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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 

12ª TURMA (2006-2008)
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avaliar a presença ou não de associação entre a dopplervelocimétrica 
obstétrica anormal no terceiro trimestre da gestação e a evolução pós-parto de 
pacientes com pré-eclâmpsia grave. Métodos: foi realizado um estudo de coorte, 
prospectivo, com gestantes acima de 28 semanas de gestação, com diagnóstico de 
pré-eclâmpsia grave, sem trabalho de parto, admitidas na maternidade do Instituto 
Materno Infantil Prof. Fernando Figueira - (IMIP), entre novembro de 2006 e setembro 
de 2007. Pacientes com hipertensão arterial crônica, doenças auto-imunes, diabetes, 
gestação gemelar e sinais clínicos de instabilidade hemodinâmica foram excluídas. 

picos hipertensivos e uso de medicações anti-hipertensivas no momento da alta), a 

complicações. Considerou-se como complicação a presença de oligúria, edema agudo 

ferida operatória, infecção respiratória, trombose venosa profunda e necessidade 
de hemotransfusão. Resultados:

grupos.  Na comparação entre o grupo estudo Doppler resistente vs.estudo Doppler 

p
e 26 pacientes, p=0.01), uso de droga anti-hipertensiva no momento da alta hospitalar 

p=0.02).  Conclusões:

Doppler das artérias uterinas no terceiro trimestre da gestação é capaz de predizer 
resultado materno puerperal adverso.

PERFIL CLÍNICO E LABORATORIAL DE PUÉRPERAS COM PRÉ-ECLÂMPSIA 
GRAVE DE ACORDO COM A PRESENÇA OU NÃO DE ALTERAÇÕES DOPPLER 
VELOCIMÉTRICAS     MATERNO-FETAIS     NO     TERCEIRO     TRIMESTRE     DE 
GESTAÇÃO
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descrever características sócio-econômicas, clínicas e complicações 

contínua e/ou diálise peritoneal automatizada. Métodos: estudo tipo corte transversal, 
retrospectivo, descritivo dos pacientes no programa de DP na Unidade Renal Pediátrica 
do IMIP, no período de 1996 a 2006. Considerou-se peritonite o líquido peritoneal turvo 
com 100 ou mais células. Dupla digitação e análise dos dados realizadas no programa 

Resultados: a 

infecciosos em 57 pacientes com 116 peritonites (média 2,0 peritonites/paciente) com 

peritoneal: Klebsiella sp
de Pseudomonas e S. aureus

Conclusões: 

pesquisas que determinem os fatores de risco possibilitando objetivar medidas 
preventivas e evitar a migração destas crianças para hemodiálise.
Palavras-chave Peritonite, Diálise peritoneal, Infecção, Saúde da criança e do 
adolescente

COMPLICAÇÕES INFECCIOSAS DA DIÁLISE PERITONEAL EM CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES: SÉRIE DE CASOS
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avaliar os conhecimentos e práticas dos estudantes de Medicina de uma 
Faculdade de Pernambuco em relação ao diagnóstico precoce das neoplasias malignas 
mais frequentes na pediatria e avaliar a associação com a pretensão de inserção no 
mercado de trabalho, as formas de conhecimentos obtidas e atividades curriculares 
e extracurriculares e com auto-avaliação do conhecimento, capacidade de suspeição, 
interesse e necessidade de informações sobre o assunto. Métodos: realizou-se um 
estudo descritivo com 82 estudantes que haviam realizado rodízio curricular em 
pediatria e das turmas pós reforma curricular (2001) até o momento da coleta de 
dados, maio de 2007. Foi utilizado um questionário estruturado e auto-aplicável. O 
programa utilizado foi o EPI-INFO 6.0. Na análise dos dados, obteve-se uma listagem 

em algumas, utilizando o valor de p através do Teste exato de Fisher, com um intervalo 
Resultados: mais da metade dos estudantes pretendem trabalhar 

como médicos logo após a conclusão do curso, sendo na maioria em Clínica Geral e 
em Estratégia de Saúde da Família. A maioria referiu contato com câncer pediátrico, 
especialmente em enfermaria. Poucos relataram atividades extracurriculares em 
pediatria. Discussão de casos clínicos foi referida como a principal forma de ensino. 

