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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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investigar o desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) de crianças pré-
termo e baixo peso, amamentadas ou não. Métodos: estudo transversal com crianças 

Pernambuco. Foram estudadas 38 crianças amamentadas e 42 não amamentadas, 
de ambos os sexos. O DNPM foi avaliado conforme o Cartão do Desenvolvimento 

idade. Características clínico-biológicas e socioeconômicas da amostra foram obtidas 
a partir da análise de prontuários. Os testes “t” e de Mann-Whitney e, a correlação de 
Pearson, foram utilizados para análises estatísticas. Resultados: o Grupo Amamentado 

AMAMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR EM                         
LACTENTES PRÉ-TERMO E BAIXO PESO DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL 
DE PERNAMBUCO

Associações entre variáveis categóricas foram avaliadas através dos testes estatísticos 
qui-quadrado ou exato de Fisher-Freeman-Halton. Comparações de medias entre 
variáveis quantitativas foram realizadas através do teste t de Student. Resultados: no 

analgésico na primeira e na segunda hora, além de dor de maior intensidade quando 

terceira hora de avaliação, não houve diferença entre os grupos. A partir da décima 

período pós-operatório apenas crianças submetidas a peridural sacral apresentaram 
bloqueio motor de grau leve. O tempo médio de requerimento da primeira dose de 
analgésico foi semelhante entre os grupos. Não houve diferença entre os grupos com 

complicações observadas no período intra-operatório enquanto que na enfermaria 
evidenciou-se apenas náuseas e vômitos. Conclusões: o bloqueio dos nervos 
ilioinguinal/iliohipogástrico apresentou superioridade sobre a anestesia peridural 

de complicações trans e pós-operatórias. 
Palavras-chave Ensaio clínico randomizado, Analgesia pós-operatória, Crianças. 
Ropivacaína. Peridural sacral, Bloqueio de nervos ilioinguinal/iliohipogástrico, 
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Métodos: realizou-se um estudo descritivo, do tipo corte transversal, incluindo 
todas as mulheres atendidas no SAM, do Hospital Agamenon Magalhães, em Recife, 
Pernambuco, no período de junho de 2001 a dezembro de 2002. Foram avaliadas as 

gerado no programa Epi-Info 2002, de domínio público, sendo submetidos a testes 

Info 2002. O trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa do Hospital 
Agamenon Magalhães. Resultados: a mediana da idade das pacientes foi de 30 anos, 
com um mínimo de 20 e um máximo de 88 anos. Parda foi a cor da pele predominante, 

casos menor que oito anos de estudo. A renda familiar das usuárias foi de até 1salário 

As principais áreas lesadas foram cabeça, face, membros superiores e região genital e 
os principais tipos de lesões encontrados foram as escoriações, equimoses/hematomas 

PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DAS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 
ATENDIDAS NO SERVIÇO DE APOIO À MULHER, RECIFE-PE

do cachecol, de rechaço e de rotação da cabeça. ODNPM revelou ainda correlação 
positiva, no Grupo Amamentado, com Apgar no 5º minuto e, no não amamentado, 
com idade gestacional (IG), Apgar no 5º minuto e tempo de internação. No sexo 
feminino amamentado, houve correlação do desempenho motorcom IG e, no Não 
Amamentado, com IG, peso ao nascer e tempo de internação. Para o sexo masculino 
do Grupo Amamentado foram observadas correlações com Apgar no 5º minuto e, no 
Não Amamentado, com Apgar no 1º minuto e Apgar no 5º minuto. Conclusões: pode-
se concluir que o aleitamento materno melhora o desempenho do DNPM de crianças 
pré-termo e baixo peso.
Palavras-chave Desenvolvimento infantil, Aleitamento materno, Recém-nascidos de 
baixo peso, Prematuro
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ainvestigar as alterações faciais, posturais e a capacidade vital forçada 
e volume expiratório forçado em adolescentes com Síndrome da Respiração Bucal 
(SRB). Métodos: foi realizado um estudo descritivo do tipo série de casos com 31 
adolescentes, na faixa etária de 13 a 18 anos, apresentando Síndrome da Respiração 

a avaliação postural por computador. Resultados: dos 31 adolescentes iniciais, 

face ântero - inferior - AFAI (16apresentaram alteração da AFAI de grau acentuado, 
sete de grau leve/moderado). Vinte pacientes tinha m alteração postural (hipercifose, 

abdominal. Não foi observada diferença nos dados espirométricos, para capacidade 
vital forçada e volume expiratório forçado, entre os padrões de AFAI nem em relação 

Conclusões: os adolescentes com SRB apresentam alterações posturais, 

não há relação entre alteração do padrão facial com a capacidade vital forçada ou 

capacidade vital forçada ou com o volume expiratório forçado.
Palavras-chave Respiração bucal, Postura, Espirometria, Face, Adolescente

SÍNDROME DA RESPIRAÇÃO BUCAL EM ADOLESCENTES: ESTUDO SÉRIE DE 
CASOS. 

encontravam-se grávidas no momento da agressão. A principal forma de intimidação 

parceiros e ex-parceiros íntimos somados constituíram-se nos principais agressores 
descritos. A idade da maioria dos agressores era desconhecida, bem como a renda 
e a escolaridade dos mesmos. Encontrou-se uma forte associação entre o consumo 

Conclusões: a maioria das pacientes avaliadas 
eram adultas jovens, solteiras, com renda familiar de até dois salários mínimos e 
escolaridade de menos de oito anos de estudo completos. Os agressores eram, na sua 

agressores.
Palavras-chave
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ao óbito por anemia falciforme (AF) em crianças internadas no Hospital Pediátrico 
de Luanda, Angola. Métodos: estudo de coorte retrospectivo, descrevendo-se as 

crianças internadas com anemia falciforme no Hospital Pediátrico de Luanda, Angola, 
no período de janeiro de 1997 a dezembro de  2002. Na análise estatística, utilizaram-se 

fatores prognósticos associados ao óbito, calculando-se a razão de risco (com intervalo 

multivariável para determinação do risco ajustado de óbito. Resultados: a letalidade 

oito meses (OR=2,19),nível de hemoglobina menor que 7g/dL (OR=4,17). Conclusões: 

associadas ao óbito foram as infecções bacterianas, as anemias e as crises vaso-
oclusivas. Crianças procedentes do interior, sem seguimento regular em ambulatório, 

meses de idade e com nível de hemoglobina menor que 7g/dL mostraram deforma 
mais consistente maior risco de evolução para óbito.
Palavras-chave Anemia falciforme, Mortalidade, Prognóstico, Fatores de risco, 
Hospitais de ensino, Criança 

FATORES PROGNÓSTICOS ASSOCIADOS AO ÓBITO POR ANEMIA                                      
FALCIFORME EM CRIANÇAS INTERNADAS NO HOSPITAL PEDIÁTRICO DE 
LUANDA - ANGOLA (1997-2002): UM ESTUDO DE COORTE
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descrever a situação do aleitamento materno no Estado de Pernambuco, no 

Métodos: estudo do tipo caso/controle e 
um relato de casos, com base em dados da II Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição em 
Pernambuco, em 1997, Brasil. A amostra foi constituída de crianças com idade máxima 
de 18 meses. Para o estudo de caso/controle foram selecionadas as crianças alimentadas 
exclusivamente com leite materno por quatro meses de idade ou mais, comparando-as 
com as não amamentadas ou que foram desmamadas até os 60 dias de idade. Foram 
analisados como hipoteticamente associados ao aleitamento materno exclusivo fatores 

do parto, condições habitacionais e sanitárias e acesso aos meios de comunicação. O 

superior a seis meses. Resultados:

leite materno. As variáveis associadas ao aleitamento exclusivo, após regressão 

per capita

na manutenção do aleitamento exclusivo. Conclusões:

é pequena, sendo a baixa renda per capita, o início tardio do pré-natal e a distância do 
serviço de saúde fatores de risco para a manutenção dessa prática.
Palavras-chave Aleitamento materno, Cuidado do lactente, Fatores de risco, Estudos 
de casos

ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, NO 
ANO DE 1997: UM ESTUDO DE CASO - CONTROLE E UM RELATO DE CASOS
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malias cardíacas, oculares, audiológicas e do crescimento e desenvolvimento destas 
crianças e suas associações. Métodos: trata-se de uma série de casos, de crianças 
atendidas em hospital público oftalmológico e em hospital pediátrico no estado 
de Pernambuco, na região Nordeste do Brasil. Estas crianças tinham o diagnóstico 

aquele com compatibilidade clínica e sorologia positiva para rubéola com níveis mais 

infecção por rubéola, mas com características clínicas de SRC, com duas complicações 

laboratorial ou pelo estabelecimento de vínculo epidemiológico. Foram analisados os 
dados clínicos e realizadas as avaliações cardiológicas, audiológicas e oftalmológicas. 
Resultados: 

dias. Conclusões:

nesta série, indicando a necessidade de maior atenção para casos de SRC nos médicos 

para os especialistas, visando tratamento adequado.

