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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 
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desnutridas de uma 60 meses tratadas segundo o protocolo da Organização Mundial 
de Saúde para desnutridos graves. Métodos: foi realizado um estudo transversal com 
componente analítico envolvendo 101 crianças hospitalizadas no Instituto Materno 
Infantil Prof. Fernando Figueira - IMIP, em Recife, Pernambuco, de dezembro de 2000 
a dezembro de 2001. Foram considerados dois grupos: um constituído por crianças 
com índice peso por altura inferior a menos 3DP e/ou presença de edema simétrico no 
mínimo nos pés (grupo dos desnutridos graves) e outro com índice peso por altura igual 
ou superior a menos 3DP (grupo dos desnutridos não graves). Na análise estatística 

Resultados: os 

p=0,004). Mais de dois terços 
das crianças dos dois grupos de estudo pertenciam a famílias com renda per capita 

(p
p=0,090). 

p
revelou uma evolução nutricional positiva em todos os subgrupos de estudo (p
Conclusões: dentre as variáveis analisadas na comparação entre os dois grupos do 
estudo, apenas, a idade e a presença de doença de base apresentaram distribuição 

apresentou piora na evolução do seu estado nutricional, embora se deva avaliar os 

Palavras-chave Avaliação nutricional, Estadonutricional, Bem-estar da criança, 
Protocolosclínicos

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL EM CRIANÇAS HOSPITALIZADAS NO                                     
INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE PERNAMBUCO TRATADAS SEGUNDO O                          
PROTOCOLO DA OMS (2000 - 2001): ESTUDO TRANSVERSAL
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anestesia. Métodos: Foi realizado um estudo do tipo coorte, no qual foram avaliadas 

pacientes submetidas a histeroscopia diagnóstica sem anestesia no Instituto Materno 
Infantil Prof. Fernando Figueira - IMIP, em Recife, Pernambuco, no período de outubro 

mensurada através da utilização de uma escala analógica visual, ao término do exame 

para essas categorias. Todas as outras variáveis categóricas também foram avaliadas 

(Pearson) para medir a associação entre dor e as demais variáveis dependentes. 

Resultados:

mediana de 6, reduzindo para 3, 1, e 0 com 15, 30 e 60 minutos respectivamente. Cerca 

de dor >5 pela EVA. Realizando-se análise de regressão logística múltipla, observou-

a menopausa (odds ratio de 7,6), o pinçamento do colouterino (odds ratio de 2,9), além 

Conclusões: a 
histeroscopia diagnóstica sem anestesia é um procedimento doloroso tendo sido 

submetidas ao exame.
Palavras-chave Histeroscopia, Dor, Anestesia

AVALIAÇÃO DA DOR EM PACIENTES SUBMETIDAS À HISTEROSCOPIA             
DIAGNÓSTICA EM UM CENTRO DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE: ESTUDO DE COORTE
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avaliar a evolução do ganho ponderal excessivo durante a gestação e a 

(tabagismo), reprodutivos (número de gestações e intervalo intergestacional) e 
morbidades associadas (anemia e parasitose intestinal). Métodos: foi realizado um 
estudo longitudinal tipo coorte descritivo em 240 gestantes de baixo risco obstétrico, 
acompanhadas durante o pré-natal. Os dados foram obtidos de um banco pré-existente 
cuja coleta foi realizada no período de maio de 2000 a julho de 2001. Resultados: na 

sobrepeso/obesidade, de acordo com o método de Atalah. A maioria das gestantes 

companheiro. A média do ganho de peso total do segundo e terceiro trimestres foi de 

percentual de ganho de peso semanal excessivo (acima do recomendado pelo Institute 
of Medicine
nutricional inicial, dentro de cada trimestre, mas não houve diferença entre o segundo 
e terceiro trimestres, mesmo quando se controlou por estado nutricional inicial. Após 
a análise de regressão logística múltipla, apenas o estado nutricional inicial apresentou 
associação (p=0,006) com o ganho de peso semanal excessivo no segundo trimestre. 
No terceiro trimestre as variáveis que apresentaram associação com o ganho de peso 
semanal excessivo foram a escolaridade acima de oito anos de estudo (p=0,008) e as 
gestantes com companheiro (p=0,013). Conclusões: 

trimestre, enquanto que no terceiro trimestre da gestação o ganho de peso semanal 

Palavras-chave Avaliação nutricional, Estado nutricional, Ganho de peso, Cuidado 
pré-natal

AVALIAÇÃO DO GANHO PONDERAL EXCESSIVO EM GESTANTES                                     
ATENDIDAS EM UM SERVIÇO PÚBLICO DE PRÉ-NATAL, RECIFE - PE, 2000-2001
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portadores linfoma não Hodgkin (LNH) admitidos no serviço de oncologia pediátrica 
do Instituto Materno Infantil Prof. Fernando Figueira - IMIP, em Recife, Pernambuco. 
Métodos: estudo descritivo de uma série de casos de corte transversal, através da 
revisão dos prontuários de todos incluídos no estudo. Foram realizadas análises 
descritivas e de associação bivariada e construídas curvas de probabilidade de 
sobrevida de acordo com as técnicas de Kaplan-Meier, usando o teste de log rankpara 
avaliar as diferenças entre os grupos. Resultados: foram analisados 110 pacientes. 
A idade média foi de 6,1 anos, com mediana de cinco anos. A relação masculino: 
feminino foi de 2.4:1. O tipo histológico mais frequente foi o Burkitt. Tumores em 
estádio avançado foram diagnosticados na maioria dos pacientes. A maioria de nossos 
pacientes foi proveniente do interior do estado. Renda familiar per-capita inferior a 

pacientes, respectivamente. Aos dois anos, a sobrevida global e livre de doença foi 

em que o paciente foi admitido apresentaram associação com a probabilidade de 
sobrevida. Conclusões: crianças de nossa região parecem será cometidas em idade 
mais jovem e mais frequentemente com o tipo histológico Burkitt com sítio primário 
abdominal. Observou-se melhora da probabilidade de sobrevida em pacientes tratados 

limitados, desde que hajainfra-estrutura adequada.
Palavras-chave Linfoma não-Hodgkin, Neoplasias, Adolescente

PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES PORTADORES DE                
LINFOMA NÃO-HODGKIN ADMITIDOS NO SERVIÇO DE ONCOLOGIA 
PEDIÁTRICA DO IMIP NO PERÍODO DE MAIO DE 1994 A MAIO DE 2003



85

Autora: Maria Celina Rocha Morimura
Orientador: Prof. Luiz Cláudio Arraes de Alencar
Co-orientadora: Profª. Ariani Impieri de Souza
Data de defesa: 15/12/2004

associados em parturientes. Métodos: estudo descritivo tipo corte transversal 

Materno Infantil Prof. Fernando Figueira - IMIP, em Recife, Pernambuco durante o 

utilizados para análise estatística os testes qui-quadrado de Pearson e qui-quadrado 

Ética da Instituição. Resultados:

mulheres tinha oito ou mais anos de estudo concluídos. Das 387 que realizaram pré-

(p p
pré-natal (p p=0,006). Houve também associação estatisticamente 

do pré-natal (p=0,024) O intervalo de tempo entre a solicitação e o recebimento do 
resultado no pré-natal foi de até 30dias segundo informação de aproximadamente 

HIV tanto no pré-natal quanto na triagem foram inferiores ao número de solicitações. 
Das 400 parturientes do estudo o resultado do teste foi reagente em cinco mulheres 
durante o pré-natal e em uma durante a admissão para o parto. Conclusões: o número 
de coleta da testagem anti-HIV seja no pré-natal e/ou na triagem obstétrica (teste 
rápido) foi satisfatório no aspecto quantitativo, porém o percentual de recebimento do 
resultado pela mulher, tanto no pré-natal quanto na admissão para o parto, foi aquém 
do recomendado.
Palavras-chave Cuidado pré-natal, Transmissão vertical de doença, HIV, Testes 
imunológicos de gravidez, Estudos transversais 

SITUAÇÃO DA TESTAGEM ANTI-HIV EM PARTURIENTES ADMITIDAS EM UMA 
MATERNIDADE DA REDE PÚBLICA NA CIDADE DO RECIFE, 2003: UM ESTUDO 
TRANSVERSAL
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declaração de óbitos. Métodos: estudo da população de mulheres entre 10 e 49 anos, 
residentes em Recife, Pernambuco, que foram a óbito entre os anos de 2001 e 2002. Foi 
construído um banco de dado secundário a partir das informações contidas no Sistema 
de Informação de Mortalidade (SIM) e Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 

desses óbitos se encontravam no período gravídico puerperal. Resultados: foram 
encontradas neoplasias como a principal causa de morte, seguidas pelas doenças do 
aparelho circulatório e pelas causas externas. Essas apontam para um grande número 
de homicídios, sobretudo na região político-administrativa 6 (RPA 6). Apesar do 

de mortalidade nas faixas etárias entre 20 e 39 anos. Ao compararmos o banco do 

América do Norte, com um elevado número para os adolescentes e adultos jovens. 
Conclusões: são escassos os estudos a respeito de causas externas envolvendo a 
população feminina. Esforços são necessários para o melhor conhecimento dessa 
realidade e medidas preventivas devem ser planejadas e implantadas com o objetivo 

Palavras-chave

PREVALÊNCIA DE MORTE  DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL POR CAUSAS    
EXTERNAS NA CIDADE DO RECIFE: ANO DE 2001 E 2002
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avaliar a implantação das áreas estratégicas mínimas da atenção básica 

(saúde da mulher, saúde da criança, controle da hipertensão, controle da diabetes, 
controle da tuberculose,eliminação da hanseníase e saúde bucal) pelas Equipes 
de Saúde da Família do município de Camaragibe, em Pernambuco, para o ano de 
2003. Métodos: realizou-se uma pesquisa avaliativa, do tipo análise de implantação 
em seu segundo componente, que enfoca a análise das variações da implantação 
nos efeitos observados, mediante estudo de caso único comum nível de análise. A 
unidade de análise constituiu-seno conglomerado de Equipes de Saúde da Família. 

de informação em saúde - Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), Sistema 
de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), Sistema de Informação de Agravos 

Informações Hospitalares (SIH), Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), 
Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero (SISCOLO) e dados populacionais 

grau de implantação foi considerado implantado para as ações de saúde da mulher, 
controle da hipertensão, controle da diabetes, controle da tuberculose e eliminação da 

para as ações de saúde bucal. Resultados: para o conjunto das sete áreas estratégicas, 

controle da diabetes e saúde bucal. No outro extremo, não houve concordância 
entre o grau de implantação e os indicadores de resultados para as ações de saúde 

Conclusões:

selecionados sugerem a contribuição do setor saúde para a melhoria da situação de 

AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DAS ÁREAS ESTRATÉGICAS MÍNIMAS DA 
ATENÇÃO BÁSICA NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CAMARAGIBE 
- PE, 2003
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em adolescentes de duas escolas, uma pública e uma privada. Métodos: foi realizado 
um estudo transversal, com768 alunos (401 alunos da escola pública e 367 alunos da 

como IMC igual ou acima do percentil 85 e abaixo do percentil 95. Pesquisaram-se 
as características biológicas, socioeconômicas, bem como os antecedentes familiares, 
estilo de vida, hábitos alimentares, fatores psicossociais e realização prévia de exames 
para investigação de dislipidemia. Resultados:

Conclusões: estudar em escola privada e obesidade dos pais foram os fatores mais 
frequentemente associados com obesidade e sobrepeso nos adolescentes estudados.
Palavras-chave Obesidade, Avaliação nutricional, Antropometria, Adolescente

PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS COM OBESIDADE E SOBREPESO EM 
ADOLESCENTES ESCOLARES DE CAMPINA GRANDE, PB - 2004

precisam ser aprimorados.
Palavras-chave Avaliação dos serviços, Avaliação de programas, Cuidados primários 
de saúde, Programa saúde da família
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pesquisar a participação da família na introdução de atitudes que, embora 

contribuir direta ou indiretamente para o adoecer de câncer de boca na mulher. 
Métodos: estudo do tipo observacional com enfoque nos aspectos qualitativos do 
fenômeno. Para a coleta de dados foram utilizados um questionário estruturado e uma 

e os fatores de risco para câncer de boca em mulheres atendidas no Ambulatório de 

conhecer as concepções que essa população tem sobre câncer em geral e o fato de 

boca foram introduzidas nas suas vidas. Resultados: um total de 32 mulheres foram 

mínimo mensal e vinte delas residiam em área rural. Vinte e duas fumavam, das quais 

adulta. Dezoito das mulheres tinham o hábito de consumir bebida alcoólica das quais 

na fase adulta. Das participantes, 29 escovavam os dentes todos os dias, destacando-se 

