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RESUMO: Introdução:  A  punção  aspirativa  por  agulha  fina  (PAAF)  guiada  por  ultrassonografia  (USG)  no 

comprometimento axilar pelo câncer de mama tem sido sugerida como exame de baixo custo e rápida 

execução. Todavia sua real importância ainda não está definida. Objetivo: avaliar a acurácia da PAAF guiada 

por  USG  na  deteção  de  comprometimento  axilar  no  câncer  mama  e  compará-la  a  outros  métodos  de 

avaliação da axila: palpação axilar (PA) e USG de axilas isolada. Métodos: realizou-se um estudo de acurácia, 

utilizando dados de pacientes com câncer de mama atendidas entre 2013 e 2017 em serviço de mastologia 

no Recife, Brasil. Calculou-se: sensibilidade, especificidade, acurácia, valor preditivo positivo (VPP) e valor 

preditivo  negativo  (VPN)  da  PA,  da  USG  de  axilas  e  da  PAAF.  Foi  adotado  como  padrão-ouro  o  exame 

histopatológico (do linfonodo sentinela e/ou da dissecção axilar). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da instituição. Resultados: foram analisados 206 tumores. A PA foi verdadeiramente positiva em 

34% dos casos, semelhante aos resultados obtidos para a USG de axilas (36,4%). Amenor incidência de falso- 

negativos foi encontrada para a PAAF guiada por USG (16,5%). O comprometimento axilar foi identificado em 

82  (39,8%)  dos  casos.  A  PAAF  guiada  por  USG  foi  realizada  em  79  casos,  dos  quais,  51(64,5%)  foram 

verdadeiro positivos e 13 (16,5%) foram falso-negativos. Analisando os resultados comparativos da PA, USG 

de axilas e PAAF guiada por USG com o padrão-ouro (resultado do exame histopatológico) foi observado que: 

a PA apresentou acurácia de 69,9% (95% IC 6,.1-76,1), melhor que a USG de axilas, que teve acurácia de 68% 

(95% IC 61,1-74,3). A PAAF guiada por USG mostrou possuir alta especificidade (100%, 95% IC 81,9-100%) com 

VPP de 100% (95% 6 IC 94,3-100%), porém com baixo VPN (53,6%, 95% IC 33,9-72,5). O melhor VPN foi a da PA 

(59,7%, 95% IC 50,5-68,4), seguido da USG de axilas (59,1%, 95% IC 49,3-6,4). A acurácia da PAAF guiada por 

USG foi 83.5% (95% IC 73,5-91,0). Conclusão: a boa acurácia da PAAF de axilas guiada por USG encontrada 

sugere ser este um exame promissor na investigação do comprometimento axilar pelo câncer de mama e 

possível aliado na definição de condutas pré-cirúrgicas. 

PALAVRAS-CHAVE: Neoplasias da mama;Biópsia por agulha;Terapia Neoadjuvante;Linfonodo 

Sentinela;Ultrassonografia mamária 

ABSTRACT: Introduction: Ultrasound-guided fine needle aspiration cytology (US-FNAC) in breast cancer has 

been suggested as a cost-effective exam and of quick performance to detect axillary involvement. However, 

its  real  importance  is  not  yet  defined.  Objective:  To  assess  the  accuracy  of  US-FNAC  to  detect  axillary 

involvement in breast cancer and to compare with other methods of axilla assessment: Axillary palpation 

(AP) and isolated axillary ultrasound (A-US). Method: An accuracy study was carried out, using the patients’ 

with breast cancer data between 2013 and 2017 assisted at a mastology service in Recife, Brazil. Sensitivity, 

specificity, accuracy, positive predictive value (PPV) and negative predictive value (NPV) of the AP, the A-US 

and US-FNAC. A histopathology result (sentinel lymph node and/or axillary dissection) was adopted as a gold 

standard. This study was approved by the Research Ethics Committee of the institution. Results: 289 tumors 

were analyzed. The US-FNAC was performed in 142 (49.5%) cases and positive for malignancy in 74 (25.6%). 

The comparative results of AP, A-US and US-FNAC with histopathology result were analyzed in 206 cases. The 

US-FNAC showed high PPV (100%) and low NPV (53.6%). The accuracy of the US-FNAC was 83.5%. Axillary 

involvement  was  identified  by  AP  in  82  (39.8%)  cases,  while  96  (46.6%)  cases  were  identified  by  A-US. 

Conclusion: The good accuracy associated to the high specificity and the PPV of the US-FNAC suggests this to 



https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/coleta_online/relatorios/conferencia/formRelatorio.jsf 2/37  

  

be a promising examination in the diagnosis of axillary involvement in breast cancer and an ally to better 

define therapeutic conducts. 

KEYWORDS: Breast Neoplasms;Biopsy, 

Node;Ultrasonography, Mammary 

Fine-Needle;Neoadjuvant Therapy;Sentinel Lymph 
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ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS E CRESCIMENTO DOS FETOS DE GESTANTES INFECTADAS PELO VÍRUS 
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Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 17/10/2019 

RESUMO: Introdução: a microcefalia congênita é caracterizada quando um recém-nascido ou feto apresenta 

o tamanho do crânio abaixo da normalidade. Desde 2015, durante o surto de infecção pelo vírus Zika, foram 

realizados vários estudos para comprovar a associação da microcefalia à infecção materna pelo vírus Zika. 

Objetivo:  comparar  os  achados  ultrassonográficos  e  crescimento  dos  fetos  de  gestantes  com  e  sem 

microcefalia fetal com suspeita clínica de infecção pelo vírus Zika em uma maternidade de referência de 

Pernambuco. Métodos: foi realizado um estudo observacional longitudinal retrospectivo em uma coorte de 

gestantes,  com  suspeita  clínica  de  infecção  pelo  vírus  Zika  com  e  sem  microcefalia  fetal,  no  período 

deoutubro de 2015 a agosto de 2016. Foram excluídas aquelas com microcefalia fetal de causa diferente de 

infecção pelo vírus Zika. As variáveis estudadas foram as características morfológicas e a biometria fetal 

obtidas por meio da ultrassonografia. A relação entre cada medida biométrica fetal e a idade gestacional foi 

analisada utilizando-se modelos de regressão de efeitos mistos, via polinômios fracionais. Curvas das médias 

dos valores biométricos ultrassonográficos pela idade gestacional para avaliar o crescimento fetal foram 

construídas. Resultado: foram avaliados 47 fetos com microcefalia e 63 sem microcefalia, no qual as médias 

do diâmetro biparietal (DBP) e circunferência cefálica (CC), observaram-se aumento em ambos os grupos 

com o avançar da idade gestacional. Para os grupos de microcefalia fetal, as médias do DBP e da CC foram 

estatisticamente maiores nas 13ª e 14ª semanas de idade gestacional (p<0,05) e menores a partir da 20ª 

semana  de  idade  gestacional  (p<0,05),  com  aumento  da  diferença  em  função  do  aumento  da  idade 

gestacional em relação ao grupo sem microcefalia fetal. A taxa de variação da curva de crescimento do 

diâmetro occiptofrontal foi maior no grupo com microcefalia fetal até a 27ª semana de idade gestacional 

(p<0,001), a partir de onde houve uma mudança e o grupo sem microcefalia passou a apresentar uma taxa de 

variação de crescimento maior estatisticamente significativa até a 34ª semana de idade gestacional (p<0,05). 

Em relação ao corno posterior do ventrículo lateral houve um aumento significativo da média de sua medida 

a partir da 21ª semana de idade gestacional nos fetos com microcefalia (p<0,001). A cisterna magna (CM) 

apresentouse com uma diferença significativa na média de sua medida a partir da 23ª até a 38ª semana de 

gravidez (p<0,05), sendo maior nos fetos com microcefalia. Em relação a média do comprimento do fêmur 

(CF) não se observou diferença estatística da 13ª a 20ª semana de idade gestacional (p>0,05). Enquanto, a 

média do diâmetro transverso do cerebelo foi menor no grupo com microcefalia da 26ª a 37ª semana de 

gestação(p<0,05).  Em  relação  à  média  da  circunferência  abdominal  (CA)  foi  observado  uma  variação 

estatística  a  partir  da  25ª  semana  de  gestação  (p<0,05),  na  qual  passou  a  ser  menor  nos  fetos  com 

microcefalia. Não houve uma diferença estatisticamente significativa da relação CF/CA entre os grupos até a 

31ª  semana  de  gestação,  havendo  uma  média  da  relação  CF/CA  maior  no  grupo  com  microcefalia 

estatisticamente significativa a partir da 32ª semana de gestação (p<0,05). Não houve diferença significativa 
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no índice de líquido amniótico (ILA) entre os grupos. Houve alterações neurológicas nos fetos acometidos, 

como dilatação da cisterna magna, aumento do corno posterior do ventrículo lateral e diminuição no 

tamanho do cerebelo. Os fetos com microcefalia apresentaram também maior chance de restrição de 

crescimento intrauterino e aumento no volume do líquido amniótico. Conclusões: a velocidade de 

crescimento da circunferência cefálica dos fetos continua a aumentar até o nascimento, mesmo após o 

diagnóstico de microcefalia, apresentando apenas uma diminuição na velocidade do crescimento. Tal 

velocidade é menor quanto mais a gestação se aproxima ao termo. 

PALAVRAS-CHAVE: Microcefalia, Vírus Zika, Gravidez, Arboviroses 

ABSTRACT: Introduction: the definition of microcephaly is that a newborn or fetus have the skull size belowthe 

normal size. This is considered when the cephalic perimeter is below de usual patterns of thecurves for the 

age and the sex. Since 2015, during the zika infection outbreak many studies wereaccomplished to prove the 

association  of  fetal  microcephaly  with  the  maternalinfection  by  the  Zika  virus.Objective:  Compare  the 

ultrasound findings and growth of pregnant womens´fetus with and withoutfetal microcephaly infected by 

the Zika virus in a reference maternity here in Pernambuco.Methods: A study of retrospective cohort of 

pregnant women diagnosed with Zika virus with andwithout fetal microcephaly was made and admitted at 

the Sector of Fetal Medicine of the institute ofintegral medicine Prof. Fernando Figueira – IMIP, from October 

2015 to August 2016. The womenwith fetal microcephaly caused bysomething other than the infection by the 

Zika virus were excluded. The variables studied were thecharacteristics of the ultrasounds and the fetal 

biometrics. The relation between each biometricalfetal measurement and the gestational age was analyzed 

utilizing a regression model of mixedeffects by fractional polynomials. Curves of the average of biometric 

values of ultrasounds by thegestational age to evaluate the fetal growth that was built.Result: 47 fetuses with 

microcephaly and 63 without microcephaly wereevaluated. Those which the measurement of the Biparietal 

diameter and cephalic circumferenceobserved a growth in both groups as the gestational age went forward. 

