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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

13ª TURMA (2007-2009)
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do estudo foi compreender as repercussões psíquicas do abortamento 
em mulheres, estabelecendo pontos de conexão entre o funcionamento intrapsíquico 

Métodos: foi realizado estudo descritivo exploratório 
conduzido pela abordagem qualitativa apoiada no referencial psicanalítico. A 
amostra foi composta por 14 mulheres com diagnóstico de abortamento. As técnicas 
empregadas para a coleta de dados foram entrevistas semi-estruturadas e observação. 
Os prontuários das participantes também serviram como fonte de dados. A entrevista 
foi guiada por quatro questões norteadoras. Foi utilizada a análise de conteúdo, 

Ética em Pesquisa. Resultados:

mulher, resultando em diferentes posicionamentos e enfrentamentos. Apesar disso, 
muitas vezes essa dor não é validada pela rede social nem pela equipe de saúde, não 
reconhecendo o valor simbólico do aborto, por vezes sequer reconhecido como uma 

REPERCUSSÕES PSÍQUICAS DO ABORTAMENTO EM MULHERES ATENDIDAS 
EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE: UM ESTUDO 
QUALITATIVO

eventos, numa taxa de 2,6 eventos por paciente. Dos 14 tipos de eventos adversos 

casos e quanto maior tempo de internamento menor o percentual de recém-nascidos 

evento aumenta com o tempo de intubação traqueal. A maioria dos eventos adversos 

sendo mais elevada nos recém-nascidos de muito baixo peso. Os eventos adversos 

danos temporários e prolongamento do tempo de internamento. Conclusões: nesta 

grande percentual de eventos adversos. A necessidade de implementar estratégias, 
objetivando a prevenção e o controle  deste agravo a saúde, torna-se fundamental para 

Palavras-chave Unidade de terapia intensiva neonatal, Recém-nascidos, Eventos 
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avaliar o grau de implantação do pré-natal de alto risco do Instituto de 
Medicina Integral Prof. Fernando Figueira – IMIP no período de abril a setembro de 
2008. Métodos: estudo avaliativo, tipo normativo realizado no ambulatório de pré-

médicos e gestantes. Foram consideradas as dimensões de estrutura e processo. Foram 

estruturado e utilizado um roteiro para observação dos registros dos prontuários 
(Ficha de Acompanhamento de Pré-natal) e cartão das gestantes. O grau de 

implantado 
parcialmente implantado

positivas) e não implantado Resultados: o grau 

Conclusões: o 
quadro conceitual desenvolvido por Donabedian para a avaliação da qualidade em 
saúde, a partir da tríade estrutura, processo e resultado mostrou ser uma abordagem 

Palavras-chave Avaliação de serviços de saúde, Saúde da mulher, Cuidado pré-natal, 

AVALIAÇÃO DO GRAU DE IMPLANTAÇÃO DO PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO 
DE UM HOSPITAL-ESCOLA DE PERNAMBUCO, BRASIL

Conclusões: Legitimar e dar sentido a esse luto 
pode contribuir para a mobilização de iniciativas institucionais destinadas a mitigar 

Palavras-chave
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atual e sua história de doações em hemocentro público do Recife. Métodos: estudo 
descritivo com abordagens transversal e longitudinal. Corte transversal foi realizado 

o décimo nono era convidado a responder questionário. Para estudo longitudinal, 
em junho de 2008, os históricos de doação neste serviço foram coletados junto ao 
Sistema de Banco de Sangue (SBS). Analisaram-se para amostra total, opiniões 

ao SBS) período da primeira doação e 261 (excluídos 100 doadores de primeira vez 
e 2 por imprecisão da data do retorno) o comportamento de retorno. Utilizou-se 

pesquisa. Resultados:

solicitaram mais esclarecimentos. A sala de coleta foi setor melhor avaliado. Apesar 
disso, houve pontos frágeis: impessoalidade, informação pouco clara, falta de 

médica. A participação feminina cresceu no período atual em comparação a 1998-2000, 
mas percentual elevado dos doadores de primeira vez eram homens. Para proporção 

de repetição. Conclusões: apesar da elevada aceitabilidade é necessário desenvolver 
processo de educação continuada que contemple formação técnica e humanitária dos 

mais receptivos, para aumentar efetividade do recrutamento.
Palavras-chave Doadores de sangue, Satisfação do usuário, Qualidade, Acolhimento, 
Avaliação de serviços de saúde, Avaliação em saúde

