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RESUMO: Introdução: crianças nascidas pré-termo apresentam risco de alterações e atrasos no crescimento 

e  desenvolvimento.  A  avaliação  das  habilidades  motoras  dessas  crianças  durante  a  infância  promove 

qualidade de vida e planejamento de intervenções para que agravos sejam minimizados nos ambulatórios 

de seguimento. Objetivo: verificar a influência do método canguru no desempenho da habilidade motora de 

crianças pré-termo na faixa etária de 24 a 30 meses de idade. Métodos: estudo exploratório e descritivo com 

uma amostra composta por 138 crianças, com idade entre 24 a 30 meses, das quais 71 nasceram a termo e 67 

crianças nascidas pré-termo, sendo 30 com assistência e 37 sem a assistência do método canguru. Mediante 

a entrevista com os responsáveis e a aplicação da Escala Bayley-III em suas residências, o desempenho 

motor  das  crianças  foi  avaliado  por  análise  de  variância  e  Modelos  de  Regressão  Linear  Simples  e 

Multivariado para controlar as possíveis influências de variáveis de confundimento. Resultados: a idade 

gestacional, o peso ao nascer e a idade no dia do teste dos pré-termo canguru foram as menores entre os 

três grupos. Os pré-termo canguru apresentaram maior tempo de internação, mais baixa estatura para idade 

e  falta  de  ambiente  de  socialização.  Com  relação  à  habilidade  motora,  as  crianças  pré-termo  canguru 

apresentaram melhor desempenho na habilidade motora fina do que as crianças dos outros dois grupos, o 

pré-termo sem assistência do método e o de a termo e, na habilidade motora composta, apresentaram 

melhor desempenho do que as crianças a termo. Conclusões: o método canguru é capaz de melhorar o 

desempenho do comportamento motor fino a médio prazo de crianças nascidas pré-termo, sugerindo a 

influência sobre os mecanismos do comportamento neuromotor. 

PALAVRAS-CHAVE: Método Canguru;Prematuro;Atividade Motora;Desenvolvimento e 

ABSTRACT: Introduction: Preterm-born children are at risk for changes and delays in growth and development. 

Assessment of these children's motor skills during childhood promotes quality of life and helps in planning 

interventions so that their condition does not worsen in outpatient follow-up visits. Objective: To verify the 

influence of kangaroo care on motor skills in preterm children aged 24 to 30 months. Methods: An exploratory 

and descriptive study with a sample comprised of 138 children, aged between 24 and 30 months, of whom 71 

were born at term and 67 children born preterm, 30 with assistance and 37 without the assistance of the 

kangaroo  mother  care.  Parents  or  guardians  were  interviewed  and  the  Bayley-III  scale  was  used.  The 

children’s  motor  skills  were  evaluated  using  analysis  of  variance  and  Simple  and  Multivariate  Linear 

Regression Models to control for the possible influence of confounding variables. Results: gestational age, 

birth weight, and age on the day of the test for the kangaroo-assisted preterm children were the lowest 

among  the  three  groups.  They  also  had  longer  hospital  stays,  lower  stature  for  age,  and  absence  of  a 

socialization environment. With regard to motor skills, preterm kangaroo children had better fine motor skills 

than children in the other two groups, and in gross motor skills they performed better than full-term children. 

Conclusion: kangaroo care can, in the medium term, improve fine motor skills in preterm children, thus 

suggesting an influence over the mechanisms of neuromotor behavior. 

KEYWORDS: Kangaroo Care;Premature;Motor Skills;Development;Language 
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ALEITAMENTO MATERNO SEGUNDO O PESO AO NASCER NUM AGLOMERADO URBANO SUBNORMAL 
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Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 03/05/2018 

RESUMO: INTRODUÇÃO:  O  peso  ao  nascer  se  estabelece  como  um  importante  marcador  das  condições 

intrauterinas  em  que  a  criança  foi  submetida  durante  o  período  gestacional,  como  também  um  fator 

individual de grande influência na saúde e sobrevivência a curto prazo de recém-nascidos, a médio prazo do 

desenvolvimento fisiológico e morbidade da criança e, a longo prazo, da saúde do adulto. Assim, as políticas 

de saúde devem intensificar medidas que promovam adequado ganho de peso intrauterino e nutrição pós- 

natal, estimulando primordialmente a prática de aleitamento materno, essencial para a saúde da criança, 

além de favorecer benefícios maternos, para a família e comunidade, principalmente em assentamentos 

precários, situação que se define nos "aglomerados urbanos subnormais” (favelas). OBJETIVO: Avaliar as 

práticas da amamentação segundo o peso ao nascer num aglomerado urbano subnormal. MÉTODOS: Estudo 

transversal, censitário, realizado a partir de banco de dados da pesquisa “Desenvolvimento infantil em um 

aglomerado urbano subnormal do Recife, PE”, realizado na “Favela dos Coelhos” cuja coleta de dados 

ocorreu no período de julho a outubro de 2015. O estudo original avaliou todas as 310 crianças de 0 a 36 

meses, cadastradas nas duas Unidades Básicas de Saúde da localidade. A classificação do peso ao nascer 

fez-se de acordo com os critérios da OMS que considera baixo peso ao nascer (BPN) quando o peso ao 

nascimento for inferior a 2.500g, peso insuficiente quando maior ou igual a 2.500g e inferior a 3.000g e peso 

adequado quando maior ou igual a 3.000g. Para esta pesquisa, como desfecho foi estudado o baixo peso ao 

nascer  agregado  ao  peso  insuficiente,  ou  seja  características  que  discriminam  crianças  com  peso  ao 

nascimento  <  3.000g  em  relação  às  crianças  com  peso  ao  nascimento  >  3.000g.  As  categorias  da 

amamentação  foram  consideradas:  aleitamento  materno  (AM),  aleitamento  materno  exclusivo  (AME),  e 

nunca mamou. As informações de interesse foram separadas em novo banco de dados, compondo um 

arquivo ad hoc. As características da amostra, bem como as categorias do aleitamento materno foram 

expressas  em  números  e  porcentagens.  Utilizou-se  o  Teste  Exato  de  Fischer  para  analisar  associações 

bivariadas  dos  fatores  condicionantes  para  o  grupo  de  peso  insuficiente  ao  nascer,  assim  como  para 

comparação  das  práticas  do  aleitamento  materno  segundo  as  categorias  do  peso  ao  nascer,  sendo 

considerado para fins estatísticos o nível de significância < 5%. A pesquisa original atendeu aos requisitos 

éticos contidos na Resolução 466/12, sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto de 

Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP) com parecer favorável da CAEE nº 44508215.7.0000.5201. 

RESULTADOS: Entre os estratos de peso estudados, de uma amostra total de 294 crianças, 105 (35,7%) 

pertenciam ao grupo de peso insuficiente ao nascer, e 189 (64,3%) ao grupo de peso adequado. De acordo 

com a análise estatística descritiva realizada entre as variáveis sociodemográficas, antecedentes obstétricos 

maternos, biológicas das crianças e realacionadas ao aleitamento materno, as que obtiveram valor ”p” de 

significância estatística como desfecho para o peso adequado ao nascer foram: idade materna entre 20 e 35 

anos (p=0,019); ter alguma atividade laboral (p = 0,011); número de consultas pré natal ≥ 6 (p = 0,022); e o 

contato pele a pele ( p= 0,012) como fatores de proteção, e o hábito de fumar (p= 0,012), e a prematuridade 

(p= 0,000) como fatores de risco. Por fim, quando determinadas as prevalências de aleitamento materno 

entre os estratos de peso estudados, obteve-se percentagens de AME ≥ 6 meses (67,6%); AM ≥ 6 meses 

(32,8%); e nunca mamou (6,9%) para o grupo de peso insuficiente ao nascer. No grupo de peso adequado 

estes  percentuais  foram  67,1%;  34%;  e  3,4%  respectivamente,  com  o  percentual  de  casos  que  nunca 

mamaram  sendo  maior  na  categoria  de  peso  insuficiente,  revelando-se  estatisticamente  significativo 

(p=0,033). CONCLUSÃO: Neste estudo, as prevalências das práticas do aleitamento materno (AME e AM), em 
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relação aos grupos de peso ao nascer foram homogêneas, sendo estas maiores do que as do cenário 

brasileiro; já o percentual das crianças que nunca mamaram no grupo de peso insuficiente mostrou-se mais 

elevado. Pode-se atribuir a alta prevalência nas práticas de aleitamento materno à assistência pré natal 

prestada à amostra; enquanto o maior percentual das que nunca mamaram entre o peso insuficiente, pode 

ser atribuído a alta frequência de Desmame precoce entre mães de neonatos prematuros e de BPN. Com 

relação a comparação entre as características da amostra e o peso ao nascer, foi beneficiado o grupo de 

peso adequado, onde o número de consultas pré natal, idade e trabalho materno; e o contato pele a pele 

evidenciaram-se como fatores de proteção; enquanto a prematuridade e o fumo na gestação como fatores 

de risco, concluindo que apesar dos fatores envolvidos na determinação do peso ao nascer estarem em 

consenso com a literatura, o modo como vão se desenvolver pode diferenciar-se em cada cenário 

pesquisado. Dessa forma, é essencial que o interesse pela nutrição pós natal permaneça e que mais fatores 

individuais ou contextuais possam ser explorados em mais e maiores pesquisas. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno;Peso ao nascer;Atenção primária à saúde;Favelas. 

ABSTRACT: INTRODUCTION: Birth weight is established as an important marker of intrauterine conditions in 

which the child was submitted during the gestational period, as well as an individual factor of greater 

influence  on  the  health  and  short-term  survival  of  newborns  in  the  medium  term  of  the  physiological 

development and morbidity of the child and, in the long term, adult health. Thus, health policies should 

intensify  measures  that  promote  adequate  intrauterine  weight  gain  and  postnatal  nutrition,  primarily 

stimulating the practice of breastfeeding, essential for the health of the child, as well as favoring maternal 

benefits for the family and community, mainly in precarious settlements, a situation that is defined in the 

"subnormal  urban  agglomerations"  (favelas).  OBJECTIVES:  To  evaluate  the  practices  of  breastfeeding 

according to birth weight in a subnormal urban cluster. METHODS: A cross-sectional, census-based study was 

carried out from a database of the research "Child Development in a subnormal urban cluster of Recife, PE", 

conducted in the "Favela dos Coelhos", which collected data from July to October 2015 . The original study 

studied 310 children from 0 to 36 months, out of 312 who were enrolled by the two Basic Health Units of the 

locality. The birth weight classification will be according to WHO which considers low birth weight (LBW) 

when birth weight is less than 2,500 g, insufficient weight when greater than or equal to 2,500 g and less than 

3,000 g equal to 3,000g. For this research, as outcome will be studied the low birth weight aggregated to 

insufficient weight, that is, characteristics that discriminate children with birth weight <3.000g in relation to 

children  with  birth  weight>  3,000g.  The  typologies  of  breastfeeding  will  be  considered:  breastfeeding, 

exclusive breastfeeding, and never breastfeeding. The information of interest was separated into a new 

database, composing an ad hoc file. The statistical analysis used was descriptive, that is, the characteristics 

of  the  sample  study  groups  were  expressed  in  numbers  and  percentages,  as  well  as  the  prevalence  of 

breastfeeding  in  all  categories.  Fischer's  Exact  Test  was  used  to  analyze  bivariate  associations  of  the 

conditioning factors for the underweight group, considering the level of significance <5%. The research will 

meet the ethical requirements contained in Resolution 466/12, whose project has already been submitted to 

the Research Ethics Committee (CEP) of the Institute of Integral Medicine Prof. Fernando Figueira (IMIP), and 

approved with the favorable opinion of CAEE nº 44508215.7.0000.5201. RESULTS: Among the weight extracts 

studied, of a total sample of 294 children, 105 (35.7%) belonged to the group of insufficient weight at birth, 

and 189 (64.3%) to the appropriate weight group. According to the descriptive statistical analysis made 

among the sociodemographic variables, maternal, biological and follow-up observations of the children, the 

ones  that  obtained  value  of  statistical  significance  as  outcome  for  the  birth  weight  appropriate  were: 

maternal age between 20 and 35 years (p = 0.019); have some work activity (p = 0.011); number of prenatal 

consultations ≥ 6 (p = 0.022); and skin-to -skin contact (p=0,012) as protective factors smoking; and smoke 

habit (p = 0.012),and prematurity (p = 0.000) as risk factors. Finally, when the prevalence of breastfeeding 

among the weight extracts studied was determined, percentages of AME ≥ 6 months (67.6%) were obtained; 

AM ≥ 6 months (32.8%); and never breastfeeding (6.9%) for the underweight group. In the appropriate weight 

group these percentages were 67.1%; 34%; and 3.4% respectively, and the percentage of cases that never 

breastfed  was  higher  in  the  underweight  category,  proving  to  be  statistically  significant  (p  =  0.033). 

CONCLUSION: In this study, the prevalence of breastfeeding practices (AME and AM), in relation to the groups 

of birth weight were homogeneous, being these larger than those of the Brazilian scenario; the percentage of 

children who never breastfed in the underweight group was higher. It can be attributed the high prevalence 

in the practices of maternal breastfeeding to the prenatal care provided to the sample; while the highest 

percentage of those who have never breastfed in underweight can be attributed to the high frequency of 

early  weaning  among  mothers  of  preterm  and  LBW  infants.  Regarding  the  comparison  between  the 

characteristics of the sample and the birth weight, the group of adequate weight was benefited, where the 

number  of  prenatal  consultations,  age  and  maternal  work;  and  skin-to-skin  contact  were  evidenced  as 

protective factors; while prematurity and smoking during pregnancy as risk factors, concluding that although 
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the factors involved in determining birth weight are in agreement with the literature, how they will develop 

can be differentiated in each researched scenario. In this way, it is essential that the interest in postnatal 

nutricion not lost and that more individual or contextual factors can be explored in more and more research. 

Breastfeeding; Weight at birth; Primary Health Care; Subnormal urban cluster. 

KEYWORDS: Breastfeeding;Weight at birth;Primary Health Care;Subnormal urban cluster. 

Volume: 01 PÁGINAS: 101 Idioma: PORTUGUES 

Biblioteca DEPOSITADA: ANA BOVE 

Área de Concentração: MÉTODOS E TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO 

Linha de PESQUISA: EPIDEMIOLOGIA DOS PROBLEMAS DO CRESCIMENTO, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

Projeto de PESQUISA: Características do aleitamento materno e risco de internações em crianças de famílias 

residentes num alojamento urbano subnormal de Recife-Pe. 

Orientador: MURILO CARLOS AMORIM DE BRITTO 

O orientador principal COMPÔS a banca do DISCENTE? Não 

BANCA EXAMINADORA  

Nome Categoria 

MARIA DE FATIMA COSTA CAMINHA DOCENTE 

SUZANA LINS DA SILVA PARTICIPANTE EXTERNO 

WESLLA KARLA ALBUQUERQUE SILVA DE PAULA PARTICIPANTE EXTERNO 

FINANCIADORES  

Não existem financiadores associados ao trabalho de conclusão. 

ANÁLISE DOS EFEITOS DE UM PROGRAMA DE VISITA DOMICILIAR SOBRE OS INDICADORES DE SAÚDE 

MATERNO-INFANTIL DE COMUNIDADES DO RECIFE: UM ESTUDO DE INTERVENÇÃO 

Autor: PAULA FERDINANDA CONCEICAO DE MASCENA DINIZ MAIA 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: TESE Data da DEFESA: 17/04/2018 

RESUMO: Introdução: Apesar da alta cobertura dos serviços de saúde de pré-natal, perinatal e pós-natal 

oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o Brasil ainda apresenta elevada mortalidade materna e 

neonatal. Essa alta mortalidade evidencia falha na qualidade da assistência prestada durante a gestação, 

parto e puerpério; envolvendo a atenção básica, com a Estratégia de Saúde da Família e a visita domiciliar 

oferecida pelo agente comunitário de saúde (ACS). Objetivo: Avaliar o efeito de um programa de Visitas 

Domiciliares Inovadoras (VDI) sobre os conhecimentos em relação aos cuidados de saúde e às praticas de 

saúde das gestantes e mães das crianças até nove meses de idade e, também, sobre indicadores de saúde 

materno-infantil selecionados. Métodos: Foi realizado um estudo de intervenção, randomizado e controlado 

com a população representada por 16 equipes de saúde da família de 11 unidades de saúde da cidade de 

Recife - Pernambuco. Oito equipes foram alocadas aleatoriamente para o grupo intervenção e oito para o 

grupo controle. O programa de VDI foi baseado em um guia de orientação, introduzido através de um 

treinamento de quatro dias para 31 ACS pertencentes às equipes do grupo intervenção. Os ACS do grupo 

intervenção realizaram as VDI para as gestantes e mães das crianças até nove meses de idade, enquanto os 

ACS do grupo controle mantiveram o programa convencional de visita domiciliar. Após nove meses, foram 

avaliados os conhecimentos e as práticas das gestantes e mães, bem como, indicadores selecionados de 

saúde  materno-infantil  através  de  um  questionário,  incluindo  96  perguntas  diferentes  sobre  pré-natal, 

período  perinatal,  pós-natal,  neonatal  e  de  lactente.  Resultados:  Das  100  gestantes  elegíveis,  93 

responderam ao questionário, sendo 44 do grupo controle e 49 do grupo intervenção. Das 114 mães das 

crianças elegíveis, 102 responderam ao questionário, sendo 45 do grupo controle e 57 do grupo intervenção. 

Os resultados mostraram que houve uma diferença significativa, com melhores indicadores de pré-natal (p = 

0,005), melhor conhecimento do Dispositivo Intrauterino (DIU) como método contraceptivo (p<0,0001) e 

melhores indicadores de amamentação exclusiva e de alimentação complementar adequada (p<0,0001) no 

grupo  intervenção.  Conclusão:  Embora  os  resultados  tenham  sido  parciais,  o  estudo  mostrou  que 

ferramentas inovadoras para orientar a implementação de um programa de VDI podem contribuir para 

melhorar os indicadores de saúde materno-infantil. As ações para melhorar a efetividade do guia, bem como 

superar as barreiras ao desempenho dos ACS, devem ser consideradas para favorecer os resultados na saúde 

materno-infantil, particularmente em comunidades desfavorecidas. 

PALAVRAS-CHAVE: Visita domiciliar, guia, saúde materno-infantil, agentes comunitários de saúde. 

ABSTRACT: Introduction: Despite the very high coverage of prenatal, perinatal and postnatal health services 

provide by its Unified Health System (UHS), Brazil still has high maternal and neonatal mortality, pointing to 

gaps in quality of care during pregnancy, delivery and neonatal care and underlying the role of the Family 
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Health Strategy (FHS) and within the FHS, the role of home visits provided by community health worker 

(CHW). Objective: To evaluate the effect of an Innovative Home Visits (IHV) program on the health related 

knowledge and practices of pregnant women and mothers of children up to nine months of age and on 

selected maternal and child health indicators. Methods: A randomized controlled intervention study was 

designed with the parget population represented by 16 health teams from the family of 11 health units from 

the city of Recife – Pernambuco. Eight teams were randomly allocated to the intervention group and eight to 

the control group. The IHV program was supported by an action-oriented guide introduced through a four- 

day training to 31 CHW belonging to the intervention group teams. CHW belonging to the intervention group 

performed the IHV for pregnant women and mothers of children up to nine months of age, while the CHW of 

the control group maintained the conventional home visit program. After nine months, the knowledge and 

practices of pregnant women and mothers were assessed, as well as, selected indicators of maternal and 

child health, through a questionnaire including 96 different items about prenatal, perinatal, postnatal, 

neonatal and infant care. Results: Of the 100 eligible pregnant women, 93 answered the questionnaire 44 of 

the control group and 49 of the intervention group. Of the 114 mothers, 102 answered the questionnaire, 45 

of the control group and 57 of the intervention group. There was a significant difference between 

intervention and control group in the combined prenatal indicators (p = 0.005), in Intrauterine Device (IUD) 

knowledge as a contraceptive method (p<0.0001) and in exclusive breastfeeding and adequate 

complementary feeding (p<0.0001). There were no significant differences in other items assessed. 

Conclusion: Although results were partial, the study showed that innovative tools for guiding the 

implementation of a IHV program can contribute to improve maternal and child health indicators. Actions to 

improve the guide effective implementation as well as to address the many barriers to CHW performance 

should be considered to improve maternal and child health outcomes, particularly in disadvantaged 

communities. 

KEYWORDS: Home visit, guide, maternal and child health, community health workers. 
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ANÁLISE DOS NÍVEIS SÉRICOS DE SCD40L, SCD40 e SCD62P EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ANEMIA 

FALCIFORME E ALTERAÇÃO DO EXAME DE DOPPLER TRANSCRANIANO 
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Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: TESE Data da DEFESA: 28/05/2018 

RESUMO: Introdução: a anemia falciforme (AF) é a hemoglobinopatia hereditária de maior prevalência no 

Brasil, determinada pela homozigose da hemoglobina “S”, sendo resultante de uma mutação no gene da 

beta globina. O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma complicação grave e catastrófica da AF, sendo uma 

das principais causas de morbimortalidade em crianças e adultos jovens. Pacientes com AF que apresentam 

risco elevado para AVC são monitorados por meio do Doppler transcraniano (DTC), sendo esse método usado 

para predizer risco para AVC. As plaquetas possuem a capacidade de promover eventos vaso-oclusivos e 

também de regular a resposta imune através de mediadores inflamatórios. As plaquetas ativadas expressam 

grandes  quantidades  do  ligante  CD40  (CD40L)  e  de  CD62P  (P-selectina).  Essas  moléculas  têm  sido 

consideradas como marcadores de ativação plaquetária na AF, no entanto não está descrito na literatura o 
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potencial dessas moléculas como biomarcadores preditivos de risco para AVC em pacientes pediátricos com 

AF. Objetivo: avaliar os níveis séricos de sCD40L, sCD40 e sCD62P em crianças e adolescentes com anemia 

falciforme e alteração do exame de DTC. Métodos: estudo translacional, de corte transversal e grupo de 

comparação interno, desenvolvido no Laboratório de Pesquisa Translacional do Instituto de Medicina 

Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP). Foram incluídos 48 pacientes com AF com idade de 2 a 16 anos, 

acompanhados no Centro de Hematologia e Hemoterapia de Alagoas (HEMOAL, Brasil). O grupo de controles 

saudáveis foi constituído por 26 crianças e adolescentes saudáveis (de 2 a 13 anos) hospitalizados para 

realização de cirurgias eletivas de pequeno porte no Hospital Universitário Professor Alberto Antunes da 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL, Brasil). Os pacientes foram divididos em 03 grupos, de acordo com 

as características clínicas da doença: Grupo 1: AF com DTC normal e sem AVC (n=24); Grupo 2: AF com DTC 

anormal e sem AVC (n=16); Grupo 3: AF com AVC (n=8). A dosagem de sCD40 e sCD40L livre no plasma foi 

realizada por enzyme immunosorbent assay (ELISA) e a de sCD62P por citometria de fluxo. Para testar as 

diferenças entre os grupos utilizaram-se os testes t e de Mann-Whitney para análise de médias e medianas, 

respectivamente, enquanto que para a correlação entre as variáveis foi usado o coeficiente de correlação de 

Sperman. Foram considerados significativos valores de p<0.05. Para análise estatística foi utilizado o 

GraphPadPrism v6.0. Resultados: os níveis de sCD40L foram significativamente mais elevados nos grupos G1, 

G2 e G3, quando comparado aos controles (p=0,0001; p<0,0002 e p=0,008, respectivamente). Entre os 

pacientes com AF evidenciou-se níveis mais elevados de sCD40L no grupo G3 (median =1.330 pg/ml; range= 

872-2550), com relação ao grupo G2 (mediana=1.003; p =0,03). Na análise de sCD40, não houve diferença 

significativa entre os quatro grupos. Na análise do sCD62P, os pacientes do G3 apresentaram níveis elevados, 

quando comparado ao G1 (p=0,0001); G2 (p= 0,03) e controles (p=0,01), e G2 também apresentou níveis 

elevados, quando comparados com os do G1 (p=0,04). Os pacientes do G1 apresentaram índice mais elevado 

na relação sCD40L/sCD62P, quando comparado ao do grupo G2 (p=0,003) e aos controles (p<0,0001). Os 

índices de sCD40L/sCD40 foram 7,1; 6,1 e 7,7 vezes mais elevados nos pacientes dos grupos G1, G2 e G3, 

respectivamente, quando comparado aos controles (p<0,0001, p<0,008 e p=0,002, respectivamente), porém 

não houve diferença significativa entre os G1, G2 e G3. Não houve correlação nos níveis de sCD40L vs sCD62P, 

sCD40 vs sCD40L, e de sCD40 vs sCD62P. Conclusão: a combinação da anormalidade do DTC associado ao 

aumento dos níveis de sCD40L e sCD62P ou diminuição da relação sCD40L/sCD62P podem contribuir para 

uma melhor avaliação do risco para AVC em pacientes pediátricos e adolescentes com AF 

PALAVRAS-CHAVE: anemia falciforme;acidente vascular cerebral;plaquetas, antígeno CD40;inflamação. 