However,  for  the  fetalmicrocephaly  groups,  the  measurements  of  biparietal  diameter  and  cephalic 

circumference werehigher in weeks 13 and 14 and lower byweek 20, with a growth difference because of the 

gestational age. The cranial measurements werelowered on fetus with microcephaly when compared tofetus 

without microcephaly. The variation of the growth curve of the occiptofrontal diameter wasbigger in the 

group  with  fetal  microcephalyup  to  week  27,  from  where  there  was  a  change  and  thegroup  without 

microcephaly started to show a bigger growth variation statically significant up toweek 34. In relation to the 

lateral ventricle there was a significant growth by week 21 onfetuseswith microcephaly. The magna cistern 

showed a significantdifference in the average fromweek 23 to week 38of the pregnancy, being higher on 

fetuses with microcephaly. There was nodifference in the length of the femur from week 13 to 20.Meanwhile, 

the average of the cerebellar transverse diameter was lower in the group withmicrocephaly from week 26 to 

37 (p <0.05). Regarding the average waist circumference (WC), astatistical variation was observed from the 

25th week (p <0.05), which became smaller in fetuseswith microcephaly. There was no statistically significant 

difference in CF / AC ratio between groupsuntil the 31st week of gestation, with a higher average of the CF / 

CA ratio in the group withstatistically significant microcephaly (p <0.05). There was no significant difference 

in amnioticfluid index (AFI). There were also neurological changes in the affected fetuses, such as dilation 

ofthe great cistern, enlargement of the posterior horn of the lateral ventricle and decrease in the size ofthe 

cerebellum. Microcephaly fetuses also had a higher chance of intrauterine growth restriction andincreased 

amniotic  fluid.Conclusion:  The  fetal  cranial  biometry  continues  rising  even  after  de  microcephaly  is 

diagnosed.However, the growth is slower than expected from the normal pattern. Key 

KEYWORDS: Microcephaly, Zika Virus, Pregnancy, Arboviruses. 
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24.566.440/0001-79 FUNDAÇÃO DE AMPARO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

24 

ANALGESIA PREEMPTIVA COM AMITRIPTILINA NA HISTERECTOMIA ABDOMINAL - ENSAIO CLÍNICO 

RANDOMIZADO 

Autor: ANTONIO HENRIQUES DE FRANCA NETO 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: TESE Data da DEFESA: 25/06/2019 

RESUMO: NTRODUÇÃO: dor pós-operatória é um importante fator de morbidade em pacientes submetidas a 

cirurgia, de modo que vários estudos têm sido conduzidos ao longo do tempo para descobrir novas formas 

de prevenção e tratamento dessa condição. O conceito de analgesia preemptiva, embora antigo, havia sido 

deixado  de  lado,  mas  tem  sido  retomado  nos  últimos  anos,  e  a  utilização  de  drogas  no  período  pré- 

operatório que possam prevenir a ocorrência de dor após a cirurgia tem sido objeto de pesquisas recentes. A 

amitriptilina é um antidepressivo tricíclico utilizado para tratamento de quadros de dor crônica, com ação 

nas  vias  de  transmissão  da  dor,  de  forma  que  teoricamente  poderia  ser  utilizado  como  agente  para  a 

prevenção de dor pós-operatória. OBJETIVO: avaliar a efetividade da amitriptilina para prevenção de dor 

pós-operatória  em  pacientes  submetidas  a  histerectomia  total  abdominal.  MÉTODO:  foi  conduzido  um 

ensaio clínico randomizado duplo-cego, com 145 pacientes que receberam amitriptilina na dose de 25mg 

(n=72) ou placebo (n=73) antes da cirurgia e foram avaliadas quanto à dor seis, 12, 24 e 48 horas após o 

procedimento. A dor foi avaliada utilizando-se escores obtidos pela aplicação da escala visual analógica 

(EVA)  e  o  limite  de  dor  pressórica  pelo  algômetro.  Além  disso,  outros  aspectos  como  a  satisfação  das 

pacientes obtida pela aplicação da escala de faces revisada, efeitos colaterais e duração da cirurgia foram 

também  analisados.  Para  comparação  das  variáveis  categóricas,  utilizou-se  o  teste  qui-quadrado  de 

associação  e  o  teste  exato  de  Fisher,  quando  pertinente.  Para  comparação  das  variáveis  numéricas 

contínuas de distribuição normal, adotou-se o teste t de Student. Para variáveis numéricas sem distribuição 

normal e variáveis ordinais, utilizou-se o teste de Mann-Whitney. Em todas as etapas da análise adotou-se o 

nível de significância de 5% e todos os valores de p adotados foram bicaudados. RESULTADOS: não houve 

diferença  estatisticamente  significante  nos  escores  de  dor  pela  (EVA)  nem  na  mensuração  da  dor  pelo 

algômetro  entre  os  dois  grupos,  em  nenhum  dos  tempos  avaliados.  Também  não  houve  diferenças  na 

satisfação das pacientes entre os grupos. CONCLUSÃO: a amitriptilina na dose de 25mg não é efetiva para a 

prevenção de dor pós-operatória em pacientes submetidas à histerectomia abdominal. 

PALAVRAS-CHAVE: Analgesia;Amitriptilina;Histerectomia. 

ABSTRACT:  (BACKGROUND)  Postoperative  pain  is  an  important  morbidity  factor  in  patients  undergoing 

surgery, so that several studies have been conducted over time to discover new ways of preventing and 

treating this condition. The concept of preemptive analgesia, although old, had been neglected but has been 

resumed in recent years, and the use of drugs in the preoperative period that may prevent the occurrence of 

pain after surgery has been the object of recent research. Amitriptyline is a tricyclic antidepressant used to 

treat chronic pain, with action on pain transmission, so that it could theoretically be used as an agent for the 

prevention  of  postoperative  pain.  (OBJECTIVE)  Considering  that  hysterectomy  is  the  most  performed 

gynecological surgery in the world, we set out to investigate whether amitriptyline would be effective for the 

prevention  of  pain  in  patients  undergoing  this  type  of  surgery.  (METHOD)  A  double-blind  randomized 

controlled trial of 145 patients receiving amitriptyline at a dose of 25 mg (n = 72) or placebo (n = 73) prior to 

surgery was conducted and assessed for pain six, 12, 24, and 48 hours after the procedure. The pain was 

evaluated using scores obtained by applying the visual analogue scale and the threshold of pressure pain by 

the algometer. In addition, other aspects such as patient satisfaction obtained by applying the revised face 

scale, side effects, duration of surgery were also analyzed. For the comparison of the categorical variables, 

the  chi-square  association  test  and  the  Fisher's  exact  test  were  used,  when  pertinent.  For  continuous 

numerical variables of normal distribution, Student's t-test was used to compare means. For numerical 

variables without normal distribution and ordinal variables, the Mann-Whitney test was used. At all stages of 

the analysis the significance level of 5% was adopted and all adopted p values were two-tailed. (RESULTS) 

The results showed that there was no statistically significant difference between the two groups in any of the 
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evaluated times. (CONCLUSION) We concluded that amitriptyline at the dose of 25mg is not effective for the 

prevention of postoperative pain in patients submitted to abdominal hysterectomy. 

KEYWORDS: Analgesia;Amitriptyline;Hysterectomy. 
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ANÁLISE DOS NÍVEIS SOLÚVEIS DOS RECEPTORES de TNFRI/II em MULHERES COM câncer de mama HER2+ ou 

triplo negativo localmente AVANÇADOS ANTES e APÓS quimioterapia neoadjuvante 

Autor: KLEBER DAS NEVES JATAHY 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 15/03/2019 

RESUMO: Introdução: entre as mulheres, o câncer de mama (CM) é a neoplasia mais diagnosticada, com 2,1 

milhões de casos em 2018, representando quase um em cada quatro casos de câncer entre as mulheres, e 

também é a principal causa de morte, em mais de 100 países, relacionada ao câncer no sexo feminino. Vários 

receptores pertencentes à família do TNF podem estimular e/ou inibir os linfócitos T em várias condições 

experimentais. O TNF-α pode se ligar a dois receptores de membrana estruturalmente distintos que são os 

receptores Tumor Necrosis Factor Receptor tipo I (TNFRI), e tipo II (TNFRII) que podem ativar fatores de 

transcrição distintos por meio da sinalização intracelular. Objetivo: avaliar os níveis solúveis dos receptores 

de sTNFRI e sTNFRII em mulheres com tumores de mama HER2+ e triplo negativo localmente avançados 

antes e após quimioterapia neoadjuvante. Método: entre 2015 a 2018, foi realizado um estudo translacional 

exploratório nas unidades de mastologia e 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 (idade entre 18 a 65 anos) com tumores de mama subtipos TN (n=27), e HER2+ 

(n=22). A coleta da amostra de sangue periférico foi realizada antes e após o quimioterapia neoadjuvante. O 

grupo controle foi 30 mulheres (idade entre 18 a 65 anos) sem diagnóstico prévio ou atual e histórico familiar 

de  câncer  de  mama.  Foram  realizadas  coletas  de  sangue  periférico  antes  e  após  quimioterapia 

neoadjuvante. O tratamento foi realizado com adriablastina e ciclofosfamida durante 4 ciclos, seguida de 

paclitaxel durante 12 semanas. Nas mulheres com 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). A concentração de moléculas 

solúveis TNFRI, TNFRII e TNF foi determinada em amostras de plasma por citometria de fluxo, utilizando 

BDTM Cytometric Bead Array (CBA) - Human Soluble TNFRI Flex Set e BDTM CBA - Human Soluble TNFRII Flex 

Set seguindo instruções do fabricante. 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:  na  análise  pareada  das  pacientes  com  CM  antes  e  após  a 
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quimioterapia neoadjuvante, foi observado elevados níveis séricos de sTNFRI nos subtipos HER2+ e TN 

(p=0,0006; p=0,0002, respectivamente) e um moderado aumento dos níveis séricos de sTNFRII nos subtipos 

HER2+ e TN (p=0,0352; p=0,0015, respectivamente) após o tratamento neoadjuvante. Foi observado que 

houve alta correlação entre os níveis de sTNFRI e sTNFRII nos subtipos HER2+ e TN antes da quimioterapia 

(r=0,83 e r=0,85; p<0,0001, respectivamente) e moderada correlação nos subtipos HER2+ e TN após a 

quimioterapia (r=0,50, p=0,0174; r=0,61, p=0,0021, respectivamente). Conclusão: conclui-se que o sTNFRI e 

sTNFRII não podem ser considerados possíveis biomarcadores preditivos de resposta patológica em 

mulheres com CM dos subtipos HER2+ ou TN. Porém, o tratamento neoadjuvante pode modular os níveis de 

sTNFRI e sTNFRII no CM em ambos os subtipos estudados. 