menos da metade de acertos nestas questões. Não houve diferenças estatisticamente 

Os estudantes se avaliaram com pouco conhecimento em oncologia pediátrica, mas 
julgam ter uma boa capacidade de suspeição, grande interesse e necessidade do 
assunto. Conclusões: os estudantes necessitam maior preparo no tema, visto que 
grande parte pretender trabalhar imediatamente após a conclusão do curso.
Palavras-chave Oncologia pediátrica, Educação médica, Conhecimento, Diagnóstico 
precoce, Currículo médico

CONHECIMENTOS E PRÁTICAS RELACIONADAS ÀS NEOPLASIAS MALIGNAS 
PEDIÁTRICAS MAIS FREQUENTES: AVALIANDO OS ESTUDANTES DE UMA 
FACULDADE DE MEDICINA DE PERNAMBUCO
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compreender as percepções dos cuidadores acerca da qualidade de 
vida de crianças menores de cinco anos com PC. Métodos: trata-se de pesquisa 
qualitativa realizada no Instituto Materno Infantil Prof. Fernando Figueira, no Recife, 
de fevereiro a julho de 2007, incluindo sete mães, principais cuidadores de crianças 
menores de cinco anos com PC diagnosticada há mais de seis meses. Para coleta 
de dados foram utilizados: um formulário para caracterização clínica da criança e 
um roteiro para entrevista semi-estruturada com o cuidador. As entrevistas foram 

qualidade de vida. Resultados: as crianças são de ambos os sexos, com idade entre 10 

econômica e isolamento social, evidencia-se a multidimensionalidade da percepção 

serviços de saúde, apoio familiar, ambiente físico, aceitação social, amor e carinho. É 
conferida enorme valorização ao tratamento reabilitador, considerado como elemento 
central para inclusão social e bem-estar das crianças. As mães estão empenhadas 
em assegurar acesso aos serviços de reabilitação e realizar o reforço domiciliar do 

constante sobrecarga física e emocional estão submetidas a restrições para o exercício 
da cidadania. Conclusões: isso mostra a importância de fortalecer as abordagens 

individuais, familiares e sociais.
Palavras-chave Paralisia cerebral, Qualidade de vida, Cuidadores, Reabilitação, Saúde 
da Criança, Promoção da Saúde

PERCEPÇÕES E SENTIMENTOS DOS CUIDADORES SOBRE A QUALIDADE DE 
VIDA DE CRIANÇAS MENORES DE CINCO ANOS COM PARALISIA CEREBRAL
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Métodos: realizou-se um estudo de corte transversal de base hospitalar, no período 
de Junho a Agosto de 2007. A gota espessa foi obtida através de amostras de sangue 
periférico da gestante, sangue da placenta, cordão umbilical e sangue periférico do 
recém-nascido. Foram colhidas também informações sobre os antecedentes maternos 
via questionário padronizado e dados clínicos do recém-nascido. Resultados: 
participaram do estudo 500 parturientes admitidas na Maternidade Central de Luanda 

sangue periférico positivas para malária por P. falciparum. Entre as mães positivas, 

concepto. Constatou-se que a malária materna estatisticamente esteve fortemente 
associada ao acompanhamento pré-natal. Mulheres que não realizaram o pré-natal 
tiveram quase cinco vezes mais chances de transmitir malária ao concepto, comparada 
as que haviam realizado (p

haviam sido submetidas a essa medida preventiva (p=0,021). Não houve associação 

consultas pré-natal e relato de malária durante a gravidez. Embora se tenha observado 

das condições investigadas. Conclusões:

realizar o diagnóstico laboratorial precoce nas crianças cujas mães apresentem gota 

diagnostico é difícil, deve ter o apoio das novas técnicas de diagnostico. A infecção é 
durante a gestação, esta hipótese sustenta os achados do presente estudo. A malária 

doença ao RN é uma realidade. A variação de 1.000 a 64.000p/c é bastante elevada, 
apontando as características peculiares da população estudada e a elevada taxa de 
transmissão da doença. O diagnostico realizado nas primeiras 12 horas de vida obteve 