ABSTRACT: Introdução: sickle cell anemia (SCA) is the most prevalent hereditary hemoglobinopathy in Brazil, 

determined by homozygous hemoglobin "S", resulting from a mutation in the beta globin gene. Cerebral 

Vascular Accident (CVA) is a serious and catastrophic complication of PA, being one of the main causes of 

morbidity and mortality in children and young adults. Patients with SCA, who are at high risk for stroke, are 

monitored by transcranial Doppler (TCD), and this method is used to predict risk for stroke. Platelets have the 

capacity to promote vaso-occlusive events and also to regulate the immune response through inflammatory 

mediators. Activated platelets express large amounts of the CD40 (CD40L) and CD62P (P-selectin) linker. 

These molecules have been considered as markers of platelet activation in SCA, but it is not described in the 

literature whether these molecules have potential as predictive biomarkers of stroke risk in pediatric patients 

with SCA. Objective: to evaluate the serum levels of sCD40L, sCD40 and sCD62P in children and adolescents 

with sickle cell anemia and abnormal Transcranial Doppler examination. Methods: A translational study, 

cross-sectional and an internal comparison group, was carried out in the Translational Research Laboratory 

of the Institute of Integral Medicine Prof. Fernando Figueira (IMIP). We included 48 patients with SCA aged 2 

to 16 years old, who were followed up at the Hematology and Hemotherapy Center of Alagoas (HEMOAL, 

Brazil). The group of healthy controls consisted of 26 healthy children and adolescents (2 to 13 years old) 

hospitalized for small elective surgeries at the Federal University of Alagoas Hospital (UFAL, Brazil). Patients 

were divided into 3 groups, according to the clinical characteristics of the disease: Group 1: AF with normal 

TCD and without stroke (n = 24); Group 2: AF with abnormal TCD and without stroke (n = 16); Group 3: SCA 

with stroke (n = 8). Plasma free sCD40 and sCD40L were measured by enzyme immunosorbent assay (ELISA) 

and sCD62P by flow cytometry. To test the differences between the groups, the t and Mann-Whitney tests 

were  used  for  the  analysis  of  means  and  medians,  respectively,  while  for  the  correlation  between  the 

variables the Sperman correlation coefficient. Values of p <0.05 were considered significant. For statistical 

analysis, was used GraphPadPrism v 6.0 Results: The levels of sCD40L were significantly higher in the G1, G2 

and G3 groups when compared to controls (p = 0.0001, p <0.0002 and p = 0.008, respectively). Among patients 

with SCA, higher levels of sCD40L in the G3 group (median = 1,330 pg / mL; range = 872-2550) were observed 

in relation to the G2 group (median = 1.003; p = 0.03). In the sCD40, there was no significant difference 

between the groups. In the sCD62P analysis, G3 patients presented high levels when compared to G1 (p = 

0.0001); G2 (p = 0.03) and controls (p = 0.01), and G2 also had high levels when compared to G1 (p = 0.04). G1 

 



https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/coleta_online/relatorios/conferencia/formRelatorio.jsf 7/46  

  

patients had a higher sCD40L / sCD62P ratio when compared to G2 (p = 0.003) and controls (p <0.0001). The 

indices of sCD40L / sCD40 were 7.1; 6,1 and 7,7 times higher levels in patients G1, G2 and G3 respectively, 

when compared with controls (p <0.0001, p <0.008 and p = 0.002, respectively), but there was no significant 

difference between the groups (G1, G2 and G3) the G1, G2 and G3. There was no correlation in the levels of 

sCD40L vs sCD62P, sCD40 vs sCD40L, and sCD40 vs sCD62P. Conclusion: the combination of DTC abnormality 

associated with increased levels of sCD40L and sCD62P or decreased sCD40L / sCD62P ratio may contribute 

to a better assessment of the risk for stroke as well as relapse in cerebrovascular disease in pediatric patients 

with SCA. 

KEYWORDS: sickle cell anemia;cerebral vascular accident;platelets;CD40 antigen;inflammation 
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ANÁLISES DE SFAS, SFASL, SPD1 E SPDL1 EM MULHERES COM TUMORES DE MAMA HER2+ E TRIPLO 

NEGATIVO LOCALMENTE AVANÇADOS SUBMETIDAS A QUIMIOTERAPIA NEOADJUVANTE 

Autor: CAROLINA DE SOUZA VASCONCELOS 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 30/11/2018 

RESUMO: Introdução: o câncer de mama (CM) é a neoplasia maligna mais comum entre mulheres no mundo. 

Constitui  um  grupo  heterogêneo  de  lesões  que  diferem  na  sua  apresentação  clínica,  características 

radiográficas,  histopatológicas,  moleculares  e  potencial  biológico.  Existem  mecanismos  que  inibem  a 

resposta imune celular por meio da expressão de receptores de inibição na superfície celular dos linfócitos T. 

As moléculas Programmed death 1 (PD1) e seu ligantes (PDL1), assim como o FAS e FASL se apresentam 

como receptores na superfície da membrana e na forma solúvel no plasma (sPD1, sPD-L1, sFAS e sFASL), 

sendo  capazes  de  atenuar  as  respostas  imune  por  regular  negativamente  a  proliferação  e  a  atividade 

funcional de células T. Objetivo: avaliar os níveis plasmáticos de sFAS, sFASL, sPD1 e sPD-L1 em mulheres 

com tumores de mama HER2 e triplo negativo (TN) submetidas ao tratamento neoadjuvante. Métodos: entre 

2015 e 2018, foi realizado um estudo de coorte prospectiva nas unidades de mastologia e de oncologia do 

Hospital  de  Câncer  de  Pernambuco  (HCP)  e  no  Laboratório  de  Pesquisa  Translacional  do  Instituto  de 

Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP). Foram incluídas mulheres com tumores de mama subtipos 

TN (n=21; 48,4 ±9,64 anos), e HER2+ (n=16; 43,4 ±10,68 anos). Das 37 pacientes, seis (16,2%) morreram dentro 

de 24 meses do diagnóstico devido à progressão da doença. A coleta da amostra de sangue periférico foi 

realizada antes e após o quimioterapia neoadjuvante (QTNeo). O grupo controle foi 30 mulheres (idade entre 

18 a 65 anos) sem diagnóstico prévio ou atual e histórico familiar de câncer de mama. A tratamento foi 

realizado com dose densa de adriablastina e ciclofosfamida durante 4 ciclos, seguida de paclitaxel durante 

12 semanas. Nas mulheres com câncer de mama (CM) HER2+, o trastuzumab foi adicionado ao paclitaxel, a 

cada 21 dias, até ao final de um ano de tratamento. Nenhuma evidência clínica de tumor na mama e 

linfonodos axilares foi definida como uma resposta patológica completa (RPC). Para a análise dos níveis 

plasmáticos de sFASL, sFAS, sPDL1 e sPD1 foi realizado a técnica de Enzyme Immunosorbent Assay (ELISA). 

Os testes de Mann-Whitney e Kruskall-wallis foram utilizados para análises dos valores de mediana entre 

grupos.  Para  análise  pareada,  foi  realizado  teste  não  paramétrico  de  Wilcoxon.  Foram  considerados 

significativos  valores  de  p<0,05.  A  análise  estatística  foi  realizada  no  programa  GraphPad  Prism  v6.0. 

Resultados: verificou-se níveis elevados de sPD1 nas pacientes com TN e HER2 quando comparados ao do 
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grupo controle (p<0,0001 e p=0,0002, respectivamente). Verificou-se elevados níveis de sFAS nos tumores TN 

e HER2, quando comparados aos controles (p=0,0008 e p=0,0007, respectivamente). Foi observado níveis 

reduzidos de sFASL após QTNeo no grupo de pacientes com TN e RPC (p=0,02). Também foi observado que os 

níveis plasmáticos foram reduzidos de sPDL1 antes da QTNeo no grupo com tumores HER2 e RPC quando 

comparado ao grupo sem RPC (p=0,01). Na análise do óbito, as pacientes que não sobreviveram nos 

primeiros 24 meses de seguimento apresentaram elevados níveis séricos de sFAS, sFASL e sPD1 antes da 

quimioterapia quando comparados àqueles que sobreviveram (p=0,003, p=0,01 p=0,005, respectivamente). 

Conclusão: as moléculas sPD-L1 e sFASL podem ser biomarcadores preditivos de resposta patológica 

completa em mulheres com tumores de mama HER2 e TN, e o tratamento neoadjuvante pode modular os 

níveis plasmáticos de sFASL no CM triplo negativo. 

PALAVRAS-CHAVE: Palavras-chave: câncer de mama;receptores FAS, PD1 e PDL1 

ABSTRACT: Introduction: breast cancer (BC) is the most common malignant neoplasm among women in the 

world.  It  is  a  heterogeneous  group  of  lesions  that  differ  in  their  clinical  presentation,  radiographic, 

histopathological, molecular characteristics and biological potential. there are mechanisms that inhibit the 

cellular  immune  response  through  the  expression  of  inhibitory  receptors  on  the  cell  surface  of  the  T 

lymphocytes. The molecule Programmed death 1 (PD1) and its ligand (PDL1), as well as FAS and FASL present 

as receptors on the surface of the membrane and in plasma soluble form (sPD1, sPD-L1, sFAS and sFASL), 

being able to attenuate immune response by negatively regulating T cell proliferation and functional activity. 

Objective: assess the plasma levels of sFAS, sFASL, sPD1 and sPD-L1 in women with HER2 and triple negative 

(TN) breast tumors submitted to neoadjuvant treatment. Methods: between 2015 and 2018, a prospective 

cohort study was carried out at the mastology and oncology units of the Hospital de Câncer de Pernambuco 

(HCP) and at the Translational Research Laboratory of the Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando 

Figueira (IMIP). Females with TN subtype tumors (n=21; 48.4 ± 9.64 years) and HER2 + (n=16; 43.4 ± 10.68 

years) were included. Of the 37 patients, six (16.2%) died within 24 months of diagnosis due to disease 

progression. The control group consisted of 30 women (ages between 18 and 65 years) without previous or 

current diagnosis and family history of breast cancer. Peripheral blood collections were performed before 

and after neoadjuvant chemotherapy. The treatment was performed with dense dose of adriablastine and 

cyclophosphamide for 4 cycles, followed by paclitaxel for 12 weeks. In women with HER2 breast câncer (BC), 

trastuzumab was added to paclitaxel every 21 days until the end of one year of treatment. No clinical 

evidence of tumor in the breast and axillary lymph nodes was defined as a complete pathological response 

(pCR). For analysis of plasma levels of sFASL, sFAS, sPDL1 and sPD1, the enzyme-linked immunosorbent 

assays (ELISA) technique was performed. The Mann-Whitney and Kruskall-wallis tests were used to analyze 

the median values between groups. For paired analysis, a nonparametric Wilcoxon test was performed. 

Values of p <0.05 were considered significant. Statistical analysis was performed in the GraphPad Prism v6.0 

program. Results: high levels of sPD1 in patients with TNBC and HER2 subtypes were found when compared 

to control group (p <0.0001 and p = 0.0002, respectively). sFAS levels were elevated in TN and HER2 tumors 

compared to controls (p = 0.0008 and p = 0.0007, respectively). Reduced levels of sFASL were observed after 

NAC in the group of patients with TN and pCR (p = 0.02). It was also observed that plasma levels were reduced 

from sPDL1 before NAC in the group with HER2 and pCR tumors when compared to no pCR group (p = 0.01). 

In the analysis of death, patients who did not survive in the first 24 months of follow-up presented high serum 

levels of sFAS, sFASL and sPD1 before NAC when compared to those who survived (p = 0.003, p = 0.01 p = 

0.005, respectively). Conclusion: the sPD-L1 and sFASL molecules may be biomarkers predictive of pathologic 

complete response in women with HER2 and TN breast tumors, and neoadjuvant treatment may modulate 

plasma levels of sFASL in TNBC. 
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ATIVIDADE ELETROMIOGRÁFICA DOS MÚSCULOS DA CABEÇA E DO TRONCO EM RECÉM-NASCIDOS A 

TERMO E PRÉ-TERMO: ESTUDO PILOTO 

Autor: SAMILE DOS SANTOS BARROS 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 27/11/2018 

RESUMO: Nos primeiros meses de vida os padrões motores de uma criança a termo mudam constantemente, 

pois seus componentes reflexos vão se tornando mais desenvolvidos e organizados. As crianças pré-termo, 

por terem nascido antes mesmo que o seu sistema nervoso central pudesse estar formado completamente, 

podem apresentar algum tipo de déficit motor. A movimentação dos músculos é produzida por meio de uma 

descarga elétrica que gera o encurtamento de suas fibras gerando a contração muscular. O sinal desta 

descarga  pode  ser  captado  através  de  um  exame  chamado  eletromiografia.  Objetivo:  determinar  a 

amplitude  da  atividade  eletromiográfica  dos  músculos  flexores  e  extensores  da  cabeça  e  do  tronco  de 

recém-nascidos a termo e pré-termo. Métodos: foi um estudo piloto, longitudinal, aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) do IMIP (número do parecer 1.879.676), onde foram avaliados 20 

recém-nascidos pré-termo e 20 recém-nascidos a termo admitidos na Unidade de Cuidados Intermediários 

Canguru e nos alojamentos conjuntos 1 e 2 do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira. Todos 

os recém-nascidos foram avaliados entre 24 e 72 horas após o nascimento, sendo os recém-nascidos pré- 

termo avaliados uma segunda vez quando atingiram a idade equivalente ao termo, com 40 semanas. Foram 

avaliados   os   músculos   esternocleidomastoideo,   trapézio,   reto   abdominal   e   eretores   da   espinha 

(unilateralmente), os eletrodos posicionados na porção central do ventre muscular e o eletrodo de referência 

colocado no maléolo lateral direito. O registro foi feito através de um eletromiográfo. Análise estatística dos 

dados foi feita através do programa Sigma-Stat versão 3.5 (Systat Software Inc – USA). Para avaliação das 

médias da atividade eletromiográfica das avaliações nos RNT e RNPT foi, primeiramente, aplicado o teste de 

normalidade de Komogorov-Smirnov. Para as comparações das médias entre os dois grupos (a termo e pré- 

termo) foi aplicado o teste t Student.Resultados: a amplitude da atividade eletromiográfica dos músculos 

dos recém-nascidos prematuros é menor do que a dos recém-nascidos a termo, porém ao atingirem a idade 

equivalente ao termo os prematuros apresentaram uma atividade eletromiográfica igual estatisticamente 

aos  dos  recém-nascidos  a  termo.  Conclusão:  a  amplitude  da  atividade  eletromiográfica  dos  músculos 

flexores e extensores da cabeça e do tronco em recém-nascidos pré-termo aumentou com o avançar da 

idade,  se  tornado  similar  a  que  foi  encontrada  nos  recém-nascidos  a  termo.  É  importante  enfatizar  o 

conhecimento  do  comportamento  desses  músculos  nos  recém-nascidos  para  os  profissionais  da  saúde 

visando identificar precocemente qualquer atraso do desenvolvimento motor. 

PALAVRAS-CHAVE: músculos;recém-nascido;eletromiografia 

ABSTRACT:  Nos   primeiros   meses   de   vida   os   padrões   motores   de   uma   criança   a   termo   mudam 

constantemente, pois seus componentes reflexos vão se tornando mais desenvolvidos e organizados. As 

crianças  pré-termo,  por  terem  nascido  antes  mesmo  que  o  seu  sistema  nervoso  central  pudesse  estar 

formado completamente, podem apresentar algum tipo de déficit motor. A movimentação dos músculos é 

produzida por meio de uma descarga elétrica que gera o encurtamento de suas fibras gerando a contração 

muscular. O sinal desta descarga pode ser captado através de um exame chamado eletromiografia. Objetivo: 

determinar a amplitude da atividade eletromiográfica dos músculos flexores e extensores da cabeça e do 

tronco de recém-nascidos a termo e pré-termo. Métodos: foi um estudo piloto, longitudinal, aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) do IMIP (número do parecer 1.879.676), onde foram 

avaliados 20 recém-nascidos pré-termo e 20 recém-nascidos a termo admitidos na Unidade de Cuidados 

Intermediários Canguru e nos alojamentos conjuntos 1 e 2 do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando 

Figueira. Todos os recém-nascidos foram avaliados entre 24 e 72 horas após o nascimento, sendo os recém- 

nascidos pré-termo avaliados uma segunda vez quando atingiram a idade equivalente ao termo, com 40 

semanas. Foram avaliados os músculos esternocleidomastoideo, trapézio, reto abdominal e eretores da 

espinha (unilateralmente), os eletrodos posicionados na porção central do ventre muscular e o eletrodo de 

referência colocado no maléolo lateral direito. O registro foi feito através de um eletromiográfo. Análise 

estatística dos dados foi feita através do programa Sigma-Stat versão 3.5 (Systat Software Inc – USA). Para 

avaliação das médias da atividade eletromiográfica das avaliações nos RNT e RNPT foi, primeiramente, 

aplicado o teste de normalidade de Komogorov-Smirnov. Para as comparações das médias entre os dois 
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grupos (a termo e pré-termo) foi aplicado o teste t Student.Resultados: a amplitude da atividade 

eletromiográfica dos músculos dos recém-nascidos prematuros é menor do que a dos recém-nascidos a 

termo, porém ao atingirem a idade equivalente ao termo os prematuros apresentaram uma atividade 

eletromiográfica igual estatisticamente aos dos recém-nascidos a termo. Conclusão: a amplitude da 

atividade eletromiográfica dos músculos flexores e extensores da cabeça e do tronco em recém-nascidos 

pré-termo aumentou com o avançar da idade, se tornado similar a que foi encontrada nos recém-nascidos a 

termo. É importante enfatizar o conhecimento do comportamento desses músculos nos recém-nascidos 

para os profissionais da saúde visando identificar precocemente qualquer atraso do desenvolvimento motor. 
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AVALIAÇÃO DA MICROCIRCULAÇÃO ATRAVÉS DE FLUXOMETRIA POR LASER DOPPLER EM PACIENTES 

SUBMETIDOS A TRANSPLANTE RENAL : UM ESTUDO DE COORTE 

Autor: PAULO SERGIO GOMES NOGUEIRA BORGES 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: TESE Data da DEFESA: 08/08/2018 

RESUMO:  Introdução:  Pacientes  com  doença  renal  crônica  (DRC)  têm  risco  aumentado  de  morbidade 

cardiovascular  e  morte  prematura.  Isto  se  deve,  em  parte,  à  elevada  taxa  de  doenças  coexistentes,  e 

possivelmente, a inflamação e o estresse oxidativo encontrados nestes pacientes. Além disso, estudos tem 

avaliado a associação entre doença cardiovascular, disfunção endotelial (DE) e disautonomia autonômica 

urêmica (DAU). O efeito do transplante renal nestes parâmetros permanece controverso. A função endotelial 

pode ser avaliada por diferentes técnicas, uma opção é a medida da regulação dependente do endotélio do 

tono vascular em sítios específicos da circulação através da avaliação da microcirculação cutânea pela por 

Laser Doppler Fluxometria (LDF) e a DAU é avaliada tradicionalmente através de testes cardiovasculares que 

avaliam  a  variabilidade  da  frequência  cardíaca,  porém  este  componente  autonômico  de  regulação  da 

microcirculação  também  pode  ser  testado  usando  a  LDF.  Objetivo:  avaliar  o  comportamento  da 

microcirculação através da LFD de pacientes com e sem DRC, assim como o efeito do transplante renal na 

microcirculação Métodos: Estudo de coorte, prospectivo, longitudinal envolvendo 80 pacientes (40 pacientes 

com  DRC  que  se  submeteram  a  transplante  renal  e  40  controles).  Foram  observados  desfechos  pós- 

operatórios (rejeição aguda, anemia precoce), testes laboratoriais (taxa estimada de clearence de creatinina 

e  hemoglobina  sérica)  e  o  comportamento  da  microcirculação  através  da  técnica  de  LDF,  onde  foram 

analisados: Hiperemia Reativa Pós-oclusão (PORH) [Fluxo de repouso (RL), Fluxo máximo (ML), Razão entre o 

fluxo máximo e fluxo de repouso (ML/RL), Área de hiperemia (AH) e a razão da área da curva da PORH 

(PORHindex)]    e    a    resposta    vasoconstrictora    a    inspiração    profunda    e    apnéia    (IBH)    [Media 

Inspiratória/MediaIns]. Resultados: Na avaliação da microcirculação intergrupo na semana do transplante e 

três  meses  após  não  encontramos  diferença  significativa  entre  os  grupos  na  maioria  dos  desfechos  da 

microcirculação,  mais  especificamente  Hiperemia  Reativa  Pós-oclusão  (PORH).  No  entanto,  a  resposta 

vasoconstrictora a inspiração profunda e apnéia (IBH) [Media Inspiratória/MediaIns], foi menor no grupo DRC 

em uma semana (p = 0,0001) e aos três meses após o transplante (p = 0,0001). Os valores da MediaIns foram 
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significativamente menores nos pacientes com anemia precoce (57,91 ± 35,31 vs. 93,68 ± 66,55), taxa 

estimada de clearence de creatinina (ClCr) acima de 60ml / min (60,94 ± 7,54 vs. 94,65 ± 6,54) e protocolo com 

Azatioprina, Ciclosporina e prednisona (50,90 ± 8,35 vs. 78,89 ± 10,88).Conclusão: A avaliação da 

microcirculação através da LDF, mais precisamente do componente autonômico foi menor em pacientes 

transplantados e manteve-se 3 meses pós transplante, e esta resposta foi menor em pacientes com anemia 

precoce, ClCr acima de 60ml / min e protocolo com Azatioprina, Ciclosporina e prednisona. 

PALAVRAS-CHAVE: fluxometria por laser-doppler, microcirculação;disfunção endotelial , insuficiência renal 

crônica;transplante de rim. 

ABSTRACT: Introduction: Patients with chronic kidney disease (CKD) are at an increased risk of cardiovascular 

morbidity and premature death. This is partially due to the higher rate of coexisting diseases and possibly to 

the  inflammation  and  oxidative  stress  found  in  these  patients.  Studies  have  evaluated  the  association 

between cardiovascular disease, endothelial dysfunction(ED) and uremic autonomic dysfunction(UAD). The 

effect of kidney transplantation on these conditions remains controversial. A variety of different techniques 

can be used to evaluate endothelial function. One option is to measure endothelial-dependent regulation of 

vascular tone at specific sites in the circulatory system, using Laser Doppler Flowmetry(LDF) to evaluate 

cutaneous microcirculation. Autonomic dysfunction in uremia is traditionally evaluated using cardiovascular 

autonomic  function  tests  like  heart  rate  variability  but  this  autonomic  regulating  component  of  the 

microcirculation can also be tested using the LDF. Objective: To evaluate the behavior of the microcirculation 

using Laser Doppler Flowmetry in patients with and without CKD and to assess how kidney transplantation 

affects microcirculation. Methods: This prospective longitudinal cohort study recruited 80 participants (40 

patients with CKD submitted to kidney transplantation and 40 controls). Postoperative endpoints (acute 

rejection  and  early  anemia),  laboratory  tests  (Creatinine,  Estimade  Creatinine  Clearence  rate  and 

hemoglobin)  and  microcirculatory  behavior  were  evaluated.  LDF  was  used  to  evaluate  microcirculation 

according to the following parameters: post-occlusive reactive hyperemia (PORH) [Resting flow, peak flow, 

ratio between peak and resting flow, hyperemic area, PORHindex] and sympathetic constrictor response to 

inspiratory   breath-hold   (IBH)   [mean   minimum   inspiratory   values]..   Results:   In   the   evaluation   of 

microcirculation between the two groups in the week of kidney transplantation and three months later, no 

statistically significant differences were found between the groups for the majority of the microcirculatory 

parameters. The sympathetic constrictor response to IBH was lower in the CKD group at one week (p=0.0001) 

and  at  three  months  after  transplantation  (p=0.0001).  The  mean  minimum  inspiratory  values  were 

significantly lower in the patients with early anemia (57.91 ± 35.31 vs. 93.68 ± 66.55), estimade creatinine 

clearence rate above 60ml /min (60.94± 7.54 vs. 94.65± 6.54) and Azathioprine, Cyclosporine and prednisone 

protocol  (50.90  ±  8.35  vs.  78.89  ±10.88).  Conclusion:  Evaluation  of  microcirculation  by  laser  Doppler 

flowmetry, particularly assessment of sympathetic constrictor response to inspiratory breath-hold (IBH), 

more  specifically  by  mean  minimum  inspiratory  component,  could  represent  a  future  option  for  the 

diagnosis and monitoring of autonomic dysfunction in uremia. 