DOADORES DE SANGUE DE HEMOCENTRO PÚBLICO DO RECIFE: PERCEPÇÃO 
DA DOAÇÃO E COMPORTAMENTO DE RETORNO
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descrever as principais características biológicas, os resultados intra e pós-

vésico-vaginal por via laparoscópica no IMIP. Métodos: foi realizado um estudo 

vésico-vaginal pela via laparoscópica, no IMIP, em Recife, Pernambuco. Foram 
estudadas as seguintes variáveis: idade, paridade, doenças associadas, cirurgias 

Resultados: 

um centímetro. Não houve necessidade de hemotransfusão. Como complicação trans 
operatória ocorreu lesão de alça intestinal em uma paciente e como complicação pós 
operatória, uma paciente apresentou pneumonia lobar. A medida do tempo cirúrgico 
foi de 100 minutos e a de perda sanguínea foi de 140 mililitros. Não houve necessidade 
de conversão para cirurgia convencional. A mediana do tempo de internação de dois 
dias e de tempo de sonda foi de 10 dias. Ocorreu um caso de recidiva. Conclusões: 

aumentar as complicações intra e pós-operatórias.
Palavras-chave Fístula vésico vaginal, Laparoscopia, Fistula urinária

CORREÇÃO CIRÚRGICA DE FÍSTULA VÉSICO-VAGINAL POR VIA                                         
LAPAROSCÓPICA: SÉRIE DE CASOS
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comparar duas metodologias de ensino aprendizagem (ativa x tradicional) 
Métodos: estudo de intervenção realizado 

num hospital de ensino do nordeste do Brasil. Setenta e dois estudantes de Medicina, 

etapas: inicialmente, os sujeitos foram submetidos a um pré-teste contendo 30 questões 
dicotômicas (verdadeiro e falso) para avaliação do conhecimento prévio sobre Diarréia 

discutiram casos distintos de pacientes com as duas doenças selecionadas para 
o estudo: para um caso foi utilizada a metodologia ativa, baseada nos “sete passos 

foram submetidos a um segundo teste para determinar a aquisição de conhecimentos, 
e responderam a um questionário sobre motivação para o estudo individual e a 
opinião sobre as duas diferentes formas de se conduzir a visita médica. Resultados: 

p=0,03), motivação para o 
p

p Conclusões: a metodologia ativa apresentou melhores resultados 

Palavras-chave Educação médica, Estudantes de medicina, Metodologias ativas, 
Aprendizado baseado em problemas

COMPARAÇÃO DE DUAS METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM       
USADAS NA VISITA MÉDICA À BEIRA DO LEITO NO INSTITUTO DE MEDICINA 
INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
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medula óssea de pacientes pediátricos com LLA-T e descrever as alterações celulares 
e características clínicas nos pacientes infectados pelo vírus. Métodos: amostras 
de medula óssea, armazenadas em banco de células, de 24 pacientes pediátricos 
diagnosticados com LLA-T entre 2004-2007 no Serviço de Oncologia Pediátrica do 

1 e análise de expressão de genes virais e celulares. Resultados: o genoma de HTLV-1 

dos pacientes negativos mostraram expressão de genes virais. Considerando ambos 
resultados, do genoma e de RNA do HTLV-1, a presença do HTLV-1 apresentou 

