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estudar como a comunicação com mastologistas é percebida e interpretada 
pelas mulheres, no processo diagnóstico de nódulo mamário com indicação de biópsia. 
Métodos: tratou-se de estudo qualitativo realizado com 16 mulheres em serviço de 

realizar biópsia de nódulo mamário. Efetuaram-se entrevistas semi-estruturadas. Os 

tamanho da amostra por saturação. Constituíram-se grupos de mulheres (Grupo 1 com 

comunicativas. Os princípios éticos da pesquisa foram respeitados. Resultados: os 
relatos mostraram que, numa situação crítica e desgastante, nenhuma mulher referiu 
interesse do médico por seu contexto de vida e interpretação da doença. Destacaram-
se na relação com mastologistas: atenção dispensada e atitude solidária, sendo maior a 

(PGF). A comunicação médico-paciente foi informativa, com PGF estabelecendo 
conversa mais demorada e esclarecedora principalmente com o Grupo 1, embora 

banalização do nódulo benigno pelo médico restringiu a comunicação, provocando 
insatisfação junto ao Grupo 2. Desconsiderou-se o direito da paciente de opinar 

individual. Conclusões: convém atentar-se para as repercussões no acolhimento e 

comunicacional pelos pacientes, na formação do médico e compromisso da gestão 
para que ocorram mudanças no processo de trabalho.
Palavras-chave

FATORES MATERNOS E NEONATAIS ASSOCIADOS AO DESEMPENHO MOTOR 
ATÍPICO EM LACTENTES NASCIDOS PRÉ-TERMO DE ACORDO COM O TEST OF 
INFANT MOTOR PERFORMANCE (TIMP)

14ª TURMA (2008-2010)
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investigar o desenvolvimento motor de lactentes nascidos pré-termo na 
idade equivalente ao termo. Métodos: este foi um estudo com desenho transversal, 
em que se comparou o desempenho motor de lactentes pré-termo (grupo RNPT) com 
idade gestacional no parto de 28 a 33 semanas, avaliados na idade equivalente ao termo 
e recém-nascidos a termo (grupo RNT), avaliados em até 48 horas de vida, através do 
Test of Infant Motor Performance (TIMP), no período de dezembro de 2008 a março de 

PE. A amostra foi constituída de 92 lactentes, 46 para cada grupo, o teste foi aplicado 
na idade de 38 a 40 semanas de idade gestacional (corrigida, no caso do grupo RNPT). 
Resultados:

p

média do grupo RNPT, foi menor (p Conclusões: a prematuridade pode estar 
associada a um prejuízo no desenvolvimento motor, avaliado pelo TIMP.
Palavras-chave

Testes neuropsicológicos/normas, Transtornos das habilidades motoras/diagnóstico

ESTUDO COMPARATIVO DO DESENVOLVIMENTO MOTOR DE PRÉ-TERMO NA 
IDADE EQUIVALENTE AO TERMO E RECÉM-NASCIDO A TERMO, NASCIDOS 
NO IMIP
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descrever a variabilidade genética do HIV-1 em gestantes recentemente diagnosticadas 
para o HIV nas Maternidades Lucrécia Paim e Augusto N´gangula em Luanda-
Angola. Métodos: amostras biológicas de 57 gestantes recentemente diagnosticadas 
para o HIV inseridas no PTV, provenientes de Luanda-Angola foram coletadas entre 

caracterização molecular do HIV foi feita pelo sistema de Sequenciamento Open Gene 

FREQUÊNCIA DE MUTAÇÕES ASSOCIADAS A RESISTÊNCIA AOS                                           
ANTIRRE-TROVIRAIS E VARIABILIDADE GENÉTICA DO HIV EM GESTANTES 
RECENTEMENTE DIAGNOSTICADAS PARA O HIV EM LUANDA-ANGOLA
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(LH) em pacientes de uma unidade de oncologia pediátrica no Nordeste do Brasil. 
Métodos: consiste em uma coorte histórico de crianças e adolescentes com diagnóstico 