PALAVRAS-CHAVE: câncer de mama;receptores sTNFRI;sTNFRII;TNF 

ABSTRACT: Introduction: among women, breast cancer (CM) is a more diagnosed neoplasm, with 2.1 million 

cases in 2018, with almost all cases of cancer among women, and is also the leading cause of death in more 

than 100 countries, related to cancer in the female sex. several products derived from the TNF family can 

stimulate  and/or  inhibit  T  lymphocytes  in  various  experiments.  TNF-α  may  be  a  structurally  distinct 

membrane receptor that is tumor necrosis factor receptor type I (TNFRI) and type II (TNFRII) receptors that 

can activate different types of intracellular receptors. Objective: to evaluate the soluble levels of sTNFRI and 

sTNFRII receptors in women with locally advanced HER2+ and triple negative breast tumors before and after 

neoadjuvant chemotherapy. Method: Between 2015 and 2018, an exploratory translational study was carried 

out  in  the  mastology  and  oncology  units  of  the  Hospital  de  Câncer  de  Pernambuco  (HCP)  and  in  the 

Translational Research Laboratory of the Institute of Integral Medicine. Fernando Figueira (IMIP). Females 

(age 18-65 years) with TN subtype tumors (n = 27), and HER2+ (n = 22) were included. The peripheral blood 

sample was collected before and after neoadjuvant chemotherapy. 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  samples  were  collected  before  and  after  neoadjuvant  chemotherapy.  Treatment  was 

performed with adriablastine and cyclophosphamide for 4 cycles, followed by paclitaxel for 12 weeks. In 

women with HER2+ CM, 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 (RP). The concentration of soluble TNFRI, TNFRII and TNF molecules was determined 

in plasma samples by flow cytometry using BDTM Cytometric Bead Array (CBA) - Human Soluble TNFRI Flex 

Set and BDTM CBA - Human Soluble TNFRII Flex Set following manufacturer's instructions. 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: In the paired analysis of CM patients 

before and after neoadjuvant chemotherapy, high serum levels of sTNFRI were observed in the HER2+ and TN 

subtypes (p=0.0006, p=0.0002, respectively) and a moderate increase in serum levels of sTNFRII in the HER2+ 

and TN subtypes (p=0.0352, p=0.0015, respectively) after the neoadjuvant treatment. It was observed that 

there  was  a  high  correlation  between  sTNFRI  and  sTNFRII  levels  in  the  HER2+  and  TN  subtypes  before 

chemotherapy (r=0.83 and r=0.85, p<0.0001, respectively) and moderate correlation in the HER2+ and TN 

subtypes after chemotherapy (r=0.50, p=0.0174, r=0.61, p= 0.0021, respectively). Conclusion: It is concluded 

that sTNFRI and sTNFRII can not be considered possible biomarkers predictive of pathological response in 

women with CM of HER2+ or TN subtypes. However, neoadjuvant treatment can modulate the levels of 

sTNFRI and sTNFRII in CM in both subtypes studied. 
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RESUMO: Introdução: A prática da saúde bucal na atenção primária requer um novo modelo de abordagem, 

pautado  no  cuidado  integral  ao  usuário,  especialmente  à  gestante  .  Na  gestação  ocorre  m  alterações 

orgânicas  naturais,  incluindo  mudanças  na  cavidade  oral,  o  que  impõe  aos  profissionais  da  saúde  a 

necessidade de conhecimentos compartilhados para uma abordagem diferenci ada na assistência ao pré 

natal Objetivo: Avaliar a efetividade de um a i ntervenção de cuidado integral em saúde bucal em gestantes, 

no âmbito da atenção primária em município do Nordeste brasileiro Métodos: Realizou se estudo avaliativo 

utilizando a técnica Delphi modificada para validação do modelo da int ervenção de cuidado integral e da 

matriz de indicadores , onze especialistas em atenção básica e/ou materno infantil formaram o grupo de 

especialistas que avaliou a per tinência e relevância do conteúdo, julgadas com respostas numéricas e 

nominais em três ro dadas. Definiu se co nsenso se o somatório das notas máximas alcançasse percentual > 5 

0  %  do  total  e  relevância  “não  dispensável”  dispensável”.  Procedeu  se  um  ensaio  clínico  comunitário, 

randomizado  em  cluster  para  avaliação  da  efetividade  da  intervenção  consensuada  que  consistiu  no 

acompan hamento pré natal conjunto com o dentista e encontros quinzenais para educação em saúde em 

rodas de conve rs a . Fez se alocação randômica dos cluster s e amostragem aleatória, sem reposição, para 

sorteio das unidades de saúde, pelo BioEsta t versão 5.3. O t ama nho amostral com os parâmetros utilizados 

foi 198, mas a análise final foi para 146 gestantes. No conglomer ado A alocou se a intervenção (GI=58 

gestantes) e no B o controle (GC=88) com o pré natal de rotina O estudo foi realizado no p eríodo de junho de 

2 01 7 a janeiro de 2019. Medidas de desfechos: complicações na gravidez, saúde do concepto e saúde bucal 

materna.  Aplicou  se  teste  Coeficiente  de  Validade  de  Conteúdo  (CVC)  para  avaliação  quantitativa  do 

Consenso   avaliação   quantitativa   do   Consenso   e   para   efetividade   feze   para   efetividade   fez--sese 

análiseanálise de de regressãregressão o logística univariadalogística univariada e multivariada, calculado e 

multivariada,  calculado  Oddis  RatioOddis  Ratio  (OR)  com  IC=95%;  e  (OR)  com  IC=95%;  e  equações  de 

estimativas generalizadas, todos com nível de significância de pequações de estimativas generalizadas, 

todos com nível de significância de p<<0,05. 0,05. Resultados: Resultados: O modelo de intervenção pósO 

modelo de intervenção pós--consenso constou de três dimensõeconsenso constou de três dimensões: s: 

assistência, promassistência, promoção e vigilância, comoção e vigilância, com as atividades educativas 

distribuídas por as atividades educativas distribuídas por trimestre trimestre gestacionalgestacional. A. A 

matriz de indicadores de matriz de indicadores de avaliaçãoavaliação inicialmente inicialmente continha 20 

continha 20 indicadores, 17 tiveram teste CVC > 0.8 e finalizou com 26 por sugestão dos indicadores, 17 

tiveram teste CVC > 0.8 e finalizou com 26 por sugestão dos especialisespecialistas. O ensaio clínictas. O 

ensaio  clínico  foi  analisado  poro  foi  analisado  por  reregressão  logística  univariada  gressão  logística 

univariada  demonstrando  que  a  razão  de  chance  para  o  baixo  peso  foi  maior  4,42  vezes  no  grupo 

demonstrando que a razão de chance para o baixo peso foi maior 4,42 vezes no grupo controle comparado à 

intervenção (p=0,05) e 3.64 vezes nas mulheres com risco controle comparado à intervenção (p=0,05) e 3.64 

vezes nas mulheres com risco intermediário de saúde bintermediário de saúde bucal final (p= 0.038ucal final 

(p= 0.038). ). Os fOs fatores que aumeatores que aumentaram a chance de ntaram a chance de nascimento 

prénascimento pré--termo: alto risco na saúde bucal inicial e final p termo: alto risco na saúde bucal inicial e 

final p << 00,,050; pré050; pré--eclâmpsia eclâmpsia p=0p=0,,002; hipertensão p < 0002; hipertensão p < 

0,,001;  e  diabetes  gestacional  p=0001;  e  diabetes  gestacional  p=0,,050.  Na  regressão  050.  Na  regressão 

multivariadamultivariada,, as variáveisas variáveis grgrupo intervençãoupo intervenção e ide idade materna 

ade materna entre 20entre 20--35 anos 35 anos permaneceram significativos como fatores protetores para o 

baixo peso ao nascerpermaneceram significativos como fatores protetores para o baixo peso ao nascer e, e, 

complicações   maternascomplicações   maternas,,   preditorapreditorass   para   prematuridade   (ppara 

prematuridade (p<<0,05). Nas análises de 0,05). Nas análises de equações de estimativas generalizadas não 

se    equações    de    estimativas    generalizadas    não    se    encontrou    diferencontrou    diferençasenças 
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estatisticamente estatisticamente significante significante em relação ao risco em saúde bucal em relação ao 

risco em saúde bucal em função do grupo em função do grupo ao longo do tempoao longo do tempo 

((inicial/final)inicial/final), embora o risco alto de saúde bucal no GI tenha diminuído , embora o risco alto de 

saúde bucal no GI tenha diminuído percentualmente de 29percentualmente de 29,,3% para 12,1% e no GC de 

36,4% para 23% para 12,1% e no GC de 36,4% para 21,5% (p=0,81).1,5% (p=0,81). ConclConclusões: usões: O 

