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avaliar as relações de crescimento (crescimento alométrico) entre o 

Métodos: foram estudadas 382 crianças do sexo masculino, na faixa etária de 6 a 30 

Pediatria do Instituto Materno Infantil Prof. Fernando Figueira - IMIP, em Recife, 
Pernambuco. Cada grupo nutricional foi subdividido em 25 subgrupos, um para cada 

com cinco a oito crianças). Tomando-se o padrão National Center of Health Statistics 

os percentis 10 e 97 e o desnutrido de crianças abaixo do percentil 03, na relação peso 

ser ajustados por funções lineares (y=a+bx) onde y é o logaritmo do comprimento 

da tíbia quando se pretendia relacionar o crânio com a tíbia). Determinações dos 

Resultados: os resultados mostraram os 

(p p
p Conclusões: desses dados pode-se concluir 

que a desnutrição severa induz um retardo na velocidade de crescimento da tíbia 
maior do que a do crânio bem como a do corpo como um todo. Entretanto não provoca 

Palavras-chave

CRESCIMENTO ALOMÉTRICO EM CRIANÇAS EUTRÓFICAS E DESNUTRIDAS
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caracterizar o grupo de pacientes portadores de mielomeningocele, 
tratados cirurgicamente no IMIP no ano de 1998 e sua evolução durante esse 
primeiro internamento. Resultados: Foram tratados cirurgicamente para correção 
de mielomeningocele 48 pacientes no período entre janeiro a dezembro de 1998. 

Apenas 5 pacientes tinham diagnóstico pré-natal de mielomeningocele. Não foram 

dos casos, o tratamento cirúrgico da mielomeningocele, foi realizado após as primeiras 
24 horas de vida. As complicações estudadas e suas frequencias foram: infecção da 

registrados óbitos que pudessem estar relacionados diretamente ao ato cirúrgico. A 

pacientes, tendo sido essa, a principal causa de mortalidade no grupo. A mortalidade 

atendimento prestado a esses pacientes.
Palavras-chave Mielomeningocele

MIELOMENINGOCELE – PACIENTES TRATADOS CIRURGICAMENTE NO           
INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE PERNAMBUCO NO ANO DE 1998
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Figueira - IMIP, estabelecendo as principais indicações e os fatores de risco biológicose 
Métodos: realizou-se um estudo de 

Pernambuco, no período de 1º de agosto a 30 de novembro de 1999. Foram excluídas 
da pesquisa as pacientes que tiveram contra-indicações para interrupção da gestação 
por qualquer motivo (materno ou fetal). A análise estatística incluiu testes de diferença 

biológicos e análise de regressão logística múltipla. Resultados: encontrou-se elevada 

Os fatores que apresentaram mais forte associação com a operação cesariana foram: 

1,04-1,98). Quando se realizou análise de regressão logística multivariada condicional, 

Conclusões: as principais 
indicações de cesárea foram: pré-eclampsia, desproporção cefalo-pélvica e sofrimento 
fetal agudo, sendo os fatores com maior associação: IMC maior que 25, indução do 
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analisar os anos potenciais de vida perdidos (APVP) por crianças e 

Métodos: estudo descritivo 
tipo corte transversal, foram selecionadas as declarações de óbitos ocorridos em 1997 

APVP. Resultados:

APVP para as causas analisadas, seguido das pneumonias, acidentes de transporte e 
outros acidentes. O risco de perder anos potenciais de vida por homicídio no grupo 
estudado foi de 27,20 por 1000, correspondendo ao triplo do risco para as pneumonias, 
e sendo 5,5 vezes maior que o risco de perder anos potenciais de vida por acidentes 
de transporte. Conclusões: os valores acima demonstram a magnitude dos homicídios 
como causa de morte prematura, caracterizando-os como problema de saúde pública.
Palavras-chave Anos potenciais de vida perdidos, Homicídios, Causa da morte, 
Criança, Adolescente

ANOS POTENCIAIS DE VIDA PERDIDOS PELAS VÍTIMAS DE HOMICÍDIO          
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no estado de Pernambuco Métodos: a amostra de foi constituída de 1.453 mães, no 
estado de Pernambuco tendo sido selecionadas do banco de dados da II Pesquisa 

e o nível de escolaridade das mães, buscando-se compreender alguns fatores que pos-
Resultados:

diferindo, substancialmente, da situação no meio rural, onde apenas 2/3 das mães fo-

esteve estreitamente vinculado a renda familiar, escolaridade das mães e distância en-

das mães não receberam cuidados de saúde na última gravidez, contrastando com 
per capita. Na categoria 

conjunto de mulheres que alcançaram o segundo ou o terceiro grau de educação 

A distância entre o domicílio e o serviço de saúde também interferiu como um fator 

praticamente desapareceu quando a renda familiar ultrapassou 1,0 salário mínimo 
per capita ou quando a escolaridade materna atingiu o patamar acima da quarta 

de promoção efetiva ao aleitamento materno, e ao mesmo tempo atuou como uma 

que não receberam cuidados pré-natais. Conclusões: 

conjunto de recomendações que pode subsidiar um reposicionamento das políticas e 
programas de saúde para a redução da morbi-mortalidade materno-infantil.
Palavras-chave Cuidadas pré-natal, Saúde materna

COBERTURA E ALGUNS ASPECTOS QUALITATIVOS DA ASSISTÊNCIA PRÉ-
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adolescentes do sexo feminino. Métodos:

corte transversal, utilizando um banco de dados de domínio público da Pesquisa 

ativas de faixa etária entre os 15 e 19 anos). Considerou-se como variável dependente a 
utilização de métodos anticoncepcionais e como independentes. Idade, conhecimento 
dos métodos anticoncepcionais, acesso aos meios de comunicação, a zona residencial, a 
escolaridade e a religião. A variável “nível de conhecimento dos métodos” também foi 
tratada como dependente quanto foi testada sua associação ‘as outras variáveis. A análise 
estatística foi realizada utilizando-se dos testes qui-quadrado de associação e exato 

Resultados: houve marcante associação 
da idade com a utilização de anticoncepcionais, sendo o grupo de adolescentes da 

anticonceptivos. Em contrapartida, o grupo de 15-16 anos apresentou percentuais de 

idade, escolaridade, religião, zona de moradia e acesso aos meios de comunicação, 

não com a utilização dos métodos anticoncepcionais, exceto para idade e moradia a 

Conclusões: 

nível de conhecimento e as variáveis como idade, religião, escolaridade, acesso aos 
meios de comunicação e a zona de localização de moradia. Por outro lado, apenas 

deste com o nível de conhecimento dos métodos, porém não com os outros fatores já 
citados, com exceção da idade e da zona de localização de moradia.
Palavras-chave Anticoncepcionais, Adolescentes
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aneste estudo são comprados grupos de crianças acompanhadas e não 

na melhoria das práticas de saúde dos ACS e das mães das crianças. Métodos: foi 
realizado um estudo quase experimental em dois municípios com características 
semelhantes, Macaparana (com o Projeto) e Aliança ( sem o Projeto). Em Macaparana 
foram entrevistadas 39 mães de crianças vivas, incluídas no Salva-Vidas e 11 mães de 
crianças falecidas, não acompanhadas pelo projeto, e em Aliança 42 mães de crianças 
vivas, que não faziam parte do Projeto Salva-Vidas. Resultados: os resultados da 
comparação entre os grupos de crianças vivas dos dois municípios, noção mostraram 
diferença importante quanto as práticas dos ACS e das mães que poderiam ser 

do Projeto foram a regularidade das visitas domiciliares dos ACS (x2= 5,86 e p=0,0015) 
e acompanhamento do peso da criança na visita domiciliar (x2=39,06 e p

Macaparana que tinha maior percentual dos cartões anotados, porém a diferença não 

mas não como o esperado. Na comparação entre as crianças vivas (incluídas no Salva-
Vidas) e mortas (sem Salva-Vidas) do mesmo município, perceberam-se alguns 
resultados interessantes e relevantes do ponto de vista estatísticos como a primeira 
visita domiciliar dos ACS mais tardia, o número de crianças que nunca foram visitadas 
pelos ACS (p=0,041: teste exato de Fischer-Freeman-Halton) e o maior número das 
crianças que não foram visitadas pelos seus agentes durante a doença (p
exato de Fisher-Freeman-Halton) maior entre os óbitos. Durante a doença que levou 
ao óbito, todas as mães procuraram o serviço de saída e o acesso foi satisfatório, porém 
os ACS não foram procurados. A maioria dessas crianças morreu de desidratação 
devida a doença diarréica, segundo informação da mãe. Conclusões: A constatação 
de que todos os óbitos infantis de Macaparana aconteceram fora da área do Projeto 
Salva-Vidas sugere que a monitorizarão das crianças de risco é uma ação fundamental 
para a prevenção destas mortes
Palavras-chave Projeto salva-vidas, Agentes comunitários

AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO PROJETO SALVA-VIDAS SOBRE AS                                  
ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM DOIS MUNICÍPIOS 
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