KEYWORDS: Laser Doppler Flowmetry, microcirculation;endothelial function;chronic kidney disease;kidney 

transplantation. 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA, ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM PACIENTES COM CÂNCER DE COLO DE 

ÚTERO AVANÇADO TRATADAS COM QUIMIOTERAPIA NEOADJUVANTE SEGUIDO DE 

QUIMIORADIOTERAPIA 

Autor: LUANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 10/08/2018 

RESUMO: Introdução: O câncer de colo uterino representa um sério problema de saúde pública mundial. No 

Brasil, é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre as mulheres ocupando a segunda posição na região 

nordeste. A mensuração da qualidade de vida (QV) tem sido utilizada nos ensaios clínicos em oncologia com 

objetivo  de  medir  os  efeitos  colaterais  decorrente  da  quimioterapia  avaliando  os  impactos  positivos  e 

negativos sobre a vida de pacientes. Ansiedade e depressão têm interferência direta na qualidade de vida. 

Objetivo: avaliar os escores de QV, ansiedade e depressão de pacientes com câncer de colo de útero tratadas 

com quimioterapia neoadjuvante seguido de quimioradioterapia. Métodos: estudo tipo coorte prospectivo 

envolvendo 40 pacientes com câncer de colo uterino localmente avançado que participaram do protocolo do 

estudo de fase II avaliando a segurança e eficácia da quimioterapia neoadjuvante, em um hospital de ensino 

no nordeste do Brasil, entre novembro 2013 e janeiro 2017. As avaliações para QV foram realizadas no pré- 

tratamento,  após  a  quimioterapia  neoadjuvante,  após  a  radioterapia  e  três  meses  após  o  término  do 

tratamento  através  do  Functional  Assessment  of  Cancer  Therapy-  Cervix  (FACT-Cx).  Para  os  níveis  de 

Ansiedade  e  Depressão,  foi  utilizado  a  escala  hospitalar  de  Ansiedade  e  Depressão  –  HAD  nos  quatro 

momentos. Resultados: a média da idade das mulheres foi 48 (± 11,4) anos, com extremos de idade entre 24 

e 67 anos. O número de filhos foi entre 0 e 9, com média de 3 filhos, sendo a maioria delas (52,5%) solteira. 

Cerca de 60% havia cursado até 4 anos de estudo e 25% eram analfabetas. Na 1ª e 4ª avaliação, as médias de 

ansiedade  foram  7±  3,5  e  5.5±  3,6  e  as  médias  de  depressão  foram  4,4±  3,2  e  3,7±  2,6  com  variação 

significante entre os escores de depressão. A média dos escores FACT-Cx no pré-tratamento foi de 112,3± 

17,4. Na última avaliação obteve-se a média de 116,3±27,6 com variação entre 52 a 155, sem diferença 

estatisticamente significativa. Conclusão: Os scores de QV das pacientes permaneceram estáveis ao longo do 

tratamento,  sugerindo  não  haver  impacto  negativo  da  adição  da  quimioterapia  neoadjuvante.  Houve 

variação significativa entre as médias e proporção de depressão. Não foi observada diferença significativa 

quanto à ansiedade. 

PALAVRAS-CHAVE: Neoplasias do colo do útero;Terapia neoadjuvante;Ansiedade;Depressão;Qualidade de vida 

ABSTRACT: Introduction: Cervical cancer represents a serious public health problem worldwide. In Brazil, it 

represents the third most frequent type of cancer among women occupying the second position in the 

northeast region. Quality of life (QoL) measurement has been widely used for the evaluation of clinical trials 

in oncology in order to measure the side effects of chemotherapy by evaluating the impacts on patients' 

lives. Anxiety and depression have direct interference with quality of life. Objective: to evaluate the QOL, 

anxiety  and  depression  scores  of  patients  with  cervical  cancer  treated  with  neoadjuvant  chemotherapy 

followed  by  chemoradiotherapy.  Methods:  prospective  cohort  study  involving  40  patients  with  locally 

advanced uterine cervix cancer who participated in a phase II protocol evaluating the safety and efficacy of 

neoadjuvant  chemotherapy  in  a  teaching  hospital  in  northeastern  Brazil  between  November  2013  and 

January 2017 were evaluated before treatment, after neoadjuvant chemotherapy, after radiotherapy and 

three months after the end of the treatment by means of the Functional Assessment of Cancer Therapy- 

Cervix (FACT-Cx). For the levels of Anxiety and Depression, the hospital scale of Anxiety and Depression - HAD 

was used in the four moments. Results: the mean age was 48 (± 11.4) years old (range 24 to 67 years). The 

number of children ranged from 0 to 9, with an average of 3 children, most of them (52.5%) were single. 

About 60% had attended primary school and 25% were illiterate. In the 1st and 4th evaluation, the mean 

anxiety was 7 ± 3.5 and 5.5 ± 3.6 and the means of depression were 4.4 ± 3.2 and 3.7 ± 2.6 with a significant 

variation between the depression scores. The mean FACT-Cx scores on pretreatment were 112.3 ± 17.4. In the 

last evaluation, the mean was 116.3 ± 27.6 with a variation from 52 to 155, with no statistically significant 

difference.  Conclusions:  Patients'  QoL  scores  remained  stable  throughout  the  treatment.  There  was 

significant variation between means and proportion of depression. There was no significant difference in 

anxiety. Overall treatment was not determinant in changes of QoL nor anxiety, but of depression. 

KEYWORDS: Cervical neoplasms;Neoadjuvant therapy;Anxiety;Depression;Quality of life. 

Volume: 01 PÁGINAS: 89 Idioma: PORTUGUES 
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AVALIAÇÃO DA RESPOSTA IMUNE DE PACIENTES COM DOENÇA DE GAUCHER TIPO I 

Autor: MARINA CADENA DA MATTA 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: TESE Data da DEFESA: 19/03/2018 

RESUMO:  Introdução:  a  doença  de  Gaucher  (DG)  é  uma  doença  autossômica  recessiva  causada  por 

alterações no gene que codifica a enzima beta-glicocerebrosidase e a deficiência da enzima resulta no 

acúmulo do substrato glicocerebrosídeo nos lisossomos. A DG é uma doença crônica e progressiva e dentre 

as doenças de depósito lisossomal é a que apresenta alterações mais marcantes no sistema imunológico, 

que podem se manifestar clinicamente como distúrbios autoimunes e câncer. O tratamento da DG com a 

terapia de reposição enzimática (TRE) está bem estabelecido, no entanto, os mecanismos imunológicos da 

doença não estão bem esclarecidos. Objetivo: avaliar a resposta imune de pacientes com doença de Gaucher 

tipo I. Métodos: estudo exploratório, translacional foi desenvolvido no Centro de Tratamento de Erros Inatos 

do Metabolismo (CETREIM) e no Laboratório de Pesquisa Translacional do Instituto de Medicina Integral Prof. 

Fernando  Figueira  (IMIP).  Foram  incluídos  17  pacientes  com  diagnóstico  de  DG  tipo  I  estabelecido  por 

dosagem enzimática e avaliação clínica, idade entre 16 e 62 anos, atendidos no CETREIM para tratamento de 

reposição enzimática a cada 14 dias. A imunofenotipagem de populações leucocitárias no sangue periférico, 

e  a  dosagem  de  citocinas  e  quimiocinas  no  soro  utilizando  os  kits  Cytometric  Bead  Array  (CBA)  foram 

realizadas por citometria de fluxo. Os testes qui-quadrado, teste t e de Mann-Whitney foram usados para 

análises estatísticas entre os grupos. Resultados: no primeiro artigo foi descrito o caso de uma paciente de 

36 anos de idade com DG tipo I e nefrite lúpica. A paciente apresentou valores diminuídos de células T e NK, 

inversão da relação CD4+/ CD8+, diminuição dos valores absolutos de linfócitos B e baixos níveis de IgM, 

quando comparado aos valores de referência para população brasileira; e ausência de células T reguladoras 

(CD4+/ CD25high/Foxp3+), e níveis elevados de células NKT, iNKT totais e iNKTCD8+, quando comparado a 

controle saudável e a paciente com DG tipo I sem doença autoimune. No segundo artigo foi realizada a 

comparação dos níveis de citocinas IL-6, TNF-α e IFN-γ e de quimiocinas IL-8, IP-10 e MCP-1 entre dois grupos 

de pacientes com DG tipo I tratados em dois diferentes centros, o CETREIM (grupo 1) e o Centro de Referência 

para tratamento de doença de Gaucher do Rio Grande do Sul (grupo 2). Os pacientes do grupo 1 receberam 

TRE por mais tempo e em doses mais elevadas quando comparado aos pacientes do grupo 2 (p= 0,0078; 

p=0,0002, respectivamente), e apresentaram níveis reduzidos de IL-6 (p=0,0006), TNF-α (p<0,0001), IFN-γ 

(p<0,0001), IL-8 (p=0,0083), IP-10 (p<0,0001) e MCP-1 (p<0,0001) quando comparados aos pacientes do grupo 

2. No terceiro artigo foi relatado os valores absolutos e relativos de células T, B, NK e T reguladora em 14 

pacientes com DG tipo 1 comparado a 13 controles saudáveis. Comparação entre o grupo de pacientes com 

DG tipo I e o grupo controle não mostrou diferença significativa nos valores absolutos e relativos de linfócitos 

T totais, T CD4+ e T CD8+. Uma diminuição nos valores relativos de linfócitos TCD4+ (p=0,02) e TCD8+ naïve 

(p=0,03) foi observada no grupo de pacientes, enquanto houve um aumento em linfócitos T CD4+ (p=0,02) e T 

CD8+ (p=0,02) de memória quando comparado ao grupo controle. Pacientes apresentaram menores valores 

absolutos de linfócitos B (p=0,02) e células NK (p=0,01) que os controles. Interessantemente, não foi 

observada diferença significativa entre os grupos nas análises de células T reguladoras e células NKT tipo I e 

II. Conclusão: pacientes com DG tipo I apresentam alterações da resposta imune, com o envolvimento das 
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principais populações linfocitárias do sangue periférico, que podem estar relacionadas às manifestações 

clínicas da doença e ao desenvolvimento de doenças autoimunes. Além disso, a dose e a duração da TRE 

pode estar associada ao estabelecimento da tolerância periférica e produção de citocinas e quimiocinas, o 

que sugere que a reposição enzimática pode ter impacto na resposta imune. Doença de Gaucher, sistema 

imune, terapia de reposição enzimática, citocinas, quimiocinas, linfócitos T, células natural killer, células 

invariant natural killer, células T reguladoras. 

PALAVRAS-CHAVE: Doença de Gaucher, sistema imune, terapia de reposição enzimática, citocinas, 

quimiocinas, linfócitos T, células natural killer, células invariant natural killer, células T reguladoras. 

ABSTRACT: Gaucher disease (GD) is an autosomal recessive disease caused by alterations in the gene encoding 

the   beta-glucocerebrosidase   enzyme   and   enzyme   deficiency   results   in   the   accumulation   of   the 

glucocerebroside  substrate  in  the  lysosomes.  The  GD  is  a  chronic  and  progressive  disease  and  among 

lysosomal deposits diseases is the one with the most remarkable changes in the immune system, which may 

manifest clinically as autoimmune disorders and cancer. Patients undergo therapy with enzyme replacement 

therapy  (ERT)  and  present  clinical  improvement.  However,  there  is  a  lack  of  knowledge  regarding 

immunological mechanisms in the disease. Objective: evaluate the immunological profile of Gaucher type I 

disease. Methods: an exploratory, translational and prospective cross-sectional study was developed at the 

Center for Treatment of Inborn Errors of Metabolism (CETREIM) and at the Translational Research Laboratory 

of the Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP). It was included 14 individuals with a 

diagnosis of type I GD established by enzymatic dosage, aged between 16 and 62 years, performing ERT every 

14 days. Comparison controls were healthy individuals, aged between 18 and 65 years, and without family 

history of genetic disease, without clinical signs of infection, absence of autoimmune diseases and not 

pregnant.  Immunophenotyping  of  leukocyte  populations  in  peripheral  blood  was  performed  by  flow 

cytometry and the dosage of cytokines and chemokines in serum using Cytometric Bead Array (CBA) kits. Chi- 

square test, t test and Mann-Whitney test were used for statistical analyzes between the groups. Results: the 

first paper described the case of a 36 years old patient with GD type I and lupus nephritis. The patient 

presented decreased values of T and NK cells, inversion of the CD4/CD8 ratio, decreased of absolute values of 

B  lymphocytes  and  low  levels  of  IgM,  when  compared  to  the  reference  values  for  Brazilian  population; 

absence of regulatory T cells (CD4+/CD25high/Foxp3+), and elevated levels of NKT, total iNKT and iNKTCD8+ 

cells when compared to healthy control and the patient with type I GD without autoimmune disease. In the 

second  paper  the  IL-6,  TNF-α  and  IFN-γ  cytokines  levels  and  IL-8,  IP-10  and  MCP-1  chemokines  were 

compared between two groups of patients with GD type I treated at two different centers, CETREIM (group 1) 

and Rio Grande do Sul State Referral Center for Gaucher Disease (group 2). Patients in group 1 received TRE 

for longer and higher doses when compared to patients in group 2 (p=0.0078; p=0.0002, respectively), and 

had reduced levels of IL-6 (p=0.0006), TNF-α (p<0.0001), IFN-γ (p<0.0001), IL-8 (p=0.0083), IP-10 (p<0.0001) 

and MCP-1 (p<0.0001) when compared to patients in group 2. In the third paper, we report absolute and 

relative values of T, B, NK, NKT and regulatory T cell populations in 14 patients with GD type I compared to 13 

healthy controls. Comparison between the group of patients with GD type I and control group showed no 

difference in relative and absolute values of total T, CD4+ and CD8+ T lymphocytes. A decrease in relative 

values of naive CD4+ (p=0.02) and CD8+ (p=0.03) T lymphocytes were observed in the group of patients, while 

there was an increase in memory CD4+ (p=0.02) and CD8+ (p=0.02) T lymphocytes when compared to the 

control group. Patients had lower absolute values of B lymphocytes (p=0.02) and NK cells (p=0.01) than 

controls. Interestingly, no significant difference were observed between the groups in the analysis of 

regulatory T cells, NKT type II and iNKT. Conclusion: patients with GD type I exhibit alterations of immune 

response, with the involvement of the major populations of peripheral blood cells that may be related to the 

clinical manifestations of the disease and the development of autoimmune diseases. Furthermore, the dose 

and duration of ERT may be associated with the establishment of peripheral tolerance and production of 

cytokines and chemokines, suggesting that enzyme replacement may have an impact on the immune 

response and consequently on disease progression. Gaucher disease, immune system, enzyme replacement 

therapy, cytokines, chemokines, T lymphocyte, natural killer cells, invariant natural killer T cells, regulatory T 

cells. 

KEYWORDS:  Gaucher  disease,  immune  system,  enzyme  replacement  therapy,  cytokines,  chemokines,  T 

lymphocyte, natural killer cells, invariant natural killer T cells, regulatory T cells. 
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AVALIAÇÃO DESCRITIVA E ANALÍTICA DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO EM POPULAÇÕES 

ASSISTIDAS PELA ESTRATÉGIA SAÚDEDA FAMÍLIA EM MACEIÓ/AL: UM ESTUDO DE COORTE 

Autor: MICHELLE CAROLINA GARCIA DA ROCHA 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: TESE Data da DEFESA: 29/01/2018 

RESUMO:  INTRODUÇÃO:  apesar  das  recomendações  da  Organização  Mundial  da  Saúde  quanto  ao 

aleitamento materno exclusivo (AME), sua duração ainda não corresponde às práticas consensuadas. Além 

disso, poucos estudos longitudinais se propõem a retratar a amamentação. OBJETIVO: descrever a prática 

do AME em crianças assistidas pela Estratégia Saúde da Família (ESF) do II Distrito Sanitário de Saúde (DSS) 

de  Maceió/AL,  enfatizando  sua  ocorrência,  duração  e  os  aspectos  envolvidos  no  desmame  precoce. 

MÉTODOS: o estudo foi do tipo coorte prospectivo, realizado no período de setembro de 2014 a junho de 

2016  no  II  DSS  de  Maceió/AL,  que  possui  cinco  comunidades  com  uma  população  estimada  de  25.000 

habitantes  assistidos  pela  ESF.  Foi  excluída  uma  comunidade  pela  reconhecida  insegurança  para  os 

pesquisadores face à temerária situação de violência local. Foram incluídos todos os pares de mães/filhos 

notificados pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) em visitas às famílias ou demandas da população 

usuária dos serviços. Após convidadas e devidamente informadas sobre seus objetivos e procedimentos no 

Termo  de  Consentimento  Livre  e  Esclarecido  (TCLE),  as  mães  que  aceitaram  participar  da  pesquisa 

receberam  visitas  quinzenais  dos  pesquisadores.  Na  primeira  e  na  última  visita,  foram  aplicados 

questionários distintos para registro dos dados informativos, compondo sequências de informações que se 

encerravam com o desfecho (interrupção do AME) ou não se interrompia quando as crianças continuavam 

mamando exclusivamente até o ponto referencial de 180 dias. Os dados foram tabulados em dupla entrada 

em planilhas do Microsoft Excel, validados no Epi Info 3.5.2 e analisados no Programa Stata 12.1. A análise 

dos fatores de risco à interrupção do AME foi realizada por meio da regressão de Cox, estimando-se as razões 

de riscos (RR) brutas, ajustadas, os respectivos intervalos de confiança de 95% e os níveis de significância. As 

variáveis eleitas para a análise multivariada de Cox foram as que na análise univariada obtiveram um valor p 

< 20%. As curvas de duração do AME, do uso da chupeta e da mamadeira e do incentivo ao AME foram 

obtidas utilizando o procedimento de Kaplan Meier (análise de sobrevida). O teste Logrank foi utilizado para 

comparar as curvas da duração do AME segundo o uso de chupeta, uso de mamadeira e do incentivo ao AME. 

Para fins estatísticos foi considerado o valor p < 5%. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da UNCISAL (CAAE 30574614.7.0000.5011). RESULTADOS: das 259 notificações de crianças nascidas, 

obteve-se a participação de 225 mães (ou seja, 90% do universo de nascidos vivos). Na avaliação descritiva 

dos resultados, demonstra se que 31,1% das mães eram adolescentes, enquanto 48,4% tinham de 20 a 29 

anos de idade. Cerca de ¼ das mães participava de trabalhos remunerados, 77% viviam com companheiro, 

24,9% tinham renda familiar média mensal de R$ 895,00 reais, integrando as classes sociais mais baixas (D e 

E) da categorização da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas (ABEP) em 2014, e 37% das moradias 

estavam ligadas à rede pública de abastecimento de água. Cerca de 99% das mães realizaram pré-natal, e 

apenas 21% das mães receberam licença maternidade na gestação e nascimento de seus filhos. A duração 

mediana do AME foi de 31 dias, com intervalo interquartil (P25 e P75), respectivamente, de 15 e 72 dias. 

Apenas 4,3% das crianças alcançaram a meta da OMS, sendo amamentadas de forma exclusiva até seis 

meses de vida. Na avaliação analítica dos resultados, evidenciou-se que dos 17 grupos de variáveis 

explanatórias usados na composição do painel compreensivo do desfecho, três se mantiveram no modelo 
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final como fatores de risco à interrupção do AME: o uso de chupetas (p = 0,007) e mamadeiras (p < 0,001) e a 

falta de incentivo durante o AME (p = 0,031). CONCLUSÕES: conclui-se que no contexto das comunidades de 

Maceió/AL, apesar da oferta de ações básicas de saúde disponibilizadas pela ESF, as práticas de AME, 

representadas na coorte, acham-se muito defasadas em relação às recomendações da OMS de se alcançar 

seis meses de idade apenas se alimentando com leite materno. Esta inversão dos resultados idealizados para 

todas as crianças e a realidade de seu alcance deixa dimensionado o grande esforço a ser desenvolvido pelos 

profissionais e instituições que, em diferentes setores, tem o encargo de promover o aleitamento materno 

como uma estratégia de marcante prioridade de ação pública e privada. Em seu papel de atuar como porta 

de entrada do sistema público de saúde, a ESF situa-se na linha de frente desta demanda. Na realidade, 

considerando as respostas oferecidas pelas 225 mães da coorte, a contribuição do setor saúde e 

circunstâncias disponibilizadas pelas comunidades locais podem até ser consideradas como satisfatórias em 

relação aos papéis de sua competência. É provável que os baixos valores encontrados da duração do AME, 

bem como a prevalência muito baixa de casos que mantém a exclusividade da amamentação aos seis meses, 

se deva ao método analisado na pesquisa (estudo de coorte), com visitas quinzenais aos pares mãe/filho. 

Ressalta-se, ainda, uma maior fidedignidade da incidência do desmame para uma escala de dias enquanto a 

coleta de dados nos modelos diferenciais de estudos de prevalência de corte transversal detectam medidas 

na escala mensal, ou seja, o mês mais próximo ao evento desmame. Sem dúvida, os estudos de coorte, com 

a indicação de incidência, são bem mais precisos que os de corte transversal, com a leitura em prevalência. 

Como em termos de lógica epidemiológica os dois métodos produzem resultados distintos, ressalta-se a 

razão de se atribuir mais precisão ao método de coorte, na avaliação da duração da sequência temporal do 

AME. 