PERFIL CLÍNICO DE CRIANÇAS PORTADORAS DE SÍNDROME DA                   
RUBÉOLA CONGÊNITA EM  USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE                                           
PERNAMBUCO, 2002 / 2003
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comparar os efeitos da administração de nitroglicerina por via trans-
dérmica com a administração de nifedipina por via oral na inibição do trabalho de 
parto prematuro. Métodos: realizou-se um ensaio clínico randomizado no período de 
agosto de 2003 a janeiro de 2004, no Instituto Materno-Infantil de Pernambuco (IMIP) 
e no Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA), em Campina Grande (Paraíba). 
Pacientes com gestação única, idade gestacional menor que 35 semanas e diagnóstico de 
trabalho de parto prematuro foram selecionadas randomicamente para receber terapia 
tocolítica com nifedipina oral (20mg) ou nitroglicerina trans-dérmica (patch contendo 

progressão para parto prematuro, efeitos colaterais. Utilizou-se os testes qui-quadrado 
de associação e exato de Fisher, se necessário, para as variáveis categóricas, e o teste 
“t” de Student para comparação de médias das variáveis quantitativas, para um nível 

Resultados:

versus Conclusões:

da nifedipina para inibição do parto prematuro nas primeiras 48 horas foi comparável 
no presente estudo. 
Palavras-chave Nitroglicerina, Nifedipina, Parto prematuro, Tocólise, Ensaio clínico 
randomizado

USO DA NITROGLICERINA POR VIA TRANSDÉRMICA COMPARADO COM 
NIFEDIPINA ORAL NA INIBIÇÃO DO TRABALHO DE PARTO PREMATURO:    
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO

Palavras-chave

Cataratade
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avaliar a evolução dos níveis tensionais no puerpério em mulheres com 
pré-eclâmpsia grave e eclâmpsia atendidas no IMIP. Métodos: realizou-se um estudo 
de coorte prospectivo e retrospectivo no período de agosto de 2003 a janeiro de 2004. 
Incluíram-se mulheres com diagnóstico de pré-eclâmpsia grave e eclâmpsia internadas 
na UTI Obstétrica, com parto assistido no IMIP e que concordaram em participar do 
estudo. Excluíram-se os casos de hipertensão arterial crônica e condições clínicas 
impedindo a assinatura do termo de consentimento. Analisaram-se as seguintes 
variáveis: biológicas (idade e índice de massa corpórea), obstétricas (paridade, idade 

e clínicas (níveis tensionais pré-parto uso de drogas hipotensoras pré-parto, níveis 
tensionais pós-parto, picos hipertensivos, uso de drogas hipotensoras pós-parto, 
complicações pós-parto, controle da pressão arterial e tempo necessário para controle 
da pressão arterial durante o internamento). Testou-se a associação entre o controle 
pressórico (variável dependente) e as variáveis biológicas, obstétricas e forma clínica 
da doença (independentes). A análise estatística foi efetuada no programa Epi-

as variáveis independentes. Realizou-se análise de regressão logística múltipla para 
Resultados: 

a média dos níveis pressóricos nas 24 horas antecedendo a interrupção da gravidez foi 
de 154,4mmHg (pressão sistólica) e 103,2mmHg (pressão diastólica). Os níveis médios 
de pressão arterial sistólica e diastólica persistiram elevados nos primeiros cinco dias, 
observando-se as médias mais elevadas no quarto dia (pressão sistólica de 145,8mmHg 

se níveis progressivamente menores de pressão arterial sistólica e diastólica, com um 
declínio paulatino do percentual de picos pressóricos diários. Complicações pós-parto 

EVOLUÇÃO DOS NÍVEIS TENSIONAIS NO PUERPÉRIO EM MULHERES COM 
PRÉ-ECLÂMPSIA GRAVE ATENDIDAS EM UM HOSPITAL TERCIÁRIO: ESTUDO 
DE COORTE
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alta taxa de dose. Métodos: foi realizado um estudo descritivo de tipo corte transversal 
envolvendo 71 pacientes do Hospital do Câncer de Pernambuco, em janeiro a junho 
de 2004. Os dados foram processados e analisados utilizando o programa estatístico 
Epi-Info 6.0 e descritos através de média, mediana, valores máximo e mínimo. Para 
análise bivariada foram realizados os testes de homogeneidade marginal e McNemar, 

Resultados: das 71 pacientes estudadas 

dos casos. Conclusões: as disfunções sexuais são frequentemente encontradas em 
pacientes com câncer do colo uterino tratadas com radioterapia exclusiva utilizando 
abraquiterapia de alta taxa de dose.
Palavras-chave Neoplasias de colo do útero, Radioterapia, Braquiterapia, Sexualidade

DISFUNÇÃO SEXUAL EM PACIENTES COM CÂNCER DO COLO UTERINO       
SUBMETIDAS À RADIOTERAPIA EXCLUSIVA

entre controle pressórico e as variáveis idade, índice de massa corpórea, paridade, 

p=0,04). Conclusões: os 
níveis tensionais de pacientes com pré-eclâmpsia e eclâmpsia persistiram elevados no 

fortemente associada ao controle pressórico foi a presença de natimortos. O controle 

Palavras-chave
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