O processo de construção e validação por técnica processo de construção e validação por técnica Delphi 

Delphi modificadamodificada, do, do modelo teórico lógicomodelo teórico lógico e da matriz de indicadores 

da intervenção do cuidado integral em e da matriz de indicadores da intervenção do cuidado integral em 

saúde bucal para gestantes na atenção primária mostrou ser uma etapa fusaúde bucal para gestantes na 

atenção primária mostrou ser uma etapa fundamental para ndamental para indicindicadores robustos de 

avaliação. Refletiu o consenso sobre o cuidado maternoadores robustos de avaliação. Refletiu o consenso 

sobre o cuidado materno--infantil infantil e conferiu legite conferiu legitimidade devido ao seu caráter 

coletivo de produção, com a participação imidade devido ao seu caráter coletivo de produção, com a 

participação de de expertsexperts. . A intervenção testada apresentou efetividade nos desfeA intervenção 

testada apresentou efetividade nos desfechos gestacionais e chos gestacionais e na na saúde bucal das 

gestantessaúde bucal das gestantes, pertencer ao, pertencer ao grupo intervenção demonstrou ser fator 

protetor grupo intervenção demonstrou ser fator protetor para o bpara o baixo peso ao nascer.aixo peso ao 

nascer. Quanto ao risco de saúde bucal e final das gestantes, houve Quanto ao risco de saúde bucal e final 

das gestantes, houve melhora na condição oral de ambos os grupos.melhora na condição oral de ambos os 

grupos. A atuação mA atuação multiprofissional durultiprofissional durante o ante o prépré--natal na 

atenção primária com abordagem integral contribuiu de forma positiva para natal na atenção primária com 

abordagem integral contribuiu de forma positiva para o auto autocuidado em saúde bucal e geral das 

gestantes, o que se traduziu em benefícios ocuidado em saúde bucal e geral das gestantes, o que se traduziu 

em benefícios para as futuras gerações e para a qualidade de vida das mupara as futuras gerações e para a 

qualidade de vida das mulheres. 

PALAVRAS-CHAVE: Estudos de Validação. Avaliação em Saúde. Conferências de Consenso como Assunto. 

Saúde Bucal. C uidado Pré Natal Ensaio Clínico. Integralidade em Saúde Registro 

ABSTRACT: Introduc tion: The practice o f oral health in primary care requires a new approach model, based on 

comprehensive care to the user, especially pregnant women. During pregnancy there are natural organic 

changes, including changes in the oral cavity, which imposes on health professionals the need for shared 

knowledge for a differentiated approach to prenatal care. Objective: To eva luate the effectiveness of a 

comprehensive oral health care intervention in pregnant women, in the context of primary care in a city in 

nort heastern Brazil Met hods: An evaluative study was performed using the modified Delphi technique to 

validate the mode l of comprehensive care intervention and the matrix of indicators. Eleven specialists in 

primary and / or maternal child care formed the exp ert group that asses sed the relevance and relevance of 

the content, judged with numerical and nominal answers in thr ee rounds . Consensus was reached if the sum 

of  the  maximum  grades  reached  a  percentage>  50%  of  the  total  and  “not  dispensable”  relevance.  A 

community randomized cluster clinical trial was conducted to evaluate the effectiveness of the consensual 

interventi on, which consisted of joint prenatal care with the dentist and biweekly meetings for health 

education  in  conversation  circles.  Random  alloc  ation  of  clusters  an  d  random  sampling,  without 

replacement, to draw health units, by BioEstat version 5.3. The sampl e size with the parameters used was 

198, but the final analysis was for 146 pregnant women. In cluster A, the intervention (GI = 58 pregnant 

women) was allocate d and in B the control (CG = 88) with routine prenatal care. The study was conducted 

from June 2 017 to January 2019. Outcome measures: pregnancy complications, fetal health and maternal 

oral health. Coefficient of Validity of Content (C VC) test was applied for quantitative evaluation of the 

Consensus  and  for  effectiveness  was  performed  univariate  and  multivariate  logistic  regression  analysis, 

calculated Oddis Ratio (OR) with CI = 95%; and generalized estimation equations, all with signif icance level 

of p <0 .05. Results: The post consensus intervention model consisted of three dimensions: care, promoti on 

and  surveillance,  with  educational  activities  distributed  by  prenatal  trimester.  The  matrix  of  evaluation 

indicators  initially  contained  20  indicators,  17  ha  d  a  CVC  test>  0.8  and  ended  with  26  at  the  experts' 

suggestion. The clinical trial was analyzed by univariate logistic regression showing that the odds ratio for 

underweight  was  higher  4.42  times  in  the  control  group  compared  to  the  int  the  intervention  (p  = 

0.05)ervention (p = 0.05) and 3.64 times in women with intermediate risk of final oral and 3.64 times in 

women with intermediate risk of final oral health. (p = 0.038). Factors that health. (p = 0.038). Factors that 

increased the chance of preterm birth: high risk for increased the chance of preterm birth: high risk for early 

and final oral health p <0.050; preeclampsia p = 0.002; hypertension p <0.001; early and final oral health p 

<0.050; preeclampsia p = 0.002; hypertension p <0.001; anand gestational diabetd gestational diabetes p = 

0.050. In multivariate regression, the variables intervention es p = 0.050. In multivariate regression, the 
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variables intervention group and maternal age betwgroup and maternal age between 20een 20--35 years 

remained significant as protective factors 35 years remained significant as protective factors for low birth 

weight and maternal complications, predictors of prematurity (p <0.for low birth weight and maternal 

complications, predictors of prematurity (p <0.05).05). In In the analysisthe analysis of equations of 

generalized estimates, no statistically significant differences of equations of generalized estimates, no 

statistically significant differences were found regawere found regarding oral health risk as a function of the 

group over the initial / final rding oral health risk as a function of the group over the initial / final time9), 

although the high risk of oral health in the GI decreasedtime9), although the high risk of oral health in the GI 

decreased from 29.3% to 12, from 29.3% to 12, rrespectively. 1% and in the CG from 36.4% to 21.5% (p = 0.81). 

espectively. 1% and in the CG from 36.4% to 21.5% (p = 0.81). Conclusions:Conclusions: The The process of 

constrprocess of construction and validation by Consensus Conference technique of the uction and 

validation by Consensus Conference technique of the logical theoretical model and the matrix of indicators 

of oral health integralogical theoretical model and the matrix of indicators of oral health integral care l care 

intervention intervention for pregnant women in primary care proved to be a fundamental step for for 

pregnant women in primary care proved to be a fundamental step for robust evaluation indicatrobust 

evaluation indicators. It reflected the consensus on maternal and child care and ors. It reflected the 

consensus on maternal and child care and conferred legitimacy due to its collective character of production, 

with the conferred legitimacy due to its collective character of production, with the participation 

participation of expof experts. The intervention tested showed effectiveness in gestational outcomes and 

erts. The intervention tested showed effectiveness in gestational outcomes and oral health of proral health of 

pregnant women, belonging to the intervention group proved to be a egnant women, belonging to the 

intervention group proved to be a protective factor for low birth weight. Regarding the risk of oral and 

finaprotective factor for low birth weight. Regarding the risk of oral and final health of l health of 

pregnantpregnant women, there was an improvement in oral condition in both groups. The women, there 

was an improvement in oral condition in both groups. The multiprofessional performmultiprofessional 

performance during prenatal care in primary care with integral ance during prenatal care in primary care 

with integral approach positively contributed to the selfapproach positively contributed to the self--care in 

oral and general health of pregncare in oral and general health of pregnant ant women, which trawomen, 

which translated into benefits for future generations and the quality of life of nslated into benefits for future 

generations and the quality of life of women. 
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Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: TESE Data da DEFESA: 30/04/2019 

RESUMO: Introdução: a endometriose é uma doença benigna ginecológica caracterizada pela presença do 

tecido endometrial em local extrauterino. Na endometriose, o implante de células endometriais ocorre pelo 

ambiente hormonal favorável associado a uma desregulação do sistema imune, o que leva à exacerbação da 

resposta inflamatória. Existem mediadores sintetizados durante o processo inflamatório que estão presentes 

nas  doenças  inflamatórias,  autoimunes  e  no  câncer,  no  entanto  seus  papéis  ainda  não  estão  bem 

esclarecidos. Objetivos: avaliar a expressão das moléculas FAS, FASL, CD44 e OX40 no sangue de mulheres 

com endometriose de estágio leve e grave. Métodos: estudo translacional e exploratório, envolvendo 40 

mulheres com endometriose diagnosticada por videolaparoscopia e confirmada por biópsia. Desse total, 

vinte  e  cinco  foram  diagnosticadas  com  endometriose  estágios  I/II  (leve;  mediana  de  idade  36,0  anos, 

interquartil – IQR: 32-39) e 15 com estágios III/IV (grave; mediana de idade 34,0 anos, IQR: 32-37), de acordo 

com os critérios American Fertility Society. As análises de CD44, FAS e OX40 na superfície de linfócitos e 

subpopulações foram realizadas por citometria de fluxo. A análise de sFASL e sCD44 se fez por Enzyme- 

Linked  Immunosorbent  Assay.  As  análises  estatísticas  foram  realizadas  utilizando  GraphPadPrism6, 

(Graphpad SoftwareInc., EUA) e a comparação de dados foi utilizado o teste não paramétrico de Mann- 

Whitney. Um valor de p<0,05 foi aceito como significante. Resultados: os valores relativos de linfócitos total e 

linfócitos T com expressão de FAS+ nos estádios III/IV foram elevados em comparação aos estádios I/II da 

endometriose (p=0,01). Os valores relativos de linfócitos totais com expressão CD44high foram elevados nos 

estádios I/II quando comparado ao estádio III/IV (p=0,002). Não houve diferença nos níveis de sFASL e sCD44 

entre os dois grupos (estágio I/II e III/IV). Elevados níveis percentuais de linfócitos TCD8+foram encontrados 

nos  pacientes  em  estádios  III/IV  quando  comparado  aos  estádios  I/II  da  doença  (p=0,009).  Não  foram 

observadas diferenças significativas entre os grupos nos percentuais de linfócitos totais, TCD3+ e TCD4+. 

