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histeroscópicos e histopatológicos em mulheres com sangramento uterino na pós-

endometriais pré-malignas e malignas. Métodos: realizou-se um estudo descritivo, 
retrospectivo, tipo corte transversal, incluindo 156 pacientes com sangramento uterino 

Materno Infantil Prof. Fernando Figueira - IMIP, Recife, Pernambuco, no período de 
janeiro de 1995 a dezembro de 2001. As pacientes foram agrupadas de acordo com a 

achados histeroscópicos e histopatológicos dessas mulheres, sendo posteriormente 
categorizados em lesões pré-malignas (hiperplasias) e malignas (câncer). Determinaram-
se ainda a concordância (teste kappa) entre os achados histeroscópicos e histopatológicos 
e a associação desses achados com diversos fatores de risco, como hipertensão 

obesidade. Finalmente, entre os fatores de risco, determinaram-se através de análise 

pré-malignas. Resultados:

endometriais pré-malígnas e malignas e a espessura do eco endometrial medida ultra-

com ponto de corte de 5mm. Nenhum caso de falso negativo foi mostrado com um 
ponto de corte de 4 mm. Encontramos uma boa taxa de concordância entre os achados 
histeroscópicos e histopatológicos (kappa=0,61). Quando avaliada a associação das 
hiperplasias e câncer de endométrio com diversos fatores de risco, foi encontrada 

COMPARAÇÃO DOS ACHADOS ULTRA-SONOGRÁFICOS, HISTEROSCÓPICOS 
E HISTOPATOLÓGICOS EM PACIENTES COM SANGRAMENTO UTERINO NA 
PÓS-MENOPAUSA
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comparar os resultados intra e pós-operatórios em pacientes sem prolapso 
genital ou doenças anexiais, submetidas a histerectomia vaginal ou abdominal. 
Métodos: realizou-se um estudo tipo ensaio clínico aberto, randomizado, em pacientes 
sem prolapso genital que se submeteram a histerectomia total, indicada por doenças 
benignas, no IMIP, em Recife, Pernambuco. Incluíram-se 35 pacientes, alocadas 
aleatoriamente em dois grupos, sendo 19 submetidas a histerectomia vaginal e 16 a 
histerectomia abdominal. Foram estudadas as seguintes variáveis: volume de perda 
sanguínea, necessidade de hemotransfusão, tempo operatório, dor pós-operatória 

análise estatística, utilizaram-se os testes qui-quadrado de associação, exato de Fisher 

Resultados: o volume de sangue perdido durante as histerectomias 

durante as histerectomias vaginais (mediana de 520ml), e nenhuma paciente neste 

cirurgia foi semelhante, com mediana de 120 minutos nos dois grupos. A intensidade 

entre as pacientes submetidas a histerectomia vaginal, que também apresentaram 

complicações intra ou pós-operatórias entre os dois grupos, encontrando-se apenas 
um caso de infecção em cada grupo e um caso de TVP no grupo das histerectomias 

COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS INTRA E PÓS-OPERATÓRIOS DA                      
HISTE-RECTOMIA VAGINAL VERSUS HISTERECTOMIA ABDOMINAL EM    
MULHERES SEM PROLAPSO GENITAL, EM UM HOSPITAL-ESCOLA DO RECIFE: 
ENSAIO CLÍNICORANDOMIZADO

fortemente associados a lesões endometriais pré-malignas e malignas. Houve uma 

Conclusões: nenhum caso de lesão pré-maligna ou maligna foi observado quando um 
ponto de corte de 4 mm foi adotado. Os achados histeroscópicos e histopatológicos 

risco mais fortemente associados com as hiperplasias e o câncer de endométrio foram 
a presença de obesidade e o tempo de menopausa maior do que cinco anos.
Palavras-chave
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preventivas contra acidentes domésticos com arma de fogo envolvendo crianças 
e adolescentes, utilizadas pelos Policiais Militares de Pernambuco. Métodos: foi 
realizado um estudo de observação, transversal do tipo inquérito. A população 
estudada foi de 17.249 policiais da ativa da Polícia Militar de Pernambuco. O tamanho 

e realizam medidas preventivas contra acidentes domésticos envolvendo crianças e 

Resultados: a maioria 

ter conhecimento das medidas preventivas. Dos que mostraram ter conhecimento das 

domicílio. A arma armazenada em local não fechado com chave e carregada estava 

Conclusões: observou-se que os PMs  são uma população com risco aumentado para 
acidentes domésticos com arma de fogo envolvendo crianças e adolescentes. Não há 

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO, ATITUDE E PRÁTICA POR POLICIAIS 
MILITARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO DE MEDIDAS PREVENTIVAS 
CONTRA ACIDENTES DOMÉSTICOS COM ARMA DE FOGO EM CRIANÇAS E                           
ADOLESCENTES

(mediana de 40 dias). O grau de satisfação foi semelhante nos dois grupos. Conclusões: 
os benefícios da histerectomia vaginal no presente estudo incluíram menor volume de 
perda sanguínea intra-operatória, menor intensidade da dor pós-operatória, menor 

a cirurgia. A via vaginal pode substituir com vantagens a via abdominal em pacientes 
com indicação de histerectomia.
Palavras-chave Histerectomia abdominal, Histerectomia vaginal, Complicações 
cirúrgicas, Ensaio clínico randomizado



67

Autor: Flávia Augusta de Orange Lins da Fonseca e Silva
Orientadora: Profª. Melania Maria Ramos de Amorim
Co-orientadora: Profª. Luciana Lima
Data de defesa: 21/01/2003

objetivos: comparar os efeitos da aplicação ou não de estimulação 
elétrica transcutânea (EET) antes da instalação da técnica combinada (raquianestesia 
eperidural) no alívio da dor do trabalho de parto. Métodos: realizou-se um ensaio 
clínico, randomizado, aberto, envolvendo 22 parturientes, com gestação a termo e 
feto único em apresentação cefálica, atendidas na Maternidade do Instituto Materno 
Infantil Prof. Fernando Figueira - IMIP, em Recife, Pernambuco, hospital-escola de 
nível terciário. Estas pacientes foram randomizadas para receber ou não EET antes da 
instalação da anestesia combinada (raquianestesia + anestesia peridural) para analgesia 
de parto. Foram avaliados a intensidade da dor através da escala analógica visual 
(EAV), o tempo transcorrido entre a avaliação inicial e a necessidade de instalação 

estatística, utilizaram-se os testes de Mann-Whitney e exato de Fisher, considerando-se o 
Resultados: o tempo decorrido entre a avaliação da dor da 

maior no grupo da EET (mediana de 90 minutos) quando comparado ao grupo 
controle (mediana de 30minutos). A duração do trabalho de parto foi similar nos dois 
grupos (em torno de seis horas). Não houve diferença na evolução dos escores de EAV 

Apenas um parto foi ultimado a fórceps, no grupo controle. A mediana do escore de 
Apgar no quinto minuto foi 10, não se encontrando nenhum caso de hipóxia neonatal. 
Conclusões: a aplicação de EET foi efetiva em retardar a instalação da anestesia, 

trabalho de parto. Não houve efeitos deletérios maternos e neonatais.
Palavras-chave Estimulção elétrica transcutânea do nervo, Analgesia obstétrica, Parto, 
Dor do parto

USO DA ELETROESTIMULAÇÃO TRANSCUTÂNEA PARA ALÍVIO DA DOR     
DURANTE O TRABALHO DE PARTO EM UMA MATERNIDADE - ESCOLA -               
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO

o conhecimento desejado, por parte dos PMs da amostra, das medidas preventivas 
contra acidentes domésticos com arma de fogo envolvendo crianças e adolescentes, 

