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avaliar o desempenho do brincar no ambiente doméstico e suas relações com 

de 4 a 18 meses internadas no Instituto Materno Infantil de Pernambuco – IMIP, no 
período de junho a outubro de 2001. Métodos: estudo do tipo observacional de corte 
transversal cuja coleta de dados foi realizada através de um exame antropométrico de 

informações sobre o cotidiano lúdico e caracterização do modo de brincar da criança 

brinquedos, com os outros e consigo própria). A análise estatística foi feita pelos testes 
“U” de Mann-Whitney ou de Kruskal-Walli
(comparação de retas de regressão) e qui-quadrado (risco relativo). Resultados: O 

p
relação entre o escore médio do modo de brincar e as variáveis do estudo indica que: 

(p
e desnutridos, na amostra total, não mostrou diferença (p

p
o grupo desnutrido demonstra capacidade inferior de adequação postural ao brincar 
(p=0.0001), de manipulação dos objetos (p=0.0014) e da comunicação oral (p
o grupo desnutrido apresenta escore reduzido quando a idade materna é maior que 

p=0.025 e desnutrido p

(p p
p=0.000 e 

desnutrido p
o desempenho lúdico do desnutrido (p
(p=0.392). Conclusões: a associação existente entre a desnutrição e fatores sócio-
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unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do Instituto Materno Infantil de Pernambuco 
- IMIP, em Recife, Pernambuco, no período de 28 de março a 4 de novembro de 
2001. Métodos: estudo de coorte avaliando as características biológicas e clinicas de 

através do Epi-Info 6.04b. A análise de regressão logística múltipla realizada com o 
Programa SPSS 8.0 para Windows utilizou o modelo não condicional, selecionando 

Resultados: nas crianças 

das variáveis potencialmente confundidoras permaneceram no modelo como fatores 

INCIDÊNCIA DA LESÃO DE CÓRNEA E OS PRINCIPAIS FATORES DE RISCO 
EM CRIANÇAS SUBMETIDAS À VENTILAÇÃO MECÂNICA NA UNIDADE DE           
TERAPIA INTENSIVA DE PERNAMBUCO. ESTUDO DE COORTE

da velocidade de crescimento do crânio em crianças do sexo masculino está associada 

as crianças desnutridas do sexo feminino parecem ser mais protegidas do que as do 

comportamentais subjacentes (capacidade diminuída de aprendizagem, relações 
sociais), também atingidas na desnutrição.
Palavras-chave Desnutrição, Jogos e brinquedos, Brincar
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do desconforto respiratório do recém-nascido (SDRN), as outras morbidades e a morte 
neonatal dos recém nascidos pré-termo, de mulheres com diagnóstico de trabalho de 
parto prematuro, atendidas em um hospital escola. Métodos: realizou-se um estudo 
de observação, analítico, do tipo coorte, em que foram incluídos 155recém-nascidos 
de mulheres internadas na Maternidade do Instituto Materno Infantil Prof. Fernando 
Figueira - IMIP, em Recife, Pernambuco, que pariram prematuramente, das quais 

bem como morte neonatal, no período de fevereiro a novembro de 2001. Síndrome 
do desconforto respiratório do recém-nascido, as outras morbidades relacionadas 

adotados no Berçário do IMIP. Resultados: observou-se a utilização do corticóide 

que fez corticóide, porém não se observou diferença no tempo de oxigenoterapia, 
assim como não houve diferença no tempo de hospitalização. Realizando-se a análise 

com a utilização de corticóide e um aumento de aproximadamente sete vezes no risco 
Conclusões: a corticoterapia 

35 semanas de idade gestacional. Não foi observada neste estudo redução das outras 

AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA CORTICOTERAPIA ANTENATAL NOS RECÉM-
NASCIDOS PRÉ-TERMO ASSISTIDOS NUMA MATERNIDADE ESCOLA DO         
RECIFE

casos. Conclusões:

olhos.
Palavras-chave
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determinar fatores de risco epidemiológicos associados ao desenvolvimento 
de comprometimento pleural (CP) em crianças de 3 a 59 meses, internadas com 
pneumonia grave no Instituto Materno Infantil Prof. Fernando Figueira - IMIP. 
Métodos: o desenho de estudo foi observacional, transversal, descritivo, com 
componente analítico. Analisou-se a exposição a fatores epidemiológicos relacionados 

pacientes, de 3 a 59 meses hospitalizados com pneumonia grave, que desenvolveram 
ou não desenvolveram CP observado na admissão hospitalar ou durante tratamento 

seguiu os critérios clínicos da Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde 

obtidas no Banco de Dados do Projeto CARIBE/OPAS/OMS (Collaborative Multicentre 
studyon Acute Respiratory Infections and Bacterial Resistance), cuja coleta de informações 
dos pacientes admitidos no estudo ocorreu nos meses de julho de2000 a maio de 2001. 
Utilizou-se o programa Epi-Info, versão 6.04b, para realização de análise bivariada a 

Resultados:

estudados. Observou-se associação para o desenvolvimento de CP com os seguintes 
p=0,01), número de 

p=0,02),renda familiar 
p=0,03) e peso de nascimento 

p=0,05). Não foi demonstrada 
associação para o desenvolvimento de CP com os demais fatores estudados. 
Conclusões: os achados reforçam o peso de algumas variáveis socioeconômicas, 
ambientais e nutricionais na associação com CP nas pneumonias graves de crianças 
menores de cinco anos, permitindo apontar possíveis medidas preventivas.
Palavras-chave Pneumonia, Fatores de risco, Criança

ANÁLISE DE RISCO PARA COMPROMETIMENTO PLEURAL NA PNEUMONIA 
GRAVE EM CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS

Palavras-chave Corticóide antenatal, Prematuridade, Prognóstico neonatal, Síndrome 
do desconforto respiratório do recém-nascido
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acurácia dos valores de glicemia para a predição de recém nascidos grandes para 
a idade gestacional (GIG). Métodos: realizou-se um estudo tipo corte transversal, 

glicose 100 g (TOTG) e tinham gestação única, tópica, sem história de diabetes ou 

gestacional de acordo com os critérios de Bertini, de Carpenter e Coustan e do NDDG. 

nos grupos e a presença de distúrbios hipertensivos, a presença de recém-nascidos 
grandes para a idade gestacional, macrossômicos, idade gestacional no parto e as 
médias de peso ao nascer. Calcularam-se ainda, as médias dos valores e de cada ponto 

se a acurácia dos pontos de corte para a predição de recém-nascidos grandes para a 
idade gestacional (GIG). Resultados:

progressivamente de acordo com o maior grau de intolerância aos carboidratos. Os 

glicemia, os valores preditivos de GIG foram a glicemia de jejum colhido no início do 
pré-natal e o valo de jejum do TOTG (p=0,01, p=0,03). O ponto de corte que melhor 

Conclusões:

ANÁLISE   CRÍTICA   DOS   TESTES   DIAGNÓSTICOS   PARA   DIABETES         
GESTACIONAL
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comparar a variabilidade hemodinâmica, as complicações maternas e os 
efeitos neo natais da raquianestesia e da anestesia peridural simples em gestantes 
com pré-eclampsia grave. Métodos: realizou-se um ensaio clínico, randomizado, 

acordo com os critérios do National High Blood Pressure Working Group, e internadas na 
maternidade do Instituto Materno Infantil Prof. Fernando Figueira - IMIP, em Recife, 
Pernambuco, no período de maio a novembro de 2001. Foram incluídas as participantes 
submetidas a parto cesariano, com feto vivo. Foram excluídos os casos de eclampsia, 
síndrome HELLP, ou aquelas gestantes que apresentavam contra-indicação absoluta 
ou relativa ao bloqueio anestésico ou ainda com história anterior de cefaléia pós-
raquianestesia. Na análise estatística utilizaram-se os testes estatísticos qui-quadrado 

e testes de diferenças de médias para as variáveis quantitativas. Foram pesquisadas 
a pressão artéria isistólica, diastólica e média, utilização e número de doses de 
vasopressor, quantidade de líquido infundida durante o procedimento anestésico, 

neonatais. Resultados: as variações de PAS e PAM foram semelhantes em ambos os 
grupos, exceto no tempo T5 (30 minutos após realização do bloqueio anestésico),cuja 

anestésico) nas gestantes submetidas a raquianestesia, com uma necessidade também 

Conclusões: a raquianestesia e a anestesia peridural simples em gestantes com pré-

complicações maternas e os efeitos neonatais, exceto quanto ao número de doses de 

Esses resultados evidenciaram que a tanto a raquianestesia como a anestesia peridural 

RAQUIANESTESIA X ANESTESIA PERIDURAL EM GESTANTES COM                             
PRE-ECLAMPSIA GRAVE – ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO

Palavras-chave Diabetes gestacional, Glicose, Hiperglicemia



62

Autora: Maria do Carmo Camarotti da Silva
Orientador: Prof. Gilliatt Hanois Falbo Neto
Co-orientador: Prof. Carlos Alberto Domingues
Data de defesa: 01/03/2002

determinar algumas características do período gestacional e perinatal 
das crianças de 0 a 6 anos atendidas no HR e no IMIP, no período de 15 de março 
a 15 de setembro de 2001, com suspeita de terem sofrido maus-tratos físicos e/ou 

Métodos: para tanto se realizou um estudo descritivo de corte transversal, 
analisando 63 crianças atendidas no HR e no IMIP com suspeita de maus-tratos físicos 

as mães. Houve ainda 6 perdas. Portanto o grupo apresentou 35 crianças cujas 
mães foram entrevistadas mediante um questionário estruturado, com perguntas 
fechadas de simples e múltipla escolha e perguntas semi-abertas categorizadas de 

Resultados: a 

Palavras-chave

CARACTERÍSTICAS GESTACIONAIS E PERINATAIS DE CRIANÇAS DE 0 A 6 
ANOS ATENDIDAS, NO HR E NO IMIP COM SUSPEITA DE TEREM SOFRIDO 
MAUS-TRATOS  FÍSICOS E/OU NEGLIGÊNCIA

simples, constituem técnicas exequíveis nessa população.
Palavras-chave Pré-eclampsia, Raquianesteisa, Anestesia epidural
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caracterizar a clientela assistida no Serviço de Oftalmologia do Instituto 

(tipo de encaminhamento), agravos oculares e condutas adotadas. Métodos: foi 
realizado um estudo descritivo de corte transversal através de um questionário, 
com mães ou acompanhantes, para coleta de dados pessoais e dados relativos aos 
problemas visuais dos pacientes. Resultados:

apresentaram os transtornos dos músculos oculares, do movimento binocular, da 

Conclusões: não foi encontrada diferença quanto ao sexo. A idade teve a maioria 

da região metropolitana do Recife e para o Interior, da região da Zona da Mata. Os 
distúrbios visuais mais frequentes na população estudada foram o estrabismo e os 

serviços.
Palavras-chave Saúde ocular, Transtorno da visão, Prevenção e reabilitação

CARACTERIZAÇÃO DA CLIENTELA ASSISTIDA NO SERVIÇO DE                                      
OFTALMOLOGIA DO IMIP NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 15 ANOS