admissão. A relação dos fatores pré-tratamento com a recaída foi avaliada através de 
análise uni e multivariada e a probabilidade de recaída foi calculada pelo método de 
Kaplan-Meier. Resultados:

na análise multivariada a presença de dor (p
(p p
las/mm3 (p p Conclusões: 

e linfócitos e o uso do protocolo SJCR-1980, além de taquipnéia e dor. Outros já 
estabelecidos na literatura como estadio avançado, presença de sintomas B e pobre 

número expressivo de crianças para maior elucidação dos fatores prognósticos para 
recaída e óbito do LH no Brasil.
Palavras-chave Linfoma de Hodgkin, Oncologia, Pediatria, Análise de Sobrevida

FATORES PROGNÓSTICOS PARA A RECAÍDA EM COORTE PEDIÁTRICA DE  
PACIENTES COM LINFOMA DE HODGKIN NO BRASIL (1994-2009)

DNA da região pol do genoma HIV-1LAV-1. Resultados:

gestantes recentemente diagnosticadas para o HIV-1. Não foram encontradas mutações 
associadas aos inibidores da protease. Os subtipos F1, C, CRF02_AG, D, A1, G, H e J 
foram detectados. Conclusões:

gestantes virgens de tratamento foi baixa, porém com alta variabilidade genética.
Palavras-chave
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adeterminar quais fatores de risco pré, intra e pós-operatórios prolongam 
Métodos: foi realizado 

estudo do tipo coorte retrospectivo utilizando banco de dados e revisão de prontuários 
de uma coorte de pacientes hospitalizados, no Instituto de Medicina Integral Prof. 
Fernando Figueira (IMIP), no período de 01 de janeiro de 2005 a 30 de junho de 
2006. A população do estudo foi constituída de 246 pacientes menores 18 anos no 
pós-operatório de cirurgia cardíaca. Foram excluídos os pacientes que foram a óbito 
com menos de 24 horas. Realizou-se regressão logística, uni e multivariada para 

o programa estatístico STATA SE (Data anayisis and statistical software) – verão 10.0 
Resultados: dos pacientes arrolados 

IC=1,50–7,36), presença de problemas clínicos associados (OR=3,1, IC=1,23–7,83), 

complexidade dos procedimentos segundo ABC, foram fatores que determinaram 

Conclusões: a indicação precoce da cirurgia antes que desnutrição ocorra, assim como 

recuperação pós-operatória e diminuir o tempo de internamento, a morbimortalidade 
e os custos relacionados com a cirurgia cardíaca.
Palavras-chave Fatores de risco, Cirurgia torácica, Tempo de internação, Cuidados 
pós-operatórios, Unidades de terapia intensiva pediátrica

FATORES DE RISCO  PARA  AUMENTO  NO  PERÍODO  DE INTERNAÇÃO EM  
UNIDADE  DE  TERAPIA  INTENSIVA  PEDIÁTRICA  DOS   PACIENTES   NO   
PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA CARDÍACA
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avaliar, em curto prazo, o efeito da posição Canguru na atividade 
Métodos: estudo comparativo com desenho 

de corte transversal que envolveu 89 crianças. Destas, 39 foram incluídas no grupo 
Canguru no qual permaneciam por 24 horas na posição Canguru. Avaliações 

Canguru/Suave-encosto no qual as crianças eram colocadas por 24 horas na posição 
Canguru e, após esse período, eram colocadas por mais 24 horas no suave-encosto. 

antes e após esse período. Resultados: p
acordo com o músculo avaliado, na atividade EMG foi observado após as 24 horas 
na posição Canguru. Não foi observada diferença na atividade EMG antes e após a 

p
músculo avaliado, na atividade EMG foi observado mesmo após as 24 horas fora da 
posição Canguru. Conclusões: a posição Canguru promove um aumento da atividade 

tônus muscular.
Palavras-chave

FATORES DE RISCO PARA AUMENTO NO PERÍODO DE INTERNAÇÃO 
EM     UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA DOS PACIENTES NO                      
PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA CARDÍACA
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avaliar o  funcional, segundo o questionário de inabilidade de dor nas 

