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avaliar o Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) em relação 
Métodos: 

estudo descritivo de caráter avaliativo, retrospectivo, tipo corte transversal. A coleta 
dos dados se deu por meio de banco de dados secundários do Sistema de Informações 
de Nascidos Vivos (SINASC), Laboratório Central de Pernambuco (LACEN/PE) e 
prontuários da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (HEMOPE) 

hemoglobinopatias. Resultados: 

Conclusões: a cobertura do PNTN em Pernambuco está 

acompanhamento no ambulatório e mesmo aquelas que comparecem ao tratamento 
precocemente, não estão frequentando as consultas subsequentes. Muitas crianças 
nascem após a segunda gestação sugerindo falta de compreensão das famílias acerca 
do esclarecimento fornecido pela equipe de saúde.
Palavras-chave Hemoglobinopatias, Doença falciforme, Triagem neonatal, Cobertura 
de saúde, Avaliação de programas, Orientação genética

AVALIAÇÃO   DO    PROGRAMA    DE    TRIAGEM     NEONATAL    PARA            
HEMOGLOBINOPATIAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO – BRASIL, 2003 A 2010

16ª TURMA (2010-2012)
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Métodos: foi realizado um estudo do tipo caso-controle, avaliando-se 
180 puérperas internadas no instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira 
(IMIP), de março de 2010 a fevereiro de 2012. Para os casos foram incluídas adolescentes 

mais gestações na vida adulta. As variáveis estudadas foram: idade da puérpera, 

companheiro da adolescente, renda familiar, relacionamento com os pais, aceitação 
familiar da gestação anterior, tipo de parto anterior, planejamento da gravidez atual 
e anterior, acesso aos serviços de saúde na gravidez atual e na anterior, idade da 
menarca, idade da primeira relação sexual, idade da primeira gravidez e utilização 
do método contraceptivo. A análise estatística foi realizada com o programa de 
domínio público Epi-Info 3.5.3. Para determinação de associação entre as variáveis 
dependentes e as independentes foram utilizados o teste qui-quadrado de associação 

a Odds Ratio
realizou-se ainda análise de regressão logística múltipla e hierarquizada. Resultados: 

Conclusões:

associada principalmente a fatores sócio-econômicos, como baixa renda e por não ser 

primeira relação sexual e primeira gestação. A mudança de parceiro foi um fatos de 

Palavras-chave

RECORRÊNCIA   DE   GRAVIDEZ   NA     ADOLESCÊNCIA:    ESTUDO    DE   
CASO-CONTROLE
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fonoaudiológica em serviço de média complexidade do Recife. Métodos: estudo 
descritivo, censitário, com abordagem transversal (caracterização do serviço) e 
longitudinal, de caráter retrospectivo (trajetória da criança), realizado de fevereiro a 
outubro de 2011. Participaram 38 crianças menores de dez anos, residentes no Recife, 
em atendimento, o fonoaudiólogo e dois funcionários do Serviço de Arquivo Médico 
(SAME). Utilizaram-se dois formulários aplicados pela pesquisadora (crianças e 

comparadas segundo cadastramento ou não em Unidade de Saúde da Família (USF), 

Resultados:

um turno e o SAME até outubro de 2011 ofereceu 17 vagas, para população do distrito. 

p=0,069), provocando 
mais insatisfação. O retorno era agendado pelo fonoaudiólogo. Para deslocamento 

cadastradas. Conclusões: num contexto de demanda reprimida, com limitações na 
oferta, marcação e coordenação assistencial é plausível que a rapidez para agendar e 
realizar a primeira consulta não represente o padrão da acessibilidade organizacional 

tarefa de extrema importância, construindo espaços de negociação para estruturar 

consultas e exames especializados, com garantia de atendimento.
Palavras-chave Acessibilidade, Acesso, Sistema de saúde, Comunicação, 
Fonoaudiologia

ACESSIBILIDADE À ASSISTÊNCIA FONOAUDIOLÓGICA ENTRE MENORES DE 
DEZ ANOS ATENDIDOS EM POLICLÍNICA DA CIDADE DO RECIFE
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desenvolvimento cognitivo e da linguagem em crianças pré-termo com idade 
cronológica de 10 a 16 meses. Métodos: estudo observacional, de corte seccional, 
comparando o desenvolvimento da linguagem e da cognição de um grupo de crianças 
nascidas pré-termo assistidas pelo Método Canguru, em relação a outro grupo de pré-
termos não assistido por esse método. O instrumento de avaliação foi o teste Bayley III 
utilizando as escalas: Cognitiva, de linguagem expressiva e de Linguagem Receptiva 
e avaliando os respectivos escores Balanceado e Composto. Resultados: tanto nos 
escores compostos cognitivos como nos de linguagem o grupo Canguru teve melhor 
performance do que o grupo não canguru e as diferenças e as diferenças se mantiveram 
mesmo após ajustado o possível fator de confundimento escolaridade materna: para o 
escore cognitivo (p>0,001) e para o de linguagem (p

linguagem. Conclusões: a inserção de Recém Nascido Pré-Termo no Método Canguru 
induz uma melhora da performance cognitiva e linguística nas crianças sugerindo um 
efeito positivo no seu neurodesenvolvimento.
Palavras-chave Pré-termo, Cognição, Desenvolvimento da linguagem, Método 
canguru, Bayley

DESENVOLVIMENTO  DA  LINGUAGEM  E  DA  COGNIÇÃO  DE  CRIANÇAS  
NASCIDAS PRÉ-TERMO, ASSISTIDAS PELO MÉTODO CANGURU
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descrever os resultados maternos e perinatais utilizando 12,5µg de 
misoprostol sublingual para indução do parto em gestantes com feto vivo a termo. 
Métodos:

randomizado, no período de julho a dezembro de 2009. Foram incluídas 30 gestantes 
com indicação de indução do parto, a termo, feto vivo, escore de Bishop menor ou igual 
a seis, apresentação cefálica, peso fetal estimado menor que 4.000g e índice de líquido 
amniótico maior que cinco. Foram excluídas mulheres com cicatriz uterina, alteração 

intrauterino, hemorragia genital e contraindicações ao parto vaginal. O comprimido 
de misoprostol sublingual 12,5µg foi administrado a cada seis horas, até o início do 
trabalho de parto, máximo de oito doses. Resultados: o trabalho de parto foi induzido 

dose e o início das contrações uterinas e o parto foram de 14,3 11,7 horas e 25,4 13 horas, 

em duas gestantes, sendo revertida em ambos os casos sem necessitar de cesariana. 
A eliminação de mecônio foi observada em quatro pacientes e o escore de Apgar 
menor que sete no quinto minuto em um recém-nascido. Conclusões: os desfechos 
maternos e perinatais foram favoráveis depois da indução do parto com misoprostol 
sublingual na dose de 12,5µg a cada seis horas. No entanto, são necessários ensaios 
clínicos controlados comparando esse esquema posológico com outras doses e vias de 
administração.
Palavras-chave Trabalho de parto, Trabalho de parto induzido, Misoprostol/

clínico

MISOPROSTOL  SUBLINGUAL  12,5 g PARA INDUÇÃO DO TRABALHO DE 
PARTO EM FETO VIVO A TERMO: ENSAIO CLÍNICO ABERTO
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videolaparoscópica (CVL), usando o ácido peracético como esterilizante. Métodos: 

realizado estudo retrospectivo descritivo do tipo corte transversal de fevereiro de 2008 
a fevereiro de 2009, na Fundação Prof. Martiniano Fernandes/Instituto de Medicina 
Integral Prof. Fernando Figueira. Resultados: em 247 pacientes foram diagnosticados 

ambulatorialmente. Conclusões:

descritas na literatura. A taxa de infecção foi inferior aos valores preconizados pelo 

instrumentais.
Palavras-chave Infecção da ferida operatória, Infecção hospitalar, Colecistectomia 
laparoscópica, Ácido peracético, Esterilização

INFECÇÃO    DO    SITIO    CIRÚRGICO    EM    COLECISTECTOMIAS   POR   
VIDEOLAPAROSCOPIA  COM USO DO ACÍDO PERACÉTICO COMO MÉTODO 
DE ESTERILIZAÇÃO

Autor: Eduardo Jorge Abrantes da Fonte
Orientador: Prof. João Guilherme Bezerra Alves
Data de defesa: 31/05/2012

descrever a qualidade de vida dos idosos que participam do PAC, através 
da utilização dos questionários da Organização Mundial de Saúde – WHOQOL, 

Métodos: o trabalho gerou dois artigos. No primeiro, um estudo de corte transversal, 
81 individuos com 60 anos ou mais e que participassem pelo menos duas vezes por 
semana do PAC foram selecionados durante período de março a dezembro de 2011. 

dispersão, em função do tempo de participação no programa, e analisados através 
de regressão linear. No segundo, um corte retrospectivo, 150 idosos em tratamento 
para DM tipo 2 e/ou HAS que estivessem pelo menos há seis meses no programa 

QUALIDADE  DE  VIDA  DE  IDOSOS  QUE  PARTICIPAM  DO  PROGRAMA   
ACADEMIA DA CIDADE, RECIFE-PE: UM ESTUDO DESCRITIVO
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analisar as etapas compreendidas desde a suspeita diagnóstica ao início 

de atenção de mulheres portadoras de câncer de mama nos serviços de saúde do SUS 
em Recife – PE. Métodos: foi realizado um estudo descritivo de corte transversal com 
a inclusão de 60 pacientes portadoras de câncer de mama diagnosticadas entre 2005 

Recife. Utilizou-se um instrumento para a coleta dos dados que continha variáveis 
relativas aos lapsos de tempo desde as consultas nos diversos níveis de atenção até o 

dados e análise descritiva dos dados e análise de sobrevida, utilizando o estimado de 
Kamplan-Meier para obtenção das medianas. Resultados: a média de idade foi de 57,9 

registro da biópsia e o início do tratamento teve mediana de 31 dias e 143 dias (+- 5 

Conclusões: a falta de registros 

e os longos períodos encontrados (5 meses entre a primeira consulta no serviço de 

ACOMPANHAMENTO DE MULHERES COM CÂNCER DE MAMA NO SUS: DA 
SUSPEITA DIAGNÓSTICA AO TRATAMENTO

foram selecionados. As quantidades de medicamentos utilizadas no inicio da PAC e 
no momento da coleta foram comparadas. Resultados: a média do escore WHOQOL – 

de aumento nos escores conforme maior tempo de participação no PAC, com p=0,04 

no número de medicamentos após o início no PAC, entre os diabéticos, esse valor 
Conclusões:

especialmente naqueles que se mantém por mais tempo no programa, e parece possuir 
relação positiva com melhor controle medicamentoso. 
Palavras-chave Idoso, Qualidade de vida, Exercício
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avaliar a função do timo em recém-nascidos com baixo peso por RCIU. 
Métodos: realizou-se um estudo do tipo corte transversal, incluindo 10 recém-
nascidos com baixo peso ao nascer secundário ao retardo do crescimento intra-uterino 

(CAM) do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP), Recife, 
Brasil. A função do timo foi testada usando o método de PCR quantitativo em tempo 
real (qRT-PCR) para determinar o conteúdo TREC de cada amostra. Determinou-se a 
diferença de TREC entre os grupos utilizando-se o Teste de Wilcoxon e a correlação 

Resultados:

as medianas do TREC, quando comparadas nos dois grupos (p=0,01). Realizada 

p=0,939). Quando investigada a relação entre 

p=0,76). Conclusões: o número de TREC nos recém-nascidos 
com baixo peso ao nascer por RCIU pode estar diminuído. Nossos achados precisam 

TREC persistem na vida pós-natal. 
Palavras-chave Linfócitos T, Timo, Recém-nascido de baixo peso, Retardo do 
crescimento intra-uterino, RCIU

AVALIAÇÃO FUNCIONAL DO TIMO ATRAVÉS DA T CELL REARRANGEMENT 
EXCISION CIRCLES EM RECÉM-NASCIDOS COM RETARDO DO CRESCIMENTO 
INTRA-UTERINO

pacientes com suspeita de câncer de mama. Os resultados encontrados mostraram que 
inexiste uma coordenação adequada para propiciar o tratamento do câncer de mama 
em tempo hábil e que ocorreu uma falta de comunicação e integração entre a atenção 

das mulheres com câncer de mama.
Palavras-chave Câncer de mama, Acesso, Coordenação assistencial, Serviços de saúde, 
Sistema Único de Saúde
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o objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito da Posição Canguru 
Métodos: 

realizou-se um estudo de Coorte Prospectivo, de Julho a Novembro de 2011, com 

realizada a análise de variância para medidas repetidas e, posteriormente o teste de 
comparações múltiplas de Tukey. Resultados

do bíceps braquial foram diferentes ao longo do período de análise: (F(5,174)

p

Conclusões: a Posição 

RNPT que foi crescente até 96h e esta resposta persistiu até o 21° dia depois deste 
período.
Palavras-chave

vimento infantil

PERFIL   DA    ATIVIDADE    ELETROMIOGRÁFICA   DE   RECÉM-NASCIDOS  
PRÉ-TERMO SUBMETIDOS À POSIÇÃO CANGURU
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nascimento com situações ameaçadoras de vida), além de possíveis fatores associados 
a esse desfecho. Métodos: realizou-se um estudo descritivo, tipo corte transversal, 
analisando-se prontuários das pacientes admitidas na UTI obstetrícia de um hospital 
terciário do Recife (Brasil) entre janeiro de 2007 e dezembro de 2010. Foram incluídas 
as mulheres que apresentavam pelo menos um dos critérios clínicos, laboratoriais ou 
de manejo de near miss
com ajuda do programa Epi-info 3.3.2, usando os testes qui-quadrado de associação e 

logística múltipla foi construído um modelo hierarquizado tendo como variável 
resposta o desfecho perinatal adverso. Resultados: near 
miss. A razão do near miss

de near miss

ao DPA (p
pós-parto deslocamento prematuro da placenta, cesariana, prematuridade, critérios 
laboratoriais e de manejo do near miss materno. Mas após análise multivariada, as 

foram: antecedente de aborto, síndrome HELLP, deslocamento prematuro da placenta, 
cesariana, prematuridade e os critérios laboratoriais de near miss materno. Conclusões: 
entre os casos de near miss
baixa escolaridade e primigestas. As com mais de 34 anos, com antecedente cesariana 

semelhantes a de outros estudos que as colocam como variáveis associadas ao near 
miss materno. Com os novos critérios da OMS os distúrbios hipertensivos da gestação 
continuam sendo os mais frequentes entre os casos de near miss materno.A maioria 
dos partos das pacientes com near miss é prematuro e a cesariana é a principal via de 

DESFECHO PERINATAL ADVERSO ENTRE AS PACIENTES COM NEAR MISS 
MATERNO ADMITIDAS EM UM HOSPITAL PÚBLICO DO RECIFE
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família no Recife no ano de 2011. Métodos: foi realizado um estudo de corte transversal, 
utilizando-se o marco teórico de penchansky e Thomas para a avaliação do acesso, 
em duas das cinco dimensões: disponibilidade e aceitabilidade. A coleta foi realizada 
entre os meses de março a setembro de 201. Para testagem do instrumento de pesquisa 
foi realizado um estudo piloto onde se sorteou uma Unidade de Saúde da Família 
(USF), por micro região de cada Distrito Sanitário (DS). A partir desse piloto foram 

da USF do Recife. Foi aplicado um questionário com perguntas fechadas e abertas 

Resultados: 

costumam informar as mulheres sobre CE e, entre os que não informam, os motivos 

AVALIAÇÃO  DO  ACESSO   À   CONTRACEPÇÃO   DE   EMERGÊNCIA   EM  
UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO RECIFE

terminação. O desfecho perinatal adverso ocorreu em quase metade das mulheres, 

adverso,naquelas que apresentaram antecedente de aborto, deslocamento prematuro 
da placenta, síndrome HELLP, cesariana, parto prematuro ou critérios laboratoriais de 
near miss materno.
Palavras-chave Near miss, Mortalidade materna, Morbidade materna grave, Brasil, 
Óbito fetal
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describe the frequency of overweight in women attending the gynecology 
outpatient clinic of a teaching hospital in Recife-PE and to determine the factors 
associated. Métodos: conduziu-se um estudo do tipo corte transversal avaliando 486 
mulheres realizado entre março de 2011 a março de 2012. Para a pesquisa foram incluídas 
mulheres com idade de 20 a 49 anos, ser atendidas no ambulatório de ginecologia do 
Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP), e excluídas gestantes ou 
nutrizes, portadoras de doenças mentais, neurológicas (impossibilitadas de realizar a 

com edema generalizado e aquelas realizando acompanhamento nutricional. Foram 

reprodutivas, hereditárias e comportamentais. Mulheres com IMC maior que 25kg/
m² foram consideradas portadoras de excesso de peso. Foram calculadas medidas 

Resultados:

peso foi maior em mulheres com companheiros (p=0,004), escolaridade menor que sete 
anos (p=0,02), história familiar de obesidade (p
(p=0,04). Conclusões:

e reforçam a natureza multifatorial de sua etiologia.
Palavras-chave

FREQUENCIA E FATORES ASSOCIADOS AO EXCESSO DE PESO EM MULHERES 
DE 20 A 49 ANOS EM UM HOSPITAL ESCOLA DO NORDESTE DO BRASIL

Conclusões:

para utilizar a CE, porém falta a eles o reconhecimento da CE como um direito das 

podem interferir na decisão da prescrição/orientação no uso da CE. Apesar de 
disponível nas USF,a divulgação da CE pela equipe de saúde ainda se da de maneira 

Palavras-chave

Mulher, Direitos Reprodutivos
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Métodos: estudo de validação 

do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira e nas Unidades de Saúde da 
Família cidade Recife. A adaptação transcultural foi feita por painel de especialistas 
após tradução e retradução. Treze médicos e enfermeiros participaram da validade. 

médicos e enfermeiros da atenção básica. Para as questões tipo Likert para a análise 

dicotômicas relacionadas ao conhecimento foi utilizado o Kuder – Richardson (KR-
20). Resultados:

Kuder-Richardson (KR- 20) foi 0,89. Conclusões:

distúrbios gastrointestinais, distúrbios psiquiátricos e comunicação em cuidados 

ser utilizado em estudos posteriores. Embora longo e necessitando de ajustes, este 

deste complexo conhecimento em cuidados paliativos.
Palavras-chave Traduções, Estudos de validação, Questionários/Utilização, 
Comparação transcultural, Cuidados paliativos, Bioética/Educação, Serviços de 
saúde comunitária, Programa saúde da família

TRADUÇÃO,   ADPTAÇÃO    TRANSCULTURAL     E     AVALIAÇÃO     DAS   
PROPRIEDADES  PSICOMÉTRICAS  DO  QUESTIONÁRIO  SOBRE  CUIDADOS 
PALIATIVOS ENTRE PROFISSIONAIS DE SAÚDE
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pélvico em mulheres primíparas. Métodos: estudo de corte trasnversal de comparação 
de grupos no qual foram estudadas 120 mulheres, com pelo menos um ano de pós-

superfície (EMGs). A comparação entre grupos foi feita através da análise de variância 
(ANOVA) e do teste Qui-Quadrado. Resultados: a associação entre a via de parto e a 

utilizados, AFA (p=0,553), manometria durante o repouso (p=0,488), manometria 
durante a contratação máxima (p=0,161), EMGs durante o repouso (p=0,511) e 
EMGs durante contração fásica  (p=0,404), apesar das diferenças demonstradas, 

via de parto e a presença dos sintomas de disfunção miccional analisados, exceto 

Conclusões: A associação 

com instrumentos de avaliação utilizados nesta pesquisa. A avaliação funcional do 
assoalho pélvico em mulheres nulíparas e primíparas, submetidas a diferentes vias 

direcionadas a estas mulheres.
Palavras-chave

INFLUÊNCIA DA VIA DE PARTO SOBRE A FUNÇÃO DO ASSOALHO PÉLVICO 
EM PRIMÍPARAS
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descrever e analisar a situação nutricional de crianças menores de cinco 
anos assistidas pela ESF no Estado de Pernambuco, no ano de 2006. Métodos: estudo 
transversal, utilizando informações secundárias extraídas do banco de dados da 
III Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição (PESN), realizada em 2006 no Estado de 
Pernambuco. A amostra foi composta por 1.084 crianças menores de cinco anos, 
compondo um arquivo “ad hoc” com as variáveis de interesse do presente estudo. 
Foram consideradas variáveis desfecho a DEP, sobrepeso/obesidade, anemia e DVA. 

ambientais e biológicos. A análise estatística foi realizada utilizando os pacotes 
estatísticos R 2.11.1 e Stata 9.2 SE, sendo descritas as características amostrais da 
população investigada e realizadas análises univariadas e multivariadas, estimando-

p

de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira - IMIP, sob parecer nº 1025/2010. 
Resultados:

p
p=0,028), distância do serviço 

de saúde 30minutos (p=0,038), nenhuma escolaridade materna (p
de realização do pré-natal (p=0,016), destino dos dejetos não relacionados a rede geral 
(p p
foram associadas ao desfecho, possuir 3-5 bens de consumo (p=0,005), IMC materno 

25Kg/m2 (p p

em locais onde o destino do lixo era inadequado e em crianças que apresentaram 
diarréia nos últimos quinze dias. Conclusões: nas crianças assistidas pela ESF em 

SITUAÇÃO  NUTRICIONAL   DE   CRIANÇAS   MENORES   DE   CINCO  ANOS 
ASSISTIDAS  PELA  ESTRATÉGIA  SAÚDE  DA  FAMÍLIA  NO   ESTADO   DE  
PERNAMBUCO


