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RESUMO: CENÁRIO:Em adultos internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) o delirium é um problema 

bem conhecido, de alta prevalência e está associado ao aumento da morbidade e mortalidade. Em crianças, 

a prevalência e o diagnóstico de delirium ainda não estão bem estabelecidos, devido às limitações das 

ferramentas  de  triagem  existentes  e  a  escassez  de  estudos  sobre  delirium  pediátrico.  Esse  fatotem 

contribuído para a dificuldade em diagnosticar e interpretar o impacto desta alteração, especialmente, em 

crianças  muito  pequenas  e  com  disfunção  neurológica,  nas  quais  não  é  possível  avaliar  aspectos 

neurocognitivos. OBJETIVO:Traduzir e adaptar transculturalmente para língua portuguesa com uso no Brasil 

a escala Cornell Assessment of Pediatric Delirium (CAPD). MÉTODOS:Estudo metodológico de tradução e 

adaptação  transcultural  da  escala  CAPDseguindo  as  etapas  recomendadas  internacionalmente  após 

autorização e cessão de direitos de uso pela autora principal da escala original. O estudo seguiu etapas de 

acordo com os passos propostos por Reichenheime& Moraes, que envolveu os processos de avaliação de 

equivalência  conceitual,  de  itens,  semântica  e  operacional.  Os  dois  primeiros  foram  realizados  por 

especialistas para verificar a relevância da ferramenta e os itens que compõem. A equivalência semântica foi 

realizada em seis etapas: tradução direta; síntese das traduções, tradução reversa, síntese das retraduções, 

comitê de juízes e pré-teste. Durante o comitê de juízes foi realizado a análise semântica, de conteúdo e 

itens. Os itens avaliados foram categorizados em inalterados, pouco alterado (palavras consideradas termos 

sinônimos) e muito alterado (palavras que altera o sentido do item). A etapa pré-teste foi executada por dois 

avaliadores independentes numa amostra de conveniência com crianças que atenderam os critérios de 

elegibilidade do estudo. Calcularam-se os valores do coeficiente de correlação intraclasse (ICC) para avaliar a 

confiabilidade  dos  dados  entre  os  dois  avaliadores.  Considerou-se  ICC  >0,75  como  indicativo  de  boa 

confiabilidade. RESULTADOS: As questões linguísticas e semânticas que surgiram durante o processo, foram 

discutidas no comitê de juízes, onde se observou grande concordância com pequenas alterações. Na etapa 

de pré-teste, a CAPD foi aplicada pela pesquisadora principal e um colaborador devidamente treinado, duas 

vezes  ao  dia  (manhã/tarde)  em  uma  amostra  de  30  crianças  onde  não  se  observou  dificuldade  de 

compreensão  durante  a  avaliação.  O  ICC  entre  avaliadores  foi  de  0,95.  CONCLUSÕES:  A  escala  CAPD 

encontra-se traduzida e adaptada culturalmente para o português com uso no Brasil, de acordo com o 

recomendado pela literatura. Espera-se que seja um instrumento útil para clínicos e futuros pesquisadores 

para o diagnóstico do delirium em crianças internadas na UTI Pediátrica. Estudos adicionais são necessários 

para avaliar a reprodutibilidade e a validade da CAPD, a fim de viabilizar a sua utilização nas diversas regiões 

do Brasil. 

PALAVRAS-CHAVE: Delirium;Diagnóstico;Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica;Tradução. 

ABSTRACT: SCENARIO: In adultshospitalized in theIntensiveCare Unit (ICU) deliriumis a well-knownproblem of 

high prevalenceandisassociatedwithincreasedmorbidityandmortality.  In children, 

theprevalenceanddiagnosis of delirium are still notwellestablishedduetothelimitations of existingscreening 

tools    andthepaucity    of    studieson    pediatric    delirium.    Thisfacthascontributedtothedifficulty    in 

diagnosingandinterpretingtheimpact of thisalteration, especially  in 

verysmallchildrenwithneurologicaldysfunction,  in  whom  it  isnotpossibletoevaluateneurocognitiveaspects. 

OBJECTIVE:TotranslateandadapttransculturallyintoPortugueseusingtheCornell    Assessment    of    Pediatric 



  

Delirium (CAPD) in Brazil. METHODS: Methodologicalstudy of translationandcross-cultural adaptation of the 

CAPD scalefollowingthestepsrecommendedinternationallyafterauthorizationandassignment of rights of use 

bythemainauthor    of  the  original  scale.  The 

studyfollowedstepsaccordingtothestepsproposedbyReichenheime& Moraes, whichinvolvedthe processes of 

evaluation of  conceptual, item, semanticandoperationalequivalence.  The 

firsttwowereperformedbyspecialiststoverifytherelevance of the tool andtheitemsthatmakeup. 

Semanticequivalencewasperformed in sixstages: directtranslation; synthesis of translations, reverse 

translation, synthesis of retranslations, committee of judgesandpre-test. Duringthecommittee of 

judgeswascarried out thesemanticanalysis, contentanditems. The evaluateditemswerecategorized in 

unchanged, slightlyaltered (wordsconsideredsynonymousterms) andveryaltered (wordsthatalterthesense of 

the item).  The   pre-teststagewasperformedbytwoindependentevaluators in  a 

conveniencesamplewithchildrenwhomettheeligibilitycriteria   of thestudy.  The 

intraclasscorrelationcoefficient (ICC) values werecalculatedtoevaluatethereliability of the data 

betweenthetwoevaluators. ICC> 0.75 wasconsidered as indicative of goodreliability. RESULTS: The 

linguisticandsemanticissuesthataroseduringtheprocesswerediscussed in thejudges' committee, 

wheretherewasgreatagreementwithminorchanges. In thepre-testphase, the CAPD wasappliedbythe principal 

investigatorand a properlytrainedcollaborator, twice a day (morning / afternoon) in a sample of 30 

childrenwhere no understandingdifficultywasobservedduringtheevaluation. The inter-rater ICC was 

0.95.CONCLUSIONS: The CAPD scale is translated and adapted culturally to Portuguese with use in Brazil, 

according to what is recommended in the literature. It is expected to be a useful tool for clinicians and future 

researchers to diagnose delirium in children admitted to the Pediatric ICU. Further studies are needed to 

evaluate the reproducibility and validity of the CAPD in order to make it feasible to use in the different 

regions of Brazil. 
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RESUMO: Introdução: Apesar do consenso científico e da recomendação sistemática sobre os benefícios à 

mãe, à criança, à família e ao meio ambiente, a prática corrente da amamentação nos primeiros meses e 

anos  de  vida  está  longe  de  ser  alcançada.  Ademais,  em  famílias  residentes  nos  aglomerados  urbanos 

subnormais (tradicionalmente conhecidos como favelas) onde são evidenciadas marcantes desigualdades 

socioeconômicas e ambientais, em que a prática do aleitamento materno pode ser considerada fundamental 

para  o  futuro  dessas  crianças,  ainda  não  se  dispõem  de  estudos  específicos  sobre  o  tema.  Objetivo: 

Descrever  e  analisar  os  indicadores  que  avaliam  as  práticas  alimentares  relacionadas  ao  aleitamento 

materno  em  crianças  de  0  a  3  anos  de  famílias  residentes  num  ecossistema  urbano  caracterizado  por 

condições  peculiarmente  adversas  sob  o  aspecto  socioeconômico  e  ambiental:  um  aglomerado  urbano 

subnormal, que tradicionalmente é chamado de favela. Método: Estudo transversal baseado em banco de 

dados da pesquisa “Desenvolvimento infantil em um aglomerado urbano subnormal (favela) do Recife, PE”, 

de  caráter  censitário,  realizada  entre  julho/outubro/2015.  Selecionadas  variáveis  sobre  aleitamento 

 



  

materno, variáveis sociodemográficas e obstétricas maternas e biológicas das crianças, compondo um 

arquivo ad hoc. Para fins descritivos, foram utilizados os conceitos e critérios de classificação propostos pelo 

Comitê de Especialistas da Organização Mundial de Saúde (OMS), definindo quatro tipos de práticas de 

alimentação ao seio: início precoce da amamentação (proporção de crianças nascidas nos últimos 24 meses 

anteriores à entrevista que foram amamentados na primeira hora de vida); aleitamento materno exclusivo 

(AME) até os seis primeiros 180 dias (proporção de crianças de 0 a 5 meses baseada na dieta da criança 

durante as 24 horas anteriores à entrevista); amamentação continuada até um ano (proporção de crianças 

de 12-15 meses) e, finalmente, amamentação continuada até dois anos (proporção de crianças de 20-23 

meses). Para fins analíticos, adotando-se como referencial o desfecho AME aos seis meses, fez-se um 

inventário de fatores socioeconômicos e ambientais das famílias e mães das crianças, antecedentes 

obstétricos, demográficos, acesso às ações básicas de saúde ofertadas e demandadas localmente ou 

referenciadas, compondo um conjunto de 22 categorias de variáveis explanatórias contínuas ou categóricas 

que, hipoteticamente, poderiam se associar ao AME como desfecho de referência. A população avaliada 

compreendeu todas as crianças menores de 36 meses registradas nos prontuários de atendimento das duas 

unidades básicas de saúde existentes na favela, conhecidas como Coelhos I e Coelhos II e representadas, 

segundo os cadastros dos dois serviços, por 310 crianças, localizadas e pesquisadas, configurando, portanto, 

uma cobertura de 100% em relação ao universo cadastrado. Apresentadas sob a forma de gráficos e tabelas, 

as análises foram expressas como correlação (Spearman), razões de prevalências brutas e ajustadas 

(Poisson) compondo, finalmente, um modelo estatístico final representando o conjunto de fatores que, após 

o ajuste (análise multivariada) se mostraram associadas ao desfecho, ao nível de significância < 0,05. 

Resultados: Como principais resultados, destaca-se que o início precoce de amamentação foi de 60,2% 

(127/211), a prevalência do AME até 180 dias correspondeu a 32,9% (72/219), a amamentação continuada até 

um ano foi de 43,5% (10/23), enquanto a amamentação continuada até os dois anos alcançou 33,3% (12/36). 

Na correlação entre o início do uso de chupeta e a duração do aleitamento, seja exclusivo ou não, obteve-se 

os coeficientes rs=0,3581 (p=0,0001) e rs=0,2478 (p=0,0057), respectivamente. Dos 22 grupos de variáveis 

estudadas, tendo como desfecho o AME, permaneceram no modelo final: idade materna > 36 anos (p = 

0,0005), a visita domiciliar após alta da maternidade (p = 0,003), o sexo masculino da criança (p = 0,029) e a 

não utilização de chupeta (p < 0,0001). Conclusão: Os resultados descritivos dos diferentes tipos de 

amamentação se equivalem às estatísticas mundiais publicadas pelo Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF) e são mais favoráveis que os valores obtidos em inquéritos no Nordeste. O uso da chupeta 

esteve relacionado com a interrupção do AME aos seis meses de vida e com a duração do aleitamento 

materno, seja exclusivo ou não. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno;Atenção Primária à Saúde;Chupetas;Estudos Transversais;Fatores de 

risco;Desmame precoce. 

ABSTRACT: Introduction: Despite the scientific consensus and systematic recommendation on the benefits of 

breastfeeding to the mother, child, family and environment, the current practice in the first months and years 

of live are far from achieving the present recommendation. In addition, in families living in subnormal urban 

cluster  (traditionally  known  as  favelas)  where  there  are  marked  socioeconomic  and  environmental 

inequalities, where the practice of breastfeeding can be considered fundamental for the future of these 

children, specific studies on the subject are still not available. Objective: To describe and analyze feeding 

practices indicators related to breastfeeding among 0 to 3 years old children derived from families living in an 

urban  ecosystem  characterized  by  peculiarly  adverse  socioeconomic  and  environmental  conditions:  a 

subnormal urban cluster, traditionally called favela. Method: A crosssectional study based on a database 

form a survey entitled "Child development in a subnormal urban cluster (favela) in Recife, PE", a census 

study, carried out between July and October 2015. Variables related to breastfeeding practice, women’s 

sociodemographic conditions, obstetric history and children’s biological variables were selected, composing 

an ad hoc file. For descriptive purposes, the concepts and criteria for classification proposed by the World 

Health  Organization  Expert  Committee  were  used,  defining  four  types  of  breastfeeding  practices:  early 

initiation of breastfeeding (proportion of children born in the last 24 months, prior to the interview, who were 

put to the breast within one hour of birth); exclusive breastfeeding (EBF) up to 180 days (proportion of infants 

0–5 months of age who received only breast milk during the previous day); continued breastfeeding at 1 year 

(proportion of children 12–15 months of age who received breast milk during the previous day) and, finally, 

continued breastfeeding at 2 years (proportion of children 20–23 months of age who received breast milk 

during the previous day). For analytical purposes, adopting as outcome EBF at 6 months, an inventory of the 

families’ socioeconomic and environmental factors, mother’s obstetric history and basic health care access 

offered  and  demanded  locally  or  referred  was  undertaken,  composing  22  groups  of  continuous  and 

categorical explanatory variables that, hypothetically, could be associated with EBF as a reference outcome. 

The sample consisted of all children under the age of 36 months registered in medical records of the two 

 



  

basic health units of the favela, known as Coelhos I and Coelhos II. There were 310 children, according to the 

registers of the two services. All of them were found and researched, thus, configuring coverage of 100% in 

relation to the registered children. The analyses were presented as graphs and tables and expressed as 

Spearman’s correlation and crude and adjusted prevalence ratios (Poisson) composing a final statistical 

model that represented the set of factors, that, after adjustment (multivariate analysis) were associated with 

the outcome at a significance level of <0.05. Results: As main results, the prevalence of early initiation of 

breastfeeding, exclusive breastfeeding up to 180 days, continued breastfeeding at 1 year and continued 

breastfeeding at two years were respectively, 60.2% (127/211), 32.9% (72/219), 43.5% (10/23) and 33.3% 

(12/36). There was a correlation between initiation of pacifier usage and duration of either exclusive, 

rs=0.3581 (p=0.0001) or non-exclusive breastfeeding, rs=0.2478 (p=0.0057). Maternal age > 36 years (p = 

0.0005), home visit after postpartum discharge (p = 0.003), having had a male baby (p = 0.029) and not being a 

pacifier user (p =< 0.0001) remained in the final model of the 22 variables studied, having EBF as outcome. 

Conclusion: The descriptive results of the different types of breastfeeding are similar to the world statistics 

published by the United Nations Children's Fund (UNICEF), but more favourable than those obtained in 

surveys in the Northeast. The use of pacifier was associated with the interruption of EBF at six months of age 

and with the duration of exclusive or non-exclusive breastfeeding. 

KEYWORDS: Breast Feeding;Primary Health Care;Pacifiers, Cross-Sectional Studies;Risk Factors;Weaning. 
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RESUMO: INTRODUÇÃO: Recém-nascidos pré-termo apresentam comprometimento no desenvolvimento da 

função  muscular  e  do  tônus  muscular.  O  posicionamento  em  “redinha”  (hammock)  surge  como  uma 

alternativa   com   potenciais   benefícios   sobre   estas   condições.   OBJETIVO:   Investigar   o   efeito   do 

posicionamento em redinha na atividade eletromiográfica dos músculos flexores em recém-nascidos pré- 

termo. MÉTODOS: Ensaio clínico randomizado, com recém nascidos pré-termo divididos aleatoriamente em 

um grupo controle (n = 32), que recebera cuidados de rotina e um grupo intervenção (n = 30), que fora 

colocados em uma rede de bebê adaptada à incubadora. Eletromiografia de superfície (EMG) foi usada para 

registrar a atividade muscular do bíceps braquial e dos isquiotibiais; frequência cardíaca (FC), frequência 

respiratória (FR) e saturação periférica de oxigênio (SpO2) foram medidos. A EMG foi registrada em três 

momentos: imediatamente antes (0h); 24h após a intervenção; 24h após suspensão da intervenção (48h). 

Para  análise,  os  registros  de  EMG  foram  transformados  em  valores  de  Root  Mean  Square  (RMS)  e 

normalizados. RESULTADOS: RMS aumentou após 24 horas de posicionamento em rede (p = 0,012 para 

bíceps braquial; p <0,001 para isquiotibiais) e permaneceu constante nas 24h posteriores. No grupo controle 

não houve diferença estatística. Os valores de FC e FR não mostraram diferença significativa; SpO2 foi maior 

às 24h (p <0,001) e 48 h (p <0,001). CONCLUSÕES: O uso de redinhas em recém nascidos prematuros melhora 

a função muscular indicando aumento do tônus muscular de músculos flexores, o que poderia facilitar a 

postura corporal do neonato. 

PALAVRAS-CHAVE: eletromiografia;prematuro;posicionamento do paciente;tônus 

ABSTRACT: BACKGROUND: Preterm newborns have a high risk of impaired development of muscle function 

and  muscle  tone.  Baby  hammocks  can  be  used  as  an  alternative  position  with  potential  benefits. 

 



  

OBJECTIVES: To investigate the effect of hammock positioning on the electromyographic activity of flexor 

muscles in preterm newborns. METHODS: Preterm infants were randomly allocated and divided into a 

control group (n = 32), that received routine service care and an intervention group (n = 30), that were placed 

in a baby hammock adapted to the incubator. Surface electromyography (emg) was used to record muscle 

activity of brachial biceps and hamstrings; heart rate (HR), respiratory rate (RR) and peripheral oxygen 

saturation (SpO2) were measured. The emg activity was recorded in three moments: immediately before 

(0h); 24h after intervention; 24h thereafter without any intervention (48h). For data evaluation, the emg 

recordings were transformed to Root Mean Square (RMS) values and normalized. RESULTS: RMS increased 

over the first 24 hours post hammock positioning (p=0.012 for brachial biceps; p<0.001 for hamstrings) and 

remained constant thereafter. In control group there was not statistical difference. Values of HR and RR 

showed no significant difference; SpO2 were greater at 24h (p<0.001) and 48h (p<0.001). CONCLUSIONS: Use 

of hammocks with preterm newborns improves muscle function indicating an increase in flexor muscle tone 

that could facilitate the infant body posture. 

KEYWORDS: baby hammock;electromyography;infant;muscle tone;preterm 
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CUSTO DO TRATAMENTO DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO SOB DIFERENTES MÉTODOS DE CUSTEIO 

Autor: CANDICE AMORIM DE ARAUJO LIMA SANTOS 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: TESE Data da DEFESA: 06/10/2017 

RESUMO: Introdução: O câncer do colo do útero é a terceira neoplasia mais comum na população feminina 

no Brasil e seu tratamento vem ocasionando um impacto econômico cada vez maior na sociedade. Os custos 

com câncer apresentam uma distribuição heterogênea nos diversos países. Os métodos de custeio podem 

ser diferentes, sendo o microcusteio mais trabalhoso, contudo mais preciso e o macrocusteio menos exato, 

porém mais simples de ser  conduzido.  Objetivos:  realizar  uma  revisão  sistemática  de  estudos  sobre  os 

métodos    de    custeio    utilizadosnotratamentodocâncerdocolodeúteroinvasivo(CCU)nomundo,apuraros 

custosdotratamentoanualporpacientecomCCU,sobdiferentesmétodos,emumcentro de oncologia no Brasil e 

estimar os custos deste tratamento para o Brasil. Métodos: foi realizada uma revisão sistemática de estudos 

publicados sobre os métodos de custeio utilizados para apurar os custos do tratamento do CCU, em diversas 

regiões. Em seguida foi conduzido um estudo prospectivo de análise de custos, em uma amostra constituída 

por 134 mulheres diagnosticadas com CCU, acompanhadas entre maio de 2014 e julho de 2016 em um 

hospital  terciário  em  Recife,  Brasil.  Os  custos  diretos  médicos,  diretos  não  médicos  e  indiretos  foram 

coletados, durante o período do estudo, sob a perspectiva da sociedade. O custo anual por paciente foi 

descrito em dólar internacional (I$) para a revisão sistemática e em dólar americano (US$) para a análise de 

custos, ambos ajustados ao ano de 2016. A partir do caso base foram realizadas estimativas para o Brasil. 

Resultados:ArevisãosistemáticarevelouqueocustomédiodotratamentodoCCUentre os países estudados foi I$ 

16,390.15, representando uma mediana de 61,4% do Produto 

InternoBruto(PIB)percapitadecadapaísondeoestudofoirealizado.Opercentualque o custo do tratamento do 

CCU representou ao PIB per capita destes países não varioude acordo com os métodos de custeio (p=0,522), 

mas encontramos que em países de renda média o custo do tratamento do CCU foi proporcionalmente 

maior do que nos países de renda alta (p=0,032). Na análise de custo foram apurados os custos diretos 

 



registrados nos prontuários das mulheres e os custos indiretos por meio de entrevistas face a face no 

momento da consulta no ambulatório e durante o internamento. O custo anual do 

tratamentodoCCUporpacientefoideUS$2,219.73(ouI$3,591.72).Oscustosmédicos diretos foram responsáveis  

por 81,2% destes e os custos indiretos 15,3%. Dentre as modalidades terapêuticas, 38,2% dos custos foram 

alocados na radioterapia e 27,4% na quimioterapia ambulatorial. Encontramos diferença entre as 

metodologias de custeio empregadas e deste modo ao utilizar o microcusteio (que representou os custos 

para a instituição (IMIP)) os custos do tratamento foram maiores do que quando aplicamos o macrocusteio 

(que representou como proxi, os custos para o pagador Sistema Único de Saúde(SUS)) 

(US$581,985.75vs.US$523.218,22,p=0,0237).Ocustoestimadoparao Brasil para um ano de tratamento do CCU 

na população atendida pelo SUS utilizando o caso base, foi de US$25,954,195.04. Conclusões: os custos do 

tratamento do CCU encontrados na revisão sistemática, representaram uma parcela maior do produto 

interno bruto (PIB) per capita nos países mais pobres quando comparados aos países mais ricos e as 

diferentes metodologias de 

custeionãointerferiramnosresultados.Oscustosmédicosdiretosencontradosnaanálise de custos revelaram 

subfinanciamento do SUS no tratamento do CCU pela perspectiva de um centro de oncologia público. Estas 

estimativas poderiam ser aplicadas em estudos de custo efetividade relacionados ao tratamento e 

prevenção doCCU. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Custo da doença;Custos e análise de custos;Neoplasias cervicais 

ABSTRACT:  Introduction:  Uterine  cervical  cancer  is  the  third  most  common  neoplasm  in  the  female 

populationinBrazilanditstreatmentisleadingtoincreasedeconomicimpactonsociety.   Cancer   costs   have   a 

heterogeneous distribution across countries and the costing methods may be different with microcosting 

more laborious yet more accurate and macrocosting less accurate but simpler toconduct. Objectives: To 

conduct a  systematic  review of  studies  on  the  costing methods  used  in 

thetreatmentofinvasivecervicalcancer(ICC)intheworld,todeterminetheannualICC 

treatmentcostsperpatientunderdifferentmethodsinanoncologycenterinBrazilandto estimate the costs of this 

treatment  forBrazil.  Methods:Asystematicreviewofpublishedstudiesoncostingmethodsusedtodetermine  the 

ICC treatment costs in several regions was carried out. A prospective cost-analysis study was conducted, in a 

sample of 134 women diagnosed with ICC, followed between May 2014 and July 2016 at a tertiary hospital in 

Recife, Brazil. Direct medical, non- medical and indirect costs were collected during the study period from a 

societal       perspective.TheannualcostperpatientwasdescribedinI$forthesystematicreviewand 

inUS$forthecostanalysis,bothadjustedfortheyear2016.Fromthebasecaseestimates   were   made   for   Brazil. 

Results: The systematic review revealed that the mean ICC treatment cost among the countries studied was 

I$ 16,390.15, representing  a   median    of 61,4%  of  the   Gross 

DomesticProduct(GDP)percapitaofeachcountrywherethestudywasconducted.The  percentage  that  the  ICC 

treatment costs represented to the per capita GDP of these countries did not vary according to the costing 

method   (p=0.522),   but   we  found    that  in   themiddle- 

incomecountriestheICCtreatmentcostwasproportionallyhigherthanin high-income countries (p = 0.032). In 

the cost analysis, direct costs were collected from the patients records and indirect costs were obtained 

through   face-to-face   interviews   at   the   time   of   the   outpatient   medical   appointments   and   during 

hospitalization. The annual ICC treatment cost per patient was US$ 2,219.73 (or I$ 3,591.72). Direct medical 

costs      accountedfor81.2%oftheseandindirectcosts15.3%.Amongthetherapeuticmodalities, 

38.2%ofthecostswereallocatedtoradiotherapyand27.4%tooutpatientchemotherapy.  We  found  a  difference 

between the costing methodologies employed and thereforewhen using microcosting (which represented 

the costs to the institution (IMIP)) the treatment costs were higher than when applying the macrocosting 

(which represented as proxy, costsforthepayer(UnifiedHealthSystem(SUS))(US$581,985.75vs.US$523,218.22, 

p=0.0237).TheestimatedcostforBrazilforoneyearofICCtreatmentinthepopulation  covered  by  SUS  using  the 

base        case         was      US$25,954,195.04. 

Conclusions:TheICCtreatmentcostsfoundinthesystematicreviewrepresentedalarger  share  of  the  GDP  per 

capita in the poorest countries, and the different costing methodologies did not interfere in the results. The 

direct medical costs found in the cost analysis revealed underfunding of the SUS in the ICC treatment from 

the perspective of a public oncology center. These estimates could be applied in cost-effectiveness studies 

related to the treatment and prevention ofICC. 

KEYWORDS: Cost of illness;Costs and cost analysis;Systematic review;Uterine cervical neoplasms 
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EFEITO DE CURTO PRAZO DA POSIÇÃO CANGURU SOBRE A ATIVIDADE ELETROMIOGRÁFICA E 

PARÂMETROS MICROCIRCULATÓRIOS DE RECÉM-NASCIDOS PRÉ-TERMO 

Autor: KAISA TROVAO DINIZ 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: TESE Data da DEFESA: 31/08/2017 

RESUMO: Introdução: O Método Canguru (MC) é uma modalidade de atenção à saúde do recém-nascido pré- 

termo (RNPT) com importantes benefícios clínicos. Sua característica principal é a Posição Canguru. Muitos 

efeitos promovidos pelo MC, especialmente em curto prazo, tem sido atribuídos ao contato pele-a-pele 

promovido pela Posição Canguru. Objetivo: Avaliar o efeito de curto prazo da Posição Canguru sobre a 

atividade  eletromiográfica  e  parâmetros  microcirculatórios  de  RNPT.  Métodos:  Foi  realizado  um  ensaio 

clínico  (registrado  no  ClinicalTrials.gov-  NCT02849665)  no  Instituto  de  Medicina  Integral  Prof.  Fernando 

Figueira (IMIP), Brasil, no período de janeiro a julho de 2017, com 44 RNPT randomizados em dois grupos: 

Grupo Canguru (n=21) formado por RNPT submetidos à Posição Canguru e Grupo Controle (n=23) formados 

por  RNPT  não  submetidos  à  Posição  Canguru.  No  Grupo  Canguru,  a  atividade  eletromiográfica  e  os 

parâmetros  microcirculatórios  (fluxo  sanguíneo,  saturação  tecidual  de  oxigênio  e  temperatura)  foram 

avaliados em três momentos: antes da submissão à Posição Canguru pela primeira vez desde o nascimento 

(T0), após uma hora de Posição Canguru (T1) e, por último, após duas horas (T2) de Posição. No grupo 

controle também foram realizadas três avaliações em momentos correspondentes, entretanto o RNPT não 

era submetido à Posição entre os intervalos de avaliação. O sinal eletromiográfico foi transformado em Root 

Mean Square (RMS) (microvolts) e normalizado (%). Para comparar a média das variáveis entre as três 

avaliações de um mesmo grupo, foi realizada a Análise de Variância para Medidas Repetidas (ANOVA) para 

dados paramétricos ou o teste Kruskal Wallis para dados não paramétricos. Quando significante, foram 

feitas comparações múltiplas post hoc pelos testes de Tukey e Dunn. O erro alfa para rejeição da hipótese 

nula foi de p<0,05. Resultados: Para o Grupo Canguru, os valores do RMS do bíceps braquial foram diferentes 

entre os três momentos de avaliação (p<0,001): aumentando entre a primeira (T0) e a segunda (T1) avaliação 

(p<0,05) e entre a segunda (T1) e a terceira (T2) (p<0,05). Nos isquiostibiais, os valores do RMS também foram 

diferentes  entre  os  momentos  avaliados  (p=0,004):  aumentando  da  primeira  (T0)  para  a  terceira  (T2) 

avaliação (p<0,05). No Grupo Controle, não foram encontradas diferenças estatísticas entre os valores do 

RMS nos momentos de avaliação, tanto para o bíceps braquial como para os isquiotibiais. Os valores do fluxo 

sanguíneo foram diferentes entre os momentos avaliados no Grupo Canguru (p=0,004): aumentando entre a 

primeira  (T0)  e  a  segunda  (T1)  avaliação  (p<0,05),  não  sendo  encontrada  diferença  estatística  entre  os 

momentos avaliados no Grupo Controle. Conclusão: A Posição Canguru induziu a um aumento do RMS no 

bíceps braquial e nos isquiotibiais, bem como um aumento do fluxo sanguíneo de RNPT. 

PALAVRAS-CHAVE: Método Canguru;Prematuro;Eletromiografia;Microcirculação 

ABSTRACT: Background: The Kangaroo Method (MC) is a modality of health care for the preterm newborn 

(PTNB) with important clinical benefits. Its main feature is the Kangaroo Position. Many effects promoted by 

MC, especially in the short term, have been attributed to skin-to-skin contact promoted by the Kangaroo 

Position. Objective: To evaluate the short-term effect of Kangaroo Position on electromyographic activity and 

microcirculatory parameters of PTNB. Methods: A clinical trial was realized (Registered in ClinicalTrials.gov- 

NCT02849665) at the Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP), Brazil, from January to 

July 2017, with 44 RNPT randomized into two groups: Kangaroo Group (n = 21) formed by PTNB submitted to 

Kangaroo Position and Control Group (n = 23) formed by PTNB not submitted to Kangaroo Position. In the 

Kangaroo Group, the electromyographic activity and the microcirculatory parameters (blood flow, tissue 

 



  

oxygen saturation and temperature) were evaluated in three moments: before submission to the Kangaroo 

Position for the first time since birth (T0), after one hour of Kangaroo Position (T1) and, finally, after two 

hours (T2) of Position. In the control group, three evaluations were also performed at corresponding 

moments, however the PTNB was not submitted to the Position between the evaluation intervals. The 

electromyographic signal was transformed in Root Mean Square (RMS) (microvolts) and normalized (%). To 

compare the mean of the variables among the three evaluations of the same group, we performed the 

Analysis of Variance for Repeated Measures (ANOVA) for parametric data or the Kruskal Wallis test for non- 

parametric data. When significant, multiple post hoc comparisons were made by the Tukey and Dunn tests. 

The alpha error for rejection of the null hypothesis was p <0.05. Results: For the Kangaroo Group, the RMS 

values of the brachial biceps were different between the three moments of evaluation (p <0.001): increasing 

between the first (T0) and the second (T1) evaluation (p <0.05) and increasing between the second (T1) and 

the third valuation (T2) (p <0.05). In the ischiatibial, RMS values were also different between the evaluated 

moments (p = 0.004): increasing from the first (T0) to the third (T2) evaluation (p <0.05). In the Control Group, 

no statistical differences were found between the RMS values at the moments of evaluation for both the 

biceps brachial and the hamstrings. The values of blood flow were different between the moments evaluated 

in the Kangaroo Group (p = 0.004): increasing between the first (T0) and the second (T1) evaluation (p <0.05), 

and no statistical difference was found between the moments evaluated in the Control Group. Conclusion: 

The Kangaroo Position induced an increase in RMS in the biceps brachial and hamstrings, as well as an 

increase in the blood flow of PTNB. 

KEYWORDS: Kangaroo Mother Care Method;Preterm infants;Electromyography;Microcirculation. 
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EFEITO DO EXERCÍCIO FÍSICO AQUÁTICO NO DIABETES MELLITUS GESTACIONAL: ENSAIO CLÍNICO 

Autor: JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: TESE Data da DEFESA: 01/09/2017 

RESUMO: Introdução: a prática de exercício físico regular tem sido considerada como uma das medidas mais 

importantes para a prevenção e controle do DM tipo 2 (DM2) e suas morbidades relacionadas. Estudos tem 

sido desenvolvido para avaliar o impacto e a segurança do exercício no tratamento do diabetes mellitus 

gestacional (DMG). Objetivo: avaliar os efeitos agudos do exercício físico aquático na glicemia, parâmetros 

hemodinâmicos  maternos  e  frequência  cardíaca  fetal  em  gestantes  com  diabetes  mellitus  gestacional. 

Metodologia: ensaio clínico, não-randomizado, realizado no Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando 

Figueira – IMIP, Recife, Pernambuco, Brasil, entre abril e dezembro de 2016. Foram incluídas 70 gestantes 

alocadas em dois grupos: gestantes com (35) e sem DMG (35). Foram incluídas gestantes maiores de 18 anos; 

idade gestacional entre a 26ª e 32ª semanas; sedentária; e estação única e foram excluídas aquelas com 

doença renal ou colagenoses; história prévia de DMG; diabetes tipo 1 ou tipo 2; hipertensão arterial grave; 

trabalho de parto; sangramento vaginal; déficit cognitivo, auditivo, visual ou motor severamente limitante, 

atestado por um médico especialista; afecções cutâneas; infecção urinária; condições fetais e/ou maternas 

 



  

adversas). Para caracterização da amostra foram mensuradas as variáveis: idade materna; procedência; 

viver com companheiro; escolaridade; ocupação; renda familiar per capita; alcoolismo; tabagismo; idade 

gestacional; paridade; peso materno; altura materna; e índice de massa corpórea. Os desfechos primários 

considerados foram: glicemia; pressão arterial (PA); frequência cardíaca (FC); saturação de oxigênio (SpO2); 

frequência respiratória (FR); e frequência cardíaca fetal (FCF). Todas as gestantes foram submetidas a uma 

sessão de exercício físico aquático baseada nas recomendações da American College of Obstetricians and 

Gynecologists(ACOG), composta por cinco fases: alongamento e aquecimento, exercícios aeróbicos, 

exercícios de fortalecimento muscular, desaquecimento e relaxamento. Para comparação entre os grupos 

foram calculadas estatísticas descritivas, testes t de student pareado (intragrupo) e para amostras 

independentes (intergrupo). Em todas as análises foi adotado um nível de significância de 0,05. O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IMIP (CAAE15469113.0.0000.5201). Resultados: na análise 

intragrupo, antes e depois da intervenção, verificou-se um aumento significante na média da FR (21,1±3,3 

irpm vs 23,1±2,9 irpm; p=0,003) e uma diminuição na média da glicemia materna (94,1±10,9 mg/dL vs 

78,6±7,7 mg/dL p<0.001) nas gestantes com DMG. Enquanto, nasgestantes sem DMG houve um aumento 

significante na média da PAS (115,7±12,7 mmHg vs 120.3±12.0 mmHg; p=0.01) e na FR (23,2±10,3 irpm vs 

24,5±9,3 irpm; p=0,042) e uma diminuição na média da glicemia materna (90,7±15,6mg/dL vs 82,3±15,3 

mg/dL; p<0.001). Na análise intergrupo, observou-se uma diferença na média antes e depois da intervenção 

com uma queda da glicemia materna mais acentuada nas gestantes com DMG (-15.5 mg/dL vs -8.5 mg/dL; 

p=0,007). Os demais parâmetros avaliados não apresentaram diferença significativa quando comparados 

intragrupo e intergrupo. Potenciais efeitos adversos da intervenção não foram observados em nenhuma das 

gestantes estudadas. Conclusões: o protocolo de exercício físico aquático proposto é capaz de promover 

respostas agudas, metabólicas e hemodinâmicas maternas e fetal, em gestantes com e sem DMG, dentro de 

parâmetros seguros para populaçãoavaliada. ClinicalTrials.gov ID: NCT02931656 

PALAVRAS-CHAVE: gravidez;exercício físico aquático;diabetes gestacional. 

ABSTRACT: Introduction: The practice of regular physical exercise has been considered as one of the most 

important measures for the prevention and control of type 2 DM (DM2) and its related morbidities. Studies 

have been developed to evaluate the impact and safety of exercise in the treatment of gestational diabetes 

mellitus (GDM). Objective: to evaluate the acute effects of aquatic physical exercise on glycemia, maternal 

hemodynamic  parameters  and  fetal  heart  rate  in  pregnant  women  with  gestational  diabetes  mellitus. 

Methodology:non-randomized  clinical  trial,  carried  out  at  the  Instituto  de  Medicina  Integral  Professor 

Fernando Figueira - IMIP, Recife, Pernambuco, Brazil, between April and December 2016. We included 70 

pregnant women into two groups: pregnant with (35) and without GDM (35). Pregnant women were older 

than 18 years; gestational age between the 26 and 32 weeks; sedentary; and single pregnancy. Those with 

kidney disease or collagen disorders; previous history of GDM; type 1 or type 2 diabetes; severe arterial 

hypertension; in labor; presenting vaginal bleeding; severely limiting cognitive, auditory, visual or motor 

deficit, attested by a medical specialist; skin affections; urinary infection; fetal and/or maternal conditions 

were  excluded.  To  characterize  the  sample,  the  following  variables  were  measured:  maternal  age; 

provenance;  living  with  partner;  schooling;  occupation;  family  income  per  capita;  alcoholism;  smoking; 

gestational age; parity; maternal weight; maternal height; and body mass index. The primary outcomes 

considered were: blood glucose; blood pressure (BP); heart rate (HR); oxygen saturation (SpO2); respiratory 

frequency (RF); and fetal heart rate (FHR). All the pregnant women underwent a session of aquatic physical 

exercise based on the recommendations of the American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), 

consisting  of  five  phases:  stretchingand  warming  up,  aerobic  exercises,  muscle  strengthening  exercises, 

cooling  and  relaxation.  For  comparison  between  groups,  descriptive  statistics,  paired  student  t  tests 

(intragroup) and independent samples (intergroup) were calculated. A significance level of 0.05 was used for 

all analyzes. The study was approved by the Research Ethics Committee of IMIP (CAAE15469113.0.0000.5201). 

Results: In the intragroup analysis, before and 

aftertheintervention,therewasasignificantincreaseinmeanRR(21.1±3.3ripmvs 

23.1±2.9ripm,p=0.003)andadecreaseinmeanofmaternalbloodglucose(94.1± 10.9 mg/dl vs 78.6 ± 7.7 mg/dl p 

<0.001) in pregnant women with GDM. Meanwhile, in pregnant women without GDM, there was a significant 

increase in mean SBP (115.7 ± 12.7 mmHg vs 120.3 ± 12.0 mmHg, p = 0.01) and in RR (23.2 ± 10.3 irpm vs 24.5 ± 

9.3 irpm, p = 0.042) and a decrease in mean maternal glycemia (90.7 ± 15.6 mg/dl vs 82.3± 15.3 mg/dl, p 

<0.001). In the intergroup analysis, a difference in the mean before and after the intervention was observed 

with a more pronounced maternal glycemia decrease in pregnant women with GDM (-15.5 mg / dl vs -8.5 mg / 

dl, p = 0.007). The other parameters evaluated did not present significant difference when compared 

intragroup and intergroup. Potential adverse effects of the intervention were not observed in any of the 

pregnant women studied. Conclusions: The proposed aquatic physical exercise protocol is able to promote 

 



  

acute responses, metabolic and hemodynamic, maternal and fetal, in pregnant women with and without 

GDM, within safe parameters in the population evaluated. ClinicalTrials.gov ID: NCT02931656 

KEYWORDS: pregnancy;aquatic physical exercise;Gestational diabetes 
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EFEITOS DA VENTILAÇÃO COM PRESSÃO DE SUPORTE COM DOIS NÍVEIS DE PRESSÃO POSITIVA 

EXPIRATÓRIA FINAL EM UM MODELO EXPERIMENTAL DE SÍNDROME DO DESCONFORTO RESPIRATÓRIO 

AGUDO LEVE 

Autor: PAULO ANDRE FREIRE MAGALHAES 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: TESE Data da DEFESA: 23/01/2017 

RESUMO: Introdução: Ventilação mecânica assistida tem sido sugerida para minimizar o desenvolvimento de 

lesão pulmonar induzida por ventilação mecânica (VILI) na Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo 

(SDRA). No entanto, a respiração espontânea pode exacerbar a lesão pulmonar, aumentar a assincronia 

paciente- ventilador e o esforço respiratório. Nós hipotetizamos que o nível de pressão positiva expiratória 

final (PEEP) deve ser cuidadosamente ajustado durante ventilação mecânica assistida para reduzir VILI. 

Objetivo: Comparar os efeitos biológicos e mecânicos da respiração espontânea na modalidade pressão de 

suporte ventilatório com pressão controlada com dois diferentes níveis de PEEP sobre os pulmões em um 

modelo experimental de SDRA leve. Métodos: Design, configuração e participantes: Trinta e cinco ratos 

Wistar (peso 310 ± 19g) receberam lipopolissacarídeo de Escherichia coli intratraquealmente para indução de 

SDRA  leve.  Após  24  horas,  os  animais  foram  anestesiados  e  alocados  aleatoriamente  para  ventilação 

controlada por pressão (PCV) (n = 14) ou ventilação com suporte de pressão (PSV), (n = 14). Cada grupo foi 

adicionalmente atribuído a níveis baixos de PEEP (2 cmH2O, P2) ou moderados (5 cmH2O, P5). O volume 

corrente foi mantido constante (VT = 6 mL / kg). Adicionalmente, 7 animais não ventilados (NV) foram 

utilizados para análise post- mortem. Principais medidas de desfecho: Mecânica pulmonar, gases sanguíneos 

arteriais, escore dano alveolar difuso (DAD) e marcadores biológicos associados à inflamação [interleucina 

(IL)-6 e quimiocina quimioatraente para neutrófilos induzido por citocinas 1 (CINC-1)] e lesão de células 

epiteliais de tipo II pela proteína purfactante B SP-B). Resultados: A oxigenação melhorou em todos os 

grupos independentemente da estratégia ventilatória. PCV e PSV, P5 comparado com P2, mantiveram a 

integridade epitelial, medida pela expressão de E-caderina. No PSV, P5 comparado com P2, a pontuação de 

DAD reduzida [mediana (intervalo interquartil) 11 (8,5-13,5) vs. 23 (19-26), p <0,05)] e as expressões de IL-6 e 

CINC-1 (p = 0,02 para ambos), enquanto aumentava a expressão de mRNA de SP-B (p = 0,03), o que sugeria 

proteção  de  danos  de  células  epiteliais  de  tipo  II.  O  PSV  apresentou  pico  mais  baixo  e  pressões 

 



  

transpulmonares médias em relação ao PCV (p = 0,04 e p = 0,0002, respectivamente) em P5. Conclusões: Em 

animais experimentais com SDRA leve, apenas a modalidade PSV ajustada com PEEP=5 cmH2O melhorou as 

respostas biológicas e mecânicas sobre os pulmões, com redução dos danos pulmonares e dos marcadores 

inflamatórios, mantendo a integridade das células epiteliais. 

PALAVRAS-CHAVE: Mecânica Respiratória, Respiração Artificial, Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo, 

Lesão Pulmonar Induzida por Ventilação Mecânica. 

ABSTRACT: Introduction: Assisted mechanical ventilation has been suggested to minimize the development of 

ventilator  associated  lung  injury  (VALI)  by  increasing  lung  volume  and  reducing  atelectasis  in  Acute 

Respiratory  Distress  Syndrome  (ARDS).  However,  spontaneous  breathing  during  assisted  mechanical 

ventilation  may  exacerbate  lung  injury  by  increasing  patient-ventilator  asynchrony  and  rapid  shallow 

breathing. We hypothesized that the level of positive end-expiratory pressure (PEEP) should be carefully 

setting during assisted mechanical ventilation to reduce VALI. Objective: To compare pressure support with 

pressure  controlled  ventilations  with  two  different  PEEP  levels  in  mild  ARDS.  Design,  Setting,  and 

Participants: Thirty-five Wistar rats (weight 310±19g) received E. coli lipopolysaccharide (LPS) intratracheally. 

After 24 hours, animals were anesthetized and randomly allocated to either pressure-controlled ventilation 

(PCV)] (n=14) or pressure-support ventilation (PSV), (n=14). Each group was further assigned to low (2 cmH2O, 

P2) or moderate (5 cmH2O, P5) PEEP levels. Tidal volume was kept constant ( 6 mL/kg). Additional non- 

ventilated (NV) animals (n=7) were used for post-mortem analysis. Main outcome measures: Lung mechanics, 

arterial  blood  gases,  diffuse  alveolar  damage  (DAD)  score  and  biological  markers  associated  with 

inflammation  [interleukin  (IL)-6,  and  cytokine-induced  neutrophil  chemoattractant,  CINC-1]  and  type  II 

epithelial cell damage (surfactant protein-B, SP- B) were evaluated. Results: Oxygenation improved in all 

groups regardless of ventilatory strategy. In PCV and PSV, P5 compared to P2, maintained epithelial integrity 

measured by E-cadherin expression. In PSV, P5 compared to P2, reduced DAD score [median (interquartile 

range) 11 (8.5-13.5) vs. 23 (19-26), p<0.05)] and the expressions of IL-6 and CINC-1 (p=0.02 for both), while 

increasing SP-B mRNA expression (p=0.03) which suggested type II epithelial cell damage protection. PSV 

yielded  lower  peak  and  mean  transpulmonary  pressures  compared  to  PCV  (p=0.04  and  p=0.0002, 

respectively) in P5. Conclusions: In experimental animals with mild ARDS, just the PSV modality adjusted with 

PEEP = 5 cmH2O was able to improve the biological and mechanical responses to the lungs, reducing lung 

damage and inflammatory markers, maintaining epithelial cell integrity. 

KEYWORDS:  Respiratory  Mechanics;Respiration,  Artificial;Acute  Respiratory  Distress  Syndrome;Ventilator- 

Induced Lung Injury. 
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Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: TESE Data da DEFESA: 19/06/2017 

RESUMO: Introdução: a gestação, associada ou não ao excesso de peso pré-gravídico, induz ao acúmulo de 

tecido adiposo, com maior risco de deposição de gordura, da concepção até o pós-parto. A obesidade 

abdominal  parece  ser  o  melhor  preditor  de  obesidade  e  doenças  metabólicas  na  gravidez  e,  quando 

associada a outros aspectos, como a elevação de triglicerídeos, glicemia e pressão arterial em repouso e a 

diminuição dos níveis de lipoproteínas de alta densidade, caracteriza esse transtorno complexo que é a 

síndrome metabólica (SM).Objetivo: determinar a frequência de SM e os fatores associados à síndrome e às 

adiposidades   subcutânea   e   visceral   maternas   na   16ª   semana   de   gestação   e   no   pós-parto 

imediato.Métodos:foram realizados dois cortes transversais em uma coorte envolvendo 200 gestantes, sendo 

avaliadas 200 mulheres na 16ª semana de gestação e 187 no pós-parto imediato, que tiveram assistência pré- 

natal nas unidades básicas de saúde na cidade de Campina Grande/PB. As grávidas incluídas apresentavam 

idade gestacional até a 16ª semana, com feto vivo, receberam assistência pré-natal no serviço público e 

residiam na zona urbana. Foram excluídas as gestantes portadoras de diabetes antes da gravidez, doenças 

maternas crônicas, doenças psiquiátricas, mulheres com gestações múltiplas e malformações congênitas. A 

SM foi diagnosticada pelos critérios do National Choleterol Education Program Adult Treatment Panel III 

(NCEP/ATPIII)  e  avaliou-se  adiposidade  visceral  e  subcutânea  através  de  ultrassonografia.  Medidas 

antropométricas e análise bioquímica também foram avaliadas. Para análise estatística, foram utilizados os 

programasEpi-Info versão 7.2 e o Medcalc versão 15.4. Na análise dos dados foram obtidos percentuais para 

as variáveis categóricas, além de medidas de tendência central (média ou mediana) e de dispersão (desvio 

padrão ou intervalo interquartil) para as variáveis numéricas.Como as variáveis tiveram distribuição normal, 

confirmada através do teste de Kolmogorov-Smirnov, foi utilizado o teste t de Studentpara comparação das 

médias na 16ª semana e no pós-parto.Foram construídosmodelos finais de regressão logística stepwisepara 

identificação dos principais fatores associados à SM, incluindo inicialmente as variáveis que apresentaram 

um nível de significância de 20% na análise bivariada. Para avaliação dos fatores associados à adiposidade 

visceral e à adiposidade subcutânea, o coeficiente de correlação de Pearson foi utilizado para determinar a 

correlação  entre  cada  uma  das  variáveis  independentes  (características  biológicas,  sociodemográficas, 

obstétricas,   pressão   arterial,   variáveis   bioquímicas   e   variáveis   antropométricas)com   as   variáveis 

dependentes (adiposidade visceral e subcutânea na 16ª semana e no pós-parto). O modelo final de regressão 

linear  múltipla  incluiu  apenas  as  variáveis  que  persistiram  associadas  significativamente  ao  nível  de 

significância de 5%.Resultados: a frequência de SM no início da gestação foi de 3,0% e no pós-parto de 9,7% 

(p=0,01).Persistiram associados à SM, após regressão logística múltipla, o índice de massa corporal (IMC) pré- 

gestacional (p=0,04) e o colesterol lipoproteína de alta densidade (HDL-c) (p=0,02) na 16ª semana, além dos 

triglicerídeos  (p<0,00)  no  pós-parto  (p<0,00).  As  médias  de  adiposidade  visceral  foram  de  5,2±1,3  e 

5,6±1,6(p<0,00) na 16ª semana e no pós-parto, respectivamente, e as de adiposidade subcutânea de 2,3±0,8 e 

2,5±0,9,  nos  dois  períodos  (p=0,03).Houve  correlação  significativa  da  adiposidade  visceral  com  peso 

materno(r2=0,32; p<0,00), IMC (r2=0,28;p<0,00), insulina de jejum (r2=0,22;p<0,00), HOMA-IR(r2=0,18;p=0,01), 

dobras suprailíaca (r2=0,44;p<0,00)e tricipital (r2=0,21;p<0,00) circunferência abdominal (r2=0,31;p<0,00), de 

braço (r2=0,25;p<0,00) e de coxa (r2=0,15;p=0,03) na 16ª semana. No pós-parto, foi observada correlação com 

peso  (r2=0,32;p<0,00),  IMC  (r2=0,31;p<0,00),  dobra  suprailíaca  (r2=0,26;p<0,00),  tricipital  (r2=0,32;p<0,00), 

circunferência abdominal (r2=0,35;p<0,00) e de braço (r2=0,28;p<0,00). Para a adiposidade subcutânea, a 

correlação aconteceu com peso (r2=0,64;p<0,00), IMC (r2=0,65;p<0,00), insulina de jejum (r2=0,41;p<0,00), 

triglicerídeos   (r2=0,18;p=0,01),   HOMA-IR(r2=0,25;p<0,00),   dobra   suprailíaca   (r2=0,52;p<0,00),   tricipital 

(r2=0,55;p<0,00),     circunferência     abdominal     (r2=0,66;p<0,00),     de     braço     (r2=0,64;p<0,00)e     de 

coxa(r2=0,39;p<0,00)  na  16ª  semana.  No  pós-parto,  houve  correlação  com  peso  (r2=0,46;p<0,00),  IMC 

(r2=0,51;p<0,00),  ganho  ponderal  (r2=0,20;p<0,02),  insulina  de  jejum  (r2=0,17;p=0,05),  dobra  suprailíaca 

(r2=0,51;p<0,00),    tricipital    (r2=0,44;p<0,00),    circunferência    abdominal    (r2=0,53;p<0,00),    de    braço 

(r2=0,46;p<0,00)   e   de   coxa   (r2=0,33;p<0,00).   Após   análise   de   regressão   linear   múltipla,   apenas   a 

circunferência abdominal na 16ª semana e o IMC no pós-parto persistiram associados à adiposidade visceral. 

Em relação à adiposidade subcutânea, permaneceram como fatores associados na 16ª semana peso, HOMA- 

IR e dobra suprailíaca, e no pós-parto apenas a dobra suprailíaca. Conclusões: a frequência de SM foi elevada 

no pós-parto imediato, estando o IMC pré-gestacional e o HDL-c na 16ª semana, além dos triglicerídeos no 

pós-parto,  associados  à  sua  presença.Os  principais  fatores  preditores  da  adiposidade  visceral  foram 

circunferência abdominal na 16ª semana e IMC no pós-parto, enquanto os fatores preditores de adiposidade 

subcutânea foram HOMA-IR e dobra suprailíaca na 16ª semana e dobra suprailíaca no pós-parto. 

PALAVRAS-CHAVE: Gestação;Período pós-parto;Doenças metabólicas;Adiposidade;Gordura 

subcutânea;Obesidade abdominal. 

ABSTRACT: Introduction: Pregnancy, irrespective of the presence of excess weight prior to conception, results 

 



  

in an accumulation of adipose tissue, with the risk of fat deposition increasing between conception and the 

postpartum. Abdominal obesity appears to be the best predictor of general obesity and metabolic diseases in 

pregnancy and, when associated with other features, such as high triglyceride and glucose levels, high 

resting blood pressure and a decrease in high-density lipoprotein levels, characterizes this complex disorder 

known as the metabolic syndrome (MS). Objective: To determine the frequency of the MS and the principal 

factors associated with the syndrome and with subcutaneous and visceral fat thickness at the 16th week of 

pregnancy and in the immediate postpartum. Methods: Two cross-sections were performed on a cohort of 

200 pregnant women receiving prenatal care at basic health units in the city of Campina Grande, Paraíba, 

Brazil. All 200 women were evaluated at the 16th week of pregnancy and 187 were evaluated again in the 

immediate postpartum. The women included in the study had a gestational age ≤ 16 weeks at admission, 

were bearing a live foetus, were receiving prenatal care within the public healthcare network and lived in an 

urban area. Women with diabetes prior to conception, those with chronic diseases, psychiatric diseases, 

cases of multiple pregnancies and congenital malformations were excluded from the study. The MS was 

diagnosed in accordance with the criteria established by the National Cholesterol Education Program Adult 

Treatment Panel III (NCEP/ATPIII), and visceral and subcutaneous fat thickness was evaluated by 

ultrasonography. Anthropometric measurements and biochemical analyses were also evaluated. For the 

statistical analysis, Epi-Info, version 7.1.5 and Medcalc, version 15.6.1 were used. Percentages were obtained 

for the categorical variables and measures of central tendency (means or medians) and dispersion (standard 

deviation or interquartile range) for the numerical variables. As the distribution of the variables was normal, 

Student’s t-test was used to compare means at the 16th week and postpartum. Final stepwise logistic 

regression models were constructed to identify the principal factors associated with the MS, with all the 

variables associated at a significance level of 20% being initially included in the bivariate analysis. To 

evaluate the factors associated with visceral and subcutaneous adiposity, the Pearson correlation coefficient 

was used to determine the association of each one of the independent variables (biological, 

sociodemographic and obstetric characteristics, blood pressure, biochemical and anthropometric 

measurements) with the dependent variables (visceral and subcutaneous fat thickness at the 16th week and 

postpartum). The final model included only those variables that remained associated at a significance level 

of 5%. Results: The frequency of the MS was 3.0% in early pregnancy and 9.7% in the postpartum (p=0.01). 

Following multiple logistic regression, only pre-gestational body mass index (BMI) (p=0.04), high-density 

lipoprotein cholesterol (HDL-C) at the 16th week (p=0.02) and triglycerides in the postpartum (p<0,00) 

remained associated with the MS. Mean visceral fat thickness was 5.2 ± 1.3 cm and 5.6 ± 1.6 cm at the two 

evaluation moments (p<0,00), with mean subcutaneous fat thickness of 2.3 ± 0.8 cm and 2.5 ± 0.9 cm, 

respectively, at the same two moments (p=0.03). There was a correlation between visceral fat thickness and 

weight (r2=0,32; p<0.00), BMI (r2=0,28; p<0.00), fasting insulin (r2=0,22; p<0,00), Homeostatic Model 

Assessment of Insulin Resistance (HOMA-IR) (r2=0,18; p<0,00), suprailiac skinfold thickness, triceps skinfold 

thickness (r2=0,44; p<0,00; r2=0,21; p<0,00), and waist (r2=0,31; p<0.00), arm (r2=0,25; p<0.00) and thigh 

(r2=0,15; p=0.03) circumference at the 16th week. In the postpartum, a correlation was found with weight 

(r2=0,32; p<0,00), BMI (r2=0,31; p<0,00), suprailiac (r2=0,26; p<0,00) and triceps skinfold thickness (r2=0,32; 

p<0.00), and waist (r2=0,35; p<0.00) and arm circumference (r2=0,28; p<0.00). For subcutaneous fat thickness, 

the correlation was with weight (r2=0,64; p<0.00), BMI (r2=0,65; p<0,00), fasting insulin (r2=0,41; p<0.00), 

triglycerides (r2=0,18; p=0.01), HOMA-IR (r2=0,25; p<0.00), suprailiac (r2=0,52; p<0.00) and triceps skinfold 

thickness (r2=0,55; p<0.00), and waist (r2=0,66; p<0.00), arm (r2=0,64; p<0.00) and thigh (r2=0,39; p<0.00) 

circumference at the 16th week. In the postpartum, there was a correlation with weight (r2=0,46; p<0.00), BMI 

(r2=0,51; p<0.00), weight gain (r2=0,20; p<0.02), fasting insulin (r2=0,17; p=0.05), suprailiac (r2=0,51; p<0.00) 

and triceps skinfold thickness (r2=0,44; p<0.00), and waist (r2=0,53; p<0.00), arm (r2=0,46; p<0.00) and thigh 

(r2=0,33; p<0.00) circumference. Following multiple linear regression analysis, only waist circumference at 

the 16th week and BMI in the postpartum remained associated with visceral fat thickness. In relation to 

subcutaneous fat thickness, factors that remained associated at the 16th week were weight, HOMA-IR and 

suprailiac skinfold thickness, while suprailiac skinfold thickness was the only factor that remained associated 

in the postpartum. Conclusions: The frequency of the MS was high in the immediate postpartum, with pre- 

gestational BMI and HDL-C at the 16th week and triglycerides in the postpartum being associated with its 

presence. The principal predictive factors of visceral fat were waist circumference at the 16th week and BMI 

in the postpartum, while the factors predictive of subcutaneous fat were HOMA-IR and suprailiac skinfold 

thickness at the 16th week and suprailiac skinfold thickness in the postpartum. 

KEYWORDS:   pregnancy;postpartum    period;metabolic    diseases;adiposity;subcutaneous    fat;abdominal 

obesity. 
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RESUMO: OBJETIVO: avaliar a influência do Método Mãe Canguru na aquisição de habilidades funcionais de 

autocuidado em crianças de 18 a 29 meses, nascidas pré-termo. MÉTODO: foram estudados dois grupos de 

crianças pré-termo, um submetido ao Método Mãe Canguru (n=39), e outro, controle (n=26), a partir de 

informações obtidas do Pediatric Evaluation of Disability Inventory, dos prontuários médicos e da entrevista 

com o cuidador da criança. A estatística empregada foi Teste t de student e análise regressão linear múltipla. 

RESULTADOS: apresentaram maior correlação positiva com as habilidades funcionais de  autocuidado  a 

presença do Método Canguru (β= 2,776; p= 0,008) e a variedade de estimulação (β=3,299; p<0,001). A variável 

complicação  materna  mostrou  alta  correlação  negativa  com  β=  -3,280  (p=0,002).  Diferença  estatística 

marginal entre as médias do PEDI (p=0,070) foi observada, sendo o escore médio mais elevado no Grupo 

Canguru. CONCLUSÃO: a assistência pelo Método Mãe Canguru é capaz de facilitar uma resposta positiva em 

período pós-natal a médio prazo, sobre as habilidades funcionais da criança nascida pré-termo. 

PALAVRAS-CHAVE: Comportamento Infantil;Desenvolvimento Infantil;Método Mãe 

ABSTRACT: OBJECTIVE: Evaluate the influence of the Kangaroo Mother Care in acquisition of functional skills in 

children between 18 to 29 months, preterm children. METHOD: Two groups of preterm children were studied, 

one was submitted to Kangaroo Mother Care (n=39), and the other, the Control Group (n=26), was submmited 

to information provided by Pediatric Evaluation of Disability Inventory, to medical handbook, and interview 

with the child’s caregiver. The statistc test applied follows a Student's t-distribution and multiple linear 

regression. RESULTS: The Kangaroo Mother Care presented presented a higher positive correlation with the 

functional self-care skills (β= 2.776; p= 0.008) and the stimulation variety (β = 3.299, p <0.001). The variable 

“maternal complication” showed a high negative correlation with β = -3.280 (p = 0.002). Marginal statistical 

difference between the means of the PEDI (p = 0.070) was observed, being the average score higher in the 

Kangaroo Group. CONCLUSION: Kangaroo Mother Care is capable of facilitating a positive mid-term post- 

natal response on the functional abilities of the preterm infant. 

KEYWORDS: Child Behavior;Child development;Mother Kangaroo Care;Preterm 
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INFLUÊNCIA DO MÉTODO CANGURU NO DESEMPENHO MOTOR EM CRIANÇAS PRÉ-TERMO 

Autor: RENATTA CAROLINE PONTES PASSAVANTE SPINELLI 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 30/08/2017 

RESUMO: Introdução: O desenvolvimento motor é um processo sequencial, contínuo e relacionado à idade 

cronológica, pelo qual o ser humano adquire, dentre outras, habilidades motoras, as quais progridem de 

movimentos simples e desorganizados para a execução de habilidades motoras altamente organizadas e 

complexas. O recémnascido pré-termo apresenta-se com atraso no desenvolvimento motor e o Método Mãe 

Canguru age como uma terapia de intervenção voltado para a melhoria da qualidade do cuidado do recém- 

nascido  pré-termo.  Objetivo:Investigar  a  influência  do  Método  Mãe  Canguru  no  Desempenho  Motor  de 

crianças   nascidas   prematuramente   com   34-36   semanas   de   idade   pós-concepcional   e   a   termo. 

Método:Estudo do tipo corte transversal, quantitativo, com grupo controle, cego quanto a análise estatística. 

Selecionou-se  crianças  pré-termo  que  participaram  e  não  do  Método  Mãe  Canguru  e  crianças  a  termo, 

saudáveis, avaliando-as com o Test of Infant Motor Performance - TIMP. A coleta de dados deu-se entre 

agosto de 2016 à julho de 2017 no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira – IMIP. Para 

análise estatística utilizou-se o Método de Westfall comparando o escore bruto do TIMP entre os grupos e 

com as variáveis peso ao nascimento e na avaliação, idade gestacional no parto e na avaliação, idade 

materna,  número  de  irmão,  tipo  de  parto  e  renda.  Resultados:Crianças  pré-termo  comidade  pós- 

concepcional corrigida a termo participantes do Método Mãe Canguru apresentaram desempenho motor 

superior ao de crianças pré-termo comidade pós-concepcional de 34-36 semanas participantes do Método 

Mãe  Canguru  (p=0.041).  Vimos  ainda  que,  crianças  pré-termo  comidade  pósconcepcional  a  termo 

participantes do Método Mãe Canguru apresentaram desempenho motor equiparado ao de crianças a termo 

(p=0.224).  Observou-se  ainda  que  crianças  pré-termo  comidade  pós-concepcional  corrigida  a  termo 

participantes do Método Mãe Canguru apresentaram desempenho motor superior ao de crianças nessa 

mesma  faixa  etária  que  não  participaram  do  Método  Mãe  Canguru  (p=0.004).  Conclusão:  Os  resultados 

sugerem que o Método Mãe Canguru pode melhorar o desempenho motor de crianças pré-termo e quando 

atingem a idade a termo se equiparam às nascidas com idade gestacional igual ou maior que 37 semanas. 

PALAVRAS-CHAVE: recém-nascido;prematuridade;Método Mãe Canguru;Test of Infant Motor Performance 

ABSTRACT: Background: Motor development is considered to be a sequential, continuous and age related 

process, from witch the human being aquires many motor skills, that enhance from simple, unorganized 

movements to the execution of highly organized and complex motor skills. The preterm newborn presents 

itself with delayed motor development and the Kangaroo Mother Care, acts as na intervention therapy, 

looking to improve the quality of preterm newborn care. Objective: Verify the influence of the Kangaroo 

Mother Care in the motor development of children born prematurely with age 34-36 weeks post-conception 

and  with  37  weeks  or  more  post-conception  age.  Method:  Transversal  cut  type  observational  study, 

quantitative, with control group, double blind as to the Test of Infant Motor Performance- TIMP score and as 

to the statistical analysis. The selection of participants consisted of preterm children that were and were not 

using the Kangaroo Mother Care, and term children, evaluating all the groups with TIMP. Results: It was 

observed that preterm children with corrected age at term witch used the Kangaroo Mother Care presented 

superior motor development, when compared to preterm children with post-conceptional ages of 34-36 

weeks witch also used the Kangaroo Mother Care. Is was also observed that preterm children with term 

postconceptional  age  that  used  the  Kangaroo  Mother  Care  presented  equal  motor  development  when 

compared to term children. Conclusion: The results suggest that the Kangaroo Mother Care can improve 

motor development of preterm children when they reach full age. 
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INFLUÊNCIA DOS NÍVEIS DE VITAMINA D NO CONTEÚDO CORPORAL DE FERRO EM MULHERES ADULTAS: 

ESTUDO TRANSVERSAL COM MODELO ECONOMÉTRICO DE INFERÊNCIA CAUSAL 

Autor: DANIELY SOBREIRA CARIRY BARBOSA 
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RESUMO: Introdução: A hipovitaminose D tem sido associada à anemia, tanto em portadores de doenças 

crônicas  como  em  populações  saudáveis.  Uma  das  explicações  para  essa  associação  é  a  ação  extra- 

esquelética  anti-inflamatória  da  vitamina  D  sobre  o  eixo  hepcidina-ferroportina,  que  regula  a  absorção 

intestinal e a mobilização tissular do ferro. No entanto, ainda não foi investigado se a vitamina D pode 

influenciar o conteúdo corporal de ferro de forma direta, independente do status inflamatório. Objetivos: 

Verificar  a  correlação  entre  níveis  de  vitamina  D  e  conteúdo  corporal  de  ferro  em  uma  população  de 

mulheres adultas saudáveis e testar causalidade através de um modelo estatístico econométrico. Método: 

Estudo transversal realizado com dados de uma população feminina adulta, recuperados  das  bases  de 

dados  públicas  do  National  Health  and  Nutrition  Examination  Survey  dos  anos  de  2003  a  2006.  Foram 

estimados  modelos  de  regressão  linear,  cuja  variável  preditora  foi  a  25  hidroxivitamina  D  (25OHD)  e  a 

variável desfecho, o conteúdo corporal de ferro, ajustados para as possíveis covariáveis de confundimento 

(idade, raça, renda, índice de massa corpórea, status menstrual, níveis séricos de albumina,  proteína  C 

reativa e paratormônio). Em seguida, foi aplicado o modelo econométrico de Lewbel para testar a nulidade 

do  nexo  causal,  através  da  identificação  de  variáveis  de  confundimento  não  observáveis  (endógenas). 

Resultados: Um total de 3.667 mulheres saudáveis foram avaliadas, sendo identificada correlação positiva na 

magnitude de 0,04 mg/kg de conteúdo corporal de ferro para cada ng/mL da 25OHD (p < 0,001). No modelo 

de Lewbel o resultado do coeficiente de correlação e a significância estatística se mantiveram, sugerindo 

ausência de endogenia e, portanto, uma correlação de causa-efeito da vitamina D sobre o ferro corpóreo. 

Conclusões: Os achados indicam que níveis de 25OHD mais altos resultam em melhor conteúdo corporal de 

ferro em mulheres saudáveis, independente de variáveis não observáveis, tais como, padrão alimentar e 

status inflamatório. 

PALAVRAS-CHAVE: Anemia;Deficiência de Ferro;Vitamina D;Inquéritos Nutricionais 

ABSTRACT: Introduction: Hypovitaminosis D has been associated with anemia, both in patients with chronic 

diseases and in healthy populations. One of the explanations for this association is the extraskeletal action of 

vitamin  D  on  the  hepcidin-ferroportin  axis  of  iron  metabolism,  which  influences  the  absorption  and 

mobilization of iron, mainly through inflammatory mechanisms. It is yet unknown if vitamin D could directly 

influence the body iron content. Objectives: To verify the correlation between vitamin D levels and body iron 

content in a population of healthy adult women, and to test causality through an econometric statistical 

model. Method: This was a cross-sectional study with data on an adult female population retrieved from the 

National Health and Nutrition Examination Survey public database. Linear regression models were used, in 

which the predictive variable was 25-hydroxyvitamin D (25OHD) and the outcome variable weas body iron 

content,  adjusted  for  possible  confounding  covariables  such  as  age,  race,  income,  body  mass  index, 

menstrual  status,  and  serum  levels  of  albumin,  C-reactive  protein  and  parathyroid  hormone.  Then,  the 

Lewbel econometric model was applied to test the nullity of the causal nexus by identifying non-observable 

confounding variables (endogenous). Results: A total of 3,667 healthy women were evaluated, and a positive 



  

correlation was found in the magnitude of 0.04 mg/kg of body iron content for each ng/mL of 25OHD (p < 

0.001). In Lewbel´s model, the correlation coefficient and the statistical significance remained the same, 

suggesting the absence of endogeneity and, therefore, a cause-effect correlation of vitamin D and body iron. 