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno, atenção primária à saúde, estudos longitudinais, 

ABSTRACT:  INTRODUCTION:  Despite  the  recommendations  of  the  World  Health  Organization  regarding 

exclusive breastfeeding (EBF), its duration does not yet correspond to the agreed practices. In addition, few 

longitudinal  studies  propose  to  portray  breastfeeding.  OBJECTIVE:  To  describe  the  practice  of  SMA  in 

children assisted by the Family Health Strategy (FHS) of the II Health Sanitary District (DSS) of Maceió / AL, 

emphasizing its occurrence, duration and aspects involved in early weaning. METHODS: The study was a 

prospective cohort study, conducted from September 2014 to June 2016 in the II DSS of Maceió / AL, which 

has five communities with an estimated population of 25,000 inhabitants assisted by the FHS. A community 

was excluded because of the recognized insecurity of the researchers in the face of the reckless situation of 

local violence. All pairs of mothers / children reported by the Community Health Agents were included in 

visits to the families or demands of the service user population. After invited and duly informed about their 

objectives and procedures in the Informed Consent Form, the mothers who accepted to participate in the 

research received biweekly visits from the researchers. On the first and last visit, separate questionnaires 

were used to record informative data, composing sequences of information that ended with the outcome 

(interruption of the AME) or did not stop when the children continued to exclusively breastfeed until the 

reference  point  of  180  days.  The  data  were  tabulated  in  double  entry  in  Microsoft  Excel  spreadsheets, 

validated  in  Epi  Info  3.5.2  and  analyzed  in  the  Stata  12.1  Program.  The  analysis  of  the  risk  factors  for 

interruption of the EBF was performed using the Cox regression, estimating the gross, adjusted risk ratios 

(RR),  the  respective  95%  confidence  intervals  and  the  significance  levels.  The  variables  chosen  for  the 

multivariate analysis of Cox were those that in the univariate analysis obtained a value p <20%. The duration 

curves for EBF, pacifier and bottle feeding, and encouragement of EBF were obtained using the Kaplan Meier 

procedure  (survival  analysis).  The  Logrank  test  was  used  to  compare  the  duration  curves  of  the  EBF 

according to pacifier use, bottle feeding and encouragement of EBF. For statistical purposes the value p <5% 

was  considered.  This  study  was  approved  by  the  Research  Ethics  Committee  of  UNCISAL  (CAAE 

30574614.7.0000.5011). RESULTS: Of the 259 reports of children born, the participation of 225 mothers (or 

90% of the universe of live births) was obtained. In the descriptive evaluation of the results, it is shown that 

31.1% of the mothers were adolescents, while 48.4% were between 20 and 29 years of age. About ¼ of the 

mothers participated in paid work, 77% lived with a partner, 24.9% had a monthly family income of 895.00 

reais, and included the lowest social classes (D and E) of the Brazilian Association of (ABEP) in 2014, and 37% 

of the homes were connected to the public water supply. About 99% of mothers performed prenatal care, 

performing six or more consultations, and only 21% of mothers received maternity leave during pregnancy 

and the birth of their children. The median duration of SMA was 31 days, with interquartile range (P25 and 

P75), respectively, of 15 and 72 days. Only 4.3% of the children reached the WHO goal, being exclusively 

breastfed until six months of age. In the analytical evaluation of the results, three of the 17 groups of 

explanatory variables used in the composition of the comprehensive panel of the outcome were identified as 

three risk factors for the interruption of SMA: the use of pacifiers (p = 0.007) and (p <0.001) and lack of 

incentive during the EBF (p = 0.031). CONCLUSIONS: in the context of the Maceió / AL communities, despite 
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the offer of basic health actions provided by the FHT, the EBF practices represented in the cohort are far 

behind schedule in relation to WHO recommendations to achieve six months of age only feeding on breast 

milk. This inversion of the idealized results for all children and the reality of their scope leaves a great effort 

to be developed by professionals and institutions that, in different sectors, have the responsibility of 

promoting breastfeeding as a strategy of outstanding public action priority and private. In its role as the 

gateway to the public health system, the ESF is at the forefront of this demand. In fact, considering the 

responses offered by 225 cohort mothers, the contribution of the health sector and the circumstances 

provided by local communities may even be considered satisfactory in relation to the roles of their 

competence. It is likely that the low values found for the duration of EBF, as well as the very low prevalence of 

cases that maintain the exclusivity of breastfeeding at six months, are due to the method analyzed in the 

study (cohort study), with biweekly visits to mother / son. A higher reliability of the weaning incidence for a 

day scale is also observed, while the data collection in the differential models of cross-sectional prevalence 

studies detect measures on the monthly scale, that is, the month closest to the weaning event. Undoubtedly, 

cohort studies, with indication of incidence, are much more accurate than cross-sectional studies, with 

prevalence reading. As in terms of epidemiological logic, the two methods produce different results, it is 

necessary to attribute more precision to the cohort method, in the evaluation of the duration of the temporal 

sequence of the EBF. 
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CITOCINAS E QUIMIOCINAS INFLAMATÓRIAS EM GESTANTES COM DOENÇA FALCIFORME 
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RESUMO: INTRODUÇÃO: a doença falciforme (DF), uma das doenças hereditárias mais frequentes no mundo, 

é  problema  de  saúde  pública,  com  maior  prevalência  na  África  e  em  países  com  componente  afro 

descendente em sua colonização. Apresenta uma mutação genética que induzem a formação de polímeros, 

hemólise crônica e vaso oclusão, principalmente em situações de hipóxia. Somam-se à hemólise, alterações 

vasculares  no  endotélio  com  migração  de  eritrócitos,  plaquetas  e  leucócitos,  citocinas,  quimiocinas  e 

moléculas de adesão, caracterizando existir na doença um estado crônico de inflamação. Crises álgicas de 

vaso-oclusão, úlceras maleolares, síndrome torácica aguda, alterações cardiopulmonares e renais estão 

entre as manifestações clínicas responsáveis pela elevada morbimortalidade destes pacientes. A gestação na 

DF favorece os desfechos maternos e fetais desfavoráveis como: eclampsia, pré-eclâmpsia, corioamnionite, 

descolamento prematuro de placenta, restrição do crescimento intrauterino, prematuridade e piora das 

manifestações clínicas próprias da DF. Até o momento não foram encontrados estudos que investiguem 

biomarcadores em gestantes com DF. OBJETIVO: identificar o perfil de citocinas e quimiocinas inflamatórias 

em  gestantes  com  DF  e  compará-las  com  grupos  de  controle.  MÉTODO:  foi  realizado  um  estudo 

translacional,  de  corte  transversal  e  caráter  exploratório,  com  grupos  de  comparação  em  amostras  de 

sangue de 20 gestantes com DF, 24 mulheres não gestantes em idade fértil com DF, 16 gestantes saudáveis 

sem DF e 17 mulheres em idade fértil não grávidas e sem DF. As quimiocinas RANTES, IP-10, MCP-1, MIP foram 

mensuradas por citometria de fluxo. Os níveis de IL-8 e das citocinas (TNF-α, INF-ɤ e IL-6) foram mensurados 

pela  técnica  de  ELISA.  RESULTADOS:  em  relação  às  quimiocinas,  os  níveis  de  MCP-1  não  evidenciaram 

diferença entre os grupos, as dosagens de IP-10 foram maiores nas gestantes com DF quando comparadas 
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com os vii outros grupos (mulheres não gestantes com DF, gestantes saudáveis sem DF e mulheres não 

gestantes saudáveis em idade fértil). Os níveis séricos de RANTES foram maiores nas gestantes saudáveis 

quando comparados com gestantes com a DF (p=0.0022) e as dosagens séricas de MIG foram maiores nas 

gestantes com DF quando comparadas a gestantes saudáveis (p=0.0051). Os níveis séricos de IL-8 foram mais 

elevados nas pacientes com DF. Em relação às citocinas, encontraram-se níveis mais elevados de IL 6 nas 

gestantes com DF quando comparadas a gestantes saudáveis (p = 0.0115). Não foram detectados níveis 

séricos de IFN-ɤ e TNF-α em nenhum dos grupos estudados. CONCLUSÃO: biomarcadores como IL-6 e IP-10 

podem ser utilizados como marcadores de inflamação em gestantes com DF. As quimiocinas IL-8 e MIG 

estariam relacionadas com atividade inflamatória da DF. Esse é um estudo original e o primeiro a delinear o 

perfil de quimiocinas e citocinas inflamatórias em gestantes com DF, servindo de base para novos estudos 

que busquem confirmar que marcador seria preditor de gravidade da atividade inflamatória em gestantes 

com DF. 

PALAVRAS-CHAVE: Anemia falciforme, Gravidez, Biomarcadores, Quimiocinas, 

ABSTRACT: INTRODUCTION: Sickle cell disease (SCD) is one of the most common hereditary diseases in the 

world and a worldwide public health problem with a higher prevalence in Africa and in countries with an afro 

descendant  component  in  its  colonization.  It  presents  a  genetic  mutation  with  formation  of  polymers, 

chronic  hemolysis  and  vaso  occlusion,  mainly  under  situations  of  hypoxia.  Vascular  alterations  in  the 

endothelium  with  erythrocyte,  platelet  and  leukocyte  migration,  cytokines,  chemokines  and  adhesion 

molecules  are  associated  with  hemolysis,  characterizing  the  existence  of  chronic  inflammation  in  the 

disease. Painful occlusion, malleolar ulcer, acute thoracic syndrome, cardiopulmonary and renal changes are 

among  the  clinical  manifestations  responsible  for  the  high  morbidity  and  mortality  of  these  patients. 

Pregnancy in SCD results in unfavorable maternal and fetal outcomes such as eclampsia, preeclampsia, 

chorioamnionitis, placental abruption, intrauterine growth restriction, prematurity and worsening  of  the 

clinical manifestations of SCD. To date, no studies have been found to investigate biomarkers in pregnant 

women with SCD. OBJECTIVE: identify the profile of inflammatory cytokines and chemokines in pregnant 

women with SCD and compare them with control groups. METHODS: a cross-sectional, translational and 

exploratory study was carried out with comparison groups in blood samples from 20 pregnant women with 

SCD, 24 women of childbearing age with SCD, 16 healthy pregnant women without SCD, and 17 women of 

childbearing age who were not pregnant and without SCD. Chemokines RANTES, IP-10, MCP-1, MIP were 

measured by flow cytometry. Levels of IL-8 and cytokines (TNF-α, INF-ɤ and IL-6) were measured by the ELISA 

technique. RESULTS: the MCP-1 levels did not show any difference between the groups, IP-10 dosages were 

higher in pregnant women with SCD compared to the other groups (non-pregnant women with SCD, healthy 

pregnant ix women without SCD and non-pregnant women). Serum RANTES levels were higher in healthy 

pregnant women when compared to pregnant women with SCD (p = 0.0022) and serum MIG levels were 

higher in pregnant women with SCD compared to healthy pregnant women (p = 0.0051). Serum IL-8 levels 

were higher in patients with SCD. In relation to cytokines, higher levels of IL-6 were found in pregnant women 

with SCD compared to healthy pregnant women (p = 0.0115). Serum levels of IFN-ɤ and TNF-α were not 

detected  in  any  group.  CONCLUSION:  biomarkers  such  as  IL-6  and  IP-10  can  be  used  as  markers  of 

inflammation in pregnant women with SCD. The IL-8 and MIG chemokines were related to the inflammatory 

activity of SCD. This is an original study and the first to delineate the profile of inflammatory chemokines and 

cytokines in pregnant women with SCD, serving as the basis for new studies that seek to confirm which 

marker would predict the severity of inflammatory activity in pregnant women with SCD. 
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COMPORTAMENTO ELETROMIOGRÁFICO DOS MÚSCULOS DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DE 

RECÉM NASCIDOS A TERMO E PRÉ-TERMO 

Autor: RENATA SANTIAGO REGES 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 17/09/2018 

RESUMO: Introdução: A prematuridade é um dos maiores problemas perinatais, podendo gerar alterações do 

tônus muscular, implicando no desenvolvimento motor dessas crianças. A eletromiografia permite o registro 

fidedigno da atividade elétrica proveniente das fibras musculares, sendo portanto, muito apropriada para 

análise do tônus. Objetivo: Avaliar a amplitude da atividade eletromiográfica dos músculos dos membros 

superiores e dos membros inferiores em recém-nascidos a termo e pré-termo. Métodos: Estudo longitudinal, 

realizado de março de 2016 a agosto de 2018, com 40 recém-nascidos (20 a termo e 20 pré-termo) de ambos 

os sexos, com estabilidade clínica e hemodinâmica. Os critérios de exclusão foram Apgar menor que 7 no 5 

minuto, história prévia de hemorragia intracraniana grau III e IV, história Prévia de Convulsão, infecção 

congênita, malformações no sistema nervoso central e congênita de membros, infecções do sistema nervoso 

central (meningite ou encefalite), cardiopatia congênita complexa e trauma durante o parto. Foi usada a 

Eletromiografia de superfície avaliando os músculos Bíceps braquial, Tríceps braquial e Quadríceps femoral. 

Os recém-nascidos pré-termo e a termo foram avaliados até 72h após o nascimento e pré-termo foram 

avaliados novamente na idade equivalente ao termo de 40 semanas gestacional. Para comparar as médias 

da atividade eletromiográfica intragrupos (Recém-nascidos pré-termo), foi aplicado o teste t de student para 

amostras pareadas e para as comparações intergrupos (recém-nascidos pré-termo e a termo) foi aplicado o 

teste t de student para amostras independentes. Resultados: Houve um aumento da Root Mean Square 

(RMS)  nos  músculos  Bíceps  (p<0,002),  Tríceps  (p<0,006)  e  Quadríceps  (p<0,006)  dos  recémnascidos  pré- 

termo,  da  primeira  para  a  segunda  avaliação,  mas  o  valor  da  RMS  desses  recém-nascidos  na  idade 

equivalente ao termo não diferiu estatisticamente dos recémnascidos a termo. Conclusão: O aumento da 

atividade  eletromiográfica  nos  recémnascidos  pré-termo  mesmo  sem  estimulação  específica  externa, 

demonstra uma performance fisiológica natural. De acordo com tais resultados os recém-nascidos prétermo 

apresentam um desenvolvimento neuromuscular correspondente ao período do nascimento até a idade 

equivalente ao termo. 

PALAVRAS-CHAVE: Eletromiografia, Prematuro, Recém-nascido, Tono Muscular 

ABSTRACT: Introduction: Prematurity is one of the major perinatal problems, which can lead to muscle tone 

changes,  of  preterm  newborns  of  them  implying  motor  development.  Electromyography  allows  a  very 

reliable recording of the electrical activity coming from the muscle fibers, being therefore suitable for the 

analysis of the tonus. Objective: To evaluate the amplitude of the electromyographic activity of the upper 

and lower limbs in term and preterm newborns. Methods: A longitudinal study was carried out from March 

2016  to  August  2018,  with  40  newborns  (20  full  term  and  20  preterm)  of  both  sexes,  with  clinical  and 

hemodynamic stability. Exclusion criteria were Apgar less than 7 at 5 minutes, previous history of intracranial 

grade  III  and  IV  bleeding,  previous  history  of  seizures,  congenital  infection,  central  and  congenital 

malformations of the central nervous system (meningitis or encephalitis), complex congenital heart disease, 

and trauma during childbirth. Surface electromyography (Root mean square, RMS) was used to evaluate the 

brachial, triceps, and quadriceps femoral muscles. Preterm and full term infants were evaluated up to 72 

hours  after  birth  and  the  preterm  infants  were  reassessed  at  term  equivalent  age  (TEA)  40-week  of 

gestational age. In order to compare the mean values of the electromyographic activity intragroups (preterm 

newborns), the student's t-test for paired samples was applied, and for the intergroup comparisons (TEA 

preterm and full term newborns) the student's t-test for independent samples. Results: An increase of RMS in 

the Biceps (p <0.002), Triceps (p <0.006) and Quadriceps (p <0.006) muscles of the preterm infants, from the 

first to the second evaluation was observed. However the RMS value of these newborns at TEA did not differ 

statistically  from  full-term  newborns.  Conclusion:  The  increase  in  electromyographic  activity  in  preterm 

newborns, even without specific external stimulation, demonstrates a natural physiological performance. So, 

preterm infants present adequate neuromuscular development from the time of birth to the term equivalent 

age. 

KEYWORDS: Electromyography, Premature, Newborn, Muscular Tone 
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DEFICIÊNCIA DE VITAMINA A NA GESTAÇÃO: REVISÃO CRÍTICA E UMA AVALIAÇÃO DE USUÁRIAS DE UM 

CENTRO DE REFERÊNCIA MATERNO-INFANTIL DO BRASIL 

Autor: SABINA BASTOS MAIA 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: TESE Data da DEFESA: 24/07/2018 

RESUMO: Cenário: a vitamina A é um micronutriente de importância crucial para o binômio materno-fetal, 

sendo indispensável para o desenvolvimento morfo-funcional e integridade ocular. Apresenta ainda efeitos 

sistêmicos  em  vários  órgãos  e  esqueleto  fetais,  resultando  assim,  no  aumento  da  sua  necessidade  na 

gestação. A deficiência de vitamina A (DVA) é a principal causa de cegueira evitável no mundo. Em gestantes 

a DVA é um problema de saúde pública em grande parte dos países em desenvolvimento. No Brasil, os dados 

disponíveis são insuficientes para estabelecer sua prevalência e gravidade na gestação em nível nacional, 

regional e microrregional. Objetivo: analisar o estado nutricional de vitamina A em gestantes atendidas num 

centro de referência materno-infantil do Nordeste do Brasil. Método: estudo seccional operacionalizado com 

dados primários do inquérito “Estado nutricional de gestantes: aspectos metodológicos, epidemiológicos e 

implicações na assistência pré-natal” com amostra de 676 gestantes. O retinol sérico foi avaliado pelo High 

Perfomance Liquid Chromatography, determinando-se a infecção subclínica através de proteína C-reativa 

(PCR). A análise da prevalência, níveis de classificação de resultados e interferência de PCR seguiram os 

critérios da OMS. Os dados referentes a prevalência dos valores deficientes/baixos e aceitáveis de retinol 

sérico,  assim  como  da  proteína  C-reativa  (PCR)  foram  apresentados  através  de  frequências  relativas  e 

intervalos de confiança (IC) de 95%. Para a relação entre a classificação dos níveis de retinol sérico e a PCR 

foi aplicado o teste de Qui-quadrado e quando necessário o Exato de Fisher, com nível de significância p < 

0,05.  Para  estudar  a  prevalência  da  DVA  associada  às  classificações  das  variáveis  exploratórias,  foram 

ajustados modelos de regressão simples e múltipla de Poisson, estimando-se as razões de prevalência (RP) 

brutas, ajustadas e os respectivos IC de 95%. Habilitaram-se a entrar na análise multivariada as variáveis que 

apresentaram valor p < 0,20 na análise univariada, e permaneceram no modelo final aquelas com valor p < 

0,05. A significância estatística de cada variável foi avaliada através do teste de Wald. O estudo original foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira com 

Certificado  de  Apresentação  para  Apreciação  Ética  (CAAE)  no  13448413.6.0000.5201.  Resultados:  a 

prevalência  de  DVA  (valores  <0,70  μmol/L)  foi  de  6,2%  (IC95%  4,5;8,3).  Nas  análises  univariadas  foram 

estaticamente significantes para a situação de DVA as variáveis menos de 12 anos de escolaridade, terceiro 

trimestre gestacional e anemia. No modelo multivariado final, analisando 5 grupos de fatores permaneceram 

como riscos: o terceiro trimestre de gestação com RP 2,85 (IC95% 1,52;5,36) e ocorrência de anemia com RP 

2,04 (IC95% 1,14;3,64). Conclusão: a DVA é um problema de saúde pública leve em gestantes avaliadas num 

centro de referência do Nordeste do Brasil sendo associada ao terceiro trimestre gestacional e a anemia 

materna. 

PALAVRAS-CHAVE: Deficiência de vitamina A, Gestação, Prevalência, Fatores de risco. 

ABSTRACT: Background: vitamin A is a crucial micronutrient for the pregnant woman and her fetus, playing a 

vital role in the morphology and physiology of the eyeball and in the functional development of the eyes. 

Furthermore, vitamin A has multiple systemic functions, playing a key role in the development of various 
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fetal organs and in bone development. Consequently, the need for vitamin A is even greater during 

pregnancy than in other phases of life. Vitamin A deficiency is the principal cause of avoidable blindness 

worldwide. In pregnant women, it constitutes a public health issue in many developing countries. In Brazil, 

the available data are insufficient to allow its prevalence and severity in pregnancy to be established for the 

country as a whole and its different regions and micro-regions. Objective: to analyze vitamin A status in 

pregnant women receiving care at a referral center for maternal and child healthcare in northeastern Brazil. 

Methods: A cross-sectional study involving 676 pregnant women was conducted using primary data from the 

survey entitled “The nutritional status of pregnant women: methodological and epidemiological aspects and 

implications in prenatal care”. Serum retinol levels were analyzed using high-performance liquid 

chromatography. The presence of subclinical infection was determined by measuring C-reactive protein 

(CRP). The World Health Organization criteria were used to analyze the prevalence, the classification cut-off 

points for vitamin A levels and the effect of CRP. Data on the prevalence of deficient/low and acceptable 

serum retinol levels and on CRP levels were presented as relative frequencies with their 95% confidence 

intervals. The chi-square test and, when necessary, Fisher’s exact test, was used to analyze the association 

between the classification of serum retinol levels and CRP levels, with significance established at p<0.05. To 

calculate the prevalence of vitamin A deficiency and its association with the selected variables, simple and 

adjusted Poisson regression models were used, and crude and adjusted prevalence ratios were calculated, 

together with their respective 95% confidence intervals. Variables found to be statistically associated with 

vitamin A deficiency at p-values <0.20 were included in the multivariate analysis, with those with p-values 

<0.05 being included in the final model. The statistical significance of each variable was evaluated using the 

Wald test. The internal review board of the Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira approved 

the protocol of the original study under reference 13448413.6.0000.5201. Results: The prevalence of vitamin A 

deficiency (levels <0.70 μmol/l) was 6.2% (95%CI: 4.5-8.3). In the univariate analysis, the factors found to be 

significantly associated with vitamin A deficiency were: having fewer than 12 years of schooling, being in the 

third trimester of pregnancy and being anemic. In the final multivariate model, being in the third trimester of 

pregnancy (PR=2.85, 95%CI: 1.52-5.36) and being anemic (PR=2.04; 95%CI: 1.14-3.64) remained associated 

with vitamin A deficiency. Conclusion: Vitamin A deficiency constitutes a mild collective health problem in the 

population of pregnant women evaluated in a referral center in northeastern Brazil. Deficiency was 

associated with the third trimester of pregnancy and with maternal anemia. 

KEYWORDS: vitamin A deficiency;pregnancy;prevalence;risk factors. 
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RESUMO:  INTRODUÇÃO:  durante  o  período  gravídico-puerperal,  as  mulheres  podem  relatar  problemas 

relacionados à função sexual. Dados de prevalência da disfunção sexual nesse período são escassos. Avaliar 

a saúde e disfunção sexuais pode ser difícil para o profissional de saúde, especialmente devido à falta de 

ferramentas  adequadas.  Para  avaliação  das  disfunções  sexuais  na  população  brasileira  no  período 

gestacional um novo questionário foi desenvolvido, porém não foram identificados questionários validados 

para a população no pós-parto. ESTUDO 1- OBJETIVOS: analisar as propriedades de medida (consistência 
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interna, confiabilidade teste-reteste e validade de critério) do questionário Female Sexual Function Index 6- 

item version (FSFI-6) para a população brasileira no pós-parto. MÉTODOS: estudo de propriedade de medida, 

realizado por meio da aplicação de questionários para 100 mulheres sexualmente ativas no pós-parto. O 

coeficiente Alfa de Cronbach foi utilizado para avaliar a consistência interna. A confiabilidade teste-reteste 

foi analisada pelo Kappa para cada item do questionário e pelo teste paramétrico de Wilcoxon, comparando- 

se os escores totais de cada avaliação. Para avaliar a validade de critério, o Female Sexual Function Index 

(FSFI) foi utilizado como padrão-ouro e a curva ROC foi construída. As análises estatísticas foram realizadas 

utilizando-se o software SPSS, versão 21.0. RESULTADOS: a consistência interna do FSFI-6 foi 

consideravelmente alta (0,839). Os resultados da confiabilidade teste-reteste foram satisfatórios. O FSFI-6 

apresentou uma excelente validade discriminante (AUC= 0,926). Considera-se presente a disfunção sexual se 

o escore geral do FSFI-6 for < 21, com sensibilidade de 85,5%, especificidade de 82,2%, razão de 

verossimilhança positiva de 4,81 e razão de verossimilhança negativa de 0,18. CONCLUSÃO: a versão em 

português do Brasil do FSFI-6 se mostrou válida para uso em mulheres no pós-parto. ESTUDO 2- OBJETIVOS: 

determinar a prevalência de disfunção sexual na gestação e verificar a associação da disfunção com as 

variáveis idade, idade gestacional, estado civil, escolaridade, religião, ocupação, número de filhos, 

tabagismo, etilismo, uso de drogas e planejamento da gravidez. MÉTODOS: estudo descritivo, transversal, 

incluindo 262 gestantes, com 18 anos ou mais, com idade gestacional entre 10 e 35 semanas, excluindose 

mulheres com infecções do trato urinário e condições de risco gestacional. Foi utilizado o questionário The 

Pregnancy Sexual Response Inventory (PSRI) e o Stata 12.1 para as análises estatísticas. As comparações 

entre as médias dos valores dos domínios da função sexual foram avaliadas pelo teste t-Student. A 

associação do qui-quadrado foi utilizada para determinar a associação entre as variáveis independentes e a 

satisfação sexual. As razões de prevalência, com seus respectivos IC 95%, também foram estimadas e a 

análise multivariada foi realizada. Foi utilizado um nível de significância de 0,05. RESULTADOS: diminuição 

na frequência de atividade sexual durante a gestação foi observada em cerca de 64,9% das mulheres. Pouco 

mais da metade das mulheres (50,8%) estavam satisfeitas durante a gestação. A excitação foi relatada como 

excelente/boa em 30,5% durante a gravidez. A frequência de dificuldades/disfunções sexuais aumentou com 

a gravidez (5,7 para 58,8%). Dispareunia foi relatada por 45,8% das mulheres durante a gestação. Ter ensino 

superior diminuiu em 50% a chance de ser sexualmente insatisfeita. O escore total do PSRI mostrou uma 

diminuição significativa do período pré-gestacional (escore médio = 89,8 "excelente") para a gestação 

(escore médio= 59,2 "bom"). CONCLUSÃO: o escore médio da função sexual durante a gestação foi 

classificado como bom, embora a maioria das gestantes tenha relatado pelo menos um tipo de alteração nos 

domínios da função sexual e a insatisfação sexual tenha sido mais frequente nas mulheres com menor 

escolaridade. 

PALAVRAS-CHAVE: gestação;período pós-parto;inquéritos e questionários;sexualidade 

ABSTRACT: BACKGROUND: During the pregnancy-puerperal period, women may report problems related to the 

sexual function. Data on the prevalence of sexual dysfunction in this period are still scarce. Evaluate sexual 

health and dysfunction can be difficult for the health professional, especially due to the lack of adequate 

tools.  For  the  evaluation  of  sexual  dysfunctions  in  the  Brazilian  population  during  pregnancy  a  new 

questionnaire  was  developed,  but  validated  questionnaires  for  the  postpartum  population  were  not 

identified. STUDY 1 – OBJECTIVES: To evaluate the measurement properties (internal consistency, test-retest 

reliability and criterion validity) of the Female Sexual Function Index 6-item version questionnaire (FSFI-6) for 

the postpartum Brazilian population. METHODS: Study of measurement properties, carried out through the 

application of questionnaires to 100 sexually active women in the postpartum period. The Cronbach's alpha 

coefficient was used to evaluate the internal consistency. Test-retest reliability was analyzed by Kappa for 

each item of the questionnaire and by the Wilcoxon parametric test, comparing the total scores of each 

evaluation. For the evaluation of criterion validity, the Female Sexual Function Index (FSFI) was used as the 

gold  standard  and  the  ROC  curve  was  constructed.  Statistical  analysis  was  performed  using  SPSS  for 

Windows, version 21.0. RESULTS: The internal consistency of the FSFI-6 questionnaire was considerably high 

(0.839). The test-retest reliability results were satisfactory. The FSFI-6 presented an excellent discriminant 

validity (AUC = 0.926). The diagnosis of sexual dysfunction is considered if the overall FSFI-6 score is < 21, with 

85.5% sensitivity, 82.2% specificity, positive likelihood ratio of 4.81 and negative likelihood ratio of 0.18. 