TRANSMISSÃO VERTICAL DA MALÁRIA NA MATERNIDADE LUCRÉCIA PAIM, 
LUANDA ANGOLA, NO PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2007, UM ESTUDO 
TRANSVERSAL
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avaliar dor durante e após histeroscaopia diagnóstica na menacma de 
acordo com o uso de misoprostol vaginal. Métodos: realizou-se um ensaio clínico 
randomizado, triplamente mascarado, utilizando 400ug de misoprostol vaginal 
ou placebo antes de histeroscopias diagnósticas na menacma. A avaliação da dor 
durante o exame, com 15, 30 e 45 minutos foi feita com Escala Visual Analógica 
(EVA). Avaliaram-se efeitos colaterais e complicações. Resultados: o ensaio clínico foi 
interrompido, após 45 pacientes randomizadas, por sangramento vaginal importante 
impedindo a realização do exame em pacientes do grupo do misoprostol (p=0,0006). 
Não foram encontradas diferenças após avaliação da dor entre os dois grupos. O 
sangramento vaginal foi o principal efeito colateral, sendo 11 pacientes do grupo do 
misoprostol e nenhuma do grupo placebo (p=0,00002). Conclusões: na dose utilizada, 
misoprostol vaginal causou sangramento impedindo a histeroscopia diagnóstica 
em pacientes na menacma. Estudos posteriores são necessários para reavaliar sua 
utilização em pacientes nesta faixa etária.
Palavras-chave Histeroscopia, Dor, Misoprostol, Menacma

USO DE MISOPROSTOL VAGINAL PARA REDUÇÃO DA DOR EM                                        
HISTEROSCOPIA     DIAGNÓSTICA     NA     MENACMA:      ENSAIO      CLÍNICO 
RANDOMI-ZADO, TRIPALMENTE MASCARADO, CONTROLADO COM               
PLACEBO

Palavras-chave
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determinar em gestantes de baixo risco obstétrico, a variação do diâmetro 

Métodos: realizou-se um estudo 

do Instituto Materno Infantil Professor Fernando Figueira - (IMIP), Recife, Pernambuco, 
Brasil. Os dados foram coletados entre novembro de 2006 a março de 2007. A amostra 
estudada foi de 190 gestantes de baixo risco obstétrico, com feto único. Utilizou-se o 

fetal e o DTC, na determinação da idade gestacional. A relação entre o DTC fetal e 
a idade gestacional foi avaliada através de regressão linear, sendo construído um 

Resultados: os resultados foram apresentados na forma de dois artigos. A média 
da idade das gestantes foi de 25 anos (DP=5 anos). A média da escolaridade foi de 9 

semanas/mm (p
p=0,608) e nem 

entre DTC e estado nutricional materno (p=0,927). No segundo artigo evidenciou-
se que não houve relação entre o DTC e o sexo fetal (p=0,684) para determinação da 
idade da gravidez. Conclusões: os achados no presente estudo demonstram uma forte 
correlação entre o diâmetro transverso do cerebelo (DTC) fetal e a idade gestacional, 

nem pelo sexo fetal.
Palavras-chave Cerebelo, Estado nutricional materno, Etnia, Idade gestacional, 

DETERMINAÇÃO ULTRA-SONOGRÁFICA DA IDADE GESTACIONAL PELO 
DIÂMETRO TRANSVERSO DO CEREBELO
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avaliar a etiologia da tosse crônica em crianças e adolescentes baseando-
se no algoritmo de investigação da European Respiratory Society de 2004. Métodos: 
estudo descritivo do tipo série de casos com acompanhamento clínico de pacientes 
encaminhados a ambulatório de pneumologia pediátrica de hospital pediátrico de 

Os pacientes foram avaliados segundo o protocolo da European Respiratory Society, os 
exames laboratoriais foram solicitados de acordo com a avaliação clínica inicial e a 

Resultados: foram avaliados 107 
pacientes (57 do sexo feminino) com mediana da idade de 4,5 anos e da duração da 
tosse de 12 semanas. Baseado na resposta bem sucedida do tratamento, a causa da 

apresentaram duas causas. Conclusões: a síndrome da tosse crônica associada ás vias 
aéreas superiores e a asma, isoladas ou associadas, foram as causas mais importantes 
de tosse crônica nesse estudo. O consenso da European Respiratory Society orientou com 

casos pôde ser diagnosticada com exames pouco complexos ou invasivos.
Palavras-chave Tosse, Asma, Sinusite, Diagnóstico diferencial, Pediatria