Métodos: trata-se de um estudo descritivo, do tipo corte transversal, incluindo 
165 gestantes no segundo trimestre gestacional, com idades entre 18 e 38 anos, 
acompanhadas no pré-natal de baixo risco do Ambulatório da Mulher. Foi aplicado 
questionário de inabilidade (Oswestry) e relacionado com as síndromes pélvicas e o 
nível de atividade física para gestantes (questionário de atividade física para gestantes.). 
Resultados:

pélvicas mais frequentes foram as que envolveram mais de uma articulação, estando 

incapacidade moderada/grave e foram diagnosticadas como síndrome da cintura 
pélvica. Trabalho remunerado e Escala Visual Analógica (EVA) foram as únicas 

logística. Conclusões:

impacto na funcionalidade, sendo observado que o maior nível de restrição funcional 

Palavras-chave Dor pélvica, Complicações na gravidez, Transtornos das habilidades 
motoras, Atividade física

RESTRIÇÃO DAS HABILIDADES FUNCIONAIS NAS SÍNDROMES DA DOR DA 
CINTURA PÉLVICA DURANTE O SEGUNDO TRIMESTRE DE GESTAÇÃO DE 
BAIXO-RISCO: ESTUDO DE CORTE TRANSVERSAL
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adolescentes. Métodos: foi realizado um estudo transversal, em indivíduos com 
idade entre seis e 17 anos, com e sem sobrepeso/ obesidade, atendidos no Imip. 
De cada participante do estudo, foi calculado o índice de massa corpórea (IMC) e 
aferidas a PIO, a espessura corneana e a pressão arterial. O projeto de pesquisa foi 

Resultados: foram estudadas 

p=0.619). A PIO corrigida pela paquimetria 
corneana, também se manteve semelhante nos dois grupos estudados. Conclusões: 

que não houve associação entre o IMC e PIO em crianças e adolescentes.
Palavras-chave Pressão intra-ocular, Obesidade, Criança, Adolescente

ASSOCIAÇÃO ENTRE SOBREPESO/OBESIDADE E PRESSÃO INTRA-OCULAR 
EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
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associados em adultos, no estado de Pernambuco. Métodos: estudo transversal, 
descritivo e analítico, utilizando o banco de dados da pesquisa “Doenças Crônicas 

Risco”, realizada em 2006, compreendendo uma amostra de 1.800 adultos. A HAS 
foi registrada como doença diagnosticada mediante avaliação direta em tensiômetro 
de coluna de mercúrio. Foram considerados hipertensos diagnosticados os casos 

Na condição de doença auto-referida, foram considerados os casos informados 

PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À HIPERTENSÃO ARTERIAL EM 
ADULTOS NO ESTADO DE PERNAMBUCO
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físico, na melhora da capacidade funcional, da função pulmonar e do relato de 
dispnéia de portadores de FC. Métodos: ensaio clínico randomizado no ambulatório 
de Fisioterapia do IMIP. Foram estudados 17 crianças e adolescentes portadores de 
FC com doença moderada (escore de Shwachman-Kulczycki entre 41 e 70 pontos e com 
VEF1

índice de massa corpórea abaixo do percentual 2,5. Os participantes elegíveis foram 
randomizados em dois grupos: controle e intervenção. Este grupo recebeu treinamento 

foram submetidos a avaliações na 1ª, 3ª e 6ª semana. A avaliação foi feita pelo teste de 
caminhada de 6 minutos, com o teste de função pulmonar, a sensação de dispnéia pela 
escala de Borg e valores de força muscular respiratória (PIM, PEM). As cointervenções 

Resultados: o grupo de intervenção 
p=0,036). Não houve diferença estatística quanto 

ao tempo e entre os grupos no VEF1 e no CVF. A percepção de dispnéia reduziu no 

PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À HIPERTENSÃO ARTERIAL EM 
ADULTOS NO ESTADO DE PERNAMBUCO

pelo entrevistado.  Como desfecho, a HAS foi analisada em função de um modelo 

(CEP) do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira-IMIP. Resultados: 