Palavras-chave
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adeterminar os fatores prognósticos para o óbito, a letalidade e as principais 

no Instituto Materno Infantil Prof. Fernando Figueira - IMIP. Métodos: estudo de 
coorte retrospectivo, analisando-se o prontuário de 431 crianças até 14 anos que foram 
internadas no IMIP, em Recife, Pernambuco, por calazar, durante o período de maio 
de 1996 a dezembro de 2001. O grupo de diagnóstico comprovado foi aquele com 
mielograma positivo (encontro da leishmania no esfregaço) ou com sorologia (DAT OU 
IFI) positiva para leishmania e o grupo provável foi de pacientes com os dois exames 

e esplenomegalia) e laboratorial (pancitopenia) da doença. Foi pesquisada a associação 

o óbito em crianças com calazar. Para a análise estatística, utilizaram-se os programas 
estatísticos Epi-Info 6,04b e SPSS 6,0 para Windows. A associação entre as variáveis e óbito 
foi determinada por análise uni variável e o modelo de regressão logística foi utilizado 
para determinar o odds ratio ajustado para o óbito, controlando os fatores de confusão. 

associadas ao óbito. Resultados:

associadas ao óbito foram infecção, hemorragia, anemia e a associação entre infecção 

cada um desses fatores: crianças com idade inferior a cinco anos, desnutridos graves, 
edema, hemorragia, icterícia, dispnéia e infecção presentes na admissão. A transfusão 
de hemácias ou de plasma ou de plaquetas durante o internamento também apresentou 

associadas ao óbito. Conclusões: a letalidade por calazar foi alta e as principais causas 

Crianças de baixa idade, subnutridas graves, comicterícia, ou edema, ou hemorragia, 
ou infecção, ou dispnéia, ou que receberam hemoderivados durante o internamento, 
ou com neutropenia grave e plaquetopenia tiveram maior risco de óbito. Os fatores 
prognósticos que se mostraram mais fortemente associados ao óbito foram: icterícia, 
infecção, dispnéia, neutropenia grave e plaquetopenia.
Palavras-chave Leishmaniose visceral, Prognóstico, Mortalidade na infância

FATORES PROGNÓSTICOS ASSOCIADOS AO ÓBITO POR LEISHMANIOSE        
VISCERAL   (CALAZAR)   EM   CRIANÇAS   INTERNADAS   NO   INSTITUTO  
MATERNO INFANTIL DE PERNAMBUCO
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parturientes internadas no Instituto Materno Infantil Prof. Fernando Figueira - IMIP, 

as principais características perinatais (peso ao nascer e idade gestacional dos 

biológicas(idade), socioeconômicas (ocupação, estado civil,escolaridade e renda 

a terceira dose da vacina Engerix B. Métodos: estudo descritivo de corte transversal 

hepatite B e as principais características sorológicas, biológica, socioeconômicas e 
comportamentais das mães soropositiva se as principais características perinatais 
(peso ao nascer e idade gestacional) dos lactentes das mães portadoras do HBsAg. 

A pesquisa sorológica do HBsAg foi feita pelo sistema VIDAS HbsAg, que utiliza a 
técnica ELISA. Os outros marcadores foram analisados pelo AxSYM, que emprega a 
técnica de MEIA. Resultados:

anti-HBc IgM, nem anticorposanti-HBs. A idade média materna foi 24 anos, a maioria 

familiar mensal média foi igual a R$ 244,00 e exerciam apenas atividades domésticas. 

soro protetores de anti-HBs. Conclusões:

constatou que todas eram portadoras crônicas (9/9), a grande maioria (8/9) evoluindo 
favoravelmente para a cura e apenas uma (1/9) delas com propensão a cronicidade. O 

soro positivas (8/10). Exceto os lactentes nascidos pré-termo e um deles com baixo 
peso ao nascer, devido a gemelaridade,não apresentaram soro proteção.
Palavras-chave Hepatite B, Antígenos da hepatite B, Fatores socioeconômicos, Mães

PREVALÊNCIA DO ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DA HEPATITE B EM                                
PARTURIENTES INTERNADAS NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE                   
PERNAMBUCO
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estudar fatores prognósticos para a mortalidade materna por pré-eclâmpsia/
eclâmpsia, tais como a etnia, a presença do companheiro no lar, a escolaridade, o 

UTI, o momento do óbito em relação ao parto, o tempo decorrido entre o internamento 
e o óbito, variáveis assistenciais e clínicas, como também os resultados perinatais, e 
assim criar um mapa da situação da mulher com pré-eclâmpsia/eclâmpsia residente 
na cidade do Recife. Métodos: estudo caso-controle que incluiu 19 casos de óbitos 
maternos por pré-eclâmpsia/eclampsia e 75 controles (pacientes com doença de 
base semelhante, porém com resultado favorável), residentes na cidade do Recife, 

banco de dados sobre morte materna da Prefeitura da cidade do Recife, e os controles, 
pariados por idade e paridade, foram recrutados entre pacientes com pré-eclâmpsia/
eclampsia severa, internadas em época próxima e nos mesmos hospitais onde 
ocorreram os óbitos. O odds ratio

National High Blood Pressure Working Group, 2000. Os dados foram digitados em banco 
de dados gerado nos programas Epi-Info 6.0 e SPSS 10 para Windows e posteriormente 
analisados. Resultados: a maioria dos óbitos maternos ocorreu no puerpério precoce 

p=0,018). Variáveis como: a presença do companheiro 
p

p p
p p

p p=0,88) ou de 
p

óbito materno. A pergunta “fez ou não pré-natal?” não foi um parâmetro satisfatório 
para se avaliar a proteção do pré-natal. O número de consultas de pré-natal não pôde 
ser apropriadamente avaliado porque poucos prontuários tinham essa informação, 

maior a pressão arterial diastólica no internamento maior foi o risco de óbito materno 
p

FATORES PROGNÓSTICOS PARA ÓBITO MATERNO POR PRÉ-ECLÂMPSIA/
ECLÂMPSIA NA CIDADE DO RECIFE
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comparar a anestesia peridural sacral com o bloqueio dos nervos 

ropivacaína, em relação a analgesia e o bloqueio motor no período pós-operatório, 
Métodos: realizou-se um ensaio clínico 

randomizado, encoberto, envolvendo 87 crianças do sexo masculino, com idade entre 

excluídas as crianças com alergia a alguma das drogas além daquelas que tinham 
patologias ou malformações que contra-indicassem a execução de quaisquer das 
técnicas. As crianças só foram incluídas no estudo após assinatura do consentimento 
livre e esclarecido pelo seu responsável. Foram pesquisados a necessidade de 
analgésicos no pós-operatório, o tempo necessário para a primeira dose de analgésico, 
a intensidade da dor, o bloqueio motor e as complicações trans e pós-operatórias 

grupos em relação ao tempo de analgesia, necessidade de doses complementares de 

COMPARAÇÃO ENTRE ANESTESIA PERIDURAL SACRAL, BLOQUEIO DOS 
NERVOS  ILIOINGUINAL / ILIOHIPOGÁSTRICO  E  INFILTRAÇÃO  DA 
FERIDA OPERATÓRIA UTILIZANDO A ROPIVACAÍNA PARA ANALGESIA                                                           
PÓS-OPERATÓRIA  EM  HERNIORRAFIAS INGUINAIS  DE PACIENTES 
PEDIÁTRICOS: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO

p p
síndrome (p p
anestesia não aumentou o risco de óbito (p
materno mais desfavoráveis fôramos resultados perinatais. Conclusões: nas estratégias 
para a redução da mortalidade materna por pré-eclâmpsia uma melhor avaliação 

pacientes que se internarem com pressão diastólica muito elevada (>130 mmHg) e 

agudo de pulmão e HELLP síndrome devem ser evitadas. Uma melhor vigilância no 

que o preenchimento dos prontuários seja mais cuidadoso para melhorar a qualidade 
dos dados para análise em futuros estudos semelhantes.
Palavras-chave Eclâmpsia, Pré-eclâmpsia, Mortalidade materna
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