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alocativa da Rede de Cuidados Continuados de Saúde (RCCS) da Microrregião 3.3 
(MR 3.3) do Distrito Sanitário 3 (DS 3) do município de Recife - PE, cujo objetivo 

da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do município do Recife, após o que se deu 

Com a intenção de fundamentá-la, tomou-se como base o modelo de análise do impacto 

Latin America (LA)”, cujos indicadores avaliativos deram origem aos desse estudo 

RCCS. Em suma, concluiu-se que há a necessidade de um fortalecimento institucional 

de impulsionar mudanças na cultura organizacional dos setores de planejamento 

distritalização e microrregionalização dos serviços de saúde.
Palavras-chave

instituições de saúde, Gastos em saúde, Alocação de recursos

BARREIRAS PARA A AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA ALOCATIVA DE UMA REDE 
DE CUIDADOS CONTINUADOS DE SAÚDE

15ª TURMA (2009-2011)
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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, 

PGF estabelecendo conversa mais demorada e esclarecedora principalmente com 

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

Conclusões: 

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

COMUNICAÇÃO MÉDICO–PACIENTE NO DIAGNÓSTICO DE NÓDULO 
MAMÁRIO COM INDICAÇÃO DE BIÓPSIA: ESCUTANDO AS MULHERES
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da crise aguda de asma em crianças. Métodos: foi realizado um estudo descritivo, 

a abril de 2010, onde os médicos e enfermeiros responderam a um questionário com 
questões fechadas. Resultados:

dosimetrado no local de trabalho. Quando questionados sobre o risco de desenvolver 

o uso de boquilha para nebulização em qualquer das faixas etárias. Quanto ao tempo 

médicos responderam inadequadamente. Conclusões:

dosimetrado.
Palavras-chave Asma, Conhecimento, Administração por inalação, Inaladores dos 
imetrados
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HIV, considerando a dimensão psicossocial da vulnerabilidade. Métodos: tratou-se 

Aids do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira, em Recife-PE, entre 
janeiro e setembro de 2010. Participaram do estudo oito mulheres vivendo com HIV 

VULNERABILIDADE DE MULHERES NA CONVIVÊNCIA COM O HIV
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versus pressão positiva contínua em vias aéreas em recém-nascidos pré-termo na 
prevenção de falha da extubação programada. Métodos: ensaio clínico randomizado 
no qual foram alocados 48 recém-nascidos para receber pressão positiva intermitente 
não sincronizada (IPPB) ou pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP). 

aéreas. Os participantes foram acompanhados por um período de 48 horas ou até 

EFICÁCIA  DA   VENTILAÇÃO   POR   PRESSÃO   POSITIVA   INTERMITENTE  
NASAL VERSUS PRESSÃO POSITIVA CONTINUA NAS VIAS AÉREAS NASAL 
APÓS  EXTUBAÇÃO  PROGRAMADA  EM   RECÉM-NASCIDOS   PRÉ-TERMO: 
ENSAIO  CLÍNICO RANDOMIZADO

assintomáticas, sem critério de diagnóstico clínico e laboratório de aids, entre 27 e 
37 anos, heterossexuais, infectadas por meio da relação sexual e acompanhadas no 
serviço, há pelo menos um ano. Foram realizadas entrevistadas semi-estruturadas, 

Optou-se pela Análise de Conteúdo na modalidade temática segundo Bardin, e as 
falas foram interpretadas por meio da dimensão psicossocial da vulnerabilidade 
de Paiva et al
respeitados. Resultados: a categoria temática emergente foi estigma e discriminação. 

foi percebido como discriminação desde o momento da comunicação do diagnóstico 

e dinâmica familiar e social. A revelação da infecção foi sentida como limitante para 
uma vida normal, levando a necessidade de ocultação do diagnóstico. As posturas 

especializados em HIV/Aids repercutiram negativamente na procura dos cuidados 

Aids. Além dos efeitos do estigma institucional, na percepção das mulheres o Serviço 
Especializado não contemplou espaço para a expressão de outras necessidades para 
além da doença, o que poderia ajudar no enfrentamento da infecção.
Palavras-chave