1 apresentou uma menor contagem de leucócitos periféricos (p
expressão celular do fator de transcrição c-fos (p
crianças com LLA-T sem infecção. Conclusões:

dos genes virais na medula óssea de crianças com LLA-T foi relatada pela primeira vez. 
Houve uma menor contagem de leucócitos e expressão celular do fator de transcrição 
c-fos nas crianças portadores de LLA-T e infectadas pelo HTLV-1. Os dados apontam 
para o início de atividade viral no portador jovem. A presença do HTLV-1 na medula 

Palavras-chave HTLV-1, Medula óssea, LLA-T, Criança

ESTUDO DO VÍRUS LINFOTRÓPICO DE CÉLULAS T HUMANO (HTLV-1) NA  
MEDULA     ÓSSEA      DE      PACIENTES      PEDIÁTRICOS      COM    LEUCEMIA 
LINFOBLÁSTICA AGUDA DE CÉLULAS T (LLA-T)
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avaliar se a repetição do Papanicolaou no momento da colposcopia melhora 
a concordância entre os métodos diagnósticos (citologia e histopatologia) do câncer do 
colo do útero e avaliar a concordância entre citologia, colposcopia e histopatologia. 
Métodos: o estudo foi realizado no Laboratório Central de Saúde Pública do Estado 
de Pernambuco (LACEN/PE), de janeiro a julho de 2008, em 397 mulheres com exame 
citopatológico alterado, encaminhadas para avaliação colposcópica. No momento da 
colposcopia, repetiu-se a citologia em meio convencional e valorizou-se a presença 
de achados colposcópicos anormais. As duas citologias foram comparadas entre si 
e com o resultado do histopatológico obtido por biópsia dirigida pela colposcopia. 
Observou-se ainda a concordância da citologia com a colposcopia e da colposcopia 
com a histopatologia. A nomenclatura citológica utilizada foi a de Bethesda (2001) e 
a histopatológica a da Organização Mundial de Saúde (1994). A concordância entre 

Resultados: 
comparando-se a citologia inicial com a citologia no momento da colposcopia, 

A concordância entre citologia realizada no momento da colposcopia e colposcopia 

0,39-0,51) foi considerada fraca. Conclusões: houve melhora da concordância cito-
histológica quando se repetiu a citologia no momento da colposcopia, depois de um 
primeiro exame alterado. Houve também melhor concordância da citologia com a 
histopatologia do que entre colposcopia e histopatologia.
Palavras-chave Câncer do colo do útero, Esfregaço vaginal, Colposcopia, Neoplasias 
do colo do útero, Patologia

CONCORDÂNCIA ENTRE TESTES DIAGNÓSTICOS PARA CÂNCER CERVICAL: 
CITOLOGIA, COLPOSCOPIA E HISTOPATOLOGIA
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investigar o desempenho funcional para o autocuidado, a mobilidade e 
a função social de crianças nascidas pré-termo e a termo. Métodos: estudo analítico, 
de corte transversal, que envolveu oitenta e cinco crianças, sendo 59 nascidas a termo 
(>37 semanas) e 26 pré-termo (entre 32 e 36 semanas) avaliadas a partir do teste 
Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) aos 12 meses de idade cronológica. 
Foi analisada a adequação do desempenho funcional nas áreas de autocuidado, 

desempenho dos dois grupos nas mesmas áreas, a partir dos escores brutos e 
analisado, ainda, o desempenho de a termos e prematuros em cada prova que compõe 
o teste. Resultados: todas as crianças avaliadas em ambos os grupos apresentaram 
adequação na escala de Habilidades Funcionais. Comparando-se o desempenho dos 
grupos a termo e pré-termo, as crianças nascidas a termo apresentaram desempenho 
melhor que as nascidas prematuramente nas partes de Autocuidado (p=0,039) e 
Função Social (p=0,002), porém não na mobilidade (p=0,163). Analisando-se as provas 