idade adulta. Vinte e nove das participantes disseram que praticavam sexo e, dentre 
elas, sete disseram que faziam sexo oral. As crenças relacionadas ao câncer apontam 
para uma doença destrutiva que está no sangue e que vem de fora do organismo. Os 
tipos de interações familiares relacionadas ao início das atitudes de risco para câncer 

e comunicações confusas com padrão de comunicação antagônico. Conclusões: em 

Palavras-chave Neoplasias bucais, Modelos teóricos, Fatores de risco, Relações 

A FAMÍLIA E O PROCESSO DE ADOECER DE CÂNCER DE BOCA. UM                                           
ESTUDO TIPO OBSERVACIONAL COM ENFOQUE QUALITATIVO EM MULHERES 
PORTADORAS DE NEOPLASIAS ORAIS
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avaliar os Resultados e Impacto do PSF em Olinda na saúde infantil, 
através da análise do Baixo Peso ao Nascer, Prematuridade, Aleitamento Materno, 
Vacinação e Mortalidade Infantil. Foram, também, estudados comparativamente 
os indicadores de qualidade de vida: IDHA, Índice de Gini, Domicílios com Água 
Tratada, Coleta de Esgoto e Lixo. Métodos: Realizou-se um estudo de Série Temporal, 
utilizando os dados dos Sistemas de Informação (SINASC, SIAB, SI-PNI, SIM), fazendo 
uma análise “ex-ante” e “ex-post” da implantação do programa, sendo consideradas 
como variáveis independentes o grau de cobertura do PSF nos períodos: 1990/1994 

o valor de p Resultados:

decrescente de 17 crianças/ano (p

crianças/ano (p
Materno Exclusivo, em menores de quatro meses, permaneceu estável tendo média 

p=0,940). O Aleitamento Misto teve 
p=0,024). A Vacinação, em menores 

de um ano, no período de implantação do programa, apresentou o aumento de todas 

Sarampo. O acréscimo médio de doses anuais foi de 601 BCG, 398 Sarampo, 333 Pólio e 

de óbitos infantis diminuiu 16 casos/ano (p

(p
12,7 óbitos/ano (p=0,0002). Parceria com Outros Setores e Prevenção, Diagnóstico e 
Tratamento Precoce apresentaram os melhores resultados com uma redução anual 
de 6,6 (p=0,0009) e 5,4 óbitos (p=0,0102), respectivamente. O IDHA e Índice de Gini 

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS E IMPACTO DO PSF EM OLINDA, NA SAÚDE 
INFANTIL. “UM ESTUDO DE SÉRIE TEMPORAL: 1990 A 2002

familiares, Hábitos
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avaliar a mielinização do encéfalo de crianças com desnutrição grave, 
através do exame de RM. Métodos: Foi realizado um estudo de série de casos com 20 
crianças entre 2 e 24 meses de idade, portadoras de desnutrição grave, hospitalizadas 
no IMIP no período de março a agosto de 2005. Os pacientes foram submetidos a 
exames de ressonância magnética do encéfalo em um aparelho de 1,5 T com utilização 

da mielinização foi feita através de método qualitativo, com utilização de critérios 
indicados por Barkovich et al. e Van der Naap e Valk. Resultados: A avaliação clínica 
dos pacientes evidenciou 11 crianças com emagrecimento grave, 4 com nanismo 

do processo. Em 17 casos, foi detectada redução do volume encefálico. Conclusões: A 
análise qualitativa de imagens de ressonância magnética do encéfalo de crianças nos 

no processo de mielinização.
Palavras-chave Bainha de mielina, Desnutrição, Criança, Encéfalo, Imagem por 
ressonância magnética

MIELINIZAÇÃO DO ENCÉFALO EM CRIANÇAS COM DESNUTRIÇÃO GRAVE

Conclusões: A melhoria nos indicadores de saúde infantil 

melhoria das condições de vida da população, estando diretamente relacionada ao 
trabalho desenvolvido pelas equipes do PSF - Olinda que realizaram a implantação 

dos serviços da atenção básica. Os indicadores sociais analisados demonstraram alta 
concentração de renda e elevado contingente de pobreza no município. 
Palavras-chave Atenção primária, Avaliação dos serviços, Indicadores de saúde, 
Programa saúde da família, Saúde infantil (Saúde Pública)
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