CONCLUSION:  The  Portuguese  version  of  FSFI-6  is  valid  for  use  in  postpartum  women.  STUDY  2  – 

OBJECTIVES: To determine the prevalence of sexual dysfunction during pregnancy and verify the association 

of sexual dysfunction with the variables maternal age, gestational age, partnership status, educational level, 

religion, occupation, number of children, smoking, use of alcohol, drug abuse and pregnancy planning. 

METHODS: Descriptive, cross-sectional study, including 262 pregnant women, aged 18 years or more, with 

gestational age between 10 and 35 weeks, excluding women with urinary tract infections and conditions of 

gestational risk. It was used the Pregnancy Sexual Response Inventory (PSRI) questionnaire and Stata 12.1 for 
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statistical analysis. Comparisons between means of the sexual function domains values were assessed by the 

t-Student test. The chi-square association was used to determine the association between independent 

variables and sexual satisfaction. The prevalence ratios, with their respective 95% CI, were also estimated 

and multivariate analysis was performed. A significance level of 0.05 was used. RESULTS: A decrease on the 

frequency of sexual activity during pregnancy was observed in about 64.9% of women. Slightly more than 

half of women (50.8%) were satisfied during pregnancy. Arousal was reported as excellent/good by 30.5% 

during pregnancy. The frequency of sexual difficulties/dysfunctions increased with pregnancy (5.7 to 58.8%). 

Dyspareunia was reported by 45.8% of women during pregnancy. Having higher education decreased the 

chance of being sexually dissatisfied by 50%. The total PSRI score showed a significant decrease from the 

pre-pregnancy period (mean score = 89.8 "excellent") to the pregnancy period (mean score = 59.2 "good"). 

CONCLUSION: The mean score of sexual function during pregnancy was classified as good, although the great 

majority of pregnant women reported at least one type of alteration in the sexual function and the 

dissatisfaction was more frequent in women with lower educational level. 

KEYWORDS: pregnancy;postpartum period;surveys and questionnaires;sexuality. 
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RESUMO: Introdução: A doença falciforme (DF) é um importante problema de saúde pública no nosso país, 

onde nascem cerca de 3.000 crianças acometidas por ano (1:1.000), predominando nas classes sociais menos 

favorecidas. As alterações hematológicas resultam em complicações agudas e crônicas, que aumentam a 

necessidade de cuidados médicos, contribuem com elevado absenteísmo escolar, diminuem a capacidade 

de trabalho e comprometem a qualidade e a expectativa de vida do indivíduo. Objetivos: descrever o perfil 

clínico e epidemiológico dos pacientes pediátricos com DF matriculados em um hospital universitário de 

Campina Grande – PB, no período de 2014 – 2017. Métodos: Estudo de uma série de casos com 48 crianças e 

adolescentes portadores de DF, atendidos em um hospital de referência da rede pública. A pesquisa foi 

iniciada  após  aprovação  pelo  Comitê  de  Ética  e  Pesquisa  do  Hospital  Universitário  Alcides  Carneiro  e 

Universidade  Federal  de  Campina  Grande  (UFCG),  CAAE:  69332717.1.0000.5182.  Fontes  de  informações: 

prontuários, e se necessário, complementação de dados com os responsáveis. Elaborou-se um formulário 

contendo as variáveis de interesse; após coleta, os dados foram digitados em planilha eletrônica Excel e 

analisados no programa Epi-Info versão 7.2. Utilizou-se epidemiologia descritiva para apresentação  dos 

dados por meio de tabelas de frequência para as variáveis categóricas e medidas de tendência central e de 

dispersão. Resultados: Dos pacientes estudados, 50% eram do gênero feminino; idade variou de 15 meses a 

19 anos, com média 10 anos e mediana 8,6 anos; maioria de cor parda e negra (91,7%); 81,3% pertenciam à 

classe D-E. Dentre os responsáveis, 48% referiram menos de nove anos de estudo; a idade estava defasada 

para a série escolar em 25% dos pacientes; 70,9% residiam fora da cidade de seguimento e 45,9% não tinham 

saneamento  básico  em  domicílio.  Diagnóstico  tardio  ocorreu  em  93,8%;  87,5%  faziam  seguimento 

ambulatorial irregular. Mais de 77% dos pacientes não realizaram os exames complementares regularmente; 

20,8%   realizaram   doppler   transcraniano.   Calendário   vacinal   incompleto/desatualizado   em   62,5%. 
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Ocorreram 574 internações; crises álgicas foram as causas mais comuns (44,3%), acometendo 93,7% dos 

pacientes. Os pacientes tiveram, em média, oito internamentos; com mediana do tempo de todas as 

internações ao longo da vida de 50,5 dias no hospital de referência. Dentre as complicações crônicas, as 

cardíacas e hepatobiliares foram as mais comuns (56,2% e 54,3% dos pacientes investigados, 

respectivamente). Terapêutica: concentrado de hemácias (85,4%); antibioticoprofilaxia (68,7%); hidroxiureia 

(37,5%) e quelante de ferro (2,1%). Conclusões: A DF acomete, sobretudo, as classes sociais menos 

favorecidas; é uma condição clínica ainda negligenciada no nosso meio, marcada por diagnóstico tardio, 

complicações e internações frequentes, terapêutica questionável e seguimento clínico inadequado, o que 

pode comprometer a qualidade de vida dos pacientes. O estudo permitiu identificar problemas 

organizacionais da rede de serviços que desfavorecem a continuidade e a integralidade da assistência. 

PALAVRAS-CHAVE: doença falciforme;/complicações;/epidemiologia;saúde da 

ABSTRACT: Background: Sickle cell disease (SCD) is an important public health problem in our country, where 

about 3,000 children are born with it per year (1:1,000), predominantly among the poorest social classes. 

Hematologic changes result in acute and chronic complications, which increase the need for medical care, 

contribute to high levels of school absenteeism, reduce work capacity and compromise the quality and life 

expectancy of the individual. Objectives: To describe the clinical and epidemiological profile of pediatric 

patients with SCD enrolled in a university hospital of Campina Grande - PB, from 2014 to 2017. Methods: 

Study of a case-series with 48 children and adolescents with SCD, taken care of at a public referral hospital. 

The research was initiated after approval by the Ethics and Research Committee of the University Hospital 

Alcides Carneiro and Federal University of Campina Grande (UFCG), CAAE: 69332717.1.0000.5182. Sources of 

information: charts; and if necessary complementation of data with those responsible by interviews. It was 

elaborated  a  form  containing  the  variables  of  interest  that  after  data  collection  were  entered  in  Excel 

electronic and was analyzed using Epi-Info version 7.2. It was used a Descriptive epidemiology to present the 

data by means of frequency tables for the categorical variables  and  measures  of  central  tendency  and 

dispersion. Results: Out of the patients studied, 50% were female; the age ranged from 15 months to 19 

years, with a mean of 10 years and median 8,6 years; the majority were black and brown (91.7%); 81,3% 

belonged to class D-E. Among caregivers, 48% reported less than nine years of study; age was out of date for 

the school year in 25% of pacients; 70,9% lived in other cities and 45.9% did not have basic sanitation at 

home and. The diagnosis was late in 93.8%; 87,5% had irregular outpatient follow-up. More than 77% did not 

take  complementary  exams  regularly;  20,8%  performed  transcranial  doppler.  Vaccination  was  out  of 

date/late in 62,5%. There were 574 hospitalizations; painful episodes were the most frequent causes (44.3%), 

affecting  93.7%  of  the  patients.  They  had,  on  average,  eight  hospitalizations,  with  the  median  time 

throughout  all  life  50,5  days  in  the  referral  hospital.  Among  the  chronic  complications,  cardiac  and 

hepatobiliary  complications  were  the  most  common  (56.2%  and  54.3%  of  the  patients  investigated, 

respectively). Treatment: red blood cell transfusion  (85.4%);  antibiotic  prophylaxis  (68.7%);  hydroxyurea 

(37.5%) and iron chelator (2%). Conclusions: The SCD affects mainly the less favored social classes; It is a 

clinical  condition  still  neglected  in  our  country,  marked  by  late  diagnosis,  frequent  complications  and 

hospitalizations,   questionable   therapy   and   inadequate   clinical   follow   up,   wich   may   compromise 

patients’quality of life. The study identified organizational problems on the healthcare services, unfavoring 

the continuity and integrality of the assistance. 
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RECÉM-NASCIDOS PRÉ-TERMO 

Autor: RAFAEL MOURA MIRANDA 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: TESE Data da DEFESA: 10/12/2018 

RESUMO: Introdução: O Método Canguru (MC) é um modelo de atenção à saúde do recémnascido pré-termo 

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

promovidos  pelo  MC  têm  sido  atribuídos  ao  contato  pele-a-pele  promovidos  pela  Posição  Canguru. 

Objetivo:avaliar o efeito da Posição Canguru sobre a atividade eletromiográfica e microcirculação de RNPT. 

Métodos: Foi realizado um ensaio clínico randomizado e controlado no Instituto de Medicina Integral Prof. 

Fernando Figueira (IMIP), Brasil com RNPT randomizados em dois grupos: Grupo Canguru e Grupo Controle. 

A atividade eletromiográfica e os parâmetros microcirculatórios (fluxo sanguíneo, saturação tecidual de 

oxigênio (SO2) e temperatura) foram avaliados nos músculos bíceps braquial e no grupo dos isquiotibiais, 

em dois momentos: antes da submissão à Posição Canguru (T0) e após 24 horas da primeira avaliação (T1). O 

sinal eletromiográfico foi transformado em Root Mean Square (RMS) (microvolts) e normalizado (%). Para 

comparar  a  média  das  variáveis  entre  as  duas  avaliações  em  um  mesmo  grupo,  foi  o  teste-t  pareado. 

Resultados:  Houve  uma  diferença  na  atividade  eletromiográfica  (p<0,05),  no  fluxo  sanguíneo  e  na 

temperatura (p<0,05), entre os momentos de avaliação no grupo Canguru; na SO2 no Grupo Canguru do 

músculo bíceps braquial permaneceu constante, já no Controle houve uma redução (p = 0.009). Conclusões: 

A Posição Canguru, em RNPT, induziu a um aumento na atividade eletromiográfica, no fluxo sanguíneo e na 

temperatura tecidual, na SO2 no Grupo Canguru do músculo bíceps braquial permaneceu constante, já no 

Controle houve uma redução. 

PALAVRAS-CHAVE: Método Canguru;Recém-Nascido Prematuro;Eletromiografia;Microcirculação. 

ABSTRACT: Introduction: The Kangaroo Method (MC) is a health care model for the preterm newborn (PTNB) 

with important clinical benefits. Its main characteristic is the Kangaroo Position. Many effects promoted by 

MC have been attributed to skin-to-skin contact promoted by the Kangaroo Position. Objective: to evaluate 

the effect of Kangaroo Position on the electromyographic activity and microcirculation of PTNB. Methods: A 

randomized controlled trial was conducted at Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP), 

Brazil with PTNB randomized into two groups: Kangaroo Group and Control Group. The electromyographic 

activity and microcirculatory parameters (blood flow, tissue oxygen saturation (SO2) and temperature) were 

evaluated in the biceps brachii and hamstring muscles, in two moments: before submission to the Kangaroo 

Position (T0) and after 24 hours of the first evaluation (T1). The electromyographic signal was transformed 

into  Root  Mean  Square  (RMS)  (microvolts)  and  normalized  (%).  To  compare  the  mean  of  the  variables 

between the two evaluations in the same group, it was the paired t-test. Results: There was a difference in 

electromyographic  activity  (p  <0.05),  blood  flow  and  temperature  (p  <0.05)  between  the  moments  of 

evaluation in the Kanguru group; in SO2 in the Kangaroo Group of the brachial biceps muscle remained 

constant, while in Control there was a reduction (p = 0.009). Conclusions: The Kangaroo position, in PTNB, 

induced  an  increase  in  electromyographic  activity,  blood  flow  and  tissue  temperature,  in  SO2  in  the 

Kangaroo Group of the brachial biceps muscle, remained constant, while in Control there was a reduction. 

KEYWORDS: Kangaroo Mother Care Method;Preterm infants;Electromyography;Microcirculation. 
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EFEITOS DE UMA INTERVENÇÃO EDUCACIONAL NOS CONHECIMENTOS, ATITUDES E PRÁTICAS DE 

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM SAÚDE MATERNO-INFANTIL 

Autor: TEREZA REBECCA DE MELO E LIMA 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: TESE Data da DEFESA: 17/04/2018 

RESUMO: Introdução: O papel dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) na melhoria dos indicadores de 

saúde em países de baixa e média renda tem recebido atenção internacional crescente. No Brasil, o ACS é 

uma  peça  chave  do  modelo  de  Atenção  Primária  à  Saúde,  existindo  evidências,  embora  de  qualidade 

limitada, de que seu trabalho tem trazido benefícios à saúde da população brasileira, com redução das taxas 

de mortalidade e morbidade e melhoria das ações em saúde, especialmente relacionadas à saúde materno- 

infantil.  Assegurar  esse  potencial  do  ACS  implica  em  garantir  o  reconhecimento  do  seu  papel  e 

dimensionamento das suas atribuições, em especial a visita domiciliar, bem como de estratégias adequadas 

de seleção, treinamento, suporte e supervisão do seu trabalho. Entretanto, ainda há necessidade de estudos 

para  identificar  e  avaliar  a  efetividade  desses  trabalhadores  e  de  abordagens  para  aperfeiçoar  seu 

desempenho,  motivação  e  produtividade.  Objetivos:  Avaliar  os  efeitos  de  uma  intervenção  educacional 

orientada por ações para visitas domiciliares a gestantes, mães e crianças, sobre os conhecimentos, atitudes 

e práticas de agentes comunitários de saúde. Métodos: Estudo de intervenção educacional, randomizado e 

controlado, realizado em Unidades de Saúde da Família (USF) de 3 Distritos Sanitários da cidade do Recife, 

Pernambuco, Brasil, no período de outubro de 2015 a dezembro de 2016. Foram incluídos no estudo os ACS 

que fazem parte das USF cogeridas pela Prefeitura do Recife e pelo Programa de Extensão Comunitária do 

Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (PEC-IMIP). As equipes participantes foram submetidas 

à randomização pareada, sendo divididas em dois grupos (intervenção e controle). Os ACS pertencentes ao 

grupo intervenção participaram de um treinamento (curso) de 4 dias com carga horária de 32 horas, baseado 

em metodologias ativas de ensinoaprendizagem, com um guia de orientações para realização de visitas 

domiciliares orientadas por ações para gestantes, mães e crianças. Os ACS pertencentes aos dois grupos 

(intervenção e controle) foram acompanhados durante o período de um ano após a intervenção, e seus 

conhecimentos, atitudes e práticas foram avaliados no período correspondente ao anterior à intervenção 

(pré-intervenção)  e  até  um  ano  após  a  intervenção  (pós-intervenção),  através  de  um  questionário.  O 

desfecho primário foi o aumento do score geral de conhecimentos, atitudes e práticas (score CAP) do grupo 

intervenção no seguimento de um ano em comparação com o basal e com o grupo controle. Desfechos 

secundários  foram  o  aumento  no  score  geral  e  na  percentagem  de  respostas  corretas  em  cada  seção 

(conhecimentos, atitudes e práticas) e na percentagem de ACS que melhoraram sua pontuação, no geral e 

em cada seção, após o treinamento. Os dados foram analisados através do software SPSS 13.0 (Statistical 

Package for the Social Sciences). Todos os testes foram aplicados com 95% de confiança. Para verificar a 

existência de associação entre as variáveis categóricas foram utilizados o Teste QuiQuadrado e o Teste Exato 

de Fisher. Para variáveis quantitativas, foi utilizado o Teste de Normalidade de Kolmogorov-Smirnov. O Teste 

t Student e Mann-Whitney foram utilizados para comparação com dois grupos. Para teste entre grupos 

pareados, foram utilizados o Teste t Student pareado e Wilcoxon. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa do IMIP (parecer nº 970.358 - 10/02/2015) e teve anuência da Secretaria de Saúde do Recife. 

Resultados: Cinquenta e nove ACS completaram todos os questionários (31 do grupo intervenção e 28 do 

grupo controle). As características sócio demográficas e de trabalho foram semelhantes nos dois grupos. Um 

ano após o treinamento, o grupo intervenção apresentou score CAP mais alto (120,65 vs. 108,19, p<0,001) 

quando comparado ao grupo controle, assim como os scores separados de conhecimentos (47,45 vs. 40,54, 

p<0,001), de práticas (53,45 vs. 49,11, p<0,001) e de atitudes (19,74 vs. 18,81, p=0,047), e manteve aumento 

significativo  do  score  CAP  quando  comparado  ao  seu  score  basal  total  (120,65  vs.  106,55,  p<0,001),  de 

conhecimentos (45,45 vs. 42,13, p<0,001) e de práticas (53,45 vs. 45,29, p<0,001). No grupo controle, o score 

CAP (106,59 vs. 108,19, p=0,345), assim como os scores separados de conhecimentos, atitudes e práticas, se 

mantiveram inalterados. Conclusão: Um curso de 32 horas, baseado em metodologias ativas de ensino- 

aprendizagem, com um guia de orientações para realização de visitas domiciliares orientadas por ações para 

gestantes, mães e crianças, produziu aumento sustentado dos conhecimentos, atitudes e práticas dos ACS, e 

pode representar um modelo para garantir a retenção das competências adquiridas. 

PALAVRAS-CHAVE: Agentes Comunitários de Saúde, Saúde materno-infantil, Visita domiciliar, Atenção 

Primária à Saúde, Capacitação em serviço, Educação continuada. 

ABSTRACT: Background: The role of Community Health Workers (CHW) in improving health indicators in low- 
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and middle-income countries has received increasing international attention. In Brazil, CHW is a key 

component of the Primary Health Care model, and there is evidence, albeit of limited quality, that their work 

has brought benefits to the health of the Brazilian population, reducing mortality and morbidity rates and 

improving actions especially related to maternal and child health. Ensuring this potential of the CHW implies 

to guarantee the recognition of their role and the dimension of their attributions, especially the home visit, as 

well as adequate strategies of selection, training, support and supervision of their work. However, there is 

still a need for research to identify and evaluate the effectiveness of these workers and approaches to 

improve their performance, motivation and productivity. Objectives: To evaluate the effects of an action- 

oriented educational intervention for home visits to pregnant women, mothers and children on the 

knowledge, attitudes and practices of community health workers. Methods: Randomized and controlled 

study, carried out in Family Health Units (FHU) of 3 Health Districts in the city of Recife, Pernambuco, Brazil, 

during the period of October 2015 and December 2016. There were included the CHW who work in the teams 

of FHU co-managed by the municipal health authority of Recife and the Program of Community Extension of 

the Institute of Integral Medicine Prof. Fernando Figueira (PEC-IMIP). The teams underwent paired 

randomization, being divided into two groups (intervention and control). The CHW belonging to the 

intervention group participated in a 4-day training course with a 32-hour workload, based on active teaching- 

learning methodologies, with an action-oriented guide for conducting home visits for pregnant women, 

mothers and children. The CHW belonging to the two groups (intervention and control) were followed up 

during one year after the intervention, and their knowledge, attitudes and practices were evaluated in the 

period corresponding to before the intervention (pre-intervention) and up to one year after the intervention 

(post-intervention), through a questionnaire. The primary outcome was the increase in the overall score of 

knowledge, attitudes and practices (KAP score) of the intervention group at the one-year follow-up compared 

to baseline and control group. Secondary outcomes were the increase in overall score and in the percentage 

of correct answers in each section (knowledge, attitudes and practices) and in the percentage of CHW that 

improved their score overall and in each section after training. Data were analyzed using SPSS 13.0 software 

(Statistical Package for the Social Sciences). All tests were applied with 95% confidence. To verify the 

existence of association between categorical variables, Chi-square test and Fisher's exact test were used. For 

quantitative variables, the Kolmogorov-Smirnov Normality Test was used. Student's t-test and Mann-Whitney 

test were used for comparison of two groups. For the test between paired groups, the paired Student t Test 

and Wilcoxon were used. The study was approved by the Ethics Committee of IMIP (nº 970.358 - 02/10/2015) 

and by the municipal health authorities of Recife. Results: Fifty-nine CHW completed all questionnaires (31 

from the intervention group and 28 from the control group). Socio demographic and work characteristics 

were similar in the two groups. One year after training, the intervention group had a higher KAP score (120.65 

vs. 108.19, p <0.001) when compared to the control group, as well as the separate scores of knowledge (47.45 

vs. 40.54, p <0.001), practices (53.45 vs. 49.11, p <0.001) and attitudes (19.74 vs. 18.81, p = 0.047), and 

maintained a significant increase in KAP score when compared to overall score in baseline (120,65 vs. 106,55, 

p<0,001), of knowledge (45,45 vs. 42,13, p<0,001) and practices (53,45 vs. 45,29, p<0,001). In the control 

group, the KAP score (106.59 vs. 108.19, p = 0.345), as well as the separate scores of knowledge, attitudes and 

practices, remained unchanged. Conclusions: A 32-hours course, based on active teaching-learning 

methodologies, with an action-oriented guide for conducting home home visits for pregnant women, 

mothers and children, has produced a sustained increase in knowledge, attitudes and practices of CHW and 

can represent a model to ensure the retention of acquired competences. 

KEYWORDS: Community health workers, Maternal and child health, Home visit, Primary health care, Inservice 

training, Continuing Education. 
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FATORES ASSOCIADOS À ADIPOSIDADE FETAL E NEONATAL: ESTUDO DE COORTE 

Autor: ALINE SILVA SANTOS SENA 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: TESE Data da DEFESA: 13/08/2018 

RESUMO: Introdução: dentre os fatores relacionados às alterações metabólicas e à adiposidade fetal e ao 

nascer, destacam-se o estado nutricional materno, o perfil metabólico e o ganho ponderal gestacional. A 

avaliação da adiposidade fetal e neonatal por ultrassonografia pode se tornar um método promissor para 

auxiliar a traçar um perfil metabólico de risco, além de iniciar a prevenção de doenças crônicas no período 

intrauterino. Objetivo: determinar os fatores associados à adiposidade fetal e neonatal. Método: foi realizada 

análise secundária de dados de uma coorte com 187 pares de gestantes e fetos avaliados na 16ª, 28ª, 36ª 

semanas  de  idade  gestacional  e  neonatos  avaliados  nos  primeiros  dez  dias  após  o  nascimento,  no 

Institutode Pesquisa Professor Joaquim Amorim Neto (IPESq). As gestantes foram captadas nas unidades de 

saúde do município de Campina Grande/PB, com idade gestacional menor ou igual a 16 semanas, sendo 

avaliadas através da ultrassonografia a biometria fetal, a adiposidade visceral e subcutânea da mãe, do feto 

e do neonato. Foram avaliadas no binômio (gestante e neonato) medidas antropométricas e metabólicas: 

glicose, insulina, hemoglobina glicada, resistência insulínica (RI), triglicerídeos,colesterol total e frações.A 

análise estatística foi realizada nos programas Epi-Info v. 7.2.2.6 e Medcalc v. 18.6. Foi utilizado o coeficiente 

de  correlação  de  Pearson  para  determinar  a  associação  das  variáveis  independentes  com  as  variáveis 

dependentes (adiposidade fetal na 28ª e 36ª semanas e neonatal), considerando-se o nível de significância de 

5%.  Foi  realizada  análise  de  regressão  linear  múltipla  stepwise,  incluindo  inicialmente  as  variáveis 

associadas ao desfecho ao nível de significância de 20% na análise bivariada e permanecendo no modelo 

final aquelas que persistiram associadas ao desfecho ao nível de significância de 5%. O estudo está em 

conformidade com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em   Pesquisa   do   Hospital   Universitário   da   Universidade   Federal   de   Campina   Grande/PB   (CAAE: 

7055.9817.2.0000.5182).  Resultados:  as  médias  de  adiposidade  visceral  fetal  apresentadas  na  28ªfoi 

4,4±0,5milímetros  (mm)  e  na  36ª  semana6,1±0,6mm.  Houve  elevada  frequência  de  gestantes  com 

sobrepeso/obesidade  (38,1%).  Após  a  análise  de  regressão  linear  múltipla  permaneceram  associadas  à 

adiposidade  visceral  fetal  na  28ª  semana  a  área  da  coxa  (p<0,0001),  a  circunferência  abdominal  fetal 

(p<0,0001), a circunferência da coxa (p<0,0001) e a circunferência cefálica na 36ª semana (p=0,01).Na 36ª 

semana  permaneceram  associadas  à  adiposidade  visceral  fetala  circunferência  abdominal  fetal  na  28ª 

semana (p=0,02) e na 36ª semana (p<0,0001). No neonato, a adiposidade subcutânea se manteve associada, 

após  análise  multivariada  com  a  adiposidade  visceral  (p=0,00)  e  o  peso  da  gestante  (p=0,00)  na  16ª 

semana,bem como com as variáveis fetais: circunferência da coxa fetal (28ª semana) (p=0,03),comprimento 

do fêmur (36ª semana) (p=0,02) e adiposidade visceral no neonato (p<0,0001). A adiposidade visceral no 

neonato permaneceu associada coma adiposidade subcutânea da gestante na 16ª semana (p=0,00) e com 

variáveis neonatais: circunferência abdominal (p=0,04), adiposidade subcutânea (p<0,0001) e RI (p=0,03). 