34 anos). A baixa escolaridade, o sobrepeso e obesidade também se correlacionaram 
Conclusões: os resultados do estudo de HAS 

em Pernambuco comprovam a grande importância do problema, evidenciam a rápida 

de casos.
Palavras-chave
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baseado nos resultados obtidos. Métodos: estudo tipo corte transversal das uroculturas 
das crianças menores de cinco anos atendidas no Instituto de Medicina Integral Prof. 
Fernando Figueira (IMIP) em dois períodos (janeiro de 1999 a agosto de 2001 e janeiro 
a dezembro de 2008). Foram revisados resultados de uroculturas e considerou-se como 
positiva a urocultura com isolamento de um único micro-organismo com 105UFC/
cm3. As amostras de urina foram processadas em laboratório de microbiologia não 
automatizado e o antibiograma realizado pela técnica padronizada de difusão em 
disco de Kirby-Bauer
antimicrobianos foram comparados entre os dois períodos utilizando-se teste do qui-
quadrado. Resultados: foram analisados 4113 dos 6309 resultados das uroculturas 

dois períodos foram respectivamente: E.coli
Klebsiella spp Gram negativos

Gram positivos Candida spp
E.coli

triplicou entre os isolados de Klebsiella spp. 
Klebsiela spp E.coli, 

Klebsiella spp e Pseudomonas spp.
E.coli

Gram negativos
aos antimicrobianos observada nos isolados de E.coli foi por ordem decrescente: 

com a análise da sensibilidade aos antimicrobianos dos micro-organismos isolados no 

FREQUÊNCIA DOS UROPATÓGENOS ISOLADOS E SEU PERFIL DE                                          
RESISTÊNCIA AOS ANTIMICROBIANOS EM CRIANÇAS MENORES DE                          
CINCO ANOS ATENDIDOS EM HOSPITAL DE ENSINO DA CIDADE DO RECIFE:          
COMPARAÇÃO ENTRE DOIS PERÍODOS DE TEMPO

comparados os grupos, com p
no grupo controle (p=0,011). Conclusões: o programa de condicionamento físico, em 

moderada. Ensaios com maior casuística são necessários para avaliar o comportamento 
da força muscular respiratória e da função pulmonar.
Palavras-chave

Randomised Trial
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pacientes internados em UTIP. Métodos: foram utilizados dados primários obtidos do 
estudo de uma coorte prospectiva, realizada no período de janeiro de 2005 a junho de 
2006, na UTIP do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), 

estudo foi constituída por menores de 18 anos, excluindo-se recém-nascidos, pacientes 
que permaneceram menos de 24 horas ou mais de 90 dias e aqueles admitidos para 

de pneumonia hospitalar. Para a análise estatística utilizou-se o software STATA 
9.1 tendo sido realizada a análise bivariada e a regressão logística multivariada 

Resultados: dos 

permaneceram como fatores de risco independentes para pneumonia hospitalar: maior 
tempo de dias de uso do ventilador (OR=1,04 IC=1,01-1,08), com aumento do risco de 

sedativos (OR=2,45 IC=1,27-4,72). Conclusões: redução de dias ventilados, retirada 
da sonda gástrica e uso criterioso de sedativos são as recomendações prioritárias para 

INCIDÊNCIA  E  FATORES  DE  RISCO PARA PNEUMONIA RELACIONADA 
À ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM PACIENTES INTERNADOS EM UNIDADE DE                  
TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA

Conclusões: ressalta-
se a importância da urocultura colhida antes do início da terapia antimicrobiana para 
determinar o agente etiológico e a sensibilidade ao antimicrobiano e recomenda-se 
em menores de cinco anos a nitrofurantoína como terapia empírica na ITU devendo 

indicado como terapia para ITU de difícil tratamento.
Palavras-chave

infecciosos urinários, Lactente, Pré–escolar
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o presente estudo visa a determinar a concordância entre os diversos 
métodos de rastreamento de lesões intraepiteliais anais HPV induzidas: citologia 
anal, anuscopia e presença de DNA viral por reação em cadeia de polimerase (PCR). 
Métodos: foi realizado um estudo observacional tipo corte transversal em 324 
mulheres com diagnóstico de neoplasia intraepitelial e câncer cervical, durante o 
período de dezembro de 2008 a dezembro de 2009, no Instituto de Medicina Integral 

Pesquisa da Instituição. Na análise estatística, foi utilizado o teste qui-quadrado de 

Kappa Resultados: foram realizadas 

A concordância entre anuscopia e citologia foi fraca com kappa de 0,31 (p
kappa de 

0,08 (p
HPV. Conclusões: a concordância entre os diversos métodos diagnósticos da lesão 

dos casos com lesão HPV induzida e o seu direcionamento para anuscopia e biopsia. 
Novos estudos serão necessários para que possamos estabelecer um programa de 

Palavras-chave Citologia, HPV, Neoplasia intraepitelial anal, Neoplasia intraepitelial 
cervical, Câncer anal, Canal anal

CONCORDÂNCIA ENTRE MÉTODOS DIAGNÓSTICOS DE LESÃO ANAL HPV 
INDUZIDA EM MULHERES COM NEOPLASIA CERVICAL EM PERNAMBUCO

Palavras-chave Infecção hospitalar, Pneumonia, Unidade terapia intensiva pediatrica, 
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de enfermagem de dois hospitais de ensino da cidade do Recife, Brasil. Métodos: 

estudo transversal, tipo inquérito CAP – Conhecimento, Atitude e Prática, realizado 
no Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP) e Centro Integrado 
de Saúde Amaury de Medeiros (CISAM) no período de dezembro de 2009 a março 

dos dois hospitais. A coleta dos dados foi realizada por meio de questionário 
semi-estruturado. Para análise dos dados foi utilizado o Programa Epi-Info 3.4.3., 
realizado teste t de Student para comparação das médias de acertos, considerando 

p Resultados:

estudados, a maioria era do sexo feminino com idade superior a 30 anos. Em relação 
ao conhecimento o menor percentual de respostas adequadas para as duas categorias 

irradiância para troca de lâmpadas e posição dos aparelhos de fototerapia. Quanto 

algumas variáveis. Na comparação das médias de conhecimento e prática as diferenças 
Conclusões: 

Os resultados deste estudo apontam para a necessidade de implementação de 
atividades capazes de permitir um equilíbrio entre conhecimento, atitude e prática 

Palavras-chave Conhecimentos, Atitudes e prática em saúde, Pesquisa em enfermagem, 
Icterícia, Fototerapia, Recém-nascido

CONHECIMENTO,  ATITUDE  E  PRÁTICA   SOBRE   FOTOTERAPIA   ENTRE  
PROFISSIONAIS  DE  ENFERMAGEM  DE  DOIS  HOSPITAIS  DE ENSINO DA 
CIDADE DO RECIFE
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de seis a 60 meses de idade, com diagnóstico de desnutrição aguda primária e/ou 
secundária, moderada ou grave, internadas no Hospital Geral de Pediatria do Instituto 
de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP). Em caráter exploratório 

defeito de esmalte e cárie precoce. Métodos:

no período entre maio a dezembro de 2009, envolvendo 55 crianças. Os dados foram 
coletados por dois examinadores, previamente calibrados (Kappa) interexaminador 

1,00-1,00), após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

humanos do IMIP (protocolo: 1388). Para análise dos dados foram utilizadas técnicas 

central e dispersão (medianas, quartis) e os valores mínimo e máximo. Para a avaliação 
exploratória da associação entre algumas das variáveis estudadas e a presença de 
defeito do esmalte e cárie precoce, foi utilizado o teste do quiquadrado ou exato de 

Resultados: a idade das 
crianças variou de seis a 59 meses, com mediana de 19,00 meses (1º quartil=12,00meses 

era procedente do interior do estado e pertencia a famílias com renda per capta mensal 
inferior a meio salário mínimo.
Palavras-chave Nutrição, Desnutrição, Cárie dentária, Defeitos de esmalte, Saúde 
bucal, Faixa etária

PREVALÊNCIA DE DEFEITO DE ESMALTE E CÁRIE PRECOCE EM CRIANÇAS 
DESNUTRIDAS HOSPITALIZADAS