Foram observados elevados valores relativos de linfócitos totais/OX40+, TCD3+/OX40+ e TCD4+/OX40+ no 

grupo em estádios III/IV quando comparado ao grupo em estádios I/II da endometriose (p=0,01, p=0,008 e 

p=0,005, respectivamente). Não houve diferença significativa nos níveis de TCD8+/OX40+ entre os grupos. 

Conclusão: Conclui-se que as alterações encontradas na expressão das moléculas FAS e OX40 nos linfócitos 

circulantes nas mulheres com endometriose estão associadas ao estágio avançado da doença. Enquanto os 

níveis mais elevados de CD44high em linfócitos total foram observados no estágio mais leve da doença, isso 

pode  ser  explicado  por  sua  função  de  adesão  e  migração  celular,  permitindo  a  impantação  do  tecido 

endometriótico  ectópico  mais  presente  nessa  fase  inicial  da  doença.  Assim,  essa  moléculas  podem  ser 

potenciais biomarcadores, sendo as duas primeiras de relação diretamente proporcional com a gravidad da 

doença e o CD44high de relação inversamente proporcional. A realização de novos estudos com um número 

maior de pacientes é necessário para confirmar essa hipótese. 

PALAVRAS-CHAVE: Endometriose;CD44;sCD44;FAZ;sFASL;OX40;linfócitos 

ABSTRACT: Introduction: endometriosis is a benign gynecological disease characterized by the presence of 

endometrial tissue in an extrauterine site. In endometriosis the implantation of endometrial cells occurs by 

the favorable hormonal environment associated with a deregulation of the immune system, which leads to 

exacerbation  of  the  inflammatory  response.  There  are  mediators  synthesized  during  the  inflammatory 

process that are present in inflammatory, autoimmune and cancer diseases, however their roles are still not 

well understood. Objectives: to evaluate the expression of FAS, FASL, CD44 and OX40 in serum levels of 

women with endometriosis mild and severe stage. Methods: translational and exploratory study. We included 

40 patients with endometriosis diagnosed by videolaparoscopy and confirmed by biopsy. Twenty-five of 

these patients were diagnosed with endometriosis stages I/II (mild; median 36.0 years), and 15 patients were 

diagnosed with stages III/IV (severe; median 34.0 years), according to the American Fertility Society criteria. 

Analysis of FAS, CD44 and OX40 on the surface of lymphocytes and subpopulations was performed by flow 

cytometry. Analysis of soluble levels of FAS (sFASL) and CD44 (sCD44) were measured by Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay. Statistical analysis was done using GraphPad®Prism6, (Graphpad SoftwareInc., USA.) 

and  data  comparison  were  performed  using  Mann-Whitney  non-parametric  test.  A  p  value  <0.05  was 

accepted  as  significant.  Results:  the  higher  relative  values  of  FAS+/total  lymphocytes  and  FAS+/T 

lymphocytes  in  the  stages  III/IV  compared  to  stages  I/II  endometriosis  (p=0.01).  Relative  values  of 

CD44high/Total  lymphocytes  were  significantly  higher  in  the  stage  I/II  when  compared  to  stage  III/IV 

(p=0.002). No differences in the sFASL and sCD44 levels were found between the groups (stage I/II and III/IV). 

High levels of TCD8 lymphocytes were found in patients with stages III/IV endometriosis when compared with 

the group with stages I/II disease (p=0.009). No difference was observed between groups in the relative values 

of total lymphocytes, CD3+T and CD4+T. The higher relative values of OX40+/total lymphocytes, OX40+/T 

lymphocytes and OX40+/CD4+T in stage III/IV compared to stage I/II endometriosis (p=0.01, p=0.008 and 

p=0.005, respectively), but no difference in the levels of OX40+/CD8+T between two groups (stage I/II and 
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III/IV). Conclusion: We conclude that the alterations found in the expression of FAS and OX40 molecules in 

circulating lymphocytes in women with endometriosis are associated with the advanced stage of the disease. 

While the higher levels of CD44high in total lymphocytes in the early stage of the disease can be explained by 

its cell adhesion and migration function, allowing the ectopic endometriotic tissue to be more present at this 

stage of the disease. Thus, these molecules may be potential biomarkers, the levels of FAS and OX40 being 

directly proportional to the severity of the disease and the CD44high of inversely correlation. Further studies 

with a larger number of patients are needed to confirm this hypothesis. 

KEYWORDS: Endometriosis;FAZ;sFASL;CD44;sCD44;OX40;lymphocytes 
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AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR (PCIH) NO ÂMBITO PEDIÁTRICO 
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RESUMO: Introdução: O Programa de Prevenção e Controle das Infecções Hospitalares (PCIH) foi elaborado 

com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das Infecções Relacionadas à Assistência 

à Saúde (IRAS). Para que seja efetivo é necessário monitorá-lo e avaliar seus indicadores com base nas 

características das populações atendidas. Objetivos: Elaborar o Modelo Lógico e a Matriz de Indicadores, 

validar e avaliar a implantação do PCIH no âmbito hospitalar pediátrico. Métodos: Estudo avaliativo do tipo 

análise de implantação relacionando o grau de implantação aos efeitos, realizado no período de março de 

2017 a fevereiro de 2019. Baseado no referencial da Organização Mundial de Saúde e do Programa da ANVISA 

(portarias e leis) construiu-se a versão preliminar do Modelo Lógico e da Matriz de indicadores e julgamento 

os quais foram submetidos à técnica de consenso por especialistas para validação de conteúdo. Elaborou-se 

um formulário de entrevistas direcionado aos enfermeiros e um checklist para observação direta para coleta 

dos  dados.  A  versão  final,  contém  as  dimensões  Estrutura,  Processo  e  Resultados  e  os  componentes, 

Vigilância à Saúde (Epidemiológica e Sanitária), Monitoramento e Feedback, Protocolos Guias de Orientação 

e Educação Permanente. Estudo de caso único, realizado na pediatria do Instituto de Medicina Integral Prof. 

Fernando  Figueira  (IMIP)  e  como  unidades  de  análise  as  enfermarias  e  Unidade  de  Terapia  Intensiva 

Pediátrica. Fez-se a avaliação normativa das dimensões estrutura e processo com os dados digitados em 

planilha eletrônica Excel®, na qual foi realizada a análise e classificação do Grau de Implantação, que foram 

relacionados aos indicadores de efeitos. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IMIP 

sob o nº 79709517.0.0000.5201. Resultados: O Grau de Implantação do Programa de Controle de Infecção 

Hospitalar foi considerado como implantado no âmbito pediátrico (87,8%). Na análise dos componentes a 

Vigilância Epidemiológica (89,9%), Vigilância Sanitária (99%), Monitoramento e Feedback (91,7%), Protocolos 

e Guias de Orientação (82,5%) classificados em implantados; porém, a Educação Permanente (44%), não 

implantado. Verificou-se coerência entre o GI e indicadores de resultado, estes melhores quanto maior o GI. 

Conclusão:  o  modelo  correspondeu  à  lógica  do  Programa  e  respondeu  aos  objetivos  da  avaliação, 

encontrando-se implantado. Que precisa de mais investimento dos profissionais na Educação Permanente 

para que se reduza a incidência das IRAS e reforça-se a manutenção da prática de avaliação nas Comissões 

de Controle das Infecções Hospitalares. O PCIH, do Ministério da Saúde e OMS, deve ser aplicado em todos os 

 



https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/coleta_online/relatorios/conferencia/formRelatorio.jsf 12/37  

  

setores hospitalares, acrescentando-se os cuidados com alguns itens específicos da pediatria, tais como 

mamadeira, chupetas, brinquedos, incubadoras/berços, que fazem a diferença na vigilância dos indicadores. 

PALAVRAS-CHAVE: Infecção Hospitalar;Avaliação em Saúde;Programa de Controle de Infecção 

Hospitalar;Avaliação de Programas e Projetos de Saúde 

ABSTRACT:  Introduction:  The  Program  for  Prevention  and  Control  of  Hospital  Infection  (acronym  in 

Portuguese: PCIH) was designed aiming to minimize the occurrences, as well as the severity, of Infections 

Related to Health Care (acronym in Portuguese: IRAS). To be effective, it is necessary to monitor and evaluate 

its key indicators considering the particularities of the served population. Objectives: Develop the Logical 

Model and Indicator Matrix, validate and evaluate the implementation of PCIH in the pediatric hospital. 

Methods: Evaluation study of the implantation analysis, relating the degree of implantation to the effects, 

carried out from March 2017 to February 2019. Based on the World Health Organization and ANVISA Program 

(ordinances  and  laws),  the  version  was  constructed.  of  the  Logical  Model  and  the  Indicator  Matrix  and 

judgment which were subjected to expert consensus technique for content validation. An interview form for 

nurses was prepared and a checklist for direct observation for data collection. The final version contains the 

dimensions Structure, Process and Results and the components, Health Surveillance (Epidemiological and 

Sanitary), Monitoring and Feedback, Guidance, Guidance and Continuing Education Protocols. Single case 

study, performed in the pediatrics of the Institute of Integral Medicine Fernando Figueira (IMIP) and as units 

of analysis the wards and the Pediatric Intensive Care Unit. The normative evaluation of the structure and 

process dimensions was made with the data entered in an Excel® spreadsheet, in which the analysis and 

classification of the Implementation Degree were performed, which were related to the effect indicators. The 

project was approved by the IMIP Research Ethics Committee under No. 79709517.0.0000.5201. Results: The 

Degree of Implementation of the Hospital Infection Control Program was considered to be implemented at 

the pediatric level (87.8%). In the analysis of the components Epidemiological Surveillance (89.9%), Sanitary 

Surveillance (99%), Monitoring and Feedback (91.7%), Protocols and Guidance Guides (82.5%) classified as 

implanted; however, Permanent Education (44%), not implemented. There was consistency between the GI 

and outcome indicators, the better the higher the GI. Conclusion: The model corresponded to the logic of the 

program  and  responded  to  the  objectives  of  the  evaluation  and  was  implemented.  The  need  for  more 

investment byprofessionals in continuing education to reduce the incidence of HAI and to reinforce the 

maintenance of the evaluation practice in the Hospital Infection Control Commissions. The PCIH, from the 

Ministry  of  Health  and  WHO,  should  be  applied  in  all  hospital  sectors,  adding  care  with  some  specific 

pediatric items, such as baby bottles, pacifiers, toys, incubators / cribs, which make a difference in the 

surveillance of patients. indicators. 