AVALIAÇÃO E PROGNÓSTICO DA TOSSE CRÔNICA EM CRIANÇAS E                      
ADOLESCENTES: UM ESTUDO LONGITUDINAL
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analisar aspectos da vulnerabilidade para a SC, em mulheres assistidas 
em maternidades com o Projeto Nascer, em Pernambuco. Métodos: estudo descritivo, 
utilizando banco de dados secundários originado da Pesquisa “Avaliação do Projeto 
Nascer Maternidades em Pernambuco”, realizada entre mulheres assistidas no ano 
de 2005. A amostra envolveu 478 mulheres que foram entrevistadas e os respectivos 

individual (status sócio-econômico, características de cognição e de comportamento 

casos de SC) e social (indicadores sócio-econômicos e de saúde dos municípios de 

o modelo teórico para o adequado controle da SC. Avaliou-se a atenção pré-natal 
para o conjunto da amostra e o manejo clínico hospitalar e as ações de prevenção e 

Resultados: 

T. 
pallidum entre mulheres em idade fértil, nas áreas do estudo. Os principais aspectos 

sexuais desprotegidas. Aspectos de vulnerabilidade programática, constatados quanto 

gestantes soropositivas e de parceiros. A testagem ao parto mostrou-se efetiva na 

Conclusões: o 
resultado da análise conjunta dos aspectos de vulnerabilidade encontrados permitem 

Palavras-chave

serviços de saúde

VULNERABILIDADE PARA SÍFILIS CONGÊNITA: ESTUDO DESCRITIVO EM  
MATERNIDADES COM PROJETO NASCER EM PERNAMBUCO
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analisar elementos da psicodinâmica interativa da díade mãe-criança 
desnutrida grave no contexto da internação em enfermaria pediátrica, ancorados na 
expressão dos registros pulsionais de troca, bem como segundo elementos da interação 
fantasmática, comportamental e afetiva. Métodos: utilizou-se o método qualitativo, 
baseado no referencial psicanalítico. Foram acompanhadas oito díades de crianças entre 
seis e 18 meses de idade e sua mãe biológica, internadas no Instituto Materno Infantil 
Professor Fernando Figueira (IMIP). As informações foram coletadas por triangulação 

empregada a análise de conteúdo, elegendo-se quatro temas representativos: Temática 

da interação mãe-criança. Resultados: os temas ilustram a importância do processo de 
parentalidade na psicodinâmica interativa da díade, fatores que podem ter interferido 
na construção/ruptura do vínculo, sua contribuição para a situação de desnutrição e 

da interação e a complexidade dos distúrbios funcionais, sugerindo que estados 
extremos de desnutrição podem estar associados a faltas e/ou falhas nutricionais, 

casos o hospital pareceu ocupar/ser tomado como terceiro da díade, auxiliando na 

paterna. Conclusões: a observação da interação mãe-criança em momentos críticos, 
como desnutrição e hospitalização e o reconhecimento do lugar ocupado pela criança 
na problemática psíquica da mãe, do casal e na história trans e intergeracional podem 
auxiliar família e equipe de saúde na compreensão do processo de adoecimento e 
sobre a integralidade da atenção em saúde.
Palavras-chave

ABORDAGEM PSICODINÂMICA DA INTERAÇÃO MÃE-CRIANÇA                                         
DESNUTRIDA GRAVE HOSPITALIZADA
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Chlamydia trachomatis (CT) em 
pacientes com e sem lesões intra-epiteliais cervicais (LIE) atendidas no Ambulatório 
Especializado da Mulher no Recife (2007), e sua associação com variáveis biológicas, 

como comparar as taxas de detecção para Chlamydia trachomatis por duas técnicas, 

(PCR tempo real). Métodos: realizou-se um estudo do tipo corte transversal, incluindo 
70 mulheres (35 com alterações citológicas e 35 normais). Realizaram-se colposcopia, 
biópsia quando necessário e pesquisa para Chlamydiatrachomatis por IMD e PCR tempo 

menarca, idade da primeira relação sexual, paridade, número de parceiros, corrimento, 
realização de citologia prévia, episódios de doença sexualmente transmissível (DST), 
eletrocauterização, método contraceptivo, antecedente familiar de câncer uterino, 
consumo alcoólico, tabagismo, drogas ilícitas e imunossupressoras, resultado da 
citologia e infecção cervical por Chlamydia trachomatis. Para determinação da força 

confundidoras. Determinou-se taxa de detecção para CT por cada teste de acordo 
com a presença ou não de LIE, utilizando-se os testes qui-quadrado de associação e 

Resultados:

de infecção por Chlamydia trachomatis 
vs

Chlamydia trachomatis foi de 

entre presença de Chlamydia e LIE
PCR em tempo real. Entretanto, a taxa de Chlamydia trachomatis
elevada em pacientes sem lesão intra-epitelial cervical testadas por PCR tempo real 

Conclusões: a presença da Chlamydia trachomatis está 

deve ser valorizada no tratamento e seguimento clínico destas pacientes. Os resultados 
da PCR em tempo real e IMD resultaram em elevadas taxas de infecção por Chlamydia 

INFECÇÃO POR CHLAMYDIA TRACHOMATIS EM PACIENTES COM E SEM 
LESÕES INTRA-EPITELIAIS CERVICAIS
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Alta Resolução dos pulmões em pacientes com esquistossomose aguda. Métodos: série 

Resultados: todos os pacientes 

Resolução, sendo as mais frequentes, nódulos em 13 casos e opacidade em vidro fosco 
em dez. Os nódulos foram mais frequentes nos terços médios e inferiores dos pulmões 

opacidade em vidro fosco predominou nos terços médio e superior do pulmão direito 
e superior do pulmão esquerdo. Nos dez pacientes que apresentavam as opacidades 
em vidro fosco, estas eram periféricas. Apenas um paciente apresentou opacidades 
em vidro fosco de situação central e periférica, predominando esta última. Relatamos 

difusos e múltiplas opacidades em vidro fosco periféricas e migratórias associadas a 
espessamento do interstício intralobular. Conclusões: o estudo revela que as opacidades 
em vidro fosco periféricas são um achado frequente e propõe que esquistossomose 
aguda deve fazer parte do diagnóstico diferencial diante desses achados em pacientes 
com história clínica sugestiva. Além disso, descrevemos a evolução dessas alterações 

Palavras-chave

resolução

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ALTA RESOLUÇÃO DOS PULMÕES 
EM PACIENTES COM ESQUISTOSSOMOSE AGUDA: SÉRIE DE CASOS

quando pacientes sem lesão intra-epitelial cervical foram testadas, possivelmente 
porque a sensibilidade da PCR em tempo real ser grande. 
Palavras-chave

Reação em cadeia da polimerase, Neoplasia intra-epitelial cervical
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antibióticos após sondagem vesical nas mulheres submetidas a cirurgia ginecológica 
eletiva no Instituto Materno Infantil Prof. Fernando Figueira (IMIP), em 2007. 
Métodos:

ginecológica após sondagem vesical, internadas na clínica ginecológica do IMIP no 
período de janeiro a maio de 2007. Incluíram-se mulheres acima de 13 anos, submetidas 

da menarca, que utilizaram antibioticoterapia e que apresentaram urocultura positiva 
antes da sondagem. As variáveis analisadas foram: idade, escolaridade, número de 
gestações, paridade, passado de vulvovaginite, uso de terapia hormonal, fase da vida 

de sintomas associados, microorganismo isolado e resultado dos antibiogramas. As 
uroculturas foram coletadas até 24 horas após a retirada da sonda e sete/10 dias após 
a sondagem vesical, sendo realizada com um cateter de Foley de duas vias e coletor 
fechado. A análise estatística bivariada e multivariada foi realizada calculando-se a 

dos microorganismos entre as duas uroculturas foi realizada utilizando-se os testes 
Kappa

Resultados: das 442 cirurgias ginecológicas realizadas no período, 249 mulheres 

p
p=0,03). Não houve associação 

as duas uroculturas. A Klebsiella spp. foi o microorganismo mais frequentemente 

FATORES DE RISCO E FREQUÊNCIA DA INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO       
RELACIONADA À CATETERIZAÇÃO VESICAL EM CIRURGIA GINECOLÓGICA
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Nordeste do Brasil. Métodos: estudo descritivo de corte transversal, envolvendo 410 
adolescentes do ambulatório de adolescentes do Instituto Materno Infantil Professor 
Fernando Figueira, no período de dezembro de 2006 a abril de 2007. Foi aplicado um 
questionário contendo informações das variáveis de interesse. A análise dos dados 
foram feitas nos programas Epi-Info 6.04d e Stata 9.2. Foram construídas tabelas 

2 de Pearson e exato 
de Ficher) das variáveis de interesse. Foi realizada análise de regressão logística para 
os fatores associados ao uso do condom. Em todas as etapas da análise foi adotado o 

Institutição. Resultados: a média da idade dos adolescentes foi de 14,6 anos (DP=2,2 

A média de idade da iniciação sexual foi de 15,4 anos (DP=1,9 anos) para as garotas e 
14,2 anos (DP=1,9 anos) para os rapazes. Observou-se bom nível de escolaridade dos 

no Artigo 1. Entre os principais resultados, relata-se que o tipo de relacionamento 

rapazes). O principal motivo alegado para uso do condom, por ambos os sexos, foi 

CONCEPÇÕES E PRÁTICAS RELACIONADAS À PREVENÇÃO DO HIV/AIDS 
ENTRE ADOLESCENTES ATENDIDOS EM UM AMBULATÓRIO DE REFERÊNCIA 
DO NORDESTE DO BRASIL

p=0,18), 
seguido de E. coli, Klebisiellapneumonice e outros Gram-negativos. Os antibióticos 

microorganismos isolados. Conclusões:

sem necessidade de tratamento, comparando-se a urocultura coletada até 24 horas da 
retirada da sonda com sete/10 dias da sondagem vesical. O principal fator de risco 

após sondagem vesical pelos médicos residentes. A Klebsiella spp. foi o microorganismo 
mais encontrado nas uroculturas e o antibiótico com sensibilidade maior ou igual a 

por apresentar via de administração oral.
Palavras-chave Urina, Bacteriúria, Infecção hospitalar, Cirurgia, Cateterismo urinário, 
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na unidade de terapia intensiva neonatal do IMIP. Métodos: estudo observacional, 
prospectivo, de coorte, realizado no período de março a agosto/2008, numa amostra 
total de 218 recém-nascidos. Os recém-nascidos foram acompanhados a partir do 

revisão prospectiva dos prontuários foi utilizado um instrumento de gatilho para a 

de acordo com sua gravidade baseado no Conselho Nacional de Prevenção e 
Resultados: dos 218 recém-nascidos que 

EVENTOS ADVERSOS EM RECÉM-NASCIDOS ADMITIDOS NA UNIDADE DE 
TERAPIA INTENSIVA NEONATAL DO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL 
PROF. FERNANDO FIGUEIRA - IMIP

evitar gravidez e DST (p=0,438). Foi considerado importante manter a virgindade 
feminina até o casamento para: as garotas (p=0,009), os rapazes mais jovens (p
e os que não tinham atividade sexual (p
da iniciativa da relação sexual, as garotas concordaram mais que os rapazes (p
A maioria dos rapazes considerou normal ter relação sexual durante o namoro, 
diferente das garotas (p
as formas de transmissão e proteção do HIV/Aids bem como os fatores associados 
ao uso do condom. Foi observado nível satisfatório de conhecimento sobre as formas 
de transmissão independente do sexo e iniciação sexual. As formas de proteção 

que se mantiveram associadas ao uso do preservativo após a análise de regressão 
logística múltipla foram: sexo masculino (p
velho (p p Conclusões: 

adolescentes foi adequado e os fatores mais fortemente associados ao uso do condom 
foram: sexo masculino, vida sexual ativa de 1 e 3 anos e relacionamento com parceiros 
mais velhos.
Palavras-chave

Comportamento sexual
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