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dasenteroparasitoses, entre os escolares alagoanos, bemcomo, a associação entre essas 
variáveis. Métodos: foi realizado em 22 escolas públicas (estaduais e municipais), 
da área urbana de Maceió, Alagoas, um estudo transversal, com uma amostra pro-
babilística de estágios múltiplos, constituída por 454 alunos, da primeira série 
do primeiro grau, de 6 a 10 anos, selecionados aleatoriamente. O retardo pondo-
estatural foi avaliado através dos indicadores A/I, P/I e P/A, adotando-se os valores 

National Center of Health Statistics 
(NCHS). O diagnóstico da anemia foi obtido através da dosagem da concentração dehe-
moglobina (HGB) no sangue colhido pela venipuntura e analisado pela cianometa 
hemoglobina, considerando-se os dois pontos de corte estabelecidos pela Organização 

pelo método coprotest, no material colhido de 405 crianças da amostra. Foram obtidas 

dL. Resultados: Ascaris 
lumbricoides Giardialamblia Trichuris 
trichiura ancilostomídeos

lizadas em todo o País, denotando a melhoria do estado nutricional das crianças bra-

desnutrição crônica. Além disso, evidenciam a condição nutricional de crianças no 
ambiente escolar, que, provavelmente, é frequentado pelos alunos mais saudáveis, 

completaram o primeiro grau e a renda familiar auferida, através de ocupações de 

famílias. Conclusões:

a gravidade do problema e a necessidade de implementação de amplas medidas de 

ANEMIA, RETARDO DO CRESCIMENTO E ENTEROPARASITOSES EM                             
ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE MACEIÓ, ALAGOAS

5ª TURMA (1999-2001)
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alérgenos do leite de vaca. Métodos: foi realizado estudo do tipo caso-controle em 
48 crianças com dermatite atópica e 48 crianças sem dermatite atópica. Resultados: 

vaca no grupo das crianças portadoras de dermatite atópica (x²=9,39 p=0.0021). Os 

grupo controle. No grupo de dermatite atópica, a positividade ao leite in natura e 
-lactoglobulina

vaca. Para o teste de hipersensibilidade tardia somente uma criança com dermatite 
atópica, de toda a amostra (casos e controles) apresentou positividade. As crianças com 
dermatite atópica foram expostas precocemente ao leite de vaca, e apresentaram maior 

in natura 
e -lactoglobulina) em relação ao grupo controle. Conclusões: o aleitamento materno 

doenças alérgicas, como a dermatite atópica.
Palavras-chave Aleitamento materno

ALEITAMENTO  MATERNO  E  DERMATITE   ATÓPICA  -  ESTUDO  CASO  - 
CONTROLE

de saúde, crescimento e desempenho seja alcançado pelos escolares.
Palavras-chave Anemia ferropriva, Crescimento, Enteropatias parasitárias
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Instituto Materno Infantil Prof. Fernando Figueira - IMIP, no período de janeiro a 

Métodos: 

realizou-se um estudo retrospectivo do tipo corte transversal incluindo todas (403) 
as pacientes gestantes que realizaram citologia e colposcopia durante o pré-natal no 

qui-quadrado de associação, índice kappa e o teste Exato de Fisher Freeman Halton. 
Resultados: 

Conclusões: determinou-

entre achados colposcópicos e citológicos alterados. Encontrou-se associação entre 
citologias alteradas e a variável idade materna. Os achados colposcópicos alterados 

procedentes do interior.
Palavras-chave Doenças do colo do útero, Esfregaço vaginal, Gravidez

PREVALÊNCIA DE ANORMALIDADES EPITELIAIS CERVICAIS DO COLO DO 
ÚTERO DE GESTANTES ATENDIDAS NO CAM - IMIP NO PERÍODO DE JANEIRO 
A DEZEMBRO DE 1997
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determinar a letalidade e os fatores prognósticos associados ao óbito nas 
diversas formas clínicas da Doença Meningocócica (DM) em crianças internadas 
no Instituto Materno Infantil de Pernambuco (IMIP) no período de janeiro/1996 
a dezembro/1999. Métodos: realizou-se um estudo de coorte histórico, avaliando 

fatores prognósticos associados ao óbito. Na análise estatística, utilizaram-se os 
programas estatísticos EPI-INFO 6.04 b e SPSS 6.0 para Windows, comparando-se as 
características dos pacientes de acordo com a forma clínica da DM e determinando-
se a letalidade para cada forma clínica. Calculou-se a razão de risco (com intervalo 

diversas formas clínicas da DM. Realizou-se análise multivariável para determinação 
do risco ajustado de óbito. Resultados:

para contagem de plaquetas abaixo de 100.000/mm3

leucometria menor que 10.000/mm3

nutricional, presença de vômito, convulsão e potassemia com o óbito. Na análise 

FATORES PROGNÓSTICOS ASSOCIADOS AO ÓBITO POR DOENÇA                                     
MENINGOCÓCICA EM CRIANÇAS INTERNADAS NO INSTITUTO MATERNO 
INFANTIL DE PERNAMBUCO – IMIP
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avaliar os gastos do Sistema Único de Saúde (SUS) com internações 

Métodos: foi realizado um estudo descritivo, tipo corte transversal, avaliando-se todas 
as internações do SUS na faixa etária de 0-19 anos, motivadas por causas externas, 
em Pernambuco. Resultados: no ano de 1999, houve 9220 internações para a faixa 
etária por estas causas, a um custo de R$3.659.558,62 tendo-se observado um nítido 
predomínio do sexo masculino, independentemente da faixa etária. Os traumatismos 

do estudo. Conclusões: os valores descritos demonstraram que as causas externas 
constituem uma importante causa de internações e gastos hospitalares, necessitando 
de ações preventivas integradas da Saúde Pública e das instituições de segurança 
pública.
Palavras-chave

Adolescente

GASTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE COM INTERNAÇÕES HOSPITALARES 
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, NO ESTADO DE 
PERNAMBUCO, EM 1999

multivariável, as variáveis que persistiram associadas ao óbito foram: tempo de 

abaixo de 100.000/mm3

Conclusões:

foram: tempo de duração da doença menor que 24 horas, número de plaquetas menor 
que 100.000/mm3 e presença de acidose metabólica.
Palavras-chave Hipersensbilidade tardia, Saúde escolar, Vacina BCG
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nascidos admitidos no Instituto Materno Infantil de Pernambuco, no período de 
março a junho de 2000. Métodos: o desenho de estudo foi do tipo corte prospectivo, 
envolvendo 320 recém-nascidos. Foram incluídas crianças com menos de 28 dias 
admitidas no Instituto Materno Infantil Prof. Fernando Figueira-IMIP, em Recife, 
Pernambuco, sendo excluídas as transferidas pelo IMIP para outras unidades por falta 
de vagas ou as que retornaram para a unidade de saúde de origem ou domicílio e as 
que chegaram mortas. Na análise estatística determinou-se o risco relativo de óbito 

e outras exposições: peso, idade, sexo, principais diagnósticos, tipo de alimentação, 

percorrida, tempo decorrido e cuidados de suporte durante o transporte (uso de 

equipe acompanhante). As variáveis selecionadas com base no modelo explicativo 
participaram da análise multivariável utilizando a regressão logística. Resultados: 

morte neonatal das variáveis estudadas, através da análise multivariável, pode-se 

Conclusões: a hipotermia observada na admissão dos recém-nascidos no SPA do IMIP 
demonstrou ser um fator de risco importante para o óbito. Na análise multivariável, 

HIPOTERMIA NA ADMISSÃO: FATOR DE RISCO PARA MORTALIDADE EM 
RECÉM-NASCIDOS TRANSFERIDOS PARA O INSTITUTO MATERNO INFANTIL 
DE PERNAMBUCO – IMIP
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comparar as suas características diferentes antes e durante a gravidez e para avaliar os 

resultado perinatal. Métodos: um estudo transversal foi realizado para determinar a 

riscono Recife, Pernambuco, de fevereiro-março 2001. Uma entrevista com perguntas 
abertas e fechadas foi aplicada a uma amostra conveniente de 420 mulheres. A análise 
estatística foi realizada no software Epi-Info 6. 04b pelo qui-quadrado e pelo teste 

Resultados:

respectivamente, antes e durante a gravidez. Dentre as 55 mulheres que relataram 

frequentes foram empurrões e tapas. Ao realizara análise da regressão, as variáveis 

família da mulher, nível baixo de escolaridade por parte da mulher e um parceiro 

mortalidade neonatal. Conclusões:

antes e durante a gravidez, e esta foi associada com um parceiro alcoólatra, um nível 

Palavras-chave

PREVALÊNCIA DE VIOLÊNCIA DO PARCEIRO EM MULHERES ASSISTIDAS NO 
CENTRO DE ATENÇÃO À MULHER DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE 
PERNAMBUCO

os principais fatores associados ao óbito foram: diagnósticos de síndrome da angústia 
respiratória, septicemia, hipotermia na admissão e distância percorrida durante o 

mortes.
Palavras-chave Hipotermia, Mortalidade infantil, Fatores de risco, Recém-nascido