Conclusão:  encontrou-se  associação  significativa  da  adiposidade  visceral  fetal  com  a  circunferência 

abdominal, medida de adiposidade de distribuição central. A adiposidade visceral no neonato permaneceu 

associada com a circunferência abdominal, a adiposidade subcutânea e a resistência à insulina ao nascer, 

fatores relacionados à saúde metabólica.O real papel dos fatores maternos, como estado nutricional e ganho 

de peso gestacional, fatores de risco modificáveis e potencialmente preveníveis, persiste por ser elucidado 

em estudos futuros. 

PALAVRAS-CHAVE: gestação;adiposidade;ganho de peso;obesidade abdominal;peso ao 

nascer;ultrassonografia fetal. 

ABSTRACT: Introduction: The principal factors associated with metabolic abnormalities and fat in the fetus 

and  the  newborn  are  maternal  nutritional  status  and  metabolic  profile,  and  gestational  weight  gain. 

Evaluating fetal and neonatal fat using ultrasonography may prove useful for identifying the metabolic risk 

profile and preventing chronic diseases prenatally. Objective: To determine factors associated with fetal and 

 



https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/coleta_online/relatorios/conferencia/formRelatorio.jsf 29/46  

  

neonatal fat. Method: A secondary analysis of data from a cohort of 187 mothers/fetuses evaluated at 16, 28 

and 36 weeks of pregnancy and newborns at ≤10 days of life at the Instituto de Pesquisa Professor Joaquim 

Amorim Neto (IPESq). Women with gestational age ≤16 weeks were recruited at healthcare units in Campina 

Grande, Paraíba, Brazil. Ultrasonography was used to evaluate fetal biometry, and visceral and 

subcutaneous fat in the mother, fetus and newborn. Anthropometric and metabolic measurements (glucose, 

insulin, insulin resistance, triglycerides, total cholesterol, HDL-cholesterol and LDL-cholesterol) were 

evaluated in the mothers and newborns. Statistical analysis was conducted using the Epi-Info software 

program, version 7.2.2.6 and Medcalc, version 18.6. The Pearson correlation coefficient was used to 

determine the association between the independent and dependent variables (fetal fat at 28 and 36 weeks 

and fat in the newborn), with significance at p<0.05. Stepwise multiple linear regression was used to identify 

the principal factors associated with the dependent variables. Variables significantly associated with the 

endpoint at p<0.20 in the bivariate analysis were included in the model, with those remaining associated at 

p<0.05 being included in the final model. The study was conducted in compliance with the Ministry of 

Health’s Resolution 466/12. The internal review board of the Federal University of Campina Grande’s teaching 

hospital approved the study protocol (CAAE:7055.9817.2.0000.5182). Results: Mean fetal visceral fat 

measurement was 4.4±0.5 cm at 28 weeks and 6.1±0.6 cm at 36 weeks of pregnancy. The percentage of 

overweight/obese women was high (38.1%). Following multivariate analysis, fetal visceral fat at 28 weeks 

remained associated with: fetal thigh area (p<0.0001), abdominal circumference (p<0.0001), thigh 

circumference (p<0.0001) and head circumference at 36 weeks (p=0.01). At the 36th week of pregnancy, fetal 

visceral fat remained associated with fetal abdominal circumference at 28 (p=0.02) and 36 weeks (p<0.0001). 

Subcutaneous fat in the newborn remained associated with maternal visceral fat (p=0.00) and weight 

(p=0.00) at 16 weeks; fetal thigh circumference (28th week) (p=0.03) and femur length (36th week) (p=0.02); 

and visceral fat in the newborn (p<0.0001). Visceral fat in the newborn remained associated with maternal 

subcutaneous fat at 16 weeks of pregnancy (p=0.00) and with neonatal abdominal circumference (p=0.04), 

subcutaneous fat (p<0.0001) and insulin resistance (p=0.03). Conclusion: A significant association was found 

between fetal visceral fat and abdominal circumference, a measure of central fat distribution. Visceral fat in 

the newborn remained associated with abdominal circumference, subcutaneous fat and insulin resistance at 

birth, factors associated with future metabolic health. The actual role of maternal factors such as nutritional 

status and gestational weight gain, important modifiable and potentially preventable risk factors, remains to 

be clarified in future studies. 

KEYWORDS: pregnancy;fat;weight gain;abdominal obesity;birthweight;fetal ultrasonography. 
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RESUMO: Cenário:  a  mortalidade  materna,  o  near  miss  materno,  o  óbito  fetal,  a  mortalidade  neonatal 

precoce e tardia e o near miss neonatal, constituem por suas consequências graves, sérios problemas de 

saúde pública e deve ser pauta permanente de políticas governamentais voltadas para melhorar a 
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assistência materno e infantil. Objetivo: identificar os fatores associados ao desfecho adverso materno (near 

miss materno) e perinatal (near miss neonatal) e seus indicadores de saúde, em uma população de 

gestantes, puérperas e neonatos admitidos em uma maternidade escola, de alto risco no nordeste do Brasil, 

entre junho de 2015 a maio de 2016. Métodos: realizou-se um estudo analítico do tipo coorte prospectivo. 

Foram incluídas todas as gestantes admitidas na Maternidade Escola Santa Mônica, localizada no município 

de Maceió, estado de Alagoas (Brasil), entre junho de 2015 e maio de 2016. Analisando-se suas características 

sociodemográficas, obstétricas, atrasos assistenciais, near miss materno e near miss neonatal, através de 

entrevistas e prontuários. Foram excluídas da coleta aquelas que ainda não haviam recebido alta no período 

do estudo ou não conseguimos contato, após o 42º dia do pós-parto, para o controle do near miss materno e 

neonatal. A análise estatística foi realizada com o programa Epi-Info 7, usando os testes Qui-quadrado de 

associação e exato de Fisher quando oportuno, considerando-se o nível de significância de 5%. Realizou-se 

uma análise bivariada para verificar a existência de diferenças entre os grupos e todas as variáveis avaliadas 

na análise bivariada foram posteriormente incluídas na análise multivariada, através de regressão logística 

múltipla stepwise, a partir de um modelo teórico hierarquizado tendo como variável resposta os desfechos 

adversos near miss materno e neonatal. Aspectos éticos: a pesquisa atendeu às resoluções da Declaração de 

Helsinque e da resolução 466/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Não existiu conflito ético na realização 

do trabalho. O trabalho foi realizado após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres 

humanos da UNCISAL com o número CAAE 37977014.0.0000.5011. Todas as puérperas incluídas concordaram 

voluntariamente em participar e assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados: 

foram estudadas 1.094 gestantes e destas verificou-se 682 (62,4%) sem desfechos adversos materno (SDAM) 

e 412 (37,6%) com desfechos adversos materno (CDAM), dos quais 352(85,4%) apresentando condições 

potencialmente ameaçadoras a vida (CPAV), 55 (13,4%) casos de near miss materno e cinco (1,2%) óbitos 

maternos. No período, houve 1.002 nascidos-vivos na maternidade, atingindo-se uma razão de near miss 

materno de 54,8/1000 NV. Ocorreu 1.051 nascimentos na maternidade, identificamos 723 (68,8%) sem 

desfechos adversos perinatais (SDAP) e 328 (31,2%) com desfechos adversos perinatais (CDAP), dos quais 

221(67,4%) casos de near miss neonatal (NMN), 49 (14,9) óbitos fetais, 44 (13,4%) óbitos neonatais precoces e 

14 (4,3%) óbitos neonatais tardios. Atingindo-se uma taxa de near miss neonatal de 220/1.000 NV. Após 

análise multivariada, os fatores que permaneceram significativamente associados a um aumento no risco 

para near miss neonatal foram número de consultas no pré-natal menor que seis consultas (OR: 3,57; IC95%: 

2,57- 4,94) e malformação (OR: 8,74; IC95%: 3,69-20,90), enquanto idade materna maior que 35 anos (OR: 

0,43; IC95%: 0,23-0,83) e cesárea anterior (OR: 0,45; IC95%: 0,29-0,68) apareceu como fator protetor para near 

miss neonatal. Os fatores que permaneceram associados à ocorrência de NMM foram o número de consultas 

pré-natais inferior a seis (OR: 3,13; IC95%: 1,73-5,64) e a cesárea na presente gestação (OR: 2,91; IC95%: 1,45- 

5,82) Conclusões: NMM e NMN parecem ser precursores preveníveis da mortalidade materna e neonatal, 

sugerimos que auditorias deveriam ser realizada em todos os casos de near miss. Pré-natal inadequado e 

presença de malformações aumentaram o risco de NMN, enquanto o fato de a mulher ter mais idade e 

cesárea anterior foram fatores protetores. Os fatores que permaneceram associados à 7 ocorrência de NMM 

foram o número de consultas pré-natais inferior a seis e a cesárea na presente gestação. Evidenciou-se, 

necessidade de melhoria na qualidade e quantidade do número de consultas pré-natal e identificação de 

modelos inovadores e viáveis de atenção ao parto e nascimento que valorizem o parto normal e reduzam o 

percentual de cesarianas desnecessárias. 

PALAVRAS-CHAVE: mortalidade materna;morbidade materna grave;near miss materno;mortalidade 

neonatal;near miss neonatal;óbito fetal. 

ABSTRACT: Scenario: Maternal mortality, near miss maternal, fetal death, early and late neonatal mortality 

and near miss neonatal, are for their serious consequences, serious public health problems and must be a 

permanent tariff of government policies focused on improve maternal and child care. Objective: To identify 

the factors associated with the maternal adverse outcome (near miss maternal) and perinatal (near miss 

neonatal) and its health indicators, in a population of pregnant women, mothers and newborns admitted in a 

maternity school, high risk in northeastern Brazil, From June 2015 to May 2016. Methods: It was carried out 

an analytical study of the prospective cohort type. All the pregnant women admitted to the Maternity School 

Santa Monica were included, located in the municipality of Maceió, State of Alagoas (Brazil), between June 

2015 and May 2016. Analyzing its sociodemographic characteristics, obstetrics, assistance delays, near miss 

maternal and near miss neonatal, through interviews and charts. They were excluded from the collection 

those that had not yet received discharge in the period of the study or we could not contact, after the 42 day 

of postpartum, for the control of the near miss maternal and neonatal. The statistical analysis was carried 

out  with  the  EPI-Info  7  program,  using  the  chi-square  tests  and  association  exact  of  Fisher's  when 

appropriate, considering the level of significance of 5%. A bivariate analysis was carried out to verify the 

existence of differences between the groups and all variables evaluated in the bivariate analysis were 
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subsequently included in the multivariate analysis, through multi-stepwise logistical regression, from a 

model hierarchical theorist having as variable response the adverse outlines near miss maternal and 

neonatal. Ethical Aspects: The research took account of the resolutions of the Helsinki Declaration and 

resolution 466/2012 of the National Health Council. There was no ethical conflict in the realization of the 

work. The work was carried out after approval by the Committee on Ethics in Research involving human 

beings of the UNCISAL with the number CAAE 37977014.0.0000.5011. All the mothers included voluntarily 

agreed to participate and signed a free and informed consent form. Results: It was studied 1,094 pregnant 

women and these were verified 682 (62.4%) without maternal adverse outcomes (WOMAO) and 412 (37.6%) 

with maternal adverse outcomes (WMAO), of which 352 (85,4%) presenting potentially life threatening 

conditions (PPLTC), 55 (13.4%) cases of near miss maternal and five (1.2%) maternal deaths. In the period, 

there were 1,002 born-alive in motherhood, reaching a reason of near miss maternal of 54,8/1000 NBA. 1,051 

births occurred in maternity, we identified 723 (68.8%) without perinatal adverse outlines (WOPAO) and 328 

(31.2%) with perinatal adverse outlines (WPAO), of which 221 (67,4%) cases of near miss neonatal (NMN), 49 

(14.9) fetal deaths, 44 (13.4%) neonatal deaths early and 14 (4.3%) late neonatal deaths. Reaching a near miss 

neonatal rate of 220/1,000 NBA. After multivariate analysis, the factors that remained significantly associated 

with an increase in risk to near miss neonatal were number of prenatal consultations less than six queries 

(OR: 3.57; IC95%: 2,57- 4,94) and malformation (OR: 8.74; IC95%: 3,69-20,90), as maternal age greater than 35 

years (OR: 0.43; IC95%: 0,23-0,83) and anterior cesarean section (OR: 0.45; IC95%: 0,29-0,68) appeared as a 

protective factor for near miss neonatal. The factors that remained associated with the occurrence of NMM 

were the number of prenatal appointments less than six (OR: 3.13; IC95%: 1,73-5,64) and Cesarean section in 

the present gestation (OR: 2.91; IC95%: 1,45-5,82). Conclusions: NMM and NMN appear to be preventable 

precursors to mortality of near miss maternal and near miss neonatal, we suggest that audits should be 

carried out in all cases of near miss. Inadequate prenatal and presence of malformations increased the risk of 

NMN, while the fact that the woman was older and previous caesarean were protective factors. The factors 

that remained associated with the occurrence of NMM were the number of prenatal appointments less than 

six and the cesarean section in the present gestation. Highlighting, need 9 to improve the quality and 

quantity of the number of prenatal consultations and identify innovative and viable models of attention to 

childbirth and birth that value normal childbirth and reduce the percentage of unnecessary cesarean 

sections. 

KEYWORDS: Maternal Mortality. Severe Maternal Morbidity. Near Miss Maternal;Neonatal Mortality. Near Miss 

Neonatal. Fetal death. 
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RESUMO: Introdução: a incontinência urinária (IU) é um importante problema de saúde pública e quando ela 

ocorre  durante  a  relação  sexual  é  chamada  de  incontinência  do  coito  (IC).  Dentre  os  tipos  de  IU,  a 

incontinência  urinária  de  esforço  (IUE)  é  a  mais  frequente,  inclusive  durante  o  período  gestacional.  A 

prevalência de adolescentes grávidas no Brasil é bastante elevada e a idade jovem pode não ser um fator de 
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proteção contra as disfunções do assoalho pélvico. Objetivo: determinar a frequência de IU, IUE e IC em 

adolescentes gestantes e descrever os fatores associados à essa condição. Métodos: foi um estudo 

transversal com 103 gestantes adolescentes entre 10 e 19 anos que participaram da pesquisa quando 

realizavam suas consultas pré-natais. As gestantes elegíveis responderam a um questionário sobre as 

características biológicas, sociodemográficas, clínicas, reprodutivas, miccionais sexuais, hábitos de vida e o 

ISI (Incontinence Severity Index) para avaliar a frequência e a quantidade das perdas urinárias. Foram 

empregados os testes Qui-Quadrado, a fim de verificar a existência de associação, e o Teste Exato de Fisher 

para as variáveis categóricas. Foi adotado o nível de significância de 5%. O projeto foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa do IMIP, sob o CAAE: 65065416.7.0000.5201. Resultados: Houve associação 

estatisticamente significativa com relação às gestantes que apresentavam IU e aquelas que também 

apresentavam IUE na atual gestação (100%; RP 2,78; IC95% RP 2,01-3,86); p-valor <0,001). Foi possível 

observar relevância estatística entre as adolescentes com IU e a presença de IUE antes do período 

gestacional (100%; RP 1,77; IC95% RP 1,48-2,13; p-valor 0,011). Conclusão: a própria gestação se mostra 

como um agente que favorece o desenvolvimento da IU, inclusive em mulheres adolescentes e nuligestas, e 

seus sintomas podem ocorrer desde o primeiro trimestre gestacional. 

PALAVRAS-CHAVE: incontinência urinária, adolescente, gestante, assoalho pélvico. 

ABSTRACT: Study objective: The aims of this study were to determine the frequency of UI, SUI and CI in 

pregnant adolescents and describe the factors associated with this condition. Methods: This was a cross- 

sectional study with 103 pregnant adolescents between 10 and 19 years who participated in the search when 

performing your prenatal appointments. Eligible pregnant women responded to a questionnaire about the 

biological characteristics, socio-demographic, reproductive, sexual disorders, clinics, life habits and the ISI 

(Incontinence Severity Index) to assess the frequency and the amount of losses urinary. Were employed the 

Chi-square tests to verify the existence of Association, and the Fisher exact test for categorical variables. A 

significance level of 5% was adopted. The project was approved by the Research Ethics Committee of IMIP 

under the CAAE: 65065416.7.0000.5201. Results: There was no statistically significant association with regard 

to pregnant women presenting UI and also presented in the current pregnancy (SUI 100%; OR 2.78; 95% OR 

-3.86 2.01); p-value < 0.001). It was possible to observe statistical significance between the adolescents with 

UI and the presence of IUE before the gestational period (100%; OR 1.77; 95% CI 1.48 OR -2.13; p-value 0.011). 

Conclusion: pregnancy itself appears as an agent that promotes the development of UI, including 

adolescents and women nuligestas, and its symptoms can occur from the first trimester dates. 

KEYWORDS: urinary incontinence, adolescent, pregnant women, pelvic floor 
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Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 18/11/2018 

RESUMO: Introdução:a prostituição é uma atividade comercial definida como o exercício de prática sexual 

remunerada. Não dispõe de regras para local, tempo de trabalho ou número de clientes. As profissionais do 

sexo vivem em situações vulneráveis e fazem uso frequente e intenso dos músculos do assoalho pélvico, o 

que   pode   interferir   na   funcionalidade   desses   músculosque   atuam   nafunção   urinária,   defecatória, 
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sustentação dos órgãos pélvicos e a atividade sexual.Objetivo: avaliar a funcionalidade dos músculos do 

assoalho pélvico de mulheres profissionais do sexo em uma cidade do Nordestedo Brasil. Métodos: foi 

realizado um estudo observacional transversal, incluindo 30 mulheres profissionais do sexo, com idades 

entre 18 e 56 anos. As mulheres elegíveis responderam a um questionário sobre características biológicas, 

antropométricas, sociodemográficas, ginecológicas, obstétricas, da vida laboral, hábitos de vida, história de 

violência e foram submetidas a uma avaliação clínica dos músculos do assoalho pélvico, seguido por 

avaliação eletromiográfica. Os dados foram analisados e apresentados através de mediana com a variação e 

os intervalos interquartil. Para verificar a correlação entre as variáveis foi utilizado o coeficiente de 

Spearman. Para comparação da mediana de atividade eletromiográfica entre os grupos utilizou-se o teste de 

Mann-Whitney. Foi adotado o nível de significância de 5%. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da UEPB, sob CAAE 65943617.0.0000.5187 e todas as mulheres concordaram em participar e 

assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Resultados:foi encontrada correlação 

regular inversa da atividade eletromiográfica dos MAP com idade (r=-0,369; p=0,045), peso (r=-0,40; p=0,028), 

IMC (r=-0,412; p=0,024) e número de gestações (r=-0,399); p=0,029). Não foi encontrada correlação 

estatisticamente significativa com cor, tempo de trabalho e aonúmero de parceiros por dia.. As mulheres que 

trabalham mais horas por dia tiveram maior atividade eletromiográfica dos MAP externos, quando 

comparadas às mulheres que trabalham menos horas por dia (p<0,001). Conclusões:não houve correlação de 

frequência e intensidade da atividade sexual com a atividade eletromiográfica dos MAP na amostra 

pesquisada. Porém, as mulheres que trabalham mais horas por dia tiveram maior atividade eletromiográfica 

dos MAP externosquando comparadas às mulheres que trabalham menos horas por dia. 

PALAVRAS-CHAVE: Profissionais do sexo, Comportamento sexual, Assoalho pélvico Eletromiografia. 

ABSTRACT:  Introduction:  Prostitution  is  a  commercial  activity  defined  as  the  practice  of  offering  sexual 

services in exchange for payment. No regulations govern the workplace, working hours or number of clients 

seen by these women, leading to a situation of increased vulnerability. Sex workers often make intense use of 

their pelvic floor muscles, which act in conjunction, often ultimately resulting in impaired function. Pelvic 

floor muscles are associated with urinary function, sexual function, defecation and sexual activity, as well as 

playing a role in supporting the pelvic organs. Objective: To evaluate pelvic floor muscle function in female 

sex  workers  in  a  city  of  northeastern  Brazil.  Methods:  This  observational,  cross-sectional  study  was 

conducted with 30 female sex workers of 18-56 years of age. Eligible women answered a questionnaire on 

their biological, anthropometric, sociodemographic, gynecological and obstetric characteristics, working life, 

life habits and history of violence. They were submitted to clinical evaluation of their pelvic floor muscles, 

followed  by  electromyographic  evaluation.  Data  were  analyzed  and  presented  as  medians,  ranges  and 

interquartile ranges. Spearman’s correlation was used to determine correlations between variables and the 

Mann-Whitney test to compare median electromyographic activity between groups according to working 

characteristics. Significance was defined as p<0.05. The internal review board of the State University of 

Paraíba approved the study protocol under reference CAAE 65943617.0.0000.5187 and all the participating 

women   signed   an   informed   consent   form.   Results:   A   negative   correlation   was   found   between 

electromyographic  activity  of  the  pelvic  floor  muscles  and  age  (r=  -0.369;  p=0.045),  weight  (r=  -0.401; 

p=0.028),  body  mass  index  (r=  -0.412;  p=0.024)  and  number  of  pregnancies  (r=  -0.399;  p=0.029).  No 

statistically  significant  correlation  was  found  with  skin  color,  time  of  work  or  number  of  partners/day. 

Electromyographic activity in the external pelvic floor muscles was greater in the women working longer 

hours/day  compared  to  those  working  fewer  hours  (p<0.001).  Conclusions:  No  correlation  was  found 

between the frequency and intensity of sexual activity and electromyographic activity of the pelvic floor 

muscles in this sample. However, electromyographic activity in the external pelvic floor muscles was greater 

in the women working longer hours compared to those working fewer hours per day. 

KEYWORDS: sex workers;sexual behavior;pelvicfloor;electromyography. 
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RESUMO: Introdução: em diversos países os acidentes com queimaduras ocupam um lugar de destaque, a 

exemplo no Brasil, é o quarto tipo mais comum de trauma. As pesquisas referentes ao tema vêm crescendo, 

pois,  esses  acidentes  são  considerados  um  problema  de  Saúde  Pública,  devido  ao  número  de  casos 

crescentes e por normalmente gerarem limitações, interferindo na qualidade de vida (QV), afetando suas 

relações  interpessoais  na  família,  no  trabalho  e  no  seu  âmbito  social.  Objetivo:  avaliar  o  impacto  das 

queimaduras  profundas  na  QV,  de  mulheres,  após  alta  hospitalar,  em  tratamento  no  ambulatório  de 

reabilitação de um hospital público na cidade do Recife. Métodos: estudo de corte transversal, descritivo e 

analítico, realizado no Centro de Tratamento em Queimados do Hospital da Restauração (HR), hospital 

público de referência para queimados localizado em Recife – PE, na região nordeste do Brasil. A coleta de 

dados foi realizada no período de agosto de 2017 a maio de 2018. Foram incluídas mulheres adultas acima de 

20  anos,  em  tratamento  ambulatorial  de  queimados  do  HR,  que  sofreram  queimaduras  profundas  em 

qualquer região do corpo. As mulheres que relatassem lesões do aparelho locomotor e sistema tegumentar, 

disfunções neuromotoras, psiquiátricas, cognitivas, visuais ou auditivas e problemas de cognição prévias à 

lesão  foram  excluídas.  Foram  aplicados  os  questionários  das  variáveis  sociodemográficas  biológicas  e 

clínicas e instrumento para verificar a QV, o Burn Especific Hatlth Scale-Revised – BSHS-R, como também os 

testes de goniometria e dinamometria, para avaliar a angulação da amplitude de movimento (ADM) articular 

e a força da preensão palmar, respectivamente. Foi realizada uma análise univariada, utilizando o teste t de 

Student, para comparar as médias dos escores dos domínios de QV entre as duas categorias das variáveis 

explanatórias, que foram todas dicotomizadas. Para identificar fatores associados aos seis domínios de QV, 

foram  ajustados  modelos  de  regressão  linear  múltipla.  Para  entrada  nos  modelos  múltiplos,  foram 

consideradas as variáveis estatisticamente significantes, com p ≤ 0,20 na análise univariada. Resultados: 

participaram do estudo 50 mulheres, com faixa etária acima de 20 anos, a média de idade das mulheres foi 

de 42,8 + 15 anos. Os resultados identificaram uma influência negativa das queimaduras na QV de mulheres, 

quando associadas as variáveis: cor negra/parda, com baixa escolaridade, baixa renda e com lesões com 

menos de seis meses na região da face, cabeça e pescoço e comprometimento do membro superior direito. 

Destaca-se que, o escore global de qualidade de QV apresentou mediana de 92,0, um escore considerado 

alto,  sugerindo  elevado  comprometimento  da  QV.  Conclusão:  verificou-se  nas  mulheres  vítimas  de 

queimaduras profundas, uma grande influência nas capacidades física, emocional e psicológica, agindo 

negativamente sobre sua autoimagem e causando dificuldades na execução de suas atividades de vida 

diária e profissionais, fatos estes potencializados por aspectos como posição social, extensão e tempo de 

acometimento da lesão e nível de escolaridade, gerando uma baixa QV. 

PALAVRAS-CHAVE: queimaduras, reabilitação, qualidade de vida, mulheres 

ABSTRACT: Introduction: in several countries burn injuries occupy a prominent place, as in Brazil, is the fourth 

most  common  type  of  trauma.  The  researches  related  to  the  topic  have  been  growing,  because  these 

accidents  are  considered  a  Public  Health  problem,  due  to  the  increasing  number  of  cases  and  usually 

generate limitations, interfering in the quality of life (QoL), affecting their interpersonal relationships in the 

family, at work and in its social scope. Objectives: to evaluate the impact of deep burns on QoL, of women, 

after hospital discharge, in the rehabilitation outpatient clinic of a public hospital in the city of Recife. 

Methods: a cross - sectional, descriptive and analytical study, carried out at the Treatment Center at Burns 

Hospital of the Restoration Hospital (HR), a public reference hospital for burns located in Recife - PE, in the 

northeast region of Brazil. Data collection was performed from August 2017 to May 2018. Adult women over 

20 years of age were included in outpatient treatment of burns of the HR, who suffered deep burns in any 

region  of  the  body.  Women  who  reported  lesions  of  the  locomotor  system  and  integumentary  system, 

neuromotor, psychiatric, cognitive, visual or auditory dysfunctions and cognition problems prior to injury 
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were excluded. The questionnaires of biological and clinical sociodemographic variables and instrument to 

verify QOL, the Burn Specific Hatlth Scale-Revised (BSHS-R), as well as the goniometry and dynamometry 

tests, were used to evaluate joint angular range of motion (ROM) and palmar grip strength, respectively. A 

univariate analysis using Student's t-test was used to compare the mean scores of the QOL domains between 

the two categories of explanatory variables, all of which were dichotomized. To identify factors associated 

with the six domains of QOL, multiple linear regression models were fitted. For input in multiple models, we 

considered the statistically significant variables, with p ≤ 0.20 in the univariate analysis. Results: Participated 

in the study 50 women, aged over 20 years, the mean age of women was 42.8 + 15 years. The results identified 

a negative influence of burns on the QOL of women when associated with the following variables: black / 

brown, low education, low income and lesions less than six months in the face, head and neck region and 

upper limb involvement right. It should be noted that the overall QOL score had a median of 92.0, a score 

considered to be high, suggesting a high QoL impairment. Conclusion: there was a profound influence on the 

physical, emotional and psychological capacities of women suffering from deep burns, negatively affecting 

their self-image and causing difficulties in the execution of their daily and professional life activities, which 

were strengthened by aspects such as social position, extension and duration of injury and level of 

education, generating a poor QoL. 
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INCIDÊNCIA DE VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA MULHER EM REGISTROS DO IPC-CAMPINA GRANDE/PARAÍBA - 

2015/2016: ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO LUCIANO EDGLEY DOS SANTOS CAMPINA GRANDE 2018 

Autor: LUCIANO EDGLEY DOS SANTOS 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 27/07/2018 

RESUMO: CENÁRIO:A violência contra a mulher, embora há mais de duas décadas declarada um problema de 

saúde pública, continua apresentando elevadas prevalências em escala global e, é ainda relevante a sua 

subnotificação. Estudos que identifiquem os casos novos de VCM, sobretudo violência física, são escassos. 

OBJETIVO: Determinar a incidência de violência física contra mulheres periciadas na área de abrangência do 

IPC-Campina  Grande/Paraíba,  no  biênio  2015-  2016.  MÉTODOS:  estudo  epidemiológico  transversal, 

descritivo,  longitudinal.  Foram  incluídos  registros  de  2056  laudos  de  exames  periciais  traumatológicos 

confirmados,  de  mulheres  na  faixa  etária  de  15  ou  mais  anos,  periciadas  pelo  Núcleo  de  Medicina  e 

Odontologia   Legal   de   Campina   Grande/Paraíba   (IPC-CG/Paraíba,   no   período   de   janeiro/2015   a 

dezembro/2016. O instrumento utilizado foi um formulário criado para este fim, com base nos quesitos do 

documento oficial para expedição de Laudo Traumatológico do IPC, contendo as variáveis de interesse do 

estudo.   A   coleta   foi   iniciada   após   aprovação   do   estudo   pelo   CEP/UNIFACISA,   sob   o   CAAE: 

71487717.9.0000.5175. Os dados foram digitalizados em banco de dados com dupla entrada no programa 

Microsoft Excel e analisados no programa Epi-Info versão 3.5.3 para Windows e no programa GraphpadPrism 

versão 7 para macOS High Sierra. Realizou-se inicialmente a análise de frequência simples e medidas de 

tendência central, para associação entre as variáveis dependentes e de exposição foram realizados os Testes 

Qui-Quadrado de Pearson. A significância estatística adotada para os testes foi de 5% (p < 0,05). A taxa de 

incidência  teve  como  denominador  o  número  de  mulheres  residentes  na  área  de  abrangência  do  IPC- 
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CG/Paraíba, conforme 8 censo 2010, e representada a cada 10.000 habitantes. RESULTADOS: A incidência de 

violência física foi de 17,9:10.000 e 18,4:10.000, respectivamente nos anos de 2015 e 2016. Em mulheres de 20 

a 49 anos correspondeu a 14,4/10.000 habitantes, sendo novembro o mês de maior número de ocorrências, 

212 registros, e o mês de fevereiro o menor, 149 registros, considerando-se os anos de 2015/2016. Em relação 

ao estado civil, 47,8% das mulheres eram casadas ou tinham união estável, 42,7% eram solteiras, 5,7% por 

divorciadas e 1,9% eram viúvas. No que se refere à escolaridade, 23,4% das mulheres agredidas não tinham 

instrução, 6,7% estudaram ensino fundamental, 22,7% tinham ensino médio e 9,1% o ensino 

superior.Quanto ao instrumento utilizado à violência física sofrida, 83,1% dos casos foram infligidos por 

instrumento contundente, 1,4% cortante, 4,6% corto contundente, 0,1% perfurante, 0,9% pérfuro 

contundente, 0,6% pérfuro cortante e 6% contundente e corto contundente.CONCLUSÃO: evidenciou-se uma 

elevada incidência de casos de violência física contra mulher na população objeto do estudo, confirmando o 

aumento crescente da violência na população feminina do estado da Paraíba. 

PALAVRAS-CHAVE: Violência;Violência contra a mulher;Violência física;Incidência. 

ABSTRACT: BACKGROUND: Violence against women, although it has been declared a public health problem for 

more than two decades, continues to present high prevalence on a global scale and the underreporting is still 

relevant.  Studies  identifying  new  cases  of  VCM,  including  physical  violence,  are  scarce.  OBJECTIVE:To 

determinate the incidence of physical violence against women examined in the area covered by the IPC- 

Campina Grande/Paraíba, on 2015-2016 biennium. METHODS:epidemiological, cross-sectional, descriptive, 

longitudinal study. Records of 2056 were included to confirm reports of confirmed traumatic examination of 

women aged 15 years and older examined by the Núcleo de Medicina e Odontologia Legal of Campina 

Grande/Paraíba (IPC-CG/Paraíba), in the period of January/2015 to December/2016. The instrument used was 

a form created for this purpose based on the requirements of the official document for the issuance of the 

Traumatic  Report,  containing  the  variables  of  interest  in  the  study  whose  collection  was  started  after 

approval of this project by CEP of UNIFACISA, under the CAAE number: 71487717.9.0000.5175. The data were 

scanned into a database with double entry into the Microsoft Excel program and assayed in 3.5.3 Epi-info 

windows version and in Graphpad Prism 7 for macOS High Sierra version. The analysis of simple frequency 

and measures of central tendency were performed, and for the association between the dependent and 

exposure variables, Pearson's Chi-Square Tests were used. The statistical significance adopted in the tests 

was % (p < 0,05). The incidence rate had the number of women residing in the area covered by the IPC- 

CG/Paraíba  as  denominator,  according  to  2010  census,  and  represented  in  every  10,000  inhabitants. 

RESULTS:The incidence of physical violence was 17.9:10,000 and 18.4:10,000, respectively in 2015 and 2016. 

In women between 29 and 49 years old it corresponded to 14.4/10,000 inhabitants, in November the highest 

rates were reported, summing up 212 registers, and in February the lowest were reported, 149 registers, 

considering the years 2015/2016. Concerning marital status, 47.8% of women were married or under stable 

union, 42.7% were single, 5.7% were divorced and 1.9% was widowed. In relation to education level, 23.4% of 

assaulted 10 women had not studied, 6.7% had studied elementary school, 22.7% had studied high school 

and 9.1% had studied higher education. Regarding the instrument used in assaulting, 83.1% of the cases 

were blunt instruments, 1.4% cutting, 4.6% blunt cutting, 0.1% perforating, 0.9% blunt perforating, 0.6% 

cutting perforating and 6% blunt and blunt cutting. CONCLUSION: The incidence of cases of physical violence 

against women as research object was high, which confirms the increasing level of violence against female 

population in the state of Paraíba. 

KEYWORDS: Violence. Violece against women. Physicalviolence. Incidence. 
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MISOPROSTOL 12,5μg SUBLINGUAL VERSUS MISOPROSTOL 25μg VAGINAL PARA INDUÇÃO DO 

TRABALHO DE PARTO A TERMO: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO 

Autor: DANIELE SOFIA DE MORAES BARROS GATTAS 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: TESE Data da DEFESA: 25/06/2018 

RESUMO: Introdução: vários são os métodos de indução de parto disponíveis. Entretanto, ainda não se 

conhece a forma mais efetiva e com a menor frequência de efeitos adversos. O misoprostol, administrado 

por  via  vaginal,  vem  sendo  utilizado  rotineiramente  para  essa  finalidade,  contudo  outras  vias  de 

administração vêm sendo propostas, como o comprimido sublingual. Não existem estudos que comparam a 

efetividade e segurança da administração do misoprostol por via sublingual (12,5 μg) com a via vaginal (25 

μg) para indução do parto. Objetivo: comparar a frequência de taquissistolia encontrada na administração 

sublingual do misoprostol 12,5μg com a via vaginal 25 μg para indução do parto de feto vivo a termo. 

Métodos: ensaio clínico randomizado, placebo-controlado, triplamente mascarado e multicêntrico, realizado 

no Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP) e Maternidade-Escola Assis Chateaubriand da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). Foram incluídas 198 pacientes com indicação de indução do trabalho 

de parto, a termo, feto vivo e índice de Bishop menor ou igual a seis, randomizadas em dois grupos. Um 

grupo recebeu a administração do comprimido misoprostol sublingual 12,5μg e vaginal placebo e no outro, 

comprimido sublingual placebo e vaginal misoprostol 25μg. Desfecho primário avaliado foi frequência de 

taquissistolia. Utilizou-se o teste t de student, X2 de associação e teste exato de Fisher, quando pertinente. 

Foi calculada a razão de risco e seu intervalo de confiança a 95%. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa do IMIP (2137-11) e da MEAC-UFC (59-11). . Resultado: a frequência de taquissistolia foi menor 

no grupo de pacientes que usaram misoprostol sublingual 12,5 μg em comparação ao grupo que induziu o 

parto vaginal na dose de 25 μg (RR 0,15; IC95% 0,02-0,97; p=0,002). A taxa de parto vaginal não ocorrido em 

12 (RR 0,92; IC95% 0,56-1,51; p=0,76) e 24 horas (RR 1,14; IC95% 0,83-1,57; p=0,41) foi semelhante para os dois 

grupos. A preferência materna para a via de indução foi maior para administração sublingual (RR 1,31; IC95% 

0,96-1,78; p=0,08). Conclusão: a efetividade de induzir o trabalho de parto com misoprostol sublingual em 

baixa dose foi semelhante à via vaginal, porém a taxa de taquissistolia foi menor no grupo sublingual, 

podendo ser uma alternativa segura. Palavras-chave: Indução de trabalho de parto; Estudo multicêntrico; 

Ensaio clínico e administração sublingual do misoprostol. 

PALAVRAS-CHAVE: Estudo multicêntrico;Ensaio clínico e administração sublingual do misoprostol.;Indução de 

trabalho de parto 

ABSTRACT: Introduction: Several methods of labor induction are available. However, the most effective and 

least frequency of adverse effects are not yet known. Misoprostol, administered vaginally, has been routinely 

used for this purpose, but other routes of administration have been proposed, such as the sublingual tablet. 

There are no studies comparing the efficacy and safety of sublingual (12.5 μg) misoprostol with the vaginal 

route (25 μg) for induction of labor. Background: To compare the frequency of tachysystole found in the 

sublingual administration of misoprostol 12.5 μg with the vaginal route 25 μg for induction of live full term 

delivery. Methods: A randomized, placebo-controlled, triple-masked, multicenter clinical trial conducted at 

the Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP) and Maternidade-Escola Assis Chateaubriand 

da Universidade Federal do Ceará (UFC). We included 198 patients with indication of labor induction, term, 

live fetus and Bishop index less than or equal to six, randomized into two groups. One group received the 

tablet  administration  of  sublingual  misoprostol  12.5μg  and  placebo  vaginal  and  the  other,  placebo 

sublingual tablet and vaginal misoprostol 25μg. Primary outcome was tachysystole frequency. Student's t- 

test, association X2 and Fisher's exact test, where relevant, were used. The risk ratio and its 95% confidence 

interval were calculated. The study was approved by the IMIP (2137-11) and MEAC-UFC (59-11) Research 

Ethics Committee. Results: The frequency of tachysystole was lower in the group of patients who used 

sublingual misoprostol 12.5 μg compared to the group that induced vaginal delivery at the dose of 25 μg (RR 

0.15; 95%CI 0.02-0.97; p = 0.002). The vaginal delivery rate did not occur in 12 (RR 0.92; 95%CI 0.56-1.51, p = 

0.76)  and  24  hours  (RR  1.14,  95%CI  0.83-1.57;  p  =  0.41)  was  similar  for  the  two  groups.  The  maternal 

preference for the induction route was higher for sublingual administration (RR 1.31, 95%CI 0.96-1.78, p = 

0.08). Discussion: The effectiveness of inducing labor with a low-dose sublingual misoprostol was similar to 

the vaginal pathway, but the taquissistolia rate was lower in the Sublingual group, and could be a safe 

alternative. Conclusion: The effectiveness of inducing labor with low-dose sublingual misoprostol was similar 

to that of the vaginal route, but the rate of tachysystole was lower in the sublingual group and could be a safe 

alternative. 

KEYWORDS:   Labor,    obstetric;Labor,    induced;Misoprostol/administration    &    dosage    Administration, 

sublingual;Multicenter study;Clinical trial. 
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RESUMO:  Introdução:  a  taxa  de  admissões  de  pacientes  no  período  grávido-puerperal  em  UTI  tem-se 

mostrado como um importante indicador de morbidade materna. Estima-se que 0,1 a 0,9% das gestantes 

desenvolvem complicações que requerem internamento na UTI. Cerca de 70 % das admissões de pacientes 

obstétricas em UTI tem relação direta com causas decorrentes da gravidez, sendo as principais indicações de 

internação para estas pacientes: síndromes hipertensivas da gestação, hemorragias obstétricas e infecções, 

insuficiência respiratória e sepse; porém o prognóstico dessas pacientes usualmente é bom, geralmente 

necessitando de mínima intervenção, com baixas taxas de mortalidade. Objetivo: determinar o perfil clínico- 

epidemiológico das pacientes admitidas na Unidade de Terapia Intensiva Obstétrica do Instituto de Saúde 

Elpídio  de  Almeida  (ISEA),  em  Campina  Grande,  Paraíba.  Métodos:  realizou-se  estudo  retrospectivo  e 

prospectivo,  descritivo,  observacional  e  transversal,  no  Instituto  de  Saúde  Elpídio  Almeida,  incluindo 

pacientes internadas na UTI Obstétrica com complicações decorrentes do ciclo gravido puerperal. Foram 

revisados todos os prontuários admitidos em 2017, bem como foi realizada a avaliação de todas as pacientes 

admitidas  de  abril  a  setembro  de  2018.  Foram  analisadas  variáveis  sociodemográficas;  biológicas; 

obstétricas;  diagnósticos  e  comorbidades  na  admissão;  características  clínicas;  critérios  de  near  miss  e 

desfechos (alta, óbito ou transferência). A análise dos dados foi realizada no programa estatístico Epi Info 7, 

utilizando-se  medidas  de  tendência  central  e  de  dispersão  para  variáveis  numéricas  e  distribuição  de 

frequência para variáveis categóricas. Resultados: foram incluídas na pesquisa 107 mulheres. A média de 

idade encontrada foi de  27,3 anos, sendo a maioria procedente de outras cidades. 97,2% realizaram pré- 

natal, com mediana de seis consultas, iniciado em mediana de 22 semanas de gestação. Com relação ao 

número de gestações, obtivemos mediana de duas gestações e em relação ao número de partos, a mediana 

foi de um. 46,7% das pacientes foram submetidas a cesariana. Os principais diagnósticos de admissão na UTI 

foram:  pré-eclâmpsia  (39,3%);  síndrome  HELLP  (14%);  eclâmpsia  (9,3%);  doenças  infecciosas  (7,5%); 

hemorragias pós-parto (6,5%) e epilepsia (5,6%). A frequência de near miss foi de 14%, com critérios clínicos 

presentes em 10,3%, laboratoriais em 1,9% e manejo em 2,8% nas mulheres. O near miss surgiu na gestação 

(10,3%) e puerpério (2,8%). A maioria teve alta (92,5%), houve 4,7% de transferências e 2,8% de óbito. 

Conclusão:  a  maioria  das  pacientes  avaliadas  no  estudo  foi  admitida  na  UTI  devido  a  complicações 

decorrentes de síndromes hipertensivas, verificando-se maior frequência de critérios de near miss durante o 

período gestacional. O desfecho observado para a maioria das pacientes foi favorável, com mortalidade 

comparável à descrita na literatura para pacientes de UTI obstétrica. 

PALAVRAS-CHAVE: Pré-Eclâmpsia;Terapia Intensiva;Serviços de Saúde Materna;Morte Materna, Perfil de 

Saúde. 

ABSTRACT: Introduction: the admission rate of patients in the pregnant-puerperal period to the ICU has been 
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shown to be an important indicator of maternal morbidity. It is estimated that 0.1 to 0.9% of pregnant 

women develop complications that require hospitalization in the ICU. Approximately 70% of the admissions 

of obstetric patients to the ICU are directly related to causes due to pregnancy, and the main indications for 

hospitalization are: hypertensive pregnancy syndromes, obstetric hemorrhages and infections, respiratory 

failure and sepsis; but the prognosis of these patients is usually good, requiring minimal intervention, with 

low mortality rates. Objective: To determine the clinical- epidemiological profile of patients admitted to the 

Obstetric Intensive Care Unit of the Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA), Campina Grande, Paraíba. 

Methods: a retrospective, prospective, descriptive, analytical, observational and cross-sectional study was 

conducted at the Elpídio Almeida Health Institute, including patients admitted to the Obstetric ICU with 

complications arising from the pregnant-puerperal cycle. All medical records admitted in 2017 were 

reviewed, as well as the evaluation of all patients admitted from April to September 2018. The following 

variables were analyzed: sociodemographic; biological; obstetrics; diagnoses and comorbidities on 

admission; clinical features; near miss criteria and outcomes (discharge, death or transfer). Data analysis was 

performed in the Epi Info 7 statistical program, using central tendency and dispersion measures for 

numerical variables and frequency distribution for categorical variables. Results: 107 women were included 

in the study. The mean age was 27.3 years old, the majority coming from other cities. 97.2% performed 

prenatal care, with a median of six visits, started at a median of 22 week gestation. Regarding the number of 

pregnancies, we obtained median of two pregnancies and one childbirth. 46.7% of the patients underwent 

cesarean section. The main diagnoses of admission to the ICU were: pre-eclampsia (39.3%); HELLP syndrome 

(14%); eclampsia (9.3%); infectious diseases (7.5%); postpartum haemorrhage (6.5%) and epilepsy (5.6%). 

The frequency of near miss was 14%, with clinical criteria present in 10.3%, laboratory in 1.9% and 

management in 2.8% of women. Near miss appeared in gestation (10.3%) and puerperium (2.8%). The 

majority were discharged (92.5%), there were 4.7% of transfers and 2.8% of death. Conclusion: Most of the 

patients evaluated in the study were admitted to the ICU due to complications resulting from hypertensive 

syndromes, with a higher frequency of near miss criteria during the gestation period. The outcome observed 

for most patients was favorable, with mortality comparable to that described in the literature for obstetric 

ICU patients. 

KEYWORDS: Preeclampsia;Intensive therapy;Maternal Health Services;Maternal Death, Health Profile. 
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RESUMO: CENÁRIO: há um crescimento global das taxas de incidência das neoplasias anais induzidas pelo 

HPV, principalmente em mulheres. Nota-se aumento da prevalência de lesões anais, sobretudo, em mulheres 

com  neoplasias  cervicais.  No  Brasil  temos  poucos  estudos  relativos  ao  perfil  epidemiológico,  clínico  e 

achados da citologia anal, anuscopia de alta resolução e histopatológico anal dessas mulheres. OBJETIVOS: 

descrever  o  perfil  epidemiológico,  clínico  e  laboratorial  das  mulheres  com  neoplasia  anal  associada  à 

neoplasia cervical. Descrever as características biológicas e sociodemográficas, sexuais, reprodutivas e de 

hábitos  de  vida  os  achados  clínicos  e  laboratoriais  e  determinar  a  frequência  dos  achados  citológicos, 

colposcópicos e histopatológicos anais na amostra pesquisada. MÉTODO: foi realizada análise descritiva do 
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banco de dados, do estudo tipo corte transversal, que foi conduzido entre dezembro de 2008 a janeiro de 

2016. Foram incluídas as mulheres com diagnóstico de lesão intraepitelial ou câncer de colo do útero. Foram 

excluídas as mulheres em tratamento de radioterapia (RAD) ou quimioterapia (QT) para neoplasia invasiva 

cervical, portadoras de doença mental e mulheres carcerárias. As pacientes responderam a questionário 

específico e, após consentimento, foram submetidas a citologia anal, anuscopia de alta resolução e biópsia 

para estudo histopatológico. A análise estatística foi realizada no programa de domínio público Epi Info 7 

(CDC, Atlanta, EUA), obtendo-se medidas de tendência central e de dispersão e tabelas de distribuição de 

frequência. RESULTADOS: as mulheres com diagnóstico de neoplasia intraepitelial anal e cervical do estudo 

são jovens (mediana de 33 anos), não-brancas em 68% dos casos, de baixa renda (renda média mensal 

menor que um salário mínimo em 69,6%) e baixa escolaridade (mediana de 6 anos). Tem união estável em 

sua maioria e moram em centros urbanos (55,2% e 71,8%, respectivamente). Com relação às características 

sexuais e reprodutivas, as mulheres apresentaram coitarca precoce (metade dos casos antes dos 16 anos), 

com prática de relação anorreceptiva e relações desprotegidas, em 73% e 84% das vezes respectivamente. A 

clínica de sangramento ocorreu em 7% e prurido em 11%, sendo pouco sintomáticas as lesões. Teste para 

HIV foi positivo em 10%. Há relatos de condilomas anais, mas em baixa frequência. A maioria referiu até dois 

partos (. Tabagismo e consumo e álcool em frequência alta. A citologia anal foi anormal em 92% da amostra 

do estudo. A anuscopia de alta resolução foi anormal em todos os casos e o histopatológico evidenciou 32% 

de lesão de alto grau e três casos de carcinoma invasor. Na AAR, o achado mais comum foi de epitélio 

acetobranco (89,5%). Já o histopatológico demonstrou NIA 1 em 41,4%, NIA 2 em 18,8%, NIA 3 em 12,7% e 

três casos de carcinoma anal invasor. CONCLUSÃO: mulheres com diagnóstico de neoplasia anal e cervical 

frequentemente são jovens, não-brancas, têm coitarca precoce, praticam relação anorreceptiva 

desprotegida, moram em centros urbanos e são de baixa renda e baixa escolaridade. 

