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de pulsatilidade e relação S/D) da circulação materna e fetal antes e depois da 
utilização do sulfato de magnésio em gestantes com pré-eclâmpsia grave (pura ou 
superposta). Métodos: foi desenvolvido um estudo observacional, analítico, do tipo 
coorte prospectivo, no qual cada sujeito serviu como seu próprio controle. Foram 
selecionadas 40 gestantes com pré-eclâmpsia grave, as quais se submeteram ao exame 
dopplervelocimétricoantes e após 20 minutos da administração intravenosa de 6g do 
sulfato de magnésio. As variáveis estudadas foram os parâmetros clínicos maternos 

das artérias uterinas direita e esquerda materna e das artérias umbilical e cerebral 
média fetal. A comparação das médias entre as duas medidas (antes e depois) de 
cada indivíduo foi realizada através do teste “t” de student pareado. Resultados: 

a idade materna média foi de 27 anos e a idade gestacional média na realização do 
exame dopplervelocimétrico foi de 35,2 semanas. Observou-se uma diminuição 

p
diastólica (p p

p
artéria umbilical (p p

p
(p p

se ainda um aumento do diagnóstico fetal de pré-centralização após o sulfato de 
p=0,01). Conclusões: a administração intravenosa do sulfato 

cardíaca materna e diminuição da pressão arterial sistólica, diastólica e média, além de 

artérias uterinas, das artérias umbilicais eda artéria cerebral média do feto. Há ainda 

EFEITOS DA DOSE DE ATAQUE DO SULFATO DE MAGNÉSIO SOBRE OS         
PARÂMENTROS DOPPLER VELOCIMÉTRICOS NA PRÉ-ECLÂMPSIA GRAVE

11ª TURMA (2005-2007)
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descrever os achados hepáticos na Ressonância Magnética (RM) em 
puérperas com síndrome HELLP. Métodos: realizou-se um estudo descritivo, do 
tipo série de casos, envolvendo 40 puérperas internadas na UTI Obstétrica IMIP, com 
diagnóstico de síndrome HELLP, no período de agosto de 2005 a julho de 2006. Os 
exames foram realizados no período máximo de sete dias pós-parto. Os exames de 
ressonância magnética foram realizados em clínica privada, em aparelho GE Sigma 

achados da ressonância magnética. Resultados:

RM foi realizada entre 8 e 96 horas depois do diagnóstico de síndrome HELLP (média 

periportal foi normal em todas as pacientes e não foram observados de isquemia/
infarto hepático ou de hematoma parenquimatoso ou subcapsular. Conclusões: os 
achados da RM pós-parto em puérperas estáveis com síndrome HELLP relevaram-se 

hematoma parenquimatoso ou subcapsular, representando risco de vida para a 
paciente. Como a amostra foi constituída por pacientes com quadro clínico estável, 
que podiam ser transferidas para a realização do exame, isso pode ter constituído 
um viés de seleção. Os resultados não corroboram a utilização desse exame de rotina 
para o acompanhamento de pacientes com síndrome HELLP. Estudos ulteriores são 

da ressonância magnética.
Palavras-chave Síndrome HELLP, Ressonância magnética, Fígado

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA HEPÁTICA NA SÍNDROME DE HELLP: UMA         
SÉRIE DE CASOS

Palavras-chave
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e da ferritina sérica para o diagnóstico das anemias em gestantes. Métodos: estudo 
transversal baseado num banco de dados de 347 gestantes de segundo trimestre 
atendidas no pré-natal do Instituto Materno Infantil Prof. Fernando Figueira - IMIP, 
em Recife, Pernambuco. O banco de dados foi construído nos anos 2000 e 2001. 
Analisaram-se comparativamente variáveis biológicas, sociais e laboratoriais, de 

Resultados:

uma subamostra de 318, obteve-se a razão de 3 entre as proporções de anemia e de 
ferropenia, o inverso de acordo com a literatura. Mudando-se o ponto de corte da Hb 
para 10,5g/dL, essa razão manteve-se e, o ponto de corte da FS para 20ng/mL, a razão 
foi próxima de um, ainda aquém do estimado pela literatura. A distribuição dos valores 
da FS foi assimétrica com percentis 5 e 95 de 5,5ng/mL e138,3ng/mL. Os intervalos 

para hemoglobina corpuscular média (HCM) e 31,0-34,6g/dL para concentração de 

anemia ferropriva, Hb, HTC e hematimetria apresentaram sensibilidades abaixo de 

receiver operating characteristic (ROC) foram todas mais próximas de 0,5 que de 1,0. 
Conclusões:

UTILIDADE DIAGNÓSTICA DOS PARÂMETROS ERITROCITÁRIOS, DA               
CLASSIFICAÇÃO MORFOLÓGICA DAS HEMÁCIAS E DA FERRITINA SÉRICA 
EM GESTANTES DE BAIXO RISCO: UM ESTUDO TRANSVERSAL
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entre os pacientes com fenda labial e/ou palatina atendidos no Núcleo de Atenção 
aos Defeitos da Face (NADEFI) do Instituto Materno-Infantil Prof. Fernando Figueira 
- IMIP. Métodos: foi realizado um estudo de 100 casos. Todos os cem pacientes com 

Pernambuco, entre dezembro de 2005 a maio de 2006 foram examinados e avaliados 

da fenda orofacial. Foi utilizado o teste qui-quadrado de Pearson ou o teste exato de 
Fisher para determinar a associação entre as variáveis independentes e a presença 
de malformação adicional. Resultados: a idade mediana foi de 29,8 meses. Metade 

p=0,028). As malformações crânio-faciais e neurológicas 
p p

Conclusões:

bilaterais. Esses pacientes devem ser cuidadosamente examinados, pois constituem 

MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS ASSOCIADAS À FISSURA LABIAL E/OU      
PALATAL EM PACIENTES ATENDIDOS EM UM SERVIÇO DE REFERÊNCIA 
PARA TRATAMENTO DE DEFEITOS DA FACE: UM ESTUDO DE SÉRIE DE CASOS

morfológicas não demonstraram utilidade para predizer ferropenia nem anemia 
ferropriva, e suas respectivas ASC indicaram a impossibilidade de atingir utilidade 
satisfatória com diferentes pontos de corte. No contexto do diagnóstico das anemias 

padrão-ouro para diagnóstico etiológico, provavelmente foram responsáveis por 
muitos desses resultados.
Palavras-chave Anemia, Diagnóstico, Epidemiologia, Ferritinas, Índices de eritrócitos, 
Gravidez
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analisar a importância da pobreza como um fator de risco para o 
desenvolvimento de asma na infância. Analisar também outros fatores de risco como a 
educação materna, tabagismo passivo, aleitamento materno e antecedentes familiares 
de alergia em crianças e adolescentes, atendidas no ambulatório de Pediatria do IMIP. 
Métodos: em um estudo de Caso-controle, foram entrevistados 689 participantes com 
idade variando de 5 a 15 anos, usuários dos SUS e atendidos em um ambulatório 
terciário de base hospitalar. Foram incluídas 312 crianças asmáticas (casos) e 377 não 
asmáticas (controles). Um questionário padronizado foi aplicado e estabelecido níveis 
de pobreza de acordo com o IBGE. A análise estatística feita pelo programa Epi-Info 
3.2.2 inclui o cálculo do qui-quadrado de associação de Pearson e o cálculo do odds ratio 

Resultados: dentre os participantes 

da zona metropolitana do Recife e o restante do interior do estado de Pernambuco. 

se a amostra em pobres extremos, pobres e não pobres, cujos percentuais foram, 

p=0,9896). Outros fatores de risco, como 

p p=0,0070), respectivamente. Houve 
p

p p=0,0101), tipo de cozimento com 
p p=0,0112), 

p=0,0064). Não foi encontrada associação da 
asma com tempo de aleitamento materno exclusivo, escolaridade materna e contato 
com animais de estimação ou animais de fazenda. Conclusões: a pobreza não mostrou 
associação com a asma em crianças usuárias do SUS do Nordeste do Brasil. Também 
não se observou efeito protetor da pobreza no surgimento de asma, como se poderia 
supor, baseando-se na hipótese da higiene. Todavia, estudos de corte são necessários 

Palavras-chave Asma, Pobreza, Sistema unico de saúde, Criança, Adolescente

POBREZA COMO FATOR DE RISCO DE ASMA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
ATENDIDOS EM UM AMBULATÓRIO-ESCOLA DE PERNAMBUCO: ESTUDO DE 
CASO CONTROLE

e/ou palatina.
Palavras-chave Anormalidades, Fissura labial, Fissura palatina, Epidemiologia
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secundária. Métodos: foi realizado um estudo descritivo série de casos envolvendo 126 
crianças hospitalizadas no hospitalizadas no Instituto Materno Infantil Prof. Fernando 
Figueira - IMIP, em Recife, Pernambuco. Todos os pacientes tiveram amostras de sangue 
testadas para anticorpos contra o HIV e foram estudadas as variáveis indicadoras 

Resultados: a infecção pelo HIV foi 

dos casos) e uma criança foi a óbito. A triagem para a infecção pelo HIV durante o pré-
natal foi realizada somente em uma mulher durante a gestação. Conclusões: o estudo 
contribui para o conhecimento sobre a associação da infecção pelo HIV e desnutrição 

triagem para a infecção pelo HIV quando se lida com crianças desnutridas.
Palavras-chave Transtornos da nutrição infantil, Infecções por HIV, Criança 
hospitalizada

FREQUÊNCIA DA INFECÇÃO PELO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA 
EM CRIANÇAS DESNUTRIDAS HOSPITALIZADAS NO IMIP: UM ESTUDO SÉRIE 
DE CASOS
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investigar a presença de transtornos depressivos em crianças portadoras 

determinar a concordância entre os instrumentos para a avaliação da sintomatologia 
depressiva utilizados na pesquisa. Métodos: estudo descritivo do tipo série de casos, 
composto por 52 crianças entre 8 e 15 anos portadoras de LLA e de IRCT, atendidas 
nos serviços de Oncologia e Nefrologia no Instituto Materno Infantil Prof. Fernando 
Figueira - IMIP, em Recife, Pernambuco. Resultados:

para episódio depressivo maior (EDM), sendo dois portadores de IRCT e um portador 

todos eles portadores de IRCT. Não houve associação entre o sexo e os diagnósticos 

p=0,014),onde todos tinham entre 12 e 15 
anos de idade. A associação entre os transtornos depressivos e tempo de evolução 

quanto maior o tempo de evolução da doença de base, maior a associação com o TD 
(p=0,081). A concordância entre os instrumentos da pesquisa não foi considerada 
boa. Conclusões:

outro lado, colaborando com a literatura, a faixa etária de maior idade prevaleceu em 
relação ao transtorno distímico.
Palavras-chave

TRANSTORNOS DEPRESSIVOS EM CRIANÇAS PORTADORAS DE LEUCEMIA 
LINFÓIDE AGUDA OU DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA TERMINAL
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e adolescentes com leucemia linfóide aguda (LLA) e neutropenia febril, internados no 
Serviço de Oncologia Pediátrica do Instituto Materno Infantil Prof. Fernando Figueira 
- IMIP. Métodos: estudo tipo coorte retrospectivo de todas as crianças e adolescentes 
(n=85), com diagnóstico de leucemia linfóide aguda e neutropenia febril, internados 
no IMIP, em Recife, Pernambuco, no período de janeiro de 2002 a julho de 2006. Foram 
estudados 391 episódios de neutropenia febril apresentados ao longo do tratamento 

Resultados: a mediana da 

com IBI nas crianças que no início do episódio de neutropenia febril apresentavam-se 
com temperatura maior ou igual a 39oC, hipotensão, hemoglobina menor que 7g/dl, 
leucócitos menor que 1.000/mm3, plaquetas menor que 50.000/mm3, monócitos menor 
que 100/mm3

quimioterápico e portadoras de cateter venoso central. Após análise multivariada, 
permaneceram como fatores de risco para IBI: idade menor que cinco anos (OR ajustado 

3 
3

cepas bacterianas, com predominância dos Gram positivos, sobretudo Staphylococcus 
coagulase negativa oxacilina resistentes e o S. aureus. Entre as bactérias Gram negativas, 
destacou-se a Klebsiella sp
e ao meropenema e a Pseudomonas sp
cefepime, piperacilina- tazobactama e ao meropenem a. Conclusões: as crianças desta 

quanto aos riscos de IBI. As características apresentadas no início do episódio de 

uso de cateter venoso central, leucócitos menor que 1.000/mm3, plaquetas menor que 
50.000/mm3

FATORES ASSOCIADOS À INFECÇÃO BACTERIANA INVASIVA EM CRIANÇAS 
E  ADOLESCENTES  COM  LEUCEMIA  LINFÓIDE  AGUDA  E  NEUTROPENIA 
FEBRIL, INTERNADOS NO SERVIÇO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA DO IMIP NO 
PERÍODO DE JANEIRO DE 2002 A JUNHO DE 2006
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por abortamentoem uma maternidade-escola da cidade do Recife, Pernambuco. 
Métodos: foi realizado um estudo do tipo corte transversal. Foram entrevistadas 160 
mulheres no período de novembro de 2005 a julho de 2006. Os dados foram coletados 

possivelmente induzidos ou espontâneos, de acordo com critérios adotados pela 
Organização Mundial da Saúde. A análise estatística foi realizada através da 

Fernando Figueira - IMIP. Resultados:

momento do internamento, o abortamento incompleto foi a hipótese diagnóstica que 

método abortivo, porém apenas sete das oito mulheres que referiram ter induzido o 

materna decorrente de abortamento no período do estudo. Conclusões:

de hospitalização por abortamento diminuiu nos últimos 10 anos, coincidindo com a 
popularização do uso do misoprostol como método de indução de aborto. A forma 

mulheres que se hospitalizaram para tratamento de complicações de abortamento não 
se alterou nesse período: mulheres jovens com escolaridade alta, com companheiro 
e que não planejaram a gravidez. O método mais utilizado para a indução do 
abortamento continua sendo o misoprostol.
Palavras-chave Aborto, Aborto induzido, Aborto incompleto, Misoprostol, Medicina 

MULHERES HOSPITALIZADAS POR ABORTAMENTO EM UMA MATERNI-
DADE-ESCOLA NA CIDADE DO RECIFE: UM ESTUDO DE CORTE TRANSVERSAL     
MULHERES HOSPITALIZADAS POR ABORTAMENTO EM UMA MATERNIDADE-
ESCOLA NA CIDADE DO RECIFE: UM ESTUDO DE CORTE TRANSVERSAL

Palavras-chave Câncer, Leucemia, Fatores de risco, Adolescente, Criança
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doméstica contra as mulheres assistidas no ambulatório de ginecologia do Centro 

a janeiro/2006. Métodos: realizou-se estudo descritivo observacional, tipo corte 

amostral sistemático. Foram incluídas no estudo as mulheres com idade igual ou 

de Ética em Pesquisa do IMIP. Foi confeccionado banco de dados, utilizando-se o 
Programa Epi-Info para Windows, versão 6.0. Realizaram-se análises uni e bivariada, 

um modelo ajustado de regressão logística multivariada. Resultados:

nos últimos doze meses. Os resultados da análise de regressão logística multivariada 

familiar (OR=2,21), uso de álcool pelo parceiro uma ou mais vezes por semana 
(OR=1,77) e transtorno mental da mulher (OR=2,35) como fatores independentes 

Conclusões: Na amostra 

de bebida alcoólica pelo parceiro uma ou mais vezes por semana.
Palavras-chave

associados

PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA 
AS MULHERES ASSISTIDAS NO CENTRO DE ATENÇÃO À MULHER-CAM/IMIP, 
EM RECIFE/PERNAMBUCO
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para avaliação do estado nutricional durante a gestação (Rosso, Curva do CLAP e 
Atalah) analisando seus resultados em função da situação prevalente em mulheres não 
gestantes no Nordeste e no Brasil. Métodos: foi realizado um estudo observacional, do 
tipo corte transversal, em 992 gestantes assistidas no pré-natal de baixo risco do Centro 

(mulheres não gestantes no Nordeste e no Brasil) foi feita pelo Teste qui-quadrado de 
bondade de ajuste, para cada situação. Resultados:

de sua Região Metropolitana e observando-se um elevado percentual de escolaridade 

O estado nutricional avaliado pelo método de Rosso apresentou a mais elevada taxa 

o oposto. Segundo Rosso, os percentuais de sobrepeso/obesidade foram os menores 

peso quanto em relação ao sobrepeso/obesidade, os métodos de Atalah e a Curva 

ótima pelo Índice Kappa (k=0,85). Conclusões: ao comparar os métodos de avaliação 

Atalah e do CLAP foram as que mais se aproximaram dos padrões nutricionais de 
mulheres não gestantes para o Nordeste e para o Brasil. No entanto, ainda estão longe 
de representar um instrumento satisfatório de avaliação do estado nutricional das 
gestantes, resultando em desvios grosseiros na estimação de baixo peso.
Palavras-chave Estado nutricional, Antropometria, Nutrição da gestante

AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE GESTANTES UTILIZANDO TRÊS 
DIFERENTES MÉTODOS DE CLASSIFICAÇÃO ANTROPOMÉTRICA: UM ESTUDO 
TRANSVERSAL
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antropométricos conforme os padrões do NCHS e o índice de massa corporal, bem 
como as relações entre as velocidades de crescimento tibial e a do crescimento em 
altura. Métodos: foi realizado um estudo analítico observacional, incluindo 400 
crianças do sexo masculino com idade de seis a trinta meses com crianças atendidas no 
ambulatório de pediatria do Instituto Materno Infantil Prof. Fernando Figueira (IMIP) 

mediante o índice de concordância Kappa. A velocidade de crescimento da tíbia em 

teste “t” de Student foram utilizados para as comparações estatísticas. Resultados: 1) 

entre as avaliações pelo P/A e o IMC (índice Kappa=0,71), mas não do IMC com P/I 
(índice Kappa 0,12) e A/I (índice Kappa=0,08). 3) A diferença do valor médio de IMC 

que nos desnutridos é de 0,18cm e 0,19cm respectivamente (p

Conclusões: dos dados acima mencionados pode-se concluir que a desnutrição 
provoca um ritmo reduzido do crescimento em altura, porém ainda mais reduzido na 
tíbia e que a redução da relação de crescimento tíbia/altura nos desnutridos suporta a 
proposta de um indicador complementar que poderia ser denominado “crescimento 
alométrico tíbia/altura”.
Palavras-chave Índice de massa corporal, Estado nutricional

ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS DE SEIS A TRINTA MESES CONFORME 
INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS E CRESCIMENTO DIFERENCIAL DA TÍBIA
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e obesidade em crianças, moradoras de uma comunidade de baixa renda, no Nordeste 
do Brasil. Métodos: foi realizado estudo transversal com508 crianças de cinco a nove 
anos e um estudo de caso-controle, constituído por 46 crianças com diagnóstico 

se investigar possíveis fatores associados ao sobrepeso/obesidade. Obesidade e 

et al.,utilizando-se o índice de massa corporal (IMC) para idade. Foram pesquisadas 

á televisão e nível de atividade física. Resultados:

p
p

p

logística multivariada. Conclusões: sobrepeso/obesidade infantil foi prevalente 

Palavras-chave Obesidade, Sobrepeso, Atividade motora, Hábitos alimentares, 
Criança

PREVALÊNCIA DE SOBREPESO E OBESIDADE E FATORES ASSOCIADOS EM    
ESCOLARES DE UMA FAVELA NO NORDESTE DO BRASIL, 2007
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2000-2004, incorporando dados resultantes da investigação das mortes por câncer de 

período de 1980-2004. Métodos: tendo como fonte de dados o Sistema de Informação 

do útero, ocorridos no período 2000-2004, por meio de consulta a prontuários, Serviço 

regressão linear e aplicou-se um fator de correção aos óbitos de colo do útero, baseado 
na investigação. Resultados: 

óbitos por câncer de colo do útero, no período, passando de 261 para 323. A maioria 

de colo do útero em todas as faixas etárias, sendo menor entre 30-39 anos. Conclusões: 

útero, no Recife, apontam a necessidade da implementação do programa de controle 
da doença, de forma a atingir os grupos de mulheres mais vulneráveis. A investigação 

para o aprimoramento do Sistema de Informação sobre Mortalidade, possibilitando 

MORTALIDADE POR CÂNCER DE COLO DO ÚTERO NA CIDADE DO RECIFE: 
TENDÊNCIA TEMPORAL E PERFIL SÓCIO-DEMOGRÁFICO
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sintomatologia da DPP e determinar a associação das variáveis com os sintomas da 
DPP. Métodos: foi realizado um estudo de corte transversal em mães acompanhadas 
em UMC do IMIP, no período de dezembro de 2006 a julho de 2007. Incluíram-se no 
estudo todas as mães admitidas no período de coleta de dados no serviço que aceitaram 
participar do estudo (n=177). Estas mães foram avaliadas por métodos validáveis. 

neonato. Determinou-se a associação das variáveis com a sintomatologia da DPP. As 
mães que aceitaram participar do estudo assinaram o termo de consentimento livre 

que foram detectados sinais ou sintomas da DPP. Este projeto necessitou ser aprovado 
Resultados: na primeira avaliação, no 

Conclusões: 

minimizando o impacto negativo na mãe dos efeitos da prematuridade e na possível 
associação destes fatores com a DPP.
Palavras-chave Depressão pós-parto, Prematuridade, Unidade mãe canguru

DEPRESSÃO PÓS-PARTO EM MÃES DE RECÉM-NASCIDOS PRÉ-TERMO      
ACOMPANHADAS EM UNIDADE MÃE CANGURU EM UM HOSPITAL ESCOLA 
DE NORDESTE DO BRASIL

de colo do útero.
Palavras-chave Mortalidade, Câncer de colo do útero, Câncer do útero em porção não 
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