Conclusions: The findings indicate that high levels of 25OHD result in better body iron content in healthy 

women, through the direct influence of vitamin D, regardless of non-observable variables such as dietary 

pattern and inflammation. 
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PADRÃO ALIMENTAR E DE ATIVIDADE FÍSICA NA GRAVIDEZ E O RISCO DE DIABETES MELLITUS 

GESTACIONAL – ESTUDO DE COORTE 

Autor: GRACILIANO RAMOS ALENCAR DO NASCIMENTO 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: TESE Data da DEFESA: 02/08/2017 

RESUMO:  Introdução:  A  Diabetes  mellitus  gestacional  (DMG)  é  definida  como  a  intolerância  a  glicose, 

resultando  em  quadros  hiperglicêmicos,  com  início  ou  diagnóstico  durante  o  período  gestacional.  A 

inatividade física e o padrão alimentar inadequado têm sido considerados como principais fatores de risco 

para DMG. Entretanto, estudos determinando o papel da ingestão alimentar e do nível de atividade física 

antes da gravidez, na prevenção da DMG ainda são escassos, sendo ainda desconhecida a participação 

específica desses fatores de risco no desenvolvimento da DMG. Objetivo: Determinar a frequência de DMG e 

identificar se padrão alimentar e nível de atividade física são fatores de risco par o desenvolvimento de DMG. 

Método: Estudo de coorte prospectivo com 841 mulheres grávidas que foram incluidas com 15 a 20 semana 

de gestação e acompanhadas até o parto. Este Estudo foi realizado no Instituto de Medicina Integral Prof. 

Fernando  Figueira,  Brasil.  O  diagnóstico  de  DMG,  foi  realizado  segundo  preconizado  pela  International 

Association of the Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG), a avaliação nutricional através do índice 

de massa corporal (IMC) utilizando a curva de Atalah. A avaliação do nível de atividade física foi determinado 

pelo questionário de atividade física para gestante – QAFG, e quantificado pelo gasto energético despedido 

na atividade em METs (Equivalente Metabólico de Tarefas) e o padrão alimentar realizado com questionário 

de frequência de consumo alimentar (QFA), na analise estatística para avaliação dos padrões alimentares foi 

usando o método varimax de rotação, a média mínima parcial de velicer´s (MAP), Devido a presença de 

valores para a média maiores que a mediana nas pontuações dos fatores, foi usado o Teste de Jonckheere- 

Terpstra, também, utilizou regressão de Poisson foi considerado significante P<0,05.Para avaliação nível de 

atividade física, análise estatística bivariada usando os seguintes testes: qui-quadrado, exato de Fisher e o 

qui-quadrado de tendência linear com o objetivo de identificar o conjunto de variáveis que apresentaram 

associação com a DMG. Logo após, foi usado o modelo multivariado com regressão logística para quantificar 

os efeitos ajustados das variáveis sobre a ocorrência de DMG, foi usado o intervalo de 95% de confiança. Foi 

considerado significante P<0,05.Resultados: a média de idade das 841 participantes foi de 26,2 (DP = 5,8) 

anos. Todos as participantes eram de baixa renda familiar. Além disso, 84,8% dos participantes tinham como 

escolaridade o nível fundamental, 43,8% já tinham pelo menos um filho, 54,9% tinham uma história familiar 

de  diabetes,  27%  tinham  sobrepeso  e  14,0%  eram  obesos.  Verificou-se  uma  associação  entre  DMG  e 

inatividade física um Odd Ratio (OR) 1,8 IC95% (1,12-2,91) Também e entre o sobrepeso e obesidade com o 

desenvolvimento do DMG, OR 3,1 IC95% (1,81 – 5,20) p <0,001. Conclusão: concluimos que, nesta população 

estudada, não houve associação entre o padrão alimentar e o desenvolvimento do DMG. Porém, observamos 

 



  

que a inatividade física e o sobrepeso ou obesidade, elevando o risco de 2 a 3 vezes de DMG. No entanto, 

devem ser realilzados novos estudos para avançar na elucidação do binômio padrão alimentar x atividade 

física durante a gestação e o risco de desenvolvimento de DMG. 

PALAVRAS-CHAVE: Diabetes mellitus gestacional, dieta saúdavel, estilo de vida sedentário, obesidade 

ABSTRACT: Backgroud: Gestational Diabetes Mellitus (GDM) is defined as glucose intolerance, resulting in 

hyperglycemic  pictures,  with  onset  or  diagnosis  during  the  gestational  period.  Physical  inactivity  and 

inadequate  dietary  patterns  have  been  considered  as  the  main  risk  factors  for  GDM.  However,  studies 

determining the role of food intake and the level of physical activity before pregnancy in the prevention of 

GDM are still scarce, and the specific participation of these risk factors in the development of GDM is still 

unknown. Objective: To determine the frequency of GDM and to identify whether dietary patterns and level of 

physical activity are risk factors for the development of GDM. Methods: Prospective cohort study with 841 

pregnant women who were included at 15 to 20 weeks of gestation and followed up until delivery. This study 

was carried out at the Institute of Medicine Integral Prof. Fernando Figueira, Brazil. The diagnosis of GDM was 

performed according to the International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG), the 

nutritional assessment through body mass index (BMI) using the Atalah curve. The physical activity level 

assessment  was  determined  by  the  physical  activity  questionnaire  for  pregnant  women  (PAQP),  and 

quantified by the energy expenditure dismissed in the activity in METs (Metabolic Equivalent of Tasks) and 

the food pattern performed with a food frequency questionnaire (FFQ) , In the statistical analysis to evaluate 

the dietary patterns was using the varimax method of rotation, the minimum partial average of velicer's 

(MAP). Due to the presence of values for the mean greater than the median in the scores of the factors, the 

Test was used Of Jonckheere-Terpstra, also used Poisson regression was considered significant P <0.05. For 

assessment  of  physical  activity  level,  bivariate  statistical  analysis  using  the  following  tests:  chi-square, 

Fisher's exact and chi-square linear trend With the objective of identifying the set of variables that showed 

association with GDM. Soon after, the multivariate model with logistic regression was used to quantify the 

adjusted effects of the variables on the occurrence of GDM, the 95% confidence interval was used. It was 

considered significant P <0.05. RESULTS: The mean age of the 841 participants was 26.2 (SD = 5.8) years. All 

participants were low-income. In addition, 84.8% of the participants had primary schooling, 43.8% had at 

least one child, 54.9% had a family history of diabetes, 27% were overweight and 14.0% were obese. An 

association between GDM and physical inactivity was also observed, with an Odd Ratio (OR) 1.8 IC 95% (1.12- 

2.91) Also between overweight and obesity with the development of GDM, OR 3.1 IC95% (1.81 - 5.20) p <0.001. 

Conclusions: we concluded that, in this study population, there was no association between dietary pattern 

and GDM development. However, we observed that physical inactivity and overweight or obesity, raising the 

risk of 2 to 3 times of GDM. However, new studies should be completed to advance the elucidation of the 

standard dietary binomial x physical activity during gestation and the risk of developing GDM. 
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Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 21/12/2017 

RESUMO: Introdução: O câncer de mama multifocal/multicêntrico (MF/MC) é uma doença enigmática que 

compreende muitos paradigmas importantes na prática atual do câncer de mama. A melhor opção para 

combater a tragédia da morbimortalidade deste, é o projeto de uma racional estratégia terapêutica que deve 

começar com uma clara compreensão da base biológica da multicentricidade e multifocalidade, uma vez 

que esta informação é conhecida, a correta adjuvancia pode ser seguida. Objetivo: Nosso objetivo foi definir 

o perfil das pacientes com câncer de mama multifocal e multicêntrico e avaliar se há discordância entre os 

focos tumorais quanto ao receptor hormonal e Her-2. Método: Analisamos retrospectivamente 89 pacientes 

com  câncer  de  mama  invasivo  multifocal  e  multicêntrico,  em  duas  instituições  terciárias  no  nordeste 

brasileiro,  avaliando  receptor  hormonal,  Her-2  e  ki67  em  cada  foco  tumoral  de  25  destas  pacientes, 

destacando discordância ou não entre eles, e tipo e grau histológico, metástase linfonodal e a distância e 

idade.  Resultados:  Destes  pacientes,  9%  apresentaram  heterogeneidade  entre  os  focos  tumorais.  A 

proporção de metástase em linfonodo axilar foi de 42% e apenas 10% para metástase à distância. 45% das 

mulheres do estudo tinham grau histológico II ou III. Encontramos a prevalência de 40,5% de Her-2 negativo 

e 45% de receptor de estrógeno positivo. Não houve diferença estatisticamente significativa entre o câncer 

multifocal e o multicêntrico. Conclusão: Concluímos que o câncer de mama MF/MC mostra heterogeneidade 

entre os focos em relação aos parâmetros biológicos e isto desempenha um papel crucial na tomada de 

decisões  sobre  o  tratamento  adjuvante  e  conseqüentemente  sobre  a  taxa  de  prognóstico,  de  recidiva 

tumoral e metástase a distancia. 

PALAVRAS-CHAVE: : Câncer de mama;heterogeneidade;multifocal;multicêntrico 

ABSTRACT:  Purpose:  Multifocal/multicentric  (MF/MC)  breast  cancer  is  a  rare  disease  that  includes  many 

important paradigms in the current breast cancer management. The best option to manage breast cancer 

morbimortality is using a rational treatment strategy that ideally begins with a clear understanding of its 

multicentricity and multifocality. With this, ade quate adjuvant therapy may be adopted. This study aimed to 

define the profile of pa tients with MF and MC breast cancer and determine the tumor foci’s heterogeneity 

with regard to the hormone receptor and HER2 status. Methods: A total of 89 patients with invasive MF and 

MC  breast  cancer  were  retrospectively  analyzed,  at  two  tertiary  institu  tions  in  the  northeast  of  Brazil. 

Estrogen receptor, HER2, and Ki67 were examined in each tumor, focusing on 25 patients to highlight the 

existence or absence of mismatches among the foci. Moreover, histological type and grade, lymph node and 

distant metas tases, and age were determined. Results: Among the patients, 9% exhibited heterogene ity 

among the tumor foci. The percentages of axillary lymph node and distant metas tases were 42% and 10%, 

respectively. Moreover, 45% of women had histological grade II or III tumors. A prevalence of 40.5% on HER2- 

negative tumors and 45% on es trogen receptor-positive tumors were also observed. Differences between MF 

and MC cancers were statistically insignificant. Conclusions: We concluded that in MF/MC breast cancer, the 

foci of the assessed biological parameters were heterogeneous, which has an essential effect in deciding the 

adjuvant treatment and thus in the rates for prog nosis, tumor recurrence, and distant metastases 
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EM MACEIÓ/ALAGOAS: ESTUDO TIPO CORTE TRANSVERSAL 

Autor: LAURALICE COSTA RAPOSO 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: TESE Data da DEFESA: 25/08/2017 

RESUMO: CENÁRIO: os distúrbios da comunicação são frequentes na infância, podendo comprometer o 

desenvolvimento cognitivo e socioemocional de crianças e adolescentes. Envolvem componentes funcionais 

da  audição,  fala  e/ou  linguagem  e  associam-se  com  alterações  do  comportamento,  como  ansiedade  e 

depressão,   dificultando   o   relacionamento   interpessoal,   tornando-as   mais   vulneráveis   à   violência 

intrafamiliar. Embora seja um problema de saúde pública, esta violência ainda é pouco estudada nesta 

população. OBJETIVO: estimar a prevalência e os fatores associados à violência intrafamiliar em crianças e 

adolescentes com distúrbio da comunicação. MÉTODOS: realizou-se um estudo descritivo, observacional do 

tipo estudo transversal, estruturado a partir de uma amostra não probabilística incluindo 265 crianças e 

adolescentes, na faixa etária de cinco a 19 anos, diagnosticadas com distúrbio da comunicação, assistidas 

em  serviços  públicos  de  referência  em  Fonoaudiologia  na  cidade  de  Maceió/Alagoas.  Utilizou-se  como 

instrumento um questionário com perguntas fechadas, incluindo variáveis de interesse do estudo, e as 

escalas Parent-child conflict tactics scale e Hospital Anxiety and Depression Scale. Os dados foram digitados 

em banco com dupla entrada, utilizando-se o programa de domínio público EXCEL e o programa STATA 12.0. 

Para verificar associação entre variáveis de exposição e desfecho utilizaram-se os Testes Qui-quadrado e 

Exato de Fischer para análise bivariada. O modelo multivariado de Regressão Logística BACKWARD LR foi 

utilizado considerando-se os valores de p< 0,20 para entrada das variáveis no modelo final e Intervalo de 

Confiança de 95% (IC=95%). O projeto de pesquisa foi aprovado pelo CEP/IMIP-UNICISAL, sob o número CAAE 

nº 46343115.6.0000.5011. RESULTADOS: o estudo encontrou 94% deprevalência de violência intrafamiliar. Os 

resultados das análises multivariadas de Regressão Logística identificaram crianças e adolescentes do sexo 

masculino como fator associado à violência intrafamiliar (OR: 4,65; IC=95%: 1,44 – 14,98). O Modelo ajustado 

para Sintomas de Ansiedade evidenciou que a ausência de condições sanitárias de água e esgoto (ORª = 2,17; 

IC=95%:  1,20-3,91),  morar  em  bairro  violento  (ORª  =  1,80;  IC=1,00-3,23),  responsáveis  com  história  de 

violência (ORª = 1,81; IC= 1,02-3,22) e o comportamento intolerante dos responsáveis (ORª = = 3,02; IC= 1,68- 

5,42) são fatores associados aos sintomas de Ansiedade. O Modelo de Regressão logística para Sintomas de 

Depressão evidenciou as variáveis: idade entre cinco e nove anos (ORª= 0,47; IC= 0,24-0,93) e isolamento 

social (ORª=2,73; IC= 1,22-6,10) mantiveram-se como fatores associados. CONCLUSÃO: O estudo evidenciou 

uma elevada prevalência de violência intrafamiliar, indicando que crianças e adolescentes com distúrbio de 

comunicação  são  quase  sempre  vítimas  dessa  violência,  sendo  mais  elevada  no  sexo  masculino.  As 

condições  de  moradia  precária,  residir  em  bairro  violento,  responsáveis  intolerantes,  ser  adolescente  e 

família que vive isolada da comunidade são fatores que se associam a sintomas de ansiedade e depressão 

em crianças e adolescentes com distúrbios da comunicação. . 

PALAVRAS-CHAVE: Violência;Criança;Adolescente;Transtornos da comunicação;Ansiedade;Depressão. 

ABSTRACT: BACKGROUND: communication disorders are common in childhood and may compromise the 

cognitive and socioemotional development of children and adolescents. They involve functional hearing, 

speech and/or language components and may be associated with behavioral changes such as anxiety and 

depression, hindering interpersonal relationships and making children and adolescents more vulnerable to 

intrafamilial violence. Despite being a public health problem, this violence remains poorly studied in this 

population.  OBJECTIVE:  to  estime  the  prevalence  and  factors  associated  with  intrafamilial  violence  in 

children   and   adolescents   with   communication   disorder.   METHODS:   We   conducted   a   descriptive, 

observational of type cross-sectional study from a non-probability sample consisted of 265 children and 

adolescentes, aged five to 19 years, diagnosed with communication disorder treated at speech therapy 

services in the city of Maceió, Alagoas state, Brazil. A questionaire wiyh close question was used, including 

the  variables  of  interest  as  well  as  the  Parent-child  Conflict  Tactics  Scale  and  HospitalAnxiety  and 

DepressionScale. The data were double-entered in a data bank, using the public domain EPIINFO 3.5.3 

program, and STATA 12.0 software. The chi-squared and Fisher Exact tests were used to determine the 

association between the exposure and outcome variables, in a bivariate analysis. Multivariate backward LR 

logistic regression was applied, considering p-values < 0.20 and a 95% CI to include the variables in the final 

model. The study was approved by the institutional research ethic committee (CEP/IMIP-UNICISAL), under 

number CAAE 46343115.6.0000.5011. RESULTS: the study found a 94% prevalence of intrafamilial violence. 

Multivariate analyses of logistic regression revealed that being a male child or adolescent was associated 

with a greater risk of being a victim of intrafamilial violence (OR: 4.65; 95% CI: 1.44 – 14.98). The model 

adjusted for anxiety symptoms showed that having up to seven years of schooling (ORª = 1.95; CI= 0.99-3.84), 

absence of sanitation and water suppry ( ORª = 2.17; CI= 1.20-3.91), parents or guardians with no professional 

qualification or unemployed (ORª = 1.69; CI= 0.91-3.15), living in a violent neighborhood (ORª = 1.80; CI=1.00- 

 



  

3.23), parents or guardians with a history of violence (ORª = 1.81; CI= 1.02-3.22), intolerant parent or guardian 

behavior (ORª =3.02; CI= 1.68-5.42) and undisired pregnancy (ORª = 1.66; CI= 0.93-2.98) were factors 

associated with symptoms of anxiety. The logistic regression model for symptoms of depression showed that 

age between five and nine years (ORª= 0.47; CI= 0.24-0.93), absence of sanitation and water suppry (ORª= 

1.84: CI= 0.92-3.65) and social isolation (ORª=2.73; CI= 1.22-6.10) were associated factors. CONCLUSION: The 

study found a high prevalence of intrafamilial violence, indicating that children and adolescents with 

communication disorder are almost always victims of this violence, which is more prevalent in boys. Poor 

living conditions and undisired pregnancies, are factors associated with mental disorders. 

KEYWORDS: Children;Adolescents;Communication disorders;Anxiety;Depression. 
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RESUMO:  Introdução:  A  OMS  estima  que  anualmente  15  milhões  de  crianças  nascem  pré-termo.  A 

prematuridade é responsável por altos índices de morbidade e mortalidade na infância. A deficiência de 

magnésio na gestante tem sido associada a desfechos gestacionais e perinatais adversos, como síndromes 

hipertensivas gestacionais, câimbras nas pernas, alterações da circulação placentária e nascimento pré- 

termo.  Objetivo:  avaliar  se  a  suplementação  oral  materna  com  citrato  de  magnésio,  iniciado  no  limite 

máximo  de  vinte  semanas  de  gestação  até  o  final  da  gravidez,  reduz  a  ocorrência  de  prematuridade. 

Metodologia:  ensaio  clínico  randomizado,  controlado  e  duplo  cego,  realizado  no  Instituto  de  Medicina 

Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP), Recife, Pernambuco,  Brasil,  no  período  de  novembro  de  2014  a 

janeiro de 2017. Foram incluídas 719 gestantes, admitidas até a 20a semana gestacional e acompanhadas 

até o parto. Os critérios para a inclusão no estudo foram: gestação única; idade materna entre 18 e 40 anos; 

residente  na  Região  Metropolitana  do  Recife  e  idade  gestacional  até  20  semanas.  Foram  critérios  de 

exclusão: doença neurológica ou transtornos mentais e comportamentais; níveis séricos de magnésio acima 

de  2,6  mg/dL  e  níveis  séricos  de  creatinina  acima  de  1,11  mg/dL.  Após  a  randomização,  o  grupo  de 

intervenção foi composto de 354 participantes, que receberam suplementação oral diária com 300 mg de 

citrato de magnésio e o grupo controle foi de 365 gestantes que receberam placebo. Previamente ao início 

da intervenção foram coletadas amostras sanguíneas para determinação dos níveis séricos de magnésio. A 

análise estatística foi realizada com base na intenção de tratar. Foi adotado um nível de significância de 0,05. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IMIP sob o número 4033 – 14. Resultados: 688 

gestantes foram analisadas, ocorreram 13 perdas (3,7%) no grupo intervenção e 11 (3,0%) no grupo controle, 

por motivo de continuidade do pré-natal em outra instituição. A descontinuação do estudo, por sintomas 

apresentados com o uso da medicação, ocorreu em três gestantes do grupo intervenção e quatro gestantes 

do  grupo  controle.  Os  grupos  foram  homogêneos  em  relação  às  características  sociodemográficas, 

comportamentais  e  biológicas  das  participantes.  A  frequência  de  prematuridade  foi  menor  no  grupo 

suplementado com magnésio (25/329;7,6%) em comparação ao grupo placebo (28/341;8,2%), porém, essa 

diferença não foi significante. Com relação aos desfechos secundários: vitalidade neonatal (boletim de Apgar 

 



  

do quinto minuto), baixo peso ao nascer ou neonato pequeno para a idade gestacional, não se verificou 

benefício da suplementação oral com magnésio. No entanto, quanto ao desfecho secundário morte neonatal 

se observou associação com o uso de citrato de magnésio, foram 2/329 (0,6%) no grupo suplemento e 

10/341(2,9%) no grupo placebo (p=0,023). Conclusão: a suplementação com citrato de magnésio oral, 

iniciada antes da 21a semana gestacional e mantida até o parto, não confere proteção para prematuridade, 

mas associou-se à menor taxa de morte neonatal. Clinical Trials.gov: NCT02032186. 

PALAVRAS-CHAVE: gravidez, recém-nascido prematuro, magnésio 

ABSTRACT: Introduction: The World Health Organization (WHO) estimates that 15 million children are born 

preterm yearly. Prematurity is responsible for the high rates of morbidity and mortality at childhood. The 

magnesium  deficiency  in  pregnant  women  has  been  associated  to  gestational  outcomes  and  perinatal 

adverse, such as hypertensive syndromes in pregnancy, leg cramps, alterations in the placental circulation 

and preterm birth. Objective: to assess whether maternal oral supplementation with citrate magnesium, 

starting at the maximum limit of twenty weeks of gestation until the end of pregnancy reduces the incidence 

of prematurity. Methods: a randomized controlled, double-blind clinical trial was carried out at the Instituto 

de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP), Recife, Pernambuco, Brazil, in November 2014 to January 

2017. 719 pregnant women were included in this study and recruited at up to 20th weeks of gestation and 

followed until delivery. The criteria for the inclusion in this study were: singleton pregnancy; maternal age 

between 18 and 40; residing in Recife Metropolitan Area and gestational age up to 20 weeks. The exclusion 

criteria were: neurologic disease or mental and behavioral disorders; magnesium serum levels above 2.6 

mg/dL and creatine serum levels above 1.11 mg/dL. After randomizing, the intervention group was composed 

of 354 pregnant women who received a daily oral supplementation of 300 mg of citrate magnesium and the 

control  group  with  365  received  placebo.  Prior  the  beginning  of  the  intervention,  blood  samples  were 

collected to verify magnesium serum levels. The statistical analysis was carried out based on the intention to 

treat. A significance level of 0.05 was adopted. This study was approved by the Research Ethics Committee at 

IMIP, number 4033-14. Results:12/5/17 688 pregnant women were analyzed, there were 13 losses (3.7%) in 

the intervention group and 11 (3.0%) in the control group, due to the prenatal care continuation at another 

institution. The discontinuation of the study was the symptoms presented by the use of medication which 

occurred with three pregnant women in the intervention group and four in the control group. The groups 

were   homogeneous   in   relation   to   the   participants’   sociodemographics,   behavioral   and   biological 

characteristics.   The   frequency   of   prematurity   was   lower   in   the   magnesium   supplemented   group 

(25/329;7.6%) compared to the placebo group (28/341;8.2%), however, this difference was not significant. In 

relation to the secondary outcomes: neonatal vitality (Apgar score at the fifth minute), low birth weight or 

small neonatal for gestational age, there was no beneficial verification of the oral supplementation with 

magnesium. Thus, as for the secondary outcome, neonatal death was observed in association to the use of 

citrate  magnesium  of  2/328  (0.6%)  in  the  supplement  group  and  10/341  (2.9%)  in  the  placebo  group 

(p=0.023). Conclusion: the oral supplement with citrate magnesium initiated before the 21st gestational week 

and maintained until the delivery, does not provide protection for prematurity, but has associated to a lower 

neonatal death rate. Clinical Trials.gov: NCT02032186. 

KEYWORDS: pregnancy, premature infant, magnesium 
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