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a partir do arquivo de dados da Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição 

risco de desnutrição associado a algumas variáveis socioeconômicas e ambientais, 
considerando as situações urbana e rural, e comparar com o comportamento do 
estado nutricionalde crianças do Nordeste com crianças da Região Sudeste do Brasil, 
analisando a utilidade destas variáveis para o estabelecimento de risco, de forma a 
contribuir de maneira indireta na vigilância nutricional. Métodos: foram estudadas 
2103 crianças no Nordeste e 1407 crianças no Sudeste, na faixa etáriade 0 a 5 anos. 
Resultados: 

As variáveis que mostraram associação com o estado nutricional e que podem ser úteis 
per capita, abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, alfabetização materna e número demoradores por domicílio. 
As variáveis que não mostraram associação foram: trabalho materno, mães chefe do 

per capita

Conclusões: a desnutrição no Nordeste brasileiro é um grave problema de saúde 
pública, apresentando diferenças regionais entre os meios urbano e rural. Diante do 

per capita abaixo de meio salário mínimo, mais da metade das 

criança desnutrida.
Palavras-chave Estado nutricional, Criança

ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS NORDESTINAS: ESTUDO DE ALGUMAS 
VARIÁVEIS ÚTEIS A VIGILÂNCIA NUTRICIONAL
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Métodos: estudo 
descritivo com desenho transversal, no qual foram estudadas 350 crianças no IMIP, em 
Recife, Pernambuco. Tais crianças, cujos óbitos ocorreram durante a hospitalização, 
foram admitidas com diarréia, no período de janeiro de1984 a dezembro de 1993. 
Foi também realizada uma comparação entre crianças na fase aguda e persistentedo 
episódio diarréico, através de análises bidimensionais. Resultados: a maioria das 

no Recife ou em outras cidades da região metropolitana. Em relação ao saneamento 

crianças foram a óbito na fase persistente da doença. Foram observadas hiponatremia 

acontecendo nas primeiras 48 horas após a admissão. A maior parte das crianças 

Conclusões: 

a maioria das crianças tinha idade menor ou igual a seis meses, precárias condições 
demoradia, foram desmamadas precocemente, estavam gravemente desnutridas e 

durante a hospitalização.
Palavras-chave Diarréia infantil, Morte, Criança hospitalizada

ÓBITOS POR DIARRÉIA EM CRIANÇAS HOSPITALIZADAS NO INSTITUTO    
MATERNO INFANTIL DE PERNAMBUCO  (HGP/IMIP): ESTUDO CLÍNICO E                
EPIDEMIOLÓGICO
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entre mulheres hospitalizadas no Instituto Materno Infantil Prof. Fernando Figueira-
IMIP, em Recife, Pernambuco. Métodos: estudo caso-controle, no qual foram 
selecionadas como casos 230 mulheres que se internaram por abortamento no período 

Quatro controles foram selecionados aleatoriamente para cada caso, num total de 
920 mulheres que se internaram para parir na mesma maternidade. Tanto para os 
casos como para os controles, os dados foram coletados por meio de uma entrevista 
e preenchimento de um questionário padronizado. Para cada potencial fator de 

também a análise de regressão múltipla para o controle de fatores deconfusão. 
Resultados: entre os potenciais fatores de risco estudados, os que mostraram estar 

companheiro negativa/indiferente, atividade remunerada da mulher, uso de métodos 

abortamentos anteriores. Conclusões: a regressão múltipla evidenciou que a atitude 
negativa/indiferente do homem, a atividade remunerada da mulher, a escolaridade 
da mulher acima da quarta série do primeiro grau, não ter companheiro e ter algum 

abortamento nesta população.
Palavras-chave Aborto, Fatores de risco, Gestantes, Hospitalização

FATORES DE RISCO PARA A HOSPITALIZAÇÃO POR ABORTAMENTO - CAM - 
IMIP, RECIFE
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avaliar a hipersensibilidade tuberculínica pós-BCG em escolares da rede 
pública em uma cidade do Nordeste. Métodos: foram estudados 501 escolares das 
escolas públicas municipais da cidade de Cajazeiras, Paraíba, de seis a oito anos de 
idade, no ano de 1995, através de desenho do tipo coorte restrospectivo. Resultados: 

não foi encontrada associação estatística entre as variáveis hipersensibilidade 
tuberculínica e vacinação com BCG (p=0,2603), demonstrando que a hipersensibilidade 
tuberculínica após a becegeização da criança nos primeiros 12 meses de vida nas 

positiva paratuberculose. Conclusões: tais achados sugerem a possibilidadede 
interpretação do teste de hipersensibilidade tuberculínica em crianças vacinadas com 
BCG há mais de seis anos, como indicativo de infecção pelo Mycobacterium tuberculosis 
selvagem.
Palavras-chave Hipersensbilidade tardia, Saúde escolar, Vacina BCG
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avaliar o estado nutricional e alguns aspectos da saúde reprodutiva de 
mulheres adolescentes (10 a 19 anos) no Brasil, a partir dos dados da Pesquisa Nacional 
sobre Saúde e Nutrição (PNSN). Métodos: na primeira etapa, foi realizado um estudo 
descritivo utilizando-se uma amostra básica de 6921 adolescentes. O estado nutricional 
foi determinado pela relação altura/idade (padrão National Center of Health Statistics 
- NCHS) com ponto de corteno percentil 3 para discriminar casos de  estaturale 

de baixo peso. Fez-se um estudo comparativo das situações de  antropométrico 

ESTADO NUTRICIONAL E ASPECTOS REPRODUTIVOS DE MULHERES                    
ADOLESCENTES NO BRASIL
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renda pessoal e domiciliar per capita mensal, escolaridade dos pais e das adolescentes, 

que já haviam engravidado pelo menos uma vez nos últimos cinco anos. A partir dos 
dados descritivos realizou-se um estudo de associação entreo estado de nutrição e 
variáveis independentes, elaborando-se, mediante análise de regressão logística, 
um modelo preditivo de  estatural nas adolescentes. Resultados:

 de 

referiram história de gestação. Observou-se que, segundo a análise multivariada de 
regressão logística, a principal variável relacionada com o atraso de crescimento em 

se a renda, escolaridade da mãe e condições de saneamento. No pior cenário (renda 

história de gravidez), a probabilidade de a adolescente situar-se abaixo do percentil 3 

Conclusões:

médias de altura de adolescentes brasileiras são bem inferiores em todas as idades, 

de álcool, de fumo e ahistória de gravidez foram marcadores de risco da “desnutrição 

multivariada.
Palavras-chave Estado nutricional, Medicinareprodutiva, Adolescente
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infecções em crianças internadas no Hospital Geral de Pediatria (HGP) do Instituto 
Materno Infantil Prof. Fernando Figueira - IMIP. Métodos: em estudo descritivo, foram 
analisados 3573 resultados de exames bacteriológicos obtidos de recém-nascidos e 
crianças menores de 16 anos, internadas no período de janeiro de 1993 a dezembro 
de1994, no IMIP, Recife, Pernambuco. Foram analizados 3573 resultados de testes 
bacteeriológicos. As técnicas laboratoriais foram as padronizadas pela Organização 
Mundial de Saúde, realizando-se o antibiograma pelo método de difusão em placa 
de Kirby-Bauer. Resultados: o Staphylococcus aureus

comunitárias. A Klebsiella sp e Escherichia coli, recuperadas a partir das uroculturas 
foram resistentes ao cotrimoxazol, droga amplamente utilizada no tratamento das 
infecções urinárias. Por outro lado, essas espécies bacterianas demonstraram-se 
sensíveis ao ácido nalídixico e a nitrofurantoína. Os pneumococos isolados a partir 

 

hospitalares, os microrganismos mais frequentemente isolados foram as bactérias 
Gram negativas, principalmente Klebsiella sp e Pseudomonas aeruginosa. A Klebsiella 
sp
de bactérias como Klebsiella sp, Enterococcus faecalis e dos bacilos Gram negativos 

aminoglicosídeos e cefalosporinas de terceira geração, como cefotaxime, cefoperazona 
e ceftazidime. Os Staphylococcus epidermidis e S. aureus hospitalares demonstraram 

(p

Conclusões: basear-se em estudos epidemiológicos e lutar pelo desenvolvimento do 
laboratório de microbiologia clínica possibilita o esclarecimento etiológico e a escolha 
do antimicrobiano adequado, evitando-se o uso de drogas de amplo espectro. Essas 
ações e atitudes estão ao alcance de todos, inclusive dos países pobres.
Palavras-chave

ETIOLOGIA E PERFIL DE SENSIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS DAS                 
INFECÇÕES   EM   CRIANÇAS  INTERNADAS   NO   HOSPITAL   GERAL   DE  
PEDIATRIA DO IMIP
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membrana hialina (DMH) entre conceptos de gestantes comdoença hipertensiva 

de confusão, como trabalho de parto, bolsa rota, presença de retardo do crescimento 

entre os resultados dos testes bioquímicos de avaliação pré-natal da maturidade 
pulmonar fetal degestantes com DHEG e sem DHEG, com avaliação de sensibilidade 

Métodos: foi utilizado o desenho de um 

de DHEG e 271 controles normotensas, com parto prematuro entre 28-34 semanas. 
Foram incluídas no estudo apenas as pacientes que tivessem idade gestacional bem 
documentada, sendo excluídos os casos de amniorrexe e doenças maternas associadas, 
gestação múltipla e uso prévio de corticosteróides. Os resultados de amniocentese 
para teste pré-natal de avaliação da maturidade pulmonar fetal (Clements) também 
foram analisados. A análise estatística incluiu testes de diferença de média, teste qui-

Resultados: 

independente da severidade da DHEG: o risco relativo de DMH para conceptos do 

32, >32 semanas). No entanto, os resultados positivos do teste de Clements foram 
mais frequentes no grupo com DHEG (p=0,03). Na análise de regressão múltipla, 
as variáveis que demonstraram mais forte associação com a presença de DMH 
foram: idade gestacional, sofrimento fetal e o peso baixo para a idade gestacional. 

dependente. Conclusões:

mesma probabilidade de desenvolver DMH que prematuros de mães normotensas, 
embora apresentem maior percentual de testes de Clements positivos. A maturação 
pulmonar provavelmente não está acelerada na DHEG.
Palavras-chave Doença da membrana hialina, Gestantes

AVALIAÇÃO DA MATURIDADE PULMONAR FETAL NA DOENÇA                                       
HIPERTENSIVA ESPECÍFICA DA GESTAÇÃO – DHEG
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da doença. Métodos: em desenho de corte transversal, estudou-se uma amostra 
probabilística de 1410 escolares de seis a sete anos e de 3086 alunos de 13 e 14 anos. 

International Study of 
Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC). Resultados: o ensino fundamental não foi 

Conclusões: 

escolares do Recife. Os resultados sugerem haver relação entre baixa escolaridade 

Palavras-chave Asma, Saúde escolar, Escolaridade, Mães

PREVALÊNCIA DE ASMA EM ESCOLARES DO RECIFE
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(MB) e investigaros fatores prognósticos no momento do internamento, através de 
dados clínicos e laboratoriais. Métodos: estudou-se, em forma transversal, um grupo 

Infantil Prof. Fernando Figueira - IMIP, em Recife, Pernambuco, no período de 1 
de julho de 1994 a 31 de agosto de 1995. Esses pacientes foram acompanhados até 
o momento da saída hospitalar. Caracterizou-se como grupo de prognóstico bom 
ou favorável os pacientes que tiveram alta sem sequelas aparentes, e como grupo 
de prognóstico desfavorável ou ruim, os que foram a óbito ou tiveram alta com 
sequelas. Resultados: as hospitalizações não apresentaram variação sazonal e um 

Conclusões: houve concentração de pacientes em idades baixas e os menores de um 
ano apresentaram maior risco de evolução desfavorável. Pacientes com torpor e como 
na admissão apresentaram os maiores riscos de sequelas e óbito. A desnutrição não 
esteve associada o pior prognóstico no grupo estudado. Na avaliação hipoglicorraquia 
extrema e proteinorraquia muito elevada associaram-se com mau prognóstico. 

comportamento dessa doença na infância.
Palavras-chave Meningite bacteriana, Prognosis, Hospitalização

FATORES PROGNÓSTICOS PARA MENINGITE BACTERIANA EM CRIANÇAS DO 
ESTADO DE PERNAMBUCO
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avaliar a implantação do Programa de Infecção Respiratória Aguda 
do Ministério da Saúde, na cidade do Recife. Métodos: foi realizado um estudo 
transversal, no qual foram entrevistadas 222 mães/acompanhantes, na cidade 
do Recife, Pernambuco, no período de dezembro de 1994 a fevereiro de 1995. Foi 

com Infecção Respiratória Aguda (IRA), imediatamente após a consulta com 111 

ao programa. Resultados:

nas crianças observadas, em desacordo com as indicações das normas. Pouco mais 

Conclusões: as unidades de saúde estão inadequadas para o desenvolvimento do 

provocou mudança na prática diária do atendimento médico e que o sistema de saúde 
não está adequado para bem assistir as crianças com IRA.
Palavras-chave Infecções respiratórias, Avaliação de programas e projetos de saúde, 
Serviços de saúde materna

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DAS INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS 
AGUDAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS AMBULATORIAIS DO RECIFE


