminhadas de intensidade 

13ª, 20ª e 28ª semanas. As gestantes eram avaliadas a cada quatro semanas, quando 

EFEITO    DO   EXERCÍCIO   FÍSICO   SUPERVISIONADO   EM   GESTANTES   
SEDENTÁRIAS   DE   BAIXO   RISCO   SOBRE   OS   DESFECHOS  MATERNOS E 
PERINATAIS: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO

construída uma curva de sobrevida para continuidade do uso dispositivo intrauterino. 

foram bicaudados. Resultados:

p
p=0,0001). O grupo de mulheres que foram submetidas ao 

uso prévio de misoprostol apresentou uma redução de dor moderada a grave durante 

p
p=0,000004). Não houve diferença 

DIU. Não foi observado nenhum caso de perfuração uterina em ambos os grupos. 

de métodos contraceptivos, motivo da escolha do DIU como método contraceptivo 
atual, motivos para descontinuidade,efeitos colaterais, adesão e grau de satisfação não 
houve diferença entre nuligestas e mulheres com parto anterior. A curva de sobrevida 
para continuidade do uso do dispositivo intrauterino não mostrou diferenças entre 
grupos. Conclusões: o uso do misoprostol vaginal na dose de 400µg quatro horas 

de satisfação entre nuligestas e mulheres com parto anterior.
Palavras-chave Dispositivos intrauterinos, Dispositivos anticoncepcionais, 
Misoprostol, Ensaio clínico, Planejamento familiar
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era obtido o peso, a pressão arterial, além do índice do líquido amniótico. O colo 

semana gestacional. A idade gestacional e o peso ao nascer e a evolução dos recém-
nascidos também foram pesquisados. Utilizou-se a razão de risco (RR) como medida 
do risco relativo para pré-eclâmpsia, diabetes gestacional (PIG e GIG). A evolução do 
ganho ponderal materno e do comprimento do colo uterino foi avaliada através de 

e Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Estadual da Paraíba sob o número 
0323.0.133.000-07. Resultados: a média de dias de caminhada foi de 68 no grupo A e de 

de exercício físico, sendo observada médias de capacidade máxima de absorção de 
p=0,03. 

foi observada associação entre a prática de exercício físico e o desenvolvimento de pré-
eclâmpsia (p=0,82), de diabetes gestacional (p=0,54) e de oligohidrâmnio (p=0,32). Foi 

p=0,03). No que diz respeito aos desfechos neonatais, 
foi observada taxa similar de prematuridade (p=0,69). A média do peso ao nascer 

p=0,53), sem 
associação da prática de caminhada com o percentual de peso ao nascer inadequado. 

(p=0,69). A média do comprimento do colo uterino na 38ª semana também não 

3,0cm no B e 2,8cm no C, p=0,25). Evolução similar do colo uterino foi observada em 

(p=0,26). O percentual de gestantes com colo uterino inferior a 2,5cm também foi 

p=0,84). Conclusões: em mulheres previamente sedentárias, saudáveis e com gestação 
única, um programa de exercício físico supervisionado de intensidade moderada 

amniótico, sem, entretanto observa-se impacto clínico (oligohidrâmnio). Este estudo 
foi registrado na plataforma Clinical Trials com o número NCT00641550.
Palavras-chave Exercício físico, Gravidez, Caminhada, Peso ao nascer, Pré-eclâmpsia, 
Diabetes gestacional
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norovírus 

diarreia aguda em estudos brasileiros, através de uma revisão sistemática e, com a 

seus genogrupos nas amostras fecais das crianças menores de dois anos hospitalizadas 
com diarreia aguda no IMIP entre fevereiro de 2007 a abril de 2010, bem como 
descrever as características clínicas e epidemiológicas dessas crianças. Resultados: 

na revisão sistemática, observou-se que a positividade para norovírus variou de 4,5 

procedente da Região Metropolitana do Recife. O episódio diarreico teve início em 

casos. O norovírus
norovírus como causa de gastroenterite 

maior risco de morbimortalidade pela doença diarréica.
Palavras-chave Norovírus, Gastroenterite, Revisão sistemática, Hospitalização, 
Diarreia

ESTUDO    DA   INFECÇÃO    POR    NOROVÍRUS    EM    CRIANÇAS     COM     
GASTROENTERITE AGUDA NO BRASIL
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1945-2006 em Pernambuco. Métodos: estudo observacional, analítico, quantitativo, 

Transmissíveis, realizadas simultaneamente em 2006. A amostra total foi 6471 pessoas, 
das quais a estatura foi registrada em 5321, das quais 1611 com idade até cinco anos 

anos inclusive. Para análise dos dados, modelos de regressão linear multinível foram 

associados com mudanças sistemáticas nessas trajetórias. Resultados: nos homens 

de 0,15cm/ano, de 1945 a 1987. Em relação ao padrão OMS (2006), os  estaturais 
de homens e mulheres que completaram 19 anos em 1987, foram estimados em 5,0cm 
nos dois grupos. As crianças e adolescentes apresentaram, no período de 1987 a 2006, 
um  estatural sistemático, porém declinante no sentido das gerações mais novas, 
em ambos os sexos. Os resultados dos ajustes dos modelos de regressão indicaram que 
o ano de nascimento, o sexo feminino, a escolaridade, a renda familiar per capita e a 

cinco anos, permuta-se a escolaridade por escolaridade materna e acrescentam-se 
ainda, com associação positiva, as variáveis: realização de pré-natal, peso ao nascer, e a 

a data da entrevista mostrou uma associação negativa. Conclusões: projetando-se 

feminina, do estado de Pernambuco, esperariam, respectivamente, em torno de 22 e 
33 anos para atingir o padrão médio internacional, preconizado pela OMS em 2006. 
Por outro lado, crianças e adolescentes apresentaram  estatural declinante em 
direção as gerações mais novas. Considerando-se que o  estatural de menores 

decréscimo, dentro de 6 a 7 anos, a proporção do  estatural dessas crianças 

antropométrica da OMS, compensando, assim, o histórico retardo de crescimento 
somatométrico da população mais jovem do estado de Pernambuco. Finalmente, os 

EVOLUÇÃO    INTERGERACIONAL    DA    ESTATURA    NO    ESTADO   DE   
PERNAMBUCO (1945-2006)
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determinar os fatores associados com o homicídio de mulheres na cidade do 

de homicídios na mesma cidade. Métodos: realizou-se um estudo observacional, 
analítico, do tipo caso-controle, pareado pela idade na relação 1:1, incluindo 114 
mulheres, residentes na cidade do Recife/PE e com necropsia realizada pelo Instituto 
Médico Legal da mesma cidade (casos) e vizinhas dos casos (controles). Utilizou-
se como instrumento um questionário com base nos dados da declaração de óbito, 

relacionais. A análise estatística foi realizada nos programas Epi Info 3.5.3 e Medcalc 

qui-quadrado de associação e exato de Fisher para análise bivariada considerando-
Odds Ratio (OR) e o seu intervalo de 

stepwise, incluindo 

número 1011. Resultados: encontraram-se 60 homicídios no período do estudo e foram 
58 o total de casos analisados, encontrando-se a idade variando entre 12 e 48 anos, 
media 27,0 (DP=8,7), a maioria era adulta, de cor parda e preta, baixa escolaridade e 

encontraram-se associação entre o desfecho com as seguintes variáveis independentes: 

p

Conclusões: 

FATORES   DE   RISCO   PARA   HOMICÍDIOS  DE  MULHERES  EM  RECIFE/ 
PERNAMBUCO – 2009/2010: ESTUDO DE CASO-CONTROLE

resultados do estudo mostram que o crescimento estatural foi mais favorecido em 
ambientes onde predominaram melhores condições socioeconômicas e ambientais.
Palavras-chave
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validar uma escala para a análise do comportamento violento de 
adolescentes, por meio do que eles percebem de cenas violentas exibidas na 
programação infantil da televisão aberta brasileira e no cotidiano. Métodos: estudo 
de validação de escala. Participaram 437 adolescentes entre 12 e 16 anos de ambos 
os sexos, estudantes de escola pública e privadas da cidade do Recife-PE, 361 pais 
e 344 professores. Utilizou-se no estudo questionários para adolescentes, para 
os pais e professores. Realizaram-se no estudo análises semântica, de juízes, da 

instrumento. Resultados: A análise da dimensionalidade realizou-se com o uso do 
Principal Component Analysis com Rotação Varimax. Os quatro fatores selecionados e 

si mesmo (Alfa 0,772). Os fatores selecionados e o Alpha de cronbach para a fase B foram: 

Alfa acima de 0,80 revelando grupos de itens que diferenciam sujeitos entre elevado e 

análise da correlação entre os grupos de itens da fase A, da fase B e dos pais revelou 

entre os itens no teste e no reteste (p Conclusões:

de validade como instrumento a ser empregado para a avaliação do comportamento 

método de validação por meio da comparação entre resultados inclusive em outros 

Palavras-chave

COMPORTAMENTO VIOLENTO NA ADOLESCÊNCIA: VALIDAÇÃO DE                 
ESCALA PARA AVALIAÇÃO

vítimas de homicídio na cidade do Recife-PE.
Palavras-chave