amostra normativa. Conclusões: os resultados sugerem que prematuros apresentam 

crianças nascidas a termo.
Palavras-chave Prematuro e Desenvolvimento Infantil

DESEMPENHO FUNCIONAL NO AUTOCUIDADO, MOBILIDADE E FUNÇÃO   
SOCIAL      AOS      12      MESES     DE     VIDA      EM      CRIANÇAS     NASCIDAS 
PREMATURAMENTE
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também sua relação com as variáveis biológicas e socioeconômicas. Métodos: a partir do 
banco de dados da III Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição do estado de Pernambuco, 
realizada entre Maio e Outubro de 2006, foram estudados 1.601 adultos de ambos os 
sexos, aleatoriamente selecionados em 18 municípios da Região Metropolitana do 
Recife, Interior Urbano e Interior Rural. As dosagens de glicemia coletadas após jejum 
de 12 horas foram determinadas em aparelho portátil (ACCUNTREND GCT®), sendo 

American Diabetes Association. As 

idade e índice de massa corpórea), socioeconômicas (renda e escolaridade) e 

entre 100mg/dL e 125mg/dL. Na análise estatística univariada, empregaram-se o 

diabetes mellitus tipo 2. Na análise multivariada, foi utilizada a regressão 
de Poisson, compondo um modelo hierarquizado com seis blocos de variáveis 
independentes. Resultados: acham-se apresentados em dois artigos, o primeiro de 

segundo, com uma abordagem analítica, denomina-se “Diabetes mellitus em maiores 
de 25 anos no estado de Pernambuco em 2006: uma análise hierarquizada de fatores 

diabetes mellitus

0,5 salário mínimo per capita
Conclusões: 

o diabetes mellitus
quando comparada ao último inquérito (1996) sendo a renda, a idade, os valores 

Palavras-chave

DIABETES MELLITUS TIPO 2 EM ADULTOS NO ESTADO DE PERNAMBUCO EM 
2006
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avaliar a relação entre o crescimento craniano e o desenvolvimento 

vida. Métodos: o estudo foi descritivo, tipo série de casos, constituído por 34 crianças, 
10 nascidas prematuras e 24 a termo. As medidas de peso, perímetro cefálico e altura 
foram realizadas segundo as técnicas recomendadas pelo World Health Organization 

Desenvolvimento Infantil e relacionado ao crescimento do crânio no terceiro e no 

cada uma das idades estudadas foi utilizado o teste de McNemar. Para comparar o 
desenvolvimento motor entre os dois grupos foi empregado o teste de Fisher e “t” 
de Student. Resultados:

2=9, p 2=22) 
e no sexto (x2=5,44, p 2=23) para o grupo de crianças prematuras e a termo, 
respectivamente. Conclusões:

desenvolvimento psicomotor e que seu monitoramento durante os primeiros meses de 

precoce.
Palavras-chave Perímetro cefálico, Desenvolvimento motor, Prematuridade

CRESCIMENTO CRANIANO E DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR DE                   
CRIANÇAS NASCIDAS A TERMO E PREMATURAS NO TERCEIRO E NO SEXTO 
MÊS DE VIDA
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avaliar a relação entre estas variáveis. Métodos: através de um estudo do 
tipo caso-controle, foram estudadas 396 crianças entre quatro e nove anos, atendidas 
em um ambulatório de pediatria do nordeste do Brasil, dos quais 290 eram portadores 
de má oclusão e 106 eram controles. Foram excluídos portadores de anomalias faciais, 
malformações respiratórias, distúrbios neuromusculares, discrepâncias entre maxila e 
mandíbula, trauma facial e tratamento ortodôntico prévio. Resultados: rinite alérgica 

p=0,793). Na análise 

Rinite alérgica isolada, mesmo no seu aspecto mais agudo, não parece ser fator de risco 
para má oclusão. Conclusões: É possível que o padrão genético da população estudada, 
onde a miscigenação entre caucasóides, negróides e outras raças é comum, determine 
diferenças nas dimensões das fossas nasais que protejam contra a obstrução nasal da 
rinite alérgica. Estudos adicionais são necessários para comprovar esta hipótese.
Palavras-chave Má oclusão, Rinite alérgica, Hábito de sucção não nutritiva, Criança, 
Risco