Saúde da mulher, Pesquisa qualitativa
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tratadas por TW no Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira, entre 1996 
e 2008. Métodos: realizou-se um estudo tipo coorte retrospectivo, sendo analisados os 
prontuários escritos e eletrônicos de crianças portadoras de TW admitidas no Serviço 
de Oncologia Pediátrica do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira 
(IMIP) no período de janeiro de 1996 a dezembro de 2008. O número de pacientes 
estudados foi de 135. Analisaram-se as variáveis biológicas, características do TW, 

características de cada caso de recidiva. A seguir, foi realizada análise bivariada para 
determinação da razão de risco como medida do risco relativo de recidiva (variável 
dependente) de acordo com os fatores de risco (variáveis independentes). Calculou-se 

exato do Ficher, quando pertinente. Análise de regressão logística múltipla stepwise 
foi realizada para determinação do risco ajustado de recidiva depois de controlado 
o efeito das variáveis potencialmente confundidoras. Para seleção das variáveis a 
dar entrada no modelo, foi adotado o esquema proposto por Victora para análise 
hierarquizada, incluindo como nível 1 as características biológicas e clínicas ,como 

FATORES DE RISCO PARA A RECIDIVA DE TUMOR DE WILMS EM PACIENTES 
TRATADOS NO IMIP NO PERÍODO DE 1996 A 2008 – ESTUDO DE COORTE

análise dos dados foi realizada utilizando-se o teste paramétrico t de Student para 
amostras independentes com dados expressos em média e desvio padrão, com 

probabilidades (análise percentual). Resultados: os grupos foram semelhantes com 

relacionadas ao uso da ventilação não invasiva foi observado apenas lesão de septo 
Conclusões:

falha da extubação tenha sido maior no grupo IPPB não sincronizado em relação ao 

reintubações em recém-nascidos pré-termo após extubação programada.
Palavras-chave Respiração com pressão positiva intermitente, Pressão positiva 
contínua nas vias aéreas, Desmame do respirador, Prematuro
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nível 2 as características anatomopatológicas e nível 3 as características do tratamento. 

Meyer foi realizada utilizando-se o Log Rank para comparar a sobrevida dos pacientes 
de acordo com a presença ou não recidiva. Em todas as etapas da análise, adotou-

em Pesquisa do IMIP, sob o número 1774, no ano de 2010. Resultados: dos 135 casos 

variáveis tratamento instituído ao diagnóstico, tipo de cirurgia, ruptura tumoral no 
transoperatório, linfadenectomia no transoperatório, tipo de quimioterapia utilizada, 
radioterapia abdominal (leito tumoral ou abdome total) e radioterapia pulmonar. 
Realizando-se análise multivariada de regressão logística múltipla seguindo-se um 

óbito (p>0,01). Conclusões: os achados deste estudo corroboram a literatura quanto 

em pacientes com TW que apresentavam histologia desfavorável, invasão do tumor 
para a cápsula renal e idade maior que cinco anos. Medidas preventivas levando em 

recidivaram, apesar de se tratar de hospital de país em desenvolvimento, o resultado é 
similar aos dos grandes centros internacionais para o tratamento da doença. Pesquisas 
sobre os fatores genéticos devem ser desenvolvidas em nosso meio.
Palavras-chave Tumor de Wilms, Recidiva, Fatores de risco
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para o óbito em crianças menores de 18 anos portadoras de CMP acompanhadas no 
ambulatório de cardiologia infantil do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando 
Figueira - IMIP entre janeiro de 2004 e maio de 2010. Métodos: estudo tipo coorte 
ambidirecional que incluiu pacientes com diagnóstico de cardiomiopatia segundo os 
critérios da Organização Mundial de Saúde ou da American Heart Association. Para 
determinação de associação entre variáveis independentes e óbito, calculou-se o Odds 
Ratio
seguimento na coorte utilizando-se o programa STATA versão 10.1. Realizou-se análise 

software R para estabelecimento da curva 
e probabilidade de sobrevida pelo método de Kaplan-Meier. O estudo foi aprovado 

Resultados: foram 

mediana de idade de 19 meses. A mediana do tempo de seguimento foi 32 meses (dois 

ano após o diagnóstico, com predomínio de casos entre os sobreviventes atribuídos a 

nas crianças que foram a óbito quando comparadas com as sobreviventes. As demais 

avaliação estatística adequada. Conclusões: a maior letalidade observada no primeiro 
ano após o diagnóstico de CMP dilatada indica a necessidade de avaliações clínicas a 
curtos intervalos neste período. O elevado percentual de casos atribuídos a miocardite 
viral sinaliza para a necessidade de investimentos em métodos laboratoriais mais 

Palavras-chave Cardiomiopatias, Miocardite, Epidemiologia, Fatores de risco, 
Lactente, Criança, Adolescente

SOBREVIADA, PERFIL CLÍNICO E FATORES PREDITORES PARA O ÓBITO DAS 
CRIANÇAS   E    ADOLESCENTES    PORTADORES   DE   CARDIOMIOPATIAS  
ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA INFANTIL DO INSTITUTO 
DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA
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(FL/P) atendidas em centro especializado no Nordeste do Brasil (Centro de Atenção 
aos Defeitos da Face do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira - 
CADEFI). Métodos: estudo transversal, descritivo, baseado no registro de prontuários, 
conduzido 303 casos de cirurgias reabilitadoras primárias programadas para crianças 
de 0 a 24 meses, portadoras de FL/P isolada, no ano de 2009. O critério populacional 

foi abaixo de 10g/dL. Resultados:

Conclusões:

anemia e sua participação como causa principal de suspensão de cirurgia demonstram 
a importância fundamental desse problema nos cuidados pré-cirúrgicos de crianças 
com FL/P.
Palavras-chave

Cirurgia plástica

ANEMIA  COMO  CAUSA  DE  SUSPENSÃO  DE CIRURGIAS PRIMÁRIAS EM 
CRIANÇAS COM FISSURA DE LÁBIO E/OU PALATO ATENDIDAS EM CENTRO 
ESPECIALIZADO NO NORDESTE DO BRASIL
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associados no referido grupo no Estado de Pernambuco. Métodos: estudo transversal 
com análise de banco de dados secundário do inquérito populacional da III Pesquisa 
Estadual de Saúde e Nutrição (III PESN-2006). Construiu-se um banco ad hoc a 
partir do arquivo original, composto por 801 mulheres de 10 a 49 anos residentes 
em Pernambuco que, após exclusão de 40 grávidas, totalizou uma amostra de 761 
mulheres. Este número amostral foi representativo das mulheres em idade fértil do 
estado, conforme tamanho amostral previamente calculado. Foram selecionadas 

cor e renda familiar) e biológicas (índice de massa corporal) e variáveis dependentes 

Os dados foram digitados e analisados no “software” EPI INFO, versão 6.04b e no 
STATA versão 10.1. Resultados:

p=0,380). As variáveis sócio-

p=0,001). Conclusões: a anemia foi considerada problema 
de leve magnitude, enquanto DVA não chegou a se caracterizar como problema 
epidemiológico em Pernambuco. A escassez de estudos sobre a associação de DVA e 

Palavras-chave

ANEMIA  E  HIPOVITAMINOSE  A  EM  MULHERES  EM   IDADE   FÉRTIL   NO  
ESTADO DE PERNAMBUCO: RELAÇÕES RECÍPROCAS E FATORES ASSOCIADOS
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Escherichia coli
aos antimicrobianos em menores de cinco anos hospitalizados por diarreia aguda. 
Métodos: estudo prospectivo tipo corte transversal realizado no Instituto de Medicina 
Integral Prof. Fernando Figueira – IMIP. Crianças com diarréia aguda foram recrutadas 

ou em uso de antimicrobianos. Para cada paciente foi feito uma única coleta de swab 

coprocultura e testes sorológicos. Os antibiogramas foram obtidos por disco-difusão. 
Resultados: 140 crianças foram arroladas, em sua maioria provinham de famílias de 
baixa renda da Região Metropolitana do Recife. Foram isolados 99 microorganismos: 

E. coli  enteropatogênica E. 
coli  enteroinvasora E. coli Shigella spp 

Salmonella spp

Conclusões: 

sensibilidade aos antimicrobianos reforça a importância do uso racional dessas drogas.
Palavras-chave

a antibióticos

DIARRÉIA  AGUDA  INFANTIL  NA  ERA  PÓS-VACINAL PARA ROTAVÍRUS: 
PAPEL DA ESCHERICHIA COLI E SENSIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS
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amamentação para mães acompanhadas no Serviço de Puericultura do Instituto de 
Medicina Integral Prof. Fernando Figueira em Recife – PE, no período entre dezembro 
2009 e julho de 2010. Métodos: tratou-se de um estudo qualitativo, envolvendo 

se entrevistas semi-estruturadas a partir de roteiro norteador para exploração da 

representatividade e qualidade das informações obtidas. Respeitaram-se os princípios 
éticos da pesquisa em seres humanos. Resultados: 

superegoicos, destacando-se culpa, inibição e sintomas, potencialmente capazes 
de afetar o processo da amamentação. Nesta pesquisa, a angústia emergiu como 

permeado de sofrimento psíquico. Conclusões: os resultados indicaram a necessidade 

da mãe nesse etapa da maternidade. Propõe-se a criação de espaços de escuta e de 

Palavras-chave

Pesquisa qualitativa

SIGNIFICADOS  DA AMAMENTAÇÃO PARA MÃES ACOMPANHADAS EM 
HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA NO NORDESTE DO BRASIL: A PERSPECTIVA 
DA TEORIA PSICANALÍTICA
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determinar os fatores associados ao uso da ventilação mecânica nas 
mulheresadmitidas por causas nãoobstétricas em uma UTI obstétrica durante o ciclo 
gravídico-puerperal. Métodos: foi realizado um estudo do tipo coorte ambidirecional, 
através do qual foram analisadas as pacientes admitidas na UTI obstétrica do 
Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP) no período de 01 de 
janeiro de 2005 a 30 de julho de 2010, realizando-se a coleta retrospectiva (através 
dos prontuários) e prospectiva (através do seguimento das pacientes admitidas 
na referida UTI no período de 01 de agosto a 31 de outubro de 2010. O número de 
pacientes estudadas foi de 500. Foram analisadas as variáveis biológicas, sócio-

uso deventilação mecânica em mulheresadmitidas por causas não obstétricas na UTI 

médias e seus respectivos desvios-padrão para as variáveis quantitativas. A seguir, 

variáveis independentes (fatores preditivos) e a ventilação mecânica, calculando-se 

atribuiu-se o risco padrão de 1,0. A seguir, foi realizada análise de regressão logística 
hierarquizada através da qual as variáveis foram analisadas de acordo com os níveis, 

do protocolo 0116.0.099.000-10) e o termo de consentimento livre e esclarecido foi 

Resultados: 

obstétricas. Os motivos mais frequentes foramcardiopatia, trombose venosa profunda, 
infecção do trato urinário, asma, edema agudo pulmonar, pneumonia adquirida na 
comunidade, epilepsia, pneumonia hospitalar e cetoacidose diabética. Onze por cento 
destas pacientes usaram ventilação mecânica (VM). Entre as variáveis estudadas, as 

(SpO2

critérios de nearmiss
central (PVC). Quatro por cento das pacientes admitidas por causas não obstétricas 

FATORES ASSOCIADOS AO USO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA EM MULHERES 
ADMITIDAS  EM  UMA  UTI OBSTÉTRICA POR CAUSAS NÃO OBSTÉTRICAS: 
ESTUDO DE COORTE
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Recife, Brasil. Métodos: avaliação normativa, por meio da apreciação da estrutura e 
do processo em dois níveis de análise: unidades de atenção básica e serviço de alta 
complexidade. Foi construído um modelo lógico da referida política, o que subsidiou 
a construção das matrizes de análise e dos instrumentos de coleta de dados. A coleta 
se deu por meio de entrevistas com a utilização de questionários semiestruturados. 
O estudo foi realizado em 17 Equipes de Saúde da Família (ESF) e no serviço de alta 
complexidade no Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira – IMIP. Foram 

Resultados: a Política foi considerada parcialmente 
adequada, enquanto que os dois níveis de análise, atenção básica e alta complexidade, se 
apresentaram como parcialmente adequada e adequada, respectivamente. As fragilidades 

reabilitação. Conclusões: os dois níveis avaliados necessitam de intervenção para que 
o desenvolvimento da Política, assim como o seu aprimoramento, sejam garantidos. 

do impacto que representam para a saúde auditiva da população.
Palavras-chave Políticas públicas de saúde, Avaliação em saúde, Audição, Perda 
auditiva

AVALIAÇÃO DO GRAU DE IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE     
ATENÇÃO À SAÚDE AUDITIVA EM UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E ALTA 
COMPLEXIDADE EM RECIFE-PE

foram a óbito. Conclusões: os achados deste estudo chamam a atenção para este 
grupo de pacientes, o que pode preparar melhor os médicos da UTI obstétrica e os 
especialistas para cuidar deste tipo de pacientes. Além disso, alerta sobre os sinais que 

necessitar de VM.
Palavras-chave Mortalidade materna, Morbidade, Unidade de Terapia Intensiva, 