KEYWORDS: Hospital  Infection;Health  Evaluation;Hospital  Infection  Control  Program;Evaluation  of  Health 

Programs and Projects 
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RESUMO: Introdução: mesmo com a recomendação de várias diretrizes, incluindo a Organização Mundial de 
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Saúde (OMS), contra o uso rotineiro da episiotomia, esse procedimento ainda persiste como um dos 

procedimentos mais realizados na prática obstétrica em todo o mundo. A maioria dos estudos sobre 

assoalho pélvico no pós-parto não diferencia as mulheres que foram submetidas ou não à episiotomia e são 

escassos os estudos que avaliaram o comportamento eletrofisiológico dos músculos do assoalho pélvico 

(MAP) em mulheres pós-parto. Objetivo: avaliar a funcionalidade dos músculos do assoalho pélvico em 

primíparas após parto vaginal com e sem episiotomia. Métodos: realizou-se um estudo de corte transversal, 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IMIP (CAAE 48639015.9.0000.5201), no Instituto Paraibano de 

Pesquisa Prof. Joaquim Amorim Neto (IPESQ), incluindo 62 mulheres, sendo primíparas pós- parto vaginal 

com episiotomia (n=20), sem episiotomia (n=19) e nuligestas (n=23). Foram verificadas características 

biológicas, sociodemográficas, obstétricas, neonatais e características funcionais do assoalho pélvico. As 

primíparas foram avaliadas de três a seis meses após o parto.Foi realizada uma avaliação funcional do 

assoalho pélvico através da eletromiografia de superfície e da palpação digital com Escala de Avaliação 

Funcional do Assoalho Pélvico (EAFAP), proposta para este estudo, abordando parâmetros como reflexo, 

resposta, tônus, dor, mecanismo, intensidade, simetria, relaxamento, coordenação. A atividade 

eletromiográfica foi registrada através de uma sonda vaginal (MAPINT) e de um eletrodo de superfície 

alocadoexternamente nos músculos superficiais do períneo (MAPEXT). Antes do registro da atividade 

elétrica, foi realizado um treinamento com biofeedback eletromiográfico, para ensinar a participante 

acontrairosMAPdeformaisolada.Emseguida,foramsolicitadastrêscontrações máximas, voluntárias e 

sucessivas dos MAP, com duração de cinco segundos e dez segundos de repouso entre elas. Os dados foram 

analisados através do pacote de software estatístico SPSS versão 20.0, sendo utilizado o teste de Shapiro- 

Wilk para verificar a distribuição de normalidade dos dados. Para verificar a diferença entre os grupos foram 

utilizados o teste de Levene, teste de Análise de Variância (ANOVA one- way) e teste DHS de Tukey, como post 

hoc. Para comparar os dados não-paramétricos intergrupos, foramutilizados o teste H de Kruskal-Wallis e o 

teste de Dunn, como teste post hoc. Foi considerado um nível de significância de 5%.Resultados: a média de 

atividade eletromiográfica dos MAPINT no grupo de mulheres com episiotomia foi de 6,63 ± 2,52 μV, nas 

primíparas sem episiotomia foi de 15,59 ± 3,61 μV e nas nuligestas foi 27,45 ± 4,5μV, uma diferença que foi 

estaticamente significante entre os grupos (p<0,001). A Escala de Avaliação Funcional do Assoalho Pélvico 

apresentou validade interna (alfa de Cronbach igual a 0,786). Os resultados da EAFAP registraram mediana 

de 10 pontos (IIQ=9–12) para as nuligestas, seis pontos (IIQ=2–8) para as primíparas sem episiotomia e cincos 

pontos (IIQ=2–9) para as primíparas com episiotomia, diferença que também foi estatisticamente 

significante entre os grupos (p<0,001). Conclusão: os MAP das mulheres nuligestas têm melhor função 

muscular do que os MAP das primíparas após o parto normal. As primíparas sem episiotomia têm MAP com 

melhor função muscular do que as primíparas comepisiotomia. 

PALAVRAS-CHAVE: Assoalho pélvico;Eletromiografia;Episiotomia;Período pós-parto 

ABSTRACT:  Introduction:  Despite  the  fact  that  the  World  Health  Organization  and  other  agencies  have 

recommended  that  the  routine  use  of  episiotomy  should  be  avoided,  this  procedure  continues  to  be 

commonly practiced in obstetrics worldwide. Most studies on the postpartum pelvic floor fail to differentiate 

between women who were submitted to episiotomy and those who were not, with few studies having been 

conducted to evaluate the electrophysiological behavior of the pelvic floor muscles (PFM) in postpartum 

women.  Objective:  To  evaluate  PFM  function  in  primiparas  following  vaginal  delivery  with  and  without 

episiotomy. Methods: A cross-sectional study was conducted at the Instituto Paraibano de Pesquisa Prof. 

Joaquim Amorim Neto (IPESQ) with 62 women: 20 primiparas following vaginal delivery with episiotomy, 19 

primiparas following vaginal delivery without episiotomy, and 23 nulligravidas. The internal review board of 

the Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) approved the study protocol (CAAE 

48639015.9.0000.5201). Biological, sociodemographic, obstetric and neonatal characteristics were recorded, 

as  well  as  variables  concerning  the  functional  characteristics  of  the  pelvic  floor.  The  primiparas  were 

evaluated at 3-6 months following delivery. Functional evaluation of the pelvic floor was performed using 

surface  electromyography  and  digital  palpation.  A  pelvic  floor  functional  evaluation  scale,  specifically 

designed for this study, was applied. This tool encompasses parameters such as reflex, response, tonus, pain, 

mechanism,  intensity,  symmetry,  relaxation  and  coordination.  Electromyographic  activity  was  recorded 

using a vaginal probe (PFMINT) and a surface electrode placed externally on the superficial perineal muscles 

(PFMEXT). Before recording electrical activity, training with electromyographic feedback was provided to 

teach the participant to contract only her 

PFM.Next,participantswereaskedtoperformthreesuccessivemaximumvoluntary  PFM  contractions  lasting  5 

seconds each, with a resting time of 10 seconds between them. The data were analyzed using the SPSS 

statistical software package, version 20.0, with the Shapiro-Wilk test being used to verify the normality of the 

data distribution. The Levene test and one-way analysis of variance (ANOVA) were used to detect statistically 

significant differences between the groups, with Tukey’s HSD as a post-hoc test. The Kruskal-Wallis H test 
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was used for intergroup comparisons of non-parametric data, with Dunn’s test as a post-hoc test. 

Significance level was set at 5%.Results: Mean electromyographic activity of the PFMINT in the group of 

women submitted to episiotomy was 6.63 ± 2.52 μV compared to 15.59 ± 3.61 μV in the primiparas not 

submitted to episiotomy and 27.45 ± 4.5 μV in the nulligravidas, with statistically significant differences 

between the groups (p<0.001). The pelvic floor functional evaluation scale presented internal validity 

(Cronbach’s alpha 0.786), with the nulligravidas scoring a median of 10 points (IQI=9–12) compared to 6 

points (IQI=6–8) for the primiparas not submitted to episiotomy and 5 points (IQI=2–9) for those submitted to 

episiotomy, a difference that was also statistically significant between the groups (p<0.001). Conclusion: PFM 

function was better in the nulligravidas compared to the primiparas following vaginal delivery. However, the 

PFM function of the primiparas who had not been submitted to episiotomy was better than that of those who 

had undergoneepisiotomy. 

KEYWORDS: pelvic floor;electromyography;episiotomy;postpartum 
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CARACTERÍSTICAS DE NEONATOS COM ENCEFALOPATIA HIPÓXICO-ISQUÊMICO SUBMETIDOS À 

HIPOTERMIA TERAPÊUTICA EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA DO NORDESTE DO BRASIL: ESTUDO DE 

CORTE 

Autor: TERESINHA PEREIRA DE SANTANA LEMOS 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 31/07/2019 

RESUMO: Cenário: a encefalopatia hipóxico-isquêmica (EHI) ocorre quando a asfixia compromete a perfusão 

tecidual  com  diminuição  da  oferta  de  oxigênio,  comprometendo  o  metabolismo  celular,  causando 

disfunções  múltiplas  de  órgãos  e  lesões  cerebrais  graves,  manifestadas  por  convulsões  e  outros  sinais 

neurológicos.  A  hipotermia  terapêutica  considerada  como  tratamento  neuroprotetor  importante  que 

melhora o prognóstico do recém-nascido, ainda pouco utilizada nos países em desenvolvimento, devido ao 

seu alto custo. Objetivo: descrever as características de neonatos com encefalopatia hipóxico-isquêmica 

submetidos a hipotermia terapêutica em um centro de referência do nordeste do Brasil. Métodos: corte 

transversal, onde foram incluídos recém-nascidos (RN) com EHI submetidos a hipotermia terapêutica de 

corpo inteiro, durante o período de março de 2012 a junho de 2018, internados na unidade de terapia 

intensiva (UTI) neonatal da Clipsi Hospital Geral, hospital da rede privada conveniado ao Sistema Único de 

Saúde (SUS), com UTI adulto, infantil, neonatal, maternidade, centro cirúrgico e obstétrico, localizado em 

Campina  Grande,  Paraíba,  Brasil.  A  coleta  de  dados  envolvem  dados  epidemiológicos,  clínicos  e 

laboratoriais. Para descrição dos resultados, foram construídas tabelas de distribuição de frequência para as 

variáveis categóricas medidas de tendência central e de dispersão para as variáveis numéricas, no programa 

Epi-info, versão 7.2. Resultados: do total de 1.791 recém-nascidos, frequência de 6,4 das admissões na UTI 

neonatal,  115  apresentaram  EHI,  sendo  80  classificados  com  EHI  moderada  à  grave  e  submetidos  à 
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hipotermia-terapêutica. A taxa de letalidade dos RN que realizaram hipotermia terapêutica foi de 5%. A 

maioria apresentou idade materna entre 18 e 35 anos (n=58; 73%), realizou 6consultas de pré-natal (n=64; 

80%), nasceu de parto vaginal (n=55; 69%), referiu infecção urinária (n=80; 100%) e residia na zona urbana 

(n=56; 70%). A maioria dos recémnascidos era do sexo masculino (n=45; 56%), com peso ao nascer entre 

2.500 a 4.000g (n=67; 83%),apresentouescoredeApgar≤5nosprimeiros10minutosdevida(n=68;85%)e nasceu 

em maternidade (n=73; 91%). Disfunções respiratórias e infecção ocorreram em 100% dos recém-nascidos, 

disfunção cardiológica em 73%, disfunção neurológica em 64% e o óbito em 5%. Antibióticos e anestésicos 

foram realizados em 100% dos casos e em 66% anticonvulsivante foi necessário. Conclusão: a hipotermia 

terapêutica utilizada para tratamento da EHI apresentou uma baixa taxa de letalidade, porém com 

frequentes distúrbios respiratórios, infecciosos, cardíacos e neurológicos. 