RINITE ALÉRGICA COMO FATOR DE RISCO DE MÁ OCLUSÃO DENTÁRIA EM 
CRIANÇAS. ESTUDO DE CASO-CONTROLE
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frontotemporal do nervo facial, visando aplicações diagnósticas futuras. Métodos: 

voluntários foram avaliados clinicamente, submetidos a mensurações cranianas e a 

proximal (EP), na região retroauricular, nas proximidades do tronco nervoso. Os pontos 
de estímulo, suas distâncias em relação a estruturas anatômicas do rosto e variáveis 

registrados para posterior análise e comparação de dados. Resultados: A partir da 
avaliação de 115 indivíduos, com idade compreendida entre 20 e 68 anos, foi possível 

Comparando as duas hemifaces de um mesmo indivíduo a diferença entre os lados 

velocidades, 0,5mV para amplitudes proximais e 0,9mV para amplitudes distais. 
Conclusões: houve uma grande variabilidade na amplitude interindivíduos, mas a 

ferramentas iniciais para aplicações futuras no diagnóstico e seguimento de danos no 
ramo temporal do nervo facial.
Palavras-chave Craniotomia, Eletrodiagnóstico, Nervo facial, Neurocirurgia, Paralisia 
facial

NORMATIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA DO RAMO                        
TEMPORAL DO NERVO FACIAL EM ADULTOS
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Métodos: foi realizado estudo de corte transversal, envolvendo 144 médicos residentes 
do 1º ano e preceptores do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira. 
Foram utilizados questionário estruturado, contemplando algumas características 
de base da população e uma escala com respostas tipo Likert, previamente validada, 

concordância das respostas foi obtida por meio do ranking médio (RM) da pontuação 

Resultados: os participantes eram na sua maioria 

respectivamente). A mediana de idade foi de 34 anos. A maior parte apresentava 
rendimento maior ou igual a 10 salários mínimos e tinham 10 ou mais anos de formatura 

10 anos de formados e com rendimento menor que 10 salários mínimos (p
entre os mais jovens (Mann-Whitney p
praticidade da utilização do instrumento (RM=3,80) e com disponibilidade de tempo 

de decisões (RM=4,03) e se mostraram interessados em aprender mais sobre sua 
utilização (RM=4,40). Discordaram que o instrumento fosse muito caro para essa 

decisão clínica (RM= 3,14). Mostraram-se confortáveis para utilizá-lo na presença do 
paciente (RM=3,70). Conclusões: no grupo estudado observou-se que a maior parte 
possuía o computador de mão, embora nem todos o utilizassem nas suas atividades 

decisões no ambiente clínico em todas as assertivas.
Palavras-chave Medical Education, Decision Making Computer Assisted,                      

OPINIÃO DE MÉDICOS PRECEPTORES E RESIDENTES DE UM HOSPITAL              
ESCOLA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE COMPUTADOR DE MÃO NA PRÁTICA        
PROFISSIONAL
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avaliar a função vesical em pacientes que eram portadores de válvula de 
uretra posterior (VUP), através de estudo urodinâmico, após o tratamento cirúrgico. 
Métodos: o estudo foi realizado no período de agosto de 2007 a setembro de 2008. 
Foram incluídos pacientes do sexo masculino, portadores de VUP e submetidos a 

após a cirurgia, pelo mesmo médico, e consistiu de cistometria de enchimento e 

realização do exame. Foram coletados os dados de capacidade cistométrica máxima 

as alterações urodinâmicas encontradas. Resultados:

alterações urodinâmicas. Os principais achados foram: 26 pacientes com CC normal 

foi observado resíduo elevado. Onze pacientes com capacidade normal tiveram 

de fulguração, todos apresentaram alterações urodinâmicas. Nos 42 pacientes 

Conclusões: a 
função vesical apresentou-se alterada em mais da metade dos pacientes estudados. 

estabelecimento do tratamento.
Palavras-chave Obstrução uretral, Derivação urinária, Doenças da bexiga, 
Urodinâmica, Urologia

ALTERAÇÕES DA FUNÇÃO VESICAL EM MENINOS SUBMETIDOS À                             
CORREÇÃO CIRÚRGICA DE VÁLVULA DE URETRA POSTERIOR

Medical Informatics Applications
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por Klebsiella produtora de beta-lactamases de espectro estendido (ESBL) em crianças 
internadas em unidade de terapia intensiva (UTIP). Métodos: realizou-se estudo 
tipo coorte prospectivo na UTIP do Instituto Medicina Integral Professor Fernando 
Figueira (IMIP) no período de janeiro a maio de 2008. Foram excluídos os pacientes 

coproculturas através de swabs retais na admissão (primeiras 24 horas) e nos segundo, 
Klebsiella 

produtoras de ESBL foi realizada pelo método de disco difusão (Kirby-Bauer) usando 
discos combinados (beta-lactâmico/inibidor de beta-lactamase) e não-combinados 
(do mesmo beta-lactâmico isolado). A associação entre fatores de risco e colonização 
foi realizada através de análise multivariada com regressão logística. Resultados: 
durante cinco meses, 186 crianças admitidas no setor foram incluídas no estudo. A 

inclusive cefalosporina de terceira geração (CIII). A taxa de colonização por Klebsiella 

(variando de 2 a 128 dias). Na análise multivariada, apenas o tempo de uso prévio de 
antimicrobianos permaneceu no modelo para os pacientes colonizados na admissão, 

p
CIII (p p=0,034) permaneceram 
como fatores de risco para colonização por Klebsiella produtora de ESBL na coorte 
estudada. Conclusões: permanecer mais de 6 dias e fazer uso de cefalosporina 
de terceira geração foram os principais fatores de risco para a colonização do trato 
gastrointestinal por Klebsiella
Culturas de vigilância para determinar quais pacientes estão colonizados podem ser 

saúde (IRAS) por estas bactérias, permitindo estabelecer medidas precoces de bloqueio 
epidemiológico.
Palavras-chave Portador sadio, Klebsiella, Enterobactericeae, Unidade de terapia 
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descrever o conhecimento, atitude e prática sobre o manejo precoce da 
Métodos: estudo 

tipo corte transversal realizado de março a agosto de 2008. Todos os médicos das 

Foi aplicado um questionário sobre conhecimento, atitude e prática, com questões 
fechadas e assertivas curtas. As respostas foram consideradas adequadas de acordo 
com protocolos nacionais e internacionais. Resultados: 219 médicos (mediana de idade 

previamente um caso suspeito de doença meningocócica. Médicos que trabalhavam 

desempenho no conhecimento, atitude e prática (p
médica completa tiveram melhor desempenho no conhecimento e atitude (p
mas, não na prática. Lacunas quanto a despir para examinar uma criança agudamente 
febril, não administrar penicilina imediatamente após a suspeita clínica da doença, não 
reconhecer sinais precoces de gravidade e instabilidade hemodinâmica como contra-

respectivamente. Conclusões:

estão envolvidos no manejo inicial da doença meningocócica em locais onde casos 
graves desta doença co-existem com condições limitadas de atendimento. A 

é útil para informar aos gestores da política de saúde e propor futuros estudos sobre 
o tema.
Palavras-chave Infecções meningocócicas, Criança, Sepse meningocócica, Meningite 
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