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avaliar a mielinização do encéfalo de crianças com desnutrição grave, 
através do exame de RM. Métodos: Foi realizado um estudo de série de casos com 20 
crianças entre 2 e 24 meses de idade, portadoras de desnutrição grave, hospitalizadas 
no IMIP no período de março a agosto de 2005. Os pacientes foram submetidos a 
exames de ressonância magnética do encéfalo em um aparelho de 1,5 T com utilização 

da mielinização foi feita através de método qualitativo, com utilização de critérios 
indicados por Barkovich et al. e Van der Naap e Valk. Resultados: A avaliação clínica 
dos pacientes evidenciou 11 crianças com emagrecimento grave, 4 com nanismo 

do processo. Em 17 casos, foi detectada redução do volume encefálico. Conclusões: A 
análise qualitativa de imagens de ressonância magnética do encéfalo de crianças nos 

no processo de mielinização.
Palavras-chave Bainha de mielina, Desnutrição, Criança, Encéfalo, Imagem por 
ressonância magnética

MIELINIZAÇÃO DO ENCÉFALO EM CRIANÇAS COM DESNUTRIÇÃO GRAVE

Conclusões: A melhoria nos indicadores de saúde infantil 

melhoria das condições de vida da população, estando diretamente relacionada ao 
trabalho desenvolvido pelas equipes do PSF - Olinda que realizaram a implantação 

dos serviços da atenção básica. Os indicadores sociais analisados demonstraram alta 
concentração de renda e elevado contingente de pobreza no município. 
Palavras-chave Atenção primária, Avaliação dos serviços, Indicadores de saúde, 
Programa saúde da família, Saúde infantil (Saúde Pública)
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em gestantes atendidas em uma maternidade-escola do Recife. Métodos: realizou-

para toxoplasmose no Instituto Materno-Infantil Prof. Fernando Figueira, no período 

pesquisa dos anticorpos anti-toxoplasmoa IgG e IgM e um breve questionário foi 

condições mórbidas associadas, hábito, criação de animais domésticos, condições de 
habitação e saneamento, idade gestacional, número de gestações e de partos. A análise 
estatística foi realizada com o programa Epi-Info 3.3.2, usando os testes qui-quadrado 

Resultados:

de habitação, rede de esgotos, criação de animais domésticos, número de gestações 

com menos de oito anos de estudo). Conclusões:

toxoplasmose é relativamente baixa entre pacientes atendidas no pré-natal em nosso 

de testar todas as gestantes para toxoplasmose, a prevenção primária é recomendável, 
fornecendo-se informação sobre como evitar a contaminação por toxoplasma durante 
a gravidez.
Palavras-chave

PERFIL SOROLÓGICO PARA TOXOPLASMOSE EM GESTANTES ATENDIDAS NO 
AMBULATÓRIO PRÉ-NATAL DE UMA MATERNIDADE-ESCOLA DO RECIFE
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caracterizar a deglutição de crianças com paralisia cerebral (PC) através 
Métodos: foi 

realizado um estudo do tipo corte transversal incluindo 37 crianças, de um a 12 anos 
deidade, com paralisia cerebral, atendidas no ambulatório especializado de neurologia 
do Instituto Materno Infantil Prof. Fernando Figueira-IMIP, em Recife, Pernambuco, 

foram anotadas em formulário padronizado e foi também realizada também uma 

estatísticas foram utilizados os testes qui-quadrado e exato de Fisher. A determinação de 

teste kappa. Resultados: 

faríngea a característica mais frequente foi resífuo em valéculas (75,75). As avaliações 

afase oral. O percentual de casos alterados no preparo do bolo (kappa=0,82), ejeção 
ora (kappa=0,65) e tempo de estase em cavidade oral (kapa=0,71) foram superiores 

Conclusões: a 
maioria das crianças com PC apresentou distúrbio da deglutição, tanto na avaliação 

oral está mais comprometida do que a fase faríngea. A avaliação clínica da deglutição 

Palavras-chave Paralisia cerebral, Deglutição, Criança

DISFAGIA EM CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL NO INSTITUTO                   
MATERNO INFANTIL DE PERNAMBUCO
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fatores associados ao óbito nas crianças hospitalizadas. Métodos: estudo descritivo, 
transversal, de base hospitalar, envolvendo 1322 crianças, com idade inferior a 15 
anos, internadas no hospital David Bernardino Paediatric Hospital, em Luanda, Angola, 
de dezembro de 2004 a maio de 2005. Os dados foram registrados em questionário 
padronizado, e obtidos por entrevistas com mães no momento do internamento 

Resultados: 

falecido por doenças infecciosas ou nutricionais. Sessenta e seis por cento das crianças 

eram desnutridas moderadas ou graves pela relação peso/idade. Foram encaminhadas 

hierárquico entre as condições socioeconômicas, ambientais, maternas, de saúde da 
criança, clínicas e de cuidados de saúde. A morte da criança surgiu associada com 

de infecção pelo HIV, tempo de internamento inferior a 48 horas e incompatibilidade 
de diagnóstico de entrada e saída. Conclusões: quem falece no hospital pediátrico é 
de baixa faixa etária, chega gravemente doente e é procedente dos bolsões pobres e 
insalubres da periferia de Luanda.
Palavras-chave Mortalidade hospitalar, Criança, Luanda

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, CLÍNICO E FATORES ASSOCIADOS AO ÓBITO EM 
CRIANÇAS INTERNADAS NO HOSPITAL PEDIÁTRICO DE REFERÊNCIA DE    
ANGOLA: UM ESTUDO TRANSVERSAL
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fecais das crianças hospitalizadas e a associação entre a infecção pelo rotavírus e as 

hospitalizados. Métodos: estudo do tipo transversal, incluindo 330 crianças de zero 

IMIP, em Recife, Pernambuco, entre maio de 2004 e abril de 2005. As características 
epidemiológicas e clínicas foram obtidas através de formulário padronizado. A 

foi realizada como programa Epi-Info 3.3.2, utilizando-se os testes qui-quadradode 

Resultados:

(p=0,043), baixo peso ao nascer (p=0,018),desnutrição (p p=0,004) 
e uso de fórmulas lácteas especiais (p=0,050) no grupo rotavírus positivo. Já as 
variáveis: água encanada (p p p
aquosa (p p=0,001), uso de venóclise (p=0,020) 

Conclusões: os achados do estudo 

diarréia clinicamente grave em crianças.
Palavras-chave Rotavírus, Diarréia, Criança hospitalizada, Gastroenterite

INFECÇÃO PELO ROTAVÍRUS EM CRIANÇAS MENORES DE CINCO ANOS COM 
DIARRÉIA ATENDIDAS EM HOSPITAL PEDIÁTRICO DO RECIFE: FREQUÊNCIA 
E FATORES ASSOCIADOS
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adeterminar os principais fatores associados aos óbitos fetais em uma 
Maternidade-Escola do Recife. Métodos: estudo observacional, caso-controle, na 
Maternidade do Instituto Materno Infantil Prof. Fernando Figueira-IMIP, em Recife, 
Pernambuco, no período de junho de 2004 a março de 2005. Foram incluídos no estudo 
116  casos de fetos mortos e 472 controles nascidos vivos, cujo parto ocorreu na instituição, 
sendo consultados o cartão da gestante, declaração de óbitos fetais e prontuários 
maternos na enfermaria de puerpério. Determinou-se a taxa de mortalidade fetal, 
considerando o número total de nascimentos na instituição no referido período. Para 
estudo dos fatores de risco, foram analisadas as variáveis dependente (óbito fetal) e 

de consultas de pré-natal, tipo de parto, peso ao nascer, sexo) e de utilização dos serviços 
de saúde(atendimento em outros serviços de saúde, número de atendimentos antes da 
admissão e intervalo entre admissão e parto). O odds ratio foi usado como estimativa do 
risco relativo para determinar a força da associação entre as variáveis independentes 

análise de regressão logística seguindo um modelo hierarquizado, para controle dos 
fatores potencialmente confundidores. Resultados:

FATORES ASSOCIADOS AO ÓBITO FETAL EM UMA MATERNIDADE - ESCOLA 
DO RECIFE NO PERÍODO DE JUNHO DE 2004 A MARÇO DE 2005: UM ESTUDO 
CASO-CONTROLE
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estudar as características das vídeo laparoscopias ginecológicas diagnósticas 
e cirúrgicas realizadas no Instituto Materno Infantil Prof. Fernando Figueira- 
IMIP. Métodos: o estudo compreendeu todas as vídeo laparoscopias ginecológicas 

IMIP, em Recife, Pernambuco, entre janeiro de 2000 e dezembro 2004. Realizou-se 
estudo descritivo de base hospitalar do tipo série de casos. Os formulários foram 
preenchidos a partir das informações dos relatórios cirúrgicos e em seguida, digitado 
sem banco de dados com dupla entrada. Utilizou-se o programa estatístico Epi-Info 
3.3.2 para a análise dos dados. Resultados: foram realizadas 462 video laparoscopias 

diagnóstico-cirúrgico. As pacientes distribuíram-se principalmente na faixa etária dos 

PERFIL CIRÚRGICO DAS VIDEOLAPAROSCOPIAS GINECOLÓGICAS EM UM 
HOSPITAL-ESCOLA: SÉRIE DE CASOS

Conclusões: 

maior ou igual a 35 anos e escolaridade menor que oito anos de estudo.
Palavras-chave Natimorto, Resultado da gravidez, Morte fetal, Fatores de risco
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aestimar a concentração do retinol sérico (CRS) em crianças com DEP grave 
hospitalizadas, compará-la segundo a idade, o sexo, a presença de diarréia e/ou de 
pneumonia e correlacioná-la com o nível de hemoglobina, assim como comparar a CRS 

Métodos:

meses, com DEP grave hospitalizadas no Instituto Materno Infantil Prof. Fernando 
Figueira - IMIP, em Recife, Pernambuco, no período de agosto de 2004 a maio 
de2005. Foram analisados CRS, hemoglobina e proteína C reativa (PCR) e utilizado 

para análise da CRS. Utilizou-se a mediana como estimativa da CRS, com precisão 

crianças com DEP grave e idade, sexo, presença de diarréia e/ou pneumonia foram 
realizadas pelo teste de Mann-Whitney, assim como a comparação das CRS’s entre 
os dois grupos de crianças. As comparações das variáveis sexo e idade categorizadas, 
entre os dois grupos de crianças, foram realizadas utilizando-se o teste exato de Fisher, 
e, para testar a correlação entre a CRS com a hemoglobina, utilizou-se a correlação de 
Spearman. Resultados: a estimativa da mediana da CRS nas crianças com DEP grave 

CONCENTRAÇÃO DO RETINOL SÉRICO EM CRIANÇAS DESNUTRIDAS GRAVES 
HOSPITALIZADAS NO IMIP: UM ESTUDO TIPO SÉRIE DE CASOS

lesão de vasos do retroperitônio foi a única grande complicação documentada. Houve 
Conclusões: 

serviço de vídeo laparoscopia do IMIP foi caracterizado pelo atendimento de mulheres 

(DIP) e endometriose. Apesar da taxa de complicações ter sido maior que a referida 
na literatura, essas foram caracterizadas essencialmente por complicações menores, 
sendo nula a mortalidade.
Palavras-chave Laparoscopia, Ginecologia, Infertilidade feminina
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descrever o tempo transcorrido entre os primeiros sinais e sintomas 
e o diagnóstico das leucemias agudas e determinar associação das características 

no diagnóstico. Métodos: estudo transversal de todas as crianças com idade entre 

Infantil Prof. Fernando Figueira - IMIP, em Recife, Pernambuco, no período de janeiro 
de 2000 a dezembro de 2004. Foi descrito o tempo transcorrido entre os primeiros 

diagnóstico um período maior que 30 dias. Analisou-se a associação de retardo no 

Stepwise

Resultados: a mediana 
de tempo entre os primeiros sinais e sintomas e o diagnóstico das leucemias agudas 
foi de 30 dias. Não houve diferença entre as características clínicas que motivaram 
a primeira consulta médica, de acordo com o tipo de leucemia. Observou-se que as 

FATORES ASSOCIADOS AO RETARDO NO DIAGNÓSTICO DAS LEUCEMIAS 
AGUDAS NA INFÂNCIA EM UM SERVIÇO DE REFERÊNCIA NO NORDESTE DO 
BRASIL

estudadas nas crianças com DEP grave, apenas a presença de diarréia apresentou 
p=0,021). A correlação entre a CRS e o nível de 

p=0,110). 
Conclusões: os achados do estudo sugerem que a DVA nem sempre está associada 

Palavras-chave

protéico-energética
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determinar os anos potenciais de vida perdidos das mulheres em idade 
fértil residentes no Recife vítimas de morte por causas externa nos anos de 2001 e 2002. 
Métodos: por meio de um estudo descritivo tipo corte transversal, foram selecionadas 
as declarações dos óbitos ocorridos nos anos entre 2001 e 2002 das mulheres com idades 
entre 10 e 49 anos residentes no Recife e com as variáveis contidas na declaração de óbito 
foi criado um banco de dados. Para o cálculo do indicador Anos Potenciais de Vida 
Perdidos – APVP, a técnica aplicada foi a proposta por ROMEDER & McWHINNIE. 
O limite máximo de idade utilizado foi 70 de anos. Resultados: a distribuição de 

externa pelas 211 mulheres em idade fértil vítimas de morte no período do estudo no 
Recife. A utilização deste indicador mostrou que homicídios (4380 APVP) e acidentes 

ANOS POTENCIAIS DE VIDA PERDIDOS POR MULHERES EM IDADE FÉRTIL 
RESIDENTES NO RECIFE VÍTIMAS DE MORTE POR CAUSAS EXTERNAS NOS 
ANOS DE 2001 E 2002

médico responsável pelo primeiro atendimento e características maternas. Na análise 

foram: atendimento em ambulatório (p=0,003) e clínica de do rósteo-articular (p=0,005). 
Conclusões: não houve diferença entre os sintomas e o retardo no diagnóstico entre 
pacientes com leucemia linfoblástica aguda e aqueles com leucemia mielóide aguda. 
Apresentação inicial com clínica de dor ósteo-articular e atendimento em ambulatório 
foram os fatores que se mantiveram associados ao retardo no diagnóstico.
Palavras-chave Leucemia, Diagnóstico, Neoplasias
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descrever aspectos epidemiológicos, clínicos, radiológicos e laboratoriais 
de crianças internadas por empiema pleural em Angola. Métodos: realizou-se um 

crianças, em Angola, no período de setembro a março de 2005. Resultados: a mediana 

da escolaridade materna foi de quatro anos. Os sintomas mais frequentes foram: febre, 

encontrados no líquido pleural foram: . A duração média 
da febre após admissão, tempo de drenagem e internamento foram respectivamente 

Conclusões: a 
taxa de letalidade e o tempo de internamento foram elevados. A desnutrição e a estadia 

Palavras-chave Empiema pleural, Morte, Criança

PERFIL CLÍNICO DE CRIANÇAS COM EMPIEMA PLEURAL EM CENTRO DE 
REFERÊNCIA DE ANGOLA

(2760 APVP), ambos subgrupos das causas externas foram os principais responsáveis 
e ocuparam a primeira e segunda colocação respectivamente  representando juntos 

óbito nesta população. Conclusões:

Saúde. Os valores encontrados quando observados através do indicador de saúde 
Anos Potenciais de Vida Perdidos demonstram a magnitude das causas externas como 
causa de morte prematura.
Palavras-chave Anos potenciais de vida perdidos, Causas externas, Mortalidade, 