PALAVRAS-CHAVE: Papillomaviridae;neoplasias do colo do útero;diagnóstico;câncer anal. 

ABSTRACT: SCENARIO: there is an burden in the incidence rates of HPV anal lesions, especially in women. 

There has been an increase in the incidence of anal lesions in women with cervical intraepithelial HPV 

lesions, but in Brazil, few of them are related to the clinical and social profile of these women, as well as the 

findings of screening tests such as cytology, high resolution anoscopy, and the histopathology. OBJECTIVE: 

we  will  describe  the  epidemiological,  clinical  and  laboratory  profile  of  women  with  anal  intraepithelial 

neoplasia.   To   describe   the   biological   and   sociodemographic,   sexual,   reproductive   and   lifestyle 

characteristics of the clinical and laboratory findings and to determine the frequency of the cytological, 

colposcopic and histopathological findings in the sample studied. METHODS: a descriptive analysis of the 

cross-sectional type study was conducted between December 2008 and January 2016. Women with diagnosis 

of intraepithelial lesion or cervical cancer were included. Women in radiation therapy (RAD) or chemotherapy 

(QT)  for  cervical  invasive  neoplasia,  mentally  ill  and  incarcerated  women  were  excluded.  The  patients 

responded to a specific questionnaire and, after consent, underwent anal cytology, high resolution anoscopy 

and biopsy for histopathological study. The statistical analysis was performed in the public domain program 

Epi Info 7 (CDC, Atlanta, USA), obtaining central trend and dispersion measures and frequency distribution 

tables. RESULTS: women with a diagnosis of anal and cervical intraepithelial neoplasia were young (median 

age 33 years), non-white in 68% of cases, low income (monthly income less than a minimum wage in 69,8%) 

and low educational level (median of 6 years). They have mostly stable marital unions and live in urban 

centers  (55,2%  e  71,8%,  respectively).  With  regard  to  sexual  and  reproductive  characteristics,  women 

presented early coitus (half of the cases before 16 years), with anal intercourse and unprotected sex, in 73% 

and 84% of the time, respectively. The bleeding clinic occurred in 7% and pruritus in 11%, and the lesions 

were not symptomatic. HIV test was positive at 10%. There are reports of anal condylomas, but at low 

frequency. Most reported up to two births. Smoking and alcohol consumption and high frequency. Anal 

cytology was abnormal in 92% of the study sample. High resolution anoscopy was abnormal in all cases, and 

histopathology revealed 32% of high grade lesion and three cases of invasive carcinoma. In AAR, the most 

common finding was acetowhite epithelium (89.5%). On the other hand, histopathology showed AIN 1 in 

41.4%, AIN 2 in 18.8%, AIN 3 in 12.7% and three cases of invasive anal carcinoma. CONCLUSIONS: women with 

anal and cervical neoplasia are often young, non-white, have early sexual intercourse, have an unprotected 

anorectal relationship, live in urban centers, and are low-income and low-educated. 
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RESUMO: Introdução: visando dar assistência às pessoas portadoras de deficiência, o Ministério da Saúde 

instituiu a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde estabelecendo 

a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva (PNASA), criando os Centros Especializados de Reabilitação 

com o objetivo de diagnosticar, tratar e reabilitar pessoas com deficiência auditiva. Objetivo: analisar a 

implantação da política de saúde auditiva nos centros especializados de reabilitação auditiva de Maceió 

considerando o contexto organizacional no grau de implantação e verificar a responsividade na visão dos 

clientes. Métodos: Estudo realizado em duas etapas. Na primeira, realizou-se pesquisa avaliativa de análise 

da implantação, que investigou a influência dos determinantes contextuais sobre o grau de implantação, 

utilizando-se de uma avaliação normativa das dimensões estrutura e processo. Foi elaborado um modelo 

lógico  e  matriz  de  indicadores  e  construído  questionários  estruturados  e  checklist  nos  quatros  centros 

avaliados. aplicado aos coordenadores e às equipes de saúde e um cheklist, e aos representantes da gestão 

municipal e estadual, coordenadores de atenção a saúde auditiva e coordenadores dos centros. Esses dados 

foram obtidos no período de janeiro a abril de 2016 e o grau de implantação classificado como “implantação 

satisfatória”,  “Implantação  parcial”  e  “implantação  incipiente”.  Para  análise  da  influência  do  contexto 

adotou-se categorização de Matus, projeto de governo, capacidade de governo e governabilidade. A partir 

dessas categorias o contexto organizacional foi classificado em: “Favorável”, “Favorável com fragilidade” e 

“desfavorável”.  Na  segunda  etapa,  o  estudo  da  responsividade  abordou  as  dimensões  “expectativas  e 

percepções do cliente”, agrupadas nas categorias “respeito pelas pessoas” e “orientação para o cliente”. 

Para  essa  análise  realizou  um  estudo  descritivo,  quantitativo.  Aplicou-se  um  questionário  baseado  no 

instrumento da Organização Mundial de Saúde (Multi-Country Survey Study) em 117 usuários na unidade A, 

65 na B, 79 na C e 98 na unidade D. Adotou-se a escala Likert, com respostas que variavam de um a quatro 

pontos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Ciências da 

Saúde de Alagoas sob CAAE 48417315.1.0000.5011. Resultados: apresentado em forma de dois artigos. No 

primeiro, a análise da implantação mostrou-se implantado em três unidades (A, B e C) e parcialmente 

implantado na D. Quanto ao contexto, o projeto de governo encontra-se 6 intermediário e a capacidade de 

governo, avançado nas unidades A, B e C e incipiente na D. A governabilidade mostrou-se avançado nas 

unidades A, B e C e intermediário na unidade D. As unidades A, B e C apresentaram contexto avançado e grau 

implantado. No segundo artigo demonstrou-se que as questões relacionadas à dignidade tiveram avaliação 

positiva.  Na  dimensão  “Pronto  atendimento/agilidade”  e  “autonomia”,  os  pontos  negativos  foram 

respectivamente  o  tempo  de  espera  para  consulta  otorrinolaringológica  e  o  direito  de  escolha  do 

profissional,. Quanto ao tempo de concessão da prótese auditiva, a espera foi de 3 a 6 meses nas unidades A, 

B e C e 6 a 9 meses na unidade D. Para “serviços básicos”, a maioria classificou como boa a limpeza e pobre a 

ventilação.  As  unidades  foram  classificadas  como  muito  boas  no  aspecto  da  facilidade  de  localização, 

sinalização e acesso ao direito à reclamação, exceto na unidade D, classificada como pobre. Verificou-se que 

o domínio de melhor expectativa foi “confiabilidade” e o pior avaliado foi “escolha profissional”. Conclusões: 

os resultados mostraram a influência positiva dos contextos organizacionais nas unidades A, B e C sobre o 

grau  de  implantação  e  as  repercussões  na  unidade  D  com  menor  grau  de  implantação  decorrente, 

sobretudo, dos componentes Gestão e Educação em saúde. A maioria dos domínios da responsividade 

avaliados receberem uma avaliação positiva 

PALAVRAS-CHAVE: avaliação em saúde, perda auditiva, auxiliares de audição, reabilitação, serviços de saúde, 

responsividade. 

ABSTRACT: Introdução: visando dar assistência às pessoas portadoras de deficiência, o Ministério da Saúde 

instituiu a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde estabelecendo 
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a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva (PNASA), criando os Centros Especializados de Reabilitação 

com o objetivo de diagnosticar, tratar e reabilitar pessoas com deficiência auditiva. Objetivo: analisar a 

implantação da política de saúde auditiva nos centros especializados de reabilitação auditiva de Maceió 

considerando o contexto organizacional no grau de implantação e verificar a responsividade na visão dos 

clientes. Métodos: Estudo realizado em duas etapas. Na primeira, realizou-se pesquisa avaliativa de análise 

da implantação, que investigou a influência dos determinantes contextuais sobre o grau de implantação, 

utilizando-se de uma avaliação normativa das dimensões estrutura e processo. Foi elaborado um modelo 

lógico e matriz de indicadores e construído questionários estruturados e checklist nos quatros centros 

avaliados. aplicado aos coordenadores e às equipes de saúde e um cheklist, e aos representantes da gestão 

municipal e estadual, coordenadores de atenção a saúde auditiva e coordenadores dos centros. Esses dados 

foram obtidos no período de janeiro a abril de 2016 e o grau de implantação classificado como “implantação 

satisfatória”, “Implantação parcial” e “implantação incipiente”. Para análise da influência do contexto 

adotou-se categorização de Matus, projeto de governo, capacidade de governo e governabilidade. A partir 

dessas categorias o contexto organizacional foi classificado em: “Favorável”, “Favorável com fragilidade” e 

“desfavorável”. Na segunda etapa, o estudo da responsividade abordou as dimensões “expectativas e 

percepções do cliente”, agrupadas nas categorias “respeito pelas pessoas” e “orientação para o cliente”. 

Para essa análise realizou um estudo descritivo, quantitativo. Aplicou-se um questionário baseado no 

instrumento da Organização Mundial de Saúde (Multi-Country Survey Study) em 117 usuários na unidade A, 

65 na B, 79 na C e 98 na unidade D. Adotou-se a escala Likert, com respostas que variavam de um a quatro 

pontos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Ciências da 

Saúde de Alagoas sob CAAE 48417315.1.0000.5011. Resultados: apresentado em forma de dois artigos. No 

primeiro, a análise da implantação mostrou-se implantado em três unidades (A, B e C) e parcialmente 

implantado na D. Quanto ao contexto, o projeto de governo encontra-se 6 intermediário e a capacidade de 

governo, avançado nas unidades A, B e C e incipiente na D. A governabilidade mostrou-se avançado nas 

unidades A, B e C e intermediário na unidade D. As unidades A, B e C apresentaram contexto avançado e grau 

implantado. No segundo artigo demonstrou-se que as questões relacionadas à dignidade tiveram avaliação 

positiva. Na dimensão “Pronto atendimento/agilidade” e “autonomia”, os pontos negativos foram 

respectivamente o tempo de espera para consulta otorrinolaringológica e o direito de escolha do 

profissional,. Quanto ao tempo de concessão da prótese auditiva, a espera foi de 3 a 6 meses nas unidades A, 

B e C e 6 a 9 meses na unidade D. Para “serviços básicos”, a maioria classificou como boa a limpeza e pobre a 

ventilação. As unidades foram classificadas como muito boas no aspecto da facilidade de localização, 

sinalização e acesso ao direito à reclamação, exceto na unidade D, classificada como pobre. Verificou-se que 

o domínio de melhor expectativa foi “confiabilidade” e o pior avaliado foi “escolha profissional”. Conclusões: 

os resultados mostraram a influência positiva dos contextos organizacionais nas unidades A, B e C sobre o 

grau de implantação e as repercussões na unidade D com menor grau de implantação decorrente, 

sobretudo, dos componentes Gestão e Educação em saúde. A maioria dos domínios da responsividade 

avaliados receberem uma avaliação positiva 

KEYWORDS:  avaliação  em  saúde,  perda  auditiva,  auxiliares  de  audição,  reabilitação,  serviços  de  saúde, 

responsividade 
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Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 31/08/2018 

RESUMO: Introdução: os ensaios clínicos em medicina favorecem o surgimento de novos conhecimentos e 

informações  que  contribuem  para  o  desenvolvimento  de  tratamentos  mais  eficazes  e  muitas  vezes 

inovadores. Porém, para o desenvolvimento de um ensaio clínico, é necessário o recrutamento de pacientes 

dispostos a participar do estudo. As mulheres grávidas estão entre e os grupos onde existe maior dificuldade 

de recrutamento e pouco conhecimento sobre o que os motiva a participar de uma pesquisa. Vários fatores 

podem interferir na decisão da mulher grávida ao ser convidada a participar de um ensaio clínico, sendo 

importante  conhecê-los  para  dar  melhor  seguimento  às  pacientes  e  também  melhorar  as  técnicas  de 

captação para novos ensaios clínicos. Objetivos: conhecer as razões que levaram gestantes de alto risco para 

parto prematuro a participar do ensaio clínico randomizado ESTUDO P5. Método: foi realizado um estudo 

transversal   quantitativo   uma   análise   qualitativa   de   duas   destas   perguntas   abertas.   As   mulheres 

participantes do projeto âncora foram contatadas por telefone após o parto, sendo convidadas a responder 

um questionário. Ao todo 208 mulheres de diferentes regiões geográficas aceitaram participar do estudo. A 

coleta de dados foi realizada por telefone e os dados foram analisados através de categorias de análise 

temática.  Depois  de  as  categorias  de  análise  serem  definidas,  todas  as  respostas  foram  revisadas, 

categorizadas e agrupadas. Realizou-se então um resumo descritivo do conteúdo correspondente a cada 

categoria. Resultados: foram identificadas quatro categorias: (1) risco de perder o bebê, (2) experiência 

anterior de parto prematuro, (3) papel do médico e demais profissionais de saúde, (4) atendimento médico 

de qualidade e medicamento gratuito. O principal motivo alegado para aceitar participar do ensaio clínico 

foi diminuir o risco de prematuridade para o bebê, o que era ainda mais ressaltado quando a paciente tinha 

uma  experiência  pessoal  anterior  de  prematuridade  ou  na  sua  rede  de  convivência.  As  orientações  e 

explicações claras do médico sobre a prematuridade e sobre o Estudo P5 também foram determinantes para 

a mulher aceitar participar, assim como a oportunidade de receber um tratamento gratuito com maior 

acessibilidade ao sistema de saúde pública. Conclusão: participar de um ensaio clínico não é uma decisão 

fácil, principalmente quando o paciente se encontra vulnerável e enfrentando uma situação crítica como é o 

caso de uma gestante de alto risco para prematuridade. Os medos e as inseguranças com relação ao futuro 

da gestação irão influenciar na tomada de decisão pela participação ou não, assim como as experiências 

prévias e o seu conhecimento sobre os riscos reais enfrentados. Os desafios do recrutamento poderão ser 

vencidos a partir de esclarecimentos e do suporte oferecido pela equipe de pesquisa, criando um vínculo 

capaz de gerar segurança e confiança no que o estudo propõe. 

PALAVRAS-CHAVE: gestante, parto prematuro, ensaio clínico, participação 

ABSTRACT:  Introduction:  Medical  clinical  trials  promote  the  production  of  knowledge  and  valuable 

information that contribute to the development of more effective and at times more innovative treatments. 

Nevertheless,  in  order  to  carry  out  a  clinical  trial  it  is  necessary  to  recruit  patients  who  are  willing  to 

participate  in  the  study.  Pregnant  women  are  one  of  the  groups  in  which  recruitment  is  exceedingly 

challenging and that possesses limited knowledge that could act as motivation to participate in research. 

Various factors may interfere with the decision of a pregnant woman invited to participate in a clinical trial 

and understanding these factors is an essential step in better supporting such patients and improving the 

techniques deployed to attract patients to participate in new clinical trials. Objectives: This study aimed to 

identify  the  reasons  that  led  pregnant  women  at  a  high  risk  of  premature  delivery  to  participate  in  a 

randomized clinical trial. Methods: The women participating in the main trial were contacted by telephone 

postpartum and invited to answer a questionnaire within a quantitative, cross-sectional study. A qualitative 

analysis was then made of the answers obtained to two open questions. Overall, 208 women from different 

geographical regions of the country agreed to participate. Data were collected by telephone and analyzed 

using  categories  of  thematic  analysis.  After  the  analysis  categories  were  defined,  all  the  answers  were 

reviewed, categorized and grouped together. A descriptive summary of the content of each category was 

then made. Results: Four categories were identified: 1) The risk of losing the baby; 2) A previous experience of 

premature delivery; 3) The role of the doctor and other health professionals, and 4) The availability of quality 

medical care and free medication. The main reason given for agreeing to participate was to reduce the risks 

associated with the baby being born prematurely, particularly when the woman herself or someone close to 

her had already experienced premature delivery. Other reasons were having received clear guidance and 

explanations from the doctor regarding prematurity and about the study, and being given the opportunity to 

receive free treatment with greater access to the public healthcare system. Conclusions: The decision to 

participate in a clinical trial is not an easy one, particularly when the individual is vulnerable and in a critical 

situation as in the case of a pregnant woman at a high risk of delivering prematurely. Fears and uncertainties 

regarding the pregnancy outcome, as well as the woman’s previous experiences and her awareness of the 

actual risks she faces, will affect her decision regarding whether or not to participate. Recruitment challenges 
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could be overcome by ensuring that the research team provides adequate information and support, thus 

creating a bond w 
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VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA COMO PRIMEIRA ESCOLHA DE SUPORTE VENTILATÓRIO EM CRIANÇAS EM 
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RESUMO: Cenário: As doenças respiratórias são as causas de admissões mais prevalentes na unidade de 

terapia intensiva pediátrica (UTIP) no Brasil. Estima-se que, dos pacientes pediátricos internados em unidade 

de terapia intensiva (UTI), 30 a 50% necessitam de algum tipo de suporte ventilatório mecânico invasivo ou 

não invasivo. Devido aos efeitos deletérios da ventilação invasiva, a ventilação não invasiva (VNI) pode ser 

eleita  como  primeira  opção  de  escolha  de  suporte  ventilatório  em  casos  selecionados  de  insuficiência 

respiratória aguda. Apesar do crescente uso da VNI, existem condições onde esta terapêutica pode não obter 

o desfecho esperado, sendo definido como falha da ventilação não invasiva. São escassos na literatura 

dados gerenciais e taxas de sucesso dessa terapêutica em crianças no Brasil, além do esclarecimento de 

quais fatores estão relacionados a falha da VNI. OBJETIVO: Descrever o uso da ventilação não invasiva na 

prevenção da intubação traqueal em crianças numa UTIP privada da cidade do Recife/PE e analisar os 

fatores  relacionados  a  falha.  MÉTODOS:  Estudo  observacional  do  tipo  corte  transversal  com  dados 

retrospectivos referente ao período de janeiro 2016 a maio 2018. Foram avaliadas todas as crianças com 

idade superior a um mês e até 14 anos e 11 meses submetidas ao uso de VNI, com interface nasal ou facial, 

como primeira escolha terapêutica para tratamento de insuficiência respiratória aguda internada em UTIP 

de Hospital com acreditação internacional canadense (Qmentum Diamante) em Recife/PE. Foram coletados 

dados biológicos e clínicos como: idade, sexo, peso, estado e risco nutricional, número total de admissões na 

UTIP, diagnóstico clínico, escore de gravidade, tempo de internamento em UTI, tempo de VNI total em dias, 

sucesso ou falha de VNI, tempo médio e taxa de uso da VNI. Para análise estatística foi realizada comparação 

entre as variáveis biológicas e clínicas com dois grupos (sucesso e falha da VNI) através do Teste t Student 

(Distribuição Normal) e Mann-Whitney (Não Normal). Analisou-se um modelo com as variáveis que obtiveram 

significância  ≤  0,20  na  análise  bivariada  e  feito  posterior  Regressão  Logística  pelo  método  de  ENTER. 

Utilizado SPSS 13,0 (Statistical Package for the Social Sciences) para Windows e considerado um nível de 

significância de 5%. RESULTADOS: Do total de 209 pacientes elegíveis, a VNI foi realizada como primeira 

opção de suporte ventilatório nas primeiras 24h de internamento na UTIP em 86,6% dos pacientes e o uso de 

FiO2 na admissão foi maior ou igual a 0,40 em 47% dos casos. A taxa de sucesso foi de 95,3%[84,32:106] e a 

letalidade foi de 1,4%. Na comparação de variáveis clínicas com as crianças que obtiveram sucesso ou falha 

da VNI, observou-se que quanto menor o PRISM e o tempo de UTI, maior é o sucesso da VNI. Na análise de 

regressão logística verificou-se que o uso do oxigênio acima de 40%, a presença de comorbidades e o 

desfecho clínico (alta ou óbito) foram significantes para a falha da VNI. CONCLUSÃO: Nas crianças analisadas 

observou-se uma alta taxa de efetividade no uso da VNI indicando sucesso nessa estratégia das crianças 

expostas ao tratamento para episódios agudos de insuficiência respiratória. Os resultados sugerem ainda 

como fatores independentes de falha da VNI que, crianças com escore PRISM de admissão mais altos, com 

comorbidades associadas ao quadro respiratório e crianças em uso de oxigênio na admissão na UTIP ≥ a 

40% sugerem maior probabilidade de falha na VNI. 
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ABSTRACT: BACKGROUND: Respiratory diseases are the most prevalent causes of admissions in the pediatric 

intensive care unit (PICU) in Brazil. It is estimated that 30 to 50% of pediatric patients admitted to an 

intensive care unit (ICU) require some form of invasive or noninvasive mechanical ventilatory support. Due to 

the deleterious effects of invasive ventilation, noninvasive ventilation (NIV) can be chosen as the first choice 

of ventilatory support in selected cases of acute respiratory failure. Despite the increasing use of NIV, there 

are conditions where this therapy may not achieve the expected outcome, being defined as failure of non- 

invasive ventilation. There are few data in the literature on the management data and success rates of this 

therapy in children in Brazil, in addition to clarifying which factors are related to failure of NIV. OBJECTIVE: To 

describe the use of noninvasive ventilation in the prevention of tracheal intubation in children at a private 

PICU  in  the  city  of  Recife,  Brazil,  and  to  analyze  factors  related  to  failure.  METHODS:  Cross-sectional, 

observational study with retrospective data from January 2016 to May 2018. All children over the age of one 

month and up to 14 years and 11 months under NIV, with nasal or facial interface, as the first therapeutic 

choice for the treatment of acute respiratory failure admitted to the PICU of a Hospital with Canadian 

International Accreditation in Recife / PE. Biological and clinical data such as: age, sex, weight, nutritional 

status and risk, total number of admissions to the PICU, clinical diagnosis, severity score, length of ICU stay, 

total NIV time in days, success or failure of NIV, mean time and rate of NIV use. For statistical analysis, a 

comparison  between  biological  and  clinical  variables  with  two  groups  (success  and  failure  of  NIV)  was 

performed  using  Student's  t-Test  (Normal  Distribution)  and  Mann-Whitney  (Non-  Normal).  A  model  was 

analyzed with the variables that obtained significance ≤ 0.20 in the bivariate analysis and made later Logistic 

Regression by the ENTER method. Used SPSS 13.0 (Statistical Package for the Social Sciences) for Windows 

and considered a significance level of 5%. RESULTS: Of the total of 209 eligible patients, NIV was performed 

as the first option of ventilatory support in the first 24 hours of ICU admission in 86.6% of patients and the use 

of FiO2 at admission greater than or equal to 0.40 in 47% of cases. The success rate was high 95.3% [84,32: 

106] and the lethality was 1.4%. In the comparison of clinical variables with children who had success or 

failure of NIV, it was observed that the lower the PRISM and the ICU time, the greater the success of the NIV. In 

the logistic regression analysis, it was verified that the oxygen use above 40%, the presence of comorbidities 

and the clinical outcome (discharge or death) were significant for the failure of the NIV. CONCLUSION: In the 

analyzed children, a high effectiveness rate was observed in the use of NIV, indicating success in this strategy 

in  95.3%  of  children  exposed  to  acute  respiratory  failure  episodes.  The  results  also  suggest  that  as 

independent factors of NIV failure, children with a higher admission PRISM score, comorbidities associated 

with breathing, and children using oxygen at admission to the PICU ≥ 40% suggest a higher probability of NIV 

failure. 

KEYWORDS: noninvasive ventilation, children, pediatric intensive care unit, respiratory failure, comorbidity. 

Volume: 01 PÁGINAS: 79 Idioma: PORTUGUES 

Biblioteca DEPOSITADA: ANA BOVE 

Área de Concentração: EPIDEMIOLOGIA DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS DE SAÚDE MATERNO INFANTIL 

Linha de PESQUISA: ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS, CLÍNICOS E TRANSLACIONAIS DE DOENÇAS NÃO 

TRANSMISSÍVEIS E AGRAVOS PREVALENTES NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 

Projeto de PESQUISA: Não informado 

Orientador: MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE 

O orientador principal COMPÔS a banca do DISCENTE? Sim 

BANCA EXAMINADORA  

Nome 

  
Categoria 

 

JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR PARTICIPANTE EXTERNO 

LIVIA BARBOZA DE ANDRADE DOCENTE 

FINANCIADORES  

CNPJ/Código Governamental 

Internacional 

 
DESCRIÇÃO 

  

Número de 

MESES 

00.889.834/0001-08 FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE 

NIVEL SUP 

24 

 
Total de TRABALHOS de CONCLUSÃO: 29 

Voltar 

 



https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/coleta_online/relatorios/conferencia/formRelatorio.jsf 46/46  

Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco L, Lote 06, CEP 70040-020 - Brasília, DF 

CNPJ 00889834/0001-08 - Copyright 2010 Capes. Todos os direitos reservados. 
Imprimir 

 


