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de seis a nove anos matriculados nas escolas públicas do Estado da Paraíba. Métodos: 

e Mata), utilizando-se: 1) o banco de dados do Censo de Altura de Escolares do Estado 

de cinco anos, obtidas por modelo estatístico de predição do estado nutricional, 

sobre condições sócioeconômicas e ambientais. Adotou-se como ponto de corte o 
National Center 

for Health Statistics (NCHS). Resultados:

nove anos, matriculados no primeiro ano do primeiro grau de escolas públicas do 

 
estatural). Os resultados das duas avaliações (escolares e menores de cinco anos) 
foram substancialmente diferentes como aferição epidemiológicado problema da 
desnutrição no Estado da Paraíba, com situação mais desvantajosa para os menores de 

dos domicílios dispõem de uma cobertura adequada dos serviços de esgotos sanitários 

 estaturalde escolares e o de menores de cinco 

em escolares e as condições socioeconômicas das mesorregiões e dos municípios 
não alcançaram os valores teoricamente previstos. Conclusões: esta situação 

NANISMO EM ESCOLARES NO ESTADO DA PARAÍBA: UMA ABORDAGEM 
ECOLÓGICA

2ª TURMA (1995-1997)
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provavelmente explicar-se-ia pelo fato de que a escola, mesmo pública, representa 
ainda, no Estado da Paraíba, uma instituição socialmente seletiva. Dessa  forma, os 
resultados de avaliações nutricionais de escolares matriculados em estabelecimentos 
públicos de ensino não podem ser assumidos como representativos da população em 
fase de crescimento, considerada como um todo.
Palavras-chave Nanismo, Criança, Fatores socioeconômicos
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adeterminar a acurácia diagnóstica da medida da espessura endometrial 

apresentando sangramento uterino na pós-menopausa. Métodos: foi realizado um 
estudo de validação de teste diagnóstico incluindo 51 mulheres com sangramento 

copia e biopsia sob visão direta para estudo histopatológico do endométrio. De acordo 
com o resultado do estudo do endométrio (histeroscopia/histopatologia), as pacientes 

câncer do endométrio), com 29 pacientes. A análise dos dados for realizada em Epi-
Info 6.04b, utilizando-se testes de diferença de média e o qui-quadrado de associação. 

Resultados: as 
médias de idade, idade da menopausa, peso, índice de massa corpórea, e o percentual 

no Grupo II. Confrontaram-se as medidas da espessura do eco endometrial com o 
estudo do endométrio (histeroscopia/histopatologia), evidenciando-se que a média 

ou câncer do endométrio foi encontrado com espessura do eco endometnal igual ou 

ACURÁCIA DA MEDIDA DE ESPESSURA ENDOMETRIAL PELA ULTRA-                 
SONOGRAFIA TRANSVAGINAL, NA DETECÇÃO DE LESÕES DO ENDOMÉTRIO 
EM MULHERES COM SANGRAMENTO UTERINO NA PÓS-MENOPAUSA
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inferior a 5 mm. Conclusões: a medida da espessura do eco endometrial, por ultra-

pacientes com sangramento uterino na pós menopausa, permitindo a seleção daquelas 
que irão requerer procedimentos invasivos da cavidade endometrial.
Palavras-chave
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e o grau de racionalização entre o quadro epidemiológico da desnutrição energético-
protéica e o esquema de intervenção desenhado pelo Ministério da Saúde para o 
enfrentamento da situação. A partir do banco de dados da Pesquisa Nacional de Saúde 
e Nutrição (PNSN, 1989) e das diretrizes e normas do Programa de Atendimento 
aos Desnutridos e Gestantes em Risco Nutricional, segundo a proposta do Instituto 
Nacional de Alimentação e Nutrição para o período 1990-1995. Métodos: foi analisado 
o acervo de dados da PNSN (7511 crianças menores de cinco anos e 5140 mães no 
País), considerando-se o estado nutricional das crianças pelos índices peso/idade, 
altura/idade epeso/altura, bem como o estado nutricional das mães segundo o índice 
de massa corporal (IMC). Estudou-se ainda, para a região Nordeste, o número e a 
situação nutricional dos “contatos” (crianças com 24 a 59 meses, residentes no mesmo 
domicílio das crianças desnutridas com idade de 6 a 23 meses), bem como, alguns 
fatores de risco da desnutrição. Resultados:

sileiras menores de cinco anos achavam-se abaixo do percentil 10 da relação peso/

 ponderal em todas 

do País, para cada criança “índice” existiam 1,9 (ou praticamente 2) “contatos”. A ra-

ria de vulnerabilidade mais manifesta (6 a 23 meses) e na estimativa do número de 
“contatos” (dois para cada criança desnutrida). Havia, no entanto, uma evidente in-

peso/altura em menores de seis meses constitui uma informação que até agora não 

ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS MENORES DE CINCO ANOS: UMA 
ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA NO BRASIL E, ESPECIALMENTE NO NORDESTE, 
COMO REFERÊNCIA PARA A FUNDAMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE                  
INTERVENÇÃO NUTRICIONAL
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foi devidamente valorizada. Conclusões:

 peso/altura seja bem maior em com-

clusão de “contatos” no programa poderia, pela reduzida dimensão do risco, ser mais 
seletiva, ao invés de generalizada como se recomendava. Seria também de grande con-

Palavras-chave Estado nutricional, Desnutrição protéico-energética , Criança
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menores de dois anos e algumas características maternas. Métodos: foram estudados 

municípios de Olinda e Recife, Pernambuco. O desenho do estudo foi transversal, com 
dados obtidos de questionários de um inquérito domiciliar realizado em abril e maio de 
1992. As características maternas selecionadas foram idade, escolaridade e ocupação, 
representando as principais variáveis independentes. Para o cuidado infantil foram 
construídas quatro variáveis sintéticas caracterizando o cuidado quanto ao aleitamento 

estes últimos representados pelo conhecimento das mães para o exercício adequado 
dessas ações. A amostragem foi do tipo aleatória sistemática. A análise estatística foi 
realizada no programa Epi-Info, utilizando-se o teste do qui quadrado para comparar 

Resultados: houve predominância de 
mães adultas jovens (20-29a) e com quatro a sete anos de estudo, nos dois municípios, 
porém maior proporção de mães do Recife do que de Olinda trabalhavam forado lar 
(p

materna na duração do aleitamento, porém as mães adultas amamentaram por 
mais tempo do que as adolescentes (p=0,014). Ocuidado adequado para a vacinação 

maior de mães jovens, com menos de 30 anos (p=0,002) e foi diretamente proporcional 
aos anos de estudo materno (p

pela maior escolaridade materna (p
fora do lar detinha mais conhecimentos para um cuidado adequado nas doenças 
respiratórias do que as que se ocupavam dos afazeres do lar. Observa-se, portanto, 

CUIDADO INFANTIL PARA CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS E                                                     
CARACTERÍSTICAS MATERNAS EM COMUNIDADES DE BAIXA RENDA DE 
OLINDA E RECIFE
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que em geral maiores proporções de mães em idades extremas (14-19a e 30a e mais), 
com baixa escolaridade (0-3a de estudo) e que se ocupavam dentro do próprio lar 

Conclusões: 

recomenda-se o planejamento de estratégias de educação em saúde, a nível domiciliar 

grupos maternos, visando uma melhor compreensão das mães, levando a uma maior 

Palavras-chave Cuidado da criança, Educação em saúde, Mães
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avaliar a qualidade do valor da medida de massa corporal de crianças 
menores de cinco anos atendidas nos Centros Municipais de Saúde (CMS) do município 
do Rio de Janeiro. Métodos:

as atividades de medição da massa corporal de 292 crianças atendidas em um turno 
de atendimento de cada um dos 21 CMS, e 41 equipamentos de pesagem calibrados. 
Resultados: observou-se que os apoios das balanças pediátricas mecânicas, na sua 
grande maioria, estavam inadequados e que as balanças de plataforma mecânicas 

não foram realizados, na grande maioria das vezes, nos equipamentos mecânicos, e 

quilos e gramas” e de “registrar o valor da massa corporal” foram realizados, porém, 
mais da metade o foram de forma incorreta. Estes resultados foram semelhantes 

de saúde e os lidos pelo observador, na sua grande maioria, se encontrava no intervalo 

Conclusões: apesar de alguns 
resultados não estarem satisfatórios para a produção do valor da medida de massa 

Palavras-chave

saúde, Centros de saúde, Criança

QUALIDADE DO VALOR DA MEDIDA DE MASSA CORPORAL NOS CENTROS 
MUNICIPAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, 1996
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intra-urbanas. Métodos: o desenho de estudo foi do tipo ecológico, de base censitária, 
tendo o bairro como a menor unidade de desagregação dos dados. Como proxy da 
condição de vida da população, utilizaram-sedados censitários, de 1991, da Fundação 

renda. As informações utilizadas sobre os 770 óbitos infantis e 27.965 nascidos vivos 
foram validadas e obtidas em declarações de óbito não fetais de menores de um 
ano e em declarações de nascido vivo. Através de análise fatorial, construiu-se um 
indicador sintético da condição de vida dos bairros, agrupados (técnica de cluster) 

condição de vida”. Resultados:

condição de vida dos estratos. No Recife, as principais causas de morte infantil foram 

afecções perinatais, broncopneumonias e doenças infecciosas intestinais no estrato 

Transpondo-se, de forma aproximada, as condições de vida do estrato I para o Recife 
e demais estratos, observou-se, no município, um excedente de 101 óbitos infantis, 

Conclusões: considerando a 
dimensão mais complexa dos determinantes da mortalidade infantil, 

MORTALIDADE INFANTIL E CONDIÇÃO DE VIDA: UMA ANÁLISE DA 
DESIGUALDADE ESPACIAL NO RECIFE
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avaliar a qualidade do atendimento oferecido nos ambulatórios de 

do Instituto Materno Infantil Prof. Fernando Figueira - IMIP, segundo a ótica das 

pessoal aos serviços prestados, como também comparar alguns resultados perinatais 
entre os grupos de puérperas, oriundas de seu pré-natal ou não, que pariram em sua 
maternidade. Métodos: foram entrevistadas 300 gestantes do pré-natal atendidas nos 
ambulatórios de Pré-Natal e Planejamento do CAM, do IMIP, em Recife, Pernambuco. 
Resultados: 

de início do pré-natal, segundo o trimestre da gravidez, no alto e baixo riscos. Em 

somente explicações sumárias, das causas de risco de suas gestações. Somente em 

dos cartões pré-natais e prontuários médicos foram encontrados altos percentuais de 
registro impreciso de informações. A amostra de puérperas constou de 504 pacientes, 
das quais 174 eram oriundas do pré-natal na Instituição e 33 internadas no setor de 

do acompanhamento pré-natal no primeiro trimestre. Os índices de cesáreas foram 

considerada incompleta, embora não tenha havido nenhum caso de tétano neonatal. 

AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRÉ-NATAL E PLANEJAMENTO FAMILIAR DO 
AMBULATÓRIO DA MULHER DO CAM-IMIP

e condições de vida, revelando, assim, as desigualdades e as iniquidades ocultas nos 
indicadores médios do município do Recife.
Palavras-chave Mortalidade infantil, Fatores socioecômicas
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investigar as relações entre a identidade psicológica da mãe e a 
amamentação. O desenho do estudo foi do tipo longitudinal. Métodos: participaram 
deste estudo 40 mulheres com idade entre 20 e 40 anos com gravidezes de baixo risco, 

(CAM) do IMIP – Instituto Materno Infantil de Pernambuco. Os dados foram colhidos 
através de entrevistas individuais com as gestantes e de visitas domiciliares quando 
as mesmas se tornaram puérperas. Para investigar a identidade psicológica da mulher 
foram consideradas as seguintes variáveis para a gestação: imagem de si, imagem 
corporal; reconhecimento dos outros; gravidez oportuna; relacionamento com o pai do bebê; 
idéia de amamentação exclusiva; função provedora do peito; opinião da mãe da gestante. Para 
o puerpério foram investigadas: imagem de si; imagem corporal; reconhecimento dos outros; as 

mãe-bebê e as condutas alimentares amamentação exclusiva, amamentação 
complementar, não amamentação.

A IDENTIDADE PSICOLÓGICA DA MÃE E O ALEITAMENTO MATERNO

entrevistadas tiveram idade mais elevada e maior grau de instrução se comparadas ao 
grupo do pré-natal. A paridade variou inversamente com a escolaridade. O método 

pessoal. O DIU foi preferido pelas mulheres com maior escolaridade, sendo, em metade 
delas, indicado pelo médico. Em altas percentagens os métodos anticoncepcionais 

das pacientes tiveram suas consultas marcadas antecipadamente, na consulta anterior. 
Na revisão dos prontuários foram observados baixos índices dos exames das mamas, 
aferições do peso e pressão arterial. Conclusões: foram descritas as percepções dos 

negativos, e relacionaram-se algumas sugestões do grupo para melhorar a qualidade 
dos serviços prestados.
Palavras-chave Avaliação de serviços de saúde, Serviços de saúde materna, Serviços 
de planejamento familiar, Gestantes
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