PALAVRAS-CHAVE: Encefalopatia hipóxico-isquêmica;Hipotermia terapêutica;Epidemiologia;Neonato. . 

ABSTRACT:  Scenario:  hypoxic-ischemic  encephalopathy  (EHI)  occurs  when  asphyxia  compromises  tissue 

perfusion  with  decreased  oxygen  supply,  compromising  cellular  metabolism,  causing  multiple  organ 

dysfunctions and severe brain injuries, manifested by seizures and other neurological signs. Therapeutic 

hypothermia considered an important neuroprotective treatment that improves the newborn's prognosis, 

still little used in developing countries, due to its high cost. Objective: to describe the characteristics of 

neonates with hypoxic-ischemic encephalopathy undergoing therapeutic hypothermia in a reference center 

in northeastern Brazil. Methods: cross section, which included newborns (NBs) with EHI undergoing full body 

therapeutic hypothermia, from March 2012 to June 2018, admitted to the neonatal intensive care unit (ICU) 

of Clipsi Hospital Geral , private hospital affiliated to the Unified Health System (SUS), with adult, child, 

neonatal ICU, maternity, surgical and obstetric center, located in Campina Grande, Paraíba, Brazil. Data 

collection involves epidemiological, clinical and laboratory data. Forthe description of the results, frequency 

distribution tables were constructed for categorical variables, measures of central tendency and dispersion 

for numerical variables, in the Epi-info program, version 7.2. Results: out of a total of 1,791 newborns, a 

frequency of 6.4 for neonatal ICU admissions, 115 had EHI, 80 of which were classified as moderate to severe 

EHI  and  underwent  hypothermia  therapy.  The  lethality  rate  of  newborns  who  underwent  therapeutic 

hypothermia was 5%. Most had a maternal age between 18 and 35 years (n = 58; 73%), had 6 prenatal 

consultations (n = 64; 80%), were born vaginally (n = 55; 69%), reported urinary tract infection (n = 80; 100%) 

and lived in the urban area (n = 56; 70%). Most newborns were male (n = 45; 56%), with birth weight between 

2,500 to 4,000 g (n = 67; 83%), had an Apgar score ≤ 5 in the first 10 minutes of life ( n = 68; 85%) and was born 

in a maternity hospital (n = 73; 91%). Respiratory disorders andinfection occurred in 100% of newborns, 

cardiac dysfunction in 73%, neurological dysfunction in 64% and death in 5%. Antibiotics and anesthetics 

were  performed  in  100%  of  cases  and  66%  anticonvulsant  was  necessary.  Conclusion:  the  therapeutic 

hypothermia used to treat EHI had a low lethality rate, but with frequent respiratory, infectious, cardiac and 

neurological disorders. 

KEYWORDS: Hypoxic-ischemic encephalopathy;Therapeutic hypothermia;Epidemiology;Newborn. 
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Autor: RAPHAELLA AMANDA MARIA LEITE FERNANDES 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: TESE Data da DEFESA: 05/12/2019 

RESUMO: Introdução: A identificação de métodos eficazes para garantir que o sistema de saúde funcione de 

forma eficiente gera um impacto substancial na criação de uma competente instituição de cuidados de 

saúde. Assim, a saúde vem implementando, como estratégia imprescindível na assistência ao paciente, a 

Gestão  da  Qualidade.  Esta  trabalha  pontos  importantes  como  protocolos  e  diretrizes  para  tomada  de 

decisões,  avaliação  dos  processos  e  fluxos  de  tratamento,  análise  de  dados  e  indicadores  de  saúde  e 

interação dos diversos profissionais de saúde. No entanto, uma barreira imposta na implementação de um 

sistema de gestão bem estruturado é qualificar profissionais de saúde para exercer tais funções. Objetivo: 

elaborar e avaliar um curso de especialização em Gestão em Oncologia na modalidade de ensino híbrido 

para profissionais de saúde. Metodologia: trata-se de um estudo de Desenvolvimento Metodológico em 

Educação envolvendo uma intervenção educacional que consistiu em um curso de Gestão em Oncologia na 

modalidade blended learning. O estudo foi realizado no Instituto de Medicina Integral Prof. Fenando Figueira 

(IMIP) entre julho de 2017 e abril de 2019. A população foi composta de profissionais de saúde do estado de 

Pernambuco e Mestre em Educação. Para planejamento, desenvolvimento, implementação e avaliação do 

curso   foi   utilizado   o   Design   Instrucional   ADDIE,   o   qual   envolve   cinco   fases:   Análise,   Desenho, 

Desenvolvimento, Implementação e Avaliação. Os dados da avaliação foram coletados dois meses após o 

término do curso e seguiu o modelo de Kirkpatrick, sendo avaliados os três primeiros níveis. Para essa 

análise,  foi  utilizado  um  questionário  tipo  likert  contendo  27  perguntas  com  5  respostas  que  iam  de 

“concordo totalmente – categoria 5” até “discordo totalmente – categoria 1”. A pesquisa foi aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da instituição sob o CAAE: 94020518.9.0000.5201. Resultados: o curso foi 

desenvolvido em formato modular, apresentando 10 módulos sequenciais. Os módulos foram desenvolvidos 

em  encontros  presenciais  realizados  uma  vez  por  mês  com  carga  horária  de  12  horas  por  encontro, 

totalizando 120 horas presenciais, e educação à distância através de um Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA) com carga horária de 240 horas. Após 2 meses do treinamento, 41 participantes, dos 45 que concluiram 

o  curso,  responderam  ao  questionário  online  tipo  likert  contendo  perguntas  sobre  sua  satisfação, 

aprendizado e mudança de comportamento, os 3 primeiros níveis do modelo de avaliação de Kirkpatrick. Na 

análise do primeiro nível do modelo de Kirkpatrick, todas as perguntas tiveram mais de 90% das respostas 

nas categorias 4 e 5 evidenciando uma elevada satisfação dos estudantes com a intervenção educativa. Na 

análise do aprendizado dos cursistas, segundo nível do modelo de Kirkpatrick, todas as perguntas obtiveram 

mais de 87% das respostas nas categorias 4 ou 5, evidenciando altos índices de aprendizagem. Por fim, na 

análise do terceiro nível, a moda das respostas para todas as perguntas foi 4 ou 5, mostrando que houve uma 

mudança satisfatória na rotina e no comportamento desses profissionais após a intervenção. Conclusão: foi 

desenvolvido um curso de gestão em oncologia na modalidade blended learning para profissionais de saúde 

utilizando o Desenho Instrucional ADDIE. Conclui-se que a intervenção educacional foi satisfatória quando 

avaliada nos primeiros três níveis do Modelo de Avaliação de Kirkpatrick, evidenciando que o ensino híbrido 

como abordagem pedagógica na educação continuada para pós-graduação pode ser usada demonstrando 

excelentes níveis de satisfação do discente. Além disto, que as metodologias ativas podem ser usadas no 

ensino da pós-graduação demonstrando alto nível de satisfação. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Continuada, Gerenciamento da Prática Profissional, Gestão em Saúde, Educação 

em Saúde, Educação à Distância 

ABSTRACT:  Background:  Identifying  effective  methods  for  safeguarding  the  efficient  functioning  of  the 

healthcare  system  contributes  significantly  towards  establishing  a  successful  healthcare  organization. 

Consequently,  quality  management  programs  are  currently  being  implemented  in  healthcare  as  a  vital 

strategy for patient care. Quality management encompasses protocols and guidelines in decision-making 

and  in  the  evaluation  of  processes  and  treatment  flowcharts,  data  analysis  and  health  indicators,  and 

addresses  improvement  in  the  interaction  between  different  health  professionals.  Qualifying  health 

professionals to perform quality management has represented a barrier to implementing a well-structured 

management  system.  Therefore,  studies  and  education-related  actions  aimed  at  qualifying  health 

professionals in management are vital if health services of excellence are to be established. Purpose: plan, 

develop, implement and evaluate a management specialization course in oncology using blended learning. 

Methods: This observational cohort study involved an educational intervention consisting of a specialization 

course  in  management  for  health  professionals.  Following  approval  by  the  institution’s  internal  review 

board,  the  study  was  conducted  at  the  Instituto  de  Medicina  Integral  Prof.  Fernando  Figueira  (IMIP), 

Pernambuco, Brazil. The Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation (ADDIE) model was 

used to plan, develop, implement and evaluate the course. Sixty days after completion, all participants were 

evaluated using the first three levels of Kirkpatrick’s four-level training evaluation model. For this analysis, a 
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form was used. This form contained 27 items categorized into three blocks. The items were rated on a Likert- 

type scale, with five options of response ranging from “I strongly agree” to “I strongly disagree”. The project 

was submitted to the institute’s internal review board and approved under reference CAAE: 

94020518.9.0000.5201. Results: A management course in oncology, consisting of ten sequential modules, was 

developed and implemented between March 2018 and February 2019. The course consisted of monthly face- 

to-face encounters, each with 12 hours of activities, totaling 120 hours, and distance education using a 

virtual learning environment, totaling 240 hours. After 2 months, of the 45 participants who completed the 

course, 41 completed an online form on satisfaction, learning, and changes in behavior, the first three levels 

of Kirkpatrick’s evaluation model. At this first level of Kirkpatrick’s model, the statements were rated 

category 4 or 5 in 90% of cases, showing the students’ high rate of satisfaction with the educational 

intervention. In the second level of Kirkpatrick’s model, over 87% of responses were category 4 or 5 for all the 

statements, showing high levels of learning. In the third level of Kirkpatrick’s model, the mode of the 

responses to all the statements were 4 or 5, showing that a satisfactory change had occurred in the routine 

and in the behavior of these professionals following the intervention. Conclusions: the present study 

consisted of the development of a specialization course in management in oncology using a blended learning 

approach aimed at health professionals from the Brazilian state of Pernambuco and using the ADDIE model. 

The educational intervention proved satisfactory as evaluated using the first three levels of Kirkpatrick’s 

evaluation model, confirming that blended learning can be used as a teaching approach in continued 

education at postgraduate level, with excellent levels of client satisfaction. Furthermore, active 

methodologies can be used in postgraduate teaching, with a high level of student satisfaction. 

KEYWORDS: continuing education;professional practice management;health management;health 

education;distance learning 
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RESUMO: Introdução: no Brasil, foi vivenciado um rápido processo de dispersão de dois novos arbovírus para 

as Américas: o vírus Chikungunya, introduzido em julho/agosto de 2014, e o Zika vírus (ZIKV), possivelmente 

introduzido no mesmo período durante a Copa do Mundo Brasil 2014. Na Paraíba, o aumento dos casos de 

microcefalia reportados no final do mês de outubro do 2015, despertou o interesse pelas pesquisas sobre o 

vírus, suas manifestações clínicas, a relação com outras doenças semelhantes e os desfechos materno-fetais 

decorrentes da infecção por ZIKV. Objetivo: descrever os desfechos gestacionais e perinatais em casos de 

Síndrome Congênita de Zika (SCZ). Métodos: estudo de coorte prospectivo e retrospectivo envolvendo 102 

pares de mães e fetos/crianças com SCZ. Foi realizada pesquisa do Zika em líquido amniótico, urina e/ou 

sangue materno, sangue do cordão e fragmento de placenta do recém-nascido (RN), além de exames de 

neuroimagem.  Foi  realizada  a  análise  descritiva  das  variáveis,  o  teste  qui-quadrado  foi  utilizado  para 

comparar a presença de sintomas entre o braço prospectivo e o retrospectivo e o teste de Mann-Whitney foi 

usado para comparar o número de ultrassonografias obstétricas realizadas quando o diagnóstico 
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intrauterino foi ou não realizado. Resultados: a maioria das gestantes tinha baixa condição socioeconômica 

e cerca de 82% eram atendidas no serviço público de saúde. Quase todas conheciam o Zika antes de 

engravidar e tinham criadouros do mosquito nos arredores da residência, com contato com mosquito e a 

maioria tinha exantema presente no primeiro trimestre (68,5%). O diagnóstico intrauterino foi realizado em 

52,9% e amniocentese foi realizada em 19 gestantes. A RT-PCR foi positiva 57,9% dos casos em que foi 

realizada amniocentese. O diagnóstico materno de Zika foi presumido em 59,8% dos casos. O diagnóstico 

intrauterino através da ultrassonografia obstétrica foi realizado 57,2% das mulheres. O principal achado 

ultrassonográfico durante a gestação foi a ventriculomegalia, seguido por microcefalia, calcificações 

subcorticais e/ou em núcleos da base, alterações de fossa posterior, artrogripose e disgenesia de corpo 

caloso. A infecção urinária foi a morbidade mais observada na gestação, seguida da anemia e hipertensão. 

Parto vaginal foi a via de nascimento mais frequente com 53,9% das mulheres. Todos os bebês nasceram 

vivos, a mediana de idade gestacional ao nascer foi 39 semanas, porém houve 15,7% de prematuridade. A 

média do perímetro cefálico foi de 30,0 2,3 cm, com 66% dos casos sendo classificados como microcefalia e 

artrogripose foi observada em 10 casos (9,8%). Complicações neonatais foramencontradas em 28,4% dos 

casos, sendo o desconforto respiratório observado em 23,3%, com 3,9% dos casos necessitando de 

manobras de ressuscitação e 15,7% de internação em unidade de terapia intensiva (UTI). Houve nove óbitos 

neonatais (8,8%). Conclusão: caracteriza-se uma coorte de gestantes de baixa renda, atendida pelo sistema 

público de saúde, em que o diagnóstico de SCZ foi na maior parte dos casos presumido pelos achados 

ultrassonográficos. A frequência de prematuridade e de complicações neonatais foi elevada. Apesar de 

apresentar uma frequência alta, a microcefalia não esteve presente em todos os casos de SCZ, devendo o 

diagnóstico da síndrome levar em consideração os achados intracranianos. A mortalidade neonatal foi 

elevada, quase 10%. 

PALAVRAS-CHAVE: zika vírus;infecção por zika vírus;anormalidades congênitas;gravidez;dano 

cerebral;microcefalia 

ABSTRACT: Introduction: In Brazil, a rapid dispersal process of two new arboviruses was observed in the 

Americas:  the  Chikungunya  virus,  introduced  in  July  /  August  2014,  and  the  Zika  virus  (ZIKV),  possibly 

introduced  in  the  same  period  during  the  World  Cup  Brazil  2014.  In  Paraíba,  the  increase  in  cases  of 

microcephaly reported at the end of October 2015 aroused interest in research on the virus, its clinical 

manifestations, its relationship with other similar diseases and the maternal-fetal outcomes resulting from 

the infection by ZIKV. Objective: to describe gestational and perinatal outcomes in cases of Congenital Zika 

Syndrome (CZS). Methods: prospective and retrospective cohort study involving 102 pairs of mothers and 

fetuses / children with CZS. Zika's research was performed on amniotic fluid, urine and / or maternal blood, 

cord blood and placenta fragment from the newborn (RN), as well as neuroimaging tests. A descriptive 

analysis of the variables was performed, the chi-square test was used to compare the presence of symptoms 

between the prospective arm and the retrospective arm, and the Mann-Whitney test was used to compare 

the   number   of   obstetric   ultrasonograms   performed   when   the   intrauterine   diagnosis   was   or   not 

performed.Results:  most  of  the  pregnant  women  had  low  socioeconomic  status  and  about  82%  were 

attended to in the public health service. Almost all of them knew Zika prior to becoming pregnant and had 

mosquito breeding sites in the vicinity of the house, with mosquito contact and most had rash present in the 

first trimester (68.5%). Intrauterine diagnosis was performed in 52.9% and amniocentesis was performed in 

19 pregnant women. RT-PCR was positive in most cases where amniocentesis was performed (57,9%). The 

maternal  diagnosis  of  Zika  was  generally  presumed  (59,8%).  Intrauterine  diagnosis  through  obstetric 

ultrasonography  was  performed  in  most  women  (57,2%).  The  main  ultrasonographic  findings  during 

pregnancy were ventriculomegaly, followed by microcephaly, subcortical and / or basal nuclei calcifications, 

posterior fossa alterations, arthrogryposis, and corpus callosum dysgenesis. Urinary tract infection was the 

most observed morbidity during pregnancy, followed by anemia and hypertension. Vaginal birth was the 

most frequent mode of delivery (53,9%). All the babies were born alive, the median gestational age at birth 

was 39 weeks, but there was 15.7% of prematurity. The mean head circumference was 30.0 ± 2.3 cm, with 

66% of the cases classified as microcephaly and arthrogryposis was observed in 10 cases (9.8%).Neonatal 

complicationswerefound in 28.4%, withrespiratorydiscomfortobserved in 23.3%, 3.9% ofthe cases requiring 

neonatal resuscitationand 15.7% hospitalization in an intensivecareunit.There were nine neonatal deaths 

(8.8%).  Conclusion:  a  cohort  of  low-income  pregnant  women,  assisted  by  the  public  health  system,  is 

characterized in which the diagnosis SCZ was in most cases presumed by ultrasonographic findings. The 

frequency of prematurity and neonatal complications was high. In spite of presenting a high frequency, 

microcephaly was not present in all cases of CZS, and the diagnosis of the syndrome should take into 

account intracranial findings. Neonatal mortality was high, almost 10%. 

KEYWORDS: zikaVírus;zika virus Infection;congenital abnormalities;pregnancy;brain injuries;microcephaly 
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EFETIVIDADE E SEGURANÇA DA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL CONTENDO LOPINAVIR/RITONAVIR, 

ATAZANAVIR/RITONAVIR, EFAVIRENZ OU DOLUTEGRAVIR COMO PRIMEIRA LINHA DE TRATAMENTO EM 

ADULTOS VIVENDO COM HIV 

Autor: MARINA GABRIELLA PEREIRA DE ANDRADA MAGALHAES 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: TESE Data da DEFESA: 10/12/2019 

RESUMO: Introdução: o principal objetivo da terapia antirretroviral (TARV) é alcançar e sustentar a supressão 

viral,  além  de  prevenir  a  progressão  para  a  aids.  Entretanto,  o  HIV  pode  se  tornar  resistente  aos 

antirretrovirais (ARV) e estas drogas também podem apresentar perfis de toxicidade que afetam o risco e/ou 

controle  de  comorbidades  e  a  adesão  ao  tratamento,  fazendo-se  necessário  monitoramento  constante 

dessas alterações. Nesta tese estão apresentados dois estudos. Objetivo: Avaliar a efetividade e segurança da 

TARV contendo lopinavir/ritonavir, atazanavir/ritonavir, efavirenz ou dolutegravir como primeira linha de 

tratamento em adultos com infecção pelo HIV, acompanhados em um serviço de referência em Pernambuco, 

de 1996 a 2018. Método: foram realizados dois estudos observacionais retrospectivos por meio da análise de 

prontuários e sistema de informação laboratorial de indivíduos adