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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

3ª TURMA (1996-1998)
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14 anos nas zonas zona rural e urbana do município de Palmares, em Pernambuco. 
Métodos:

somose mansônica em 1280 escalares de 7 a 14 anos de idade, residentes nas zonas 
rural e urbana do Município de Palmares, Microrregião da Mata e algumas de suas 

Resultados:

dos pais, desconhecimento sobre a doença e sua forma de transmissão, moradia de 
construção precária, elevado número de moradores por domicílio, escolares residentes 
na zona rural, abastecimento de água inadequado, esgotamento sanitário rudimentar 

Conclusões: recomendam-se a 
reformulação do conteúdo educativo, a implementação das operações de campo dentro 
dos critérios do Ministério da Saúde e das melhorias de saneamento, e que sejam feitos 

PREVALÊNCIA DA ESQUITOSSOMOSE MANSÔNICA, EM ESCOLARES DE 7 A 
14 ANOS DE IDADE MATRICULADOS NAS ESCOLAS DAS ZONAS RURAL E          
URBANA DO MUNICÍPIO DE PALMARES NO ESTADO DE PERNAMBUCO

sobre a amamentação. A análise dos dados foi feita sob duas formas: quantitativa e 
qualitativa.  A quantitativa utilizou os testes estatísticos qui-quadrado de Pearson para 

McNemar
concordância entre as respostas das mulheres na entrevista e na visita. O nível de 

análise temática de 
Minayo. Resultados: 1. Dentre as variáveis de identidade gestacional somente a função 

conduta alimentar. 2. 
Ocorreram mudanças também relativas a: a) idéia de amamentação exclusiva e a opinião do 
pai do bebê. b) imagem corporal c) idéia da oportunidade da gravidez e do relacionamento com o 
pai do bebê. Conclusões:

puerperal, que interferiram no aleitamento materno. A decisão de amamentar envolve 
motivações inconscientes e depende de implicações afetivas. Enfatiza-se que apenas as 
informações idealizadas sobre amamentação, não garantem o sucesso do aleitamento.
Palavras-chave Aleitamento materno
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investigar a associação existente entre determinantes socioeconômico-

risco, partindo da hipótese que os principais fatores envolvidos são os SED. Métodos: 

o desenho escolhido foi o de caso-controle, utilizando-se estudo descritivo para as 
variáveis culturais. Foram selecionadas como casos todas as crianças internadas por 

em Recife, Pernambuco, de maio a outubro de 1997. Os controles foram constituídos 
pelas crianças com doenças ambulatoriais, que não apresentavam DA, recrutadas na 
proporção de1:1, no mesmo local e período. Foram estudadas 370 crianças. Resultados: 

existe associação entre internamento por DA e condições SED insatisfatórias, 

precariedade da sua situação de vida. Os lactentes menores de seis meses, desnutridos 
e com episódios graves também apresentaram riscos maiores de hospitalização. 
O episódio diarréico anterior resultou em fator de proteção, provavelmente pelo 
conhecimento materno prévio da doença. As variáveis culturais mostraram a dimensão 
do desconhecimento materno sobre DA e seu manejo no agravamento do episódio. 
Conclusões: parece existir um sinergismo entre os fatores envolvidos, dependente da 
interação entre episódio diarréico grave, baixa idade e condições SED desfavoráveis, 

variáveis condicionam maiores riscos.
Palavras-chave Diarréia infantil, Diarréia, Fatores de risco, Fatores socioeconômicos, 
Criança

FATORES DE RISCO PARA INTERNAMENTO POR DIARRÉIA AGUDA EM 
MENORES DE DOIS ANOS: UM ESTUDO DE CASO-CONTROLE

levantamentos similares a este trabalho atingindo outras amostras populacionais.
Palavras-chave Esquistossomose mansoni, Saúde escolar
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- IMIP. Métodos: estudo caso-controle, no qual foram incluídas 69 pacientes que, 

no período de 1° de fevereiro a 31 dejulho de 1997, desenvolveram infecção da ferida 
operatória. No grupo controle, foram incluídas todas as pacientes submetidas a 
cesárea no Serviço no mesmo período de tempo, e que foram diagnosticadas como 
não tendo desenvolvido infecção da ferida operatória. Tanto para os casos quanto 
para os controles, os dados foram coletados a partir de um questionário, antes do 
desenvolvimento da infecção. Para cada potencial fator de risco analisado como 

Para os fatores de risco analisados como variável quantitativa foi aplicado o teste de 
Mann-Whitney
Realizou-se também análise de regressão logística para se avaliar a inter-relação entre 
os fatores de risco. Resultados: entre os potenciais fatores de risco estudados, os que 

da ferida operatória foram: bolsa amniótica rota ao momento da cesárea, maior tempo 
de bolsa rota, febreno pós-operatório, endometrite puerperal, maior número de 
toques vaginais e tempo cirúrgico prolongado. Realização de pré-natal, internamento 

mostraram-se fatores de proteção ao desenvolvimento de infecção da ferida operatória. 

amniótica rota ao momento da cesárea e a duração da cesárea por mais de 55 minutos. 

desenvolvimento de infecção da ferida operatória. Como esta foi a primeira pesquisa a 

ferida operatória de cesárea, durante o período do estudo caso controle. As bactérias 
mais frequentemente isoladas no estudo de corte transversal foram: Staphylococcus 
aureus, Klebsiella sp, Enterococcus s., Streptococcusb haemolyticus do grupo B, e Escherichia 
coli. Conclusões: considerando-se como um primeiro estudo realizado no CAM-IMIP 
com o objetivo de investigar um tipo de infecção hospitalar, os resultados fornecem 

FATORES DE RISCO PARA INFECÇÃO DE FERIDA PÓS-OPERAÇÃO CESARIANA
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no Ambulatório Geral de Pediatria do Instituto Materno Infantil Prof. Fernando 
Figueira-IMIP, em Recife, Pernambuco. Métodos: o desenho do estudo foi o descritivo 

Os dados foram colhidos através de um formulário estruturado, previamente testado, 

médico da(s) sua(s) criança(s). Após consulta com o médico assistente, obdecendo aos 
critérios de inclusão e de exclusão, as mães eram convidadas a participar do estudo. 
Considerou-se como CICF a criança que apresentava há pelo menos trinta dias, no 
mínimo, dois dos seguintes parâmetros: eliminação dolorosa ou com esforço de fezes 

Resultados:

realizado tratamento prévio, com predomínio de supositório, laxativos e dieta. As 
pessoas que indicam o tratamento foram o médico e a mãe da criança na maioria dos 
casos. História familiar de constipação intestinal foi associada com CICF. A opinião 
da mãe foi útil para o diagnóstico de CICF. Houve uma grande diferença nas taxas 

Conclusões: a CICF foi um sintoma prevalente no 

nas consultas pediátricas de rotina e a prevenção.
Palavras-chave

CONSTIPAÇÃO INTESTINAL NA INFÂNCIA: PREVALÊNCIA NO                                                
AMBULATÓRIO GERAL DO HOSPITAL GERAL DE PEDIATRIA DO INSTITUTO 
MATERNO INFANTIL DE PERNAMBUCO (HGP/IMIP)

subsídios importantes para o manejo dos casos e consequente melhoria na qualidade 

posteriores.
Palavras-chave Fatores de risco, Infecção da ferida operatória, Parto obstétrico
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analisar o comportamento da mortalidade e do preenchimento das 
declarações de óbitos por causas externas de crianças e adolescentes residentes no 
Recife, na série de 1979 a 1995 e validar variáveis daquelas declarações para 1995. 
Métodos: utilizou-se o desenho ecológico exploratório tipo série temporal, seguido 
de um descritivo para os dados de 1995, onde foi aninhado um estudo de validação. 

simples. Observou-se o comportamento do preenchimento das variáveis selecionadas 

de óbito de 1995, realizou-se investigação dos documentos existentes no Instituto 
de Medicina Legal. Dada a metodologia utilizada, os dados da pesquisa foram 

concordância através do índice de Kappa e da sensibilidade. As causas básicas foram 
comparadas em grupos e individualmente até o quarto dígito. Resultados: na série 

crescimento, sobretudo nos adolescentes do sexo masculino e homicídios. Observou-
se mudança do padrão de mortalidade onde as causas externas ultrapassaram as 
doenças infecciosas e parasitárias, assumindo a segunda posição como causa de 

qualidade no preenchimento para grande parte das variáveis analisadas. O estudo 

as causas básicas distribuídas em cinco grupos foi elevada, com sensibilidade acima 

Medicina Legal, mostrou que as guias de encaminhamento de corpos dos hospitais 
e delegacias não são adequadamente preenchidas. A complementação de dados nas 

Serviço de Saúde desde 1990, diminuiu de forma importante o percentual desses óbitos 

óbitos que produziram as maiores discordâncias. Todos esses resultados sugerem que 
a complementação de dados no Instituto de Medicina Legal, apesar de importante, 

A      MORTALIDADE      POR      CAUSAS      EXTERNAS      EM      CRIANÇAS     E 
ADOLESCENTES RESIDENTES NO RECIFE, ANÁLISE DE TENDÊNCIA NA 
SÉRIE TEMPORAL DE 1979 A 1995 E UMA AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE                                        
INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE
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conhecer a apresentação clínica da doença reumática e as lesões valvares 
cardíacas mais encontradas e estabelecer sua correlação com o sexo, a idade e a 

Métodos: estudo descritivo, tipo corte transversal, no qual foram 
estudados 132 pacientes reumáticos e sendo 74 do sexo masculino e 58 do feminino, 
numa proporção M:F de 1,2:1, internados no Instituto Materno Infantil Prof. Fernando 
Figueira - IMlP, em Recife, Pernambuco, no período de janeiro de 1994 a dezembro de 
1996. Os casos foram distribuídos de acordo com a presença de cardite, artrite ou coréia, 
isoladas ou associadas entre si. Resultados:

cinco regiões do Estado de Pernambuco e apenas dois de outros Estados. Não houve 
predomínio entre os sexos, embora o maior número de casos de coréia de Sydenham 
tenha sido visto no sexo feminino. A grande maioria dos reumáticos apresentava 

Conclusões: a doença reumática apresenta-se como 

Palavras-chave Reumatismo, Traumatismos cardíacos

PERFIL CLÍNICO DOS PACIENTES INTERNADOS NO INSTITUTO MATERNO   
INFANTIL DE PERNAMBUCO EM FASE AGUDA DA DOENÇA REUMÁTICA

óbitos por aquele Instituto, nos padrões adequados. Os dados validados para 1995 
mostraram que, entre as causas externas, para as crianças, os atropelamentos foram a 
primeira causa de morte e os afogamentos a segunda, enquanto para  os adolescentes 
os homicídios foram a primeira, os atropelamentos a segunda e os afogamentos a 
terceira.  
Palavras-chave
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avaliar o estado nutricional de crianças menores de cinco anos segundo 
o peso ao nascer e alguns possíveis fatores de risco para a desnutrição, a partir de 
informações do banco de dados da II Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição, realizada 
em Pernambuco, em 1997 (II PESN-PE/97). Métodos: participaram da II PESN-PE/97 

sobre o peso de nascimento, o que constituiu a amostra deste estudo. O registro do 

acordo com o referenciado pela Organização Mundial da Saúde: baixo peso ao nascer 

por idade (A/I), peso por idade (P/I) e peso por altura (P/A) segundo o padrão do 
National Center of Health Statistics (NCHS) recomendado pela Organização Mundial 

criança, optou-se pelo indicador A/I. No processamento e análise dos dados foi usado 
o software Epi-info 6.0 e o ANTHRO com padrão do NCHS, segundo o score z. Na 
análise estatística dos dados utilizou-se o teste do Qui-quadrado de Pearson e intervalo 

p

(P/I), desnutrição crônica ou nanismo (A/I) e desnutrição aguda (P/A) segundo o 

crianças na faixa etária de 12-23 meses e aquelas com diarréia apresentaram percentuais 

entre o estado nutricional e a variável sexo. O menor grau de instrução e o baixo peso 
materno revelaram associação com percentuais mais elevados de desnutrição crônica 
(p p=0,045, respectivamente). Resultados: semelhantes ocorreram com as 
variáveis renda familiar e saneamento básico (p

todo s os indicadores antropométricos analisados (A/I “p p
“p=0.008”). Conclusões:

Palavras-chave Estado nutricional, Desnutrição, Fatores de risco, Criança

ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS SEGUNDO O 
PESO AO NASCER NO ESTADO DE PERNAMBUCO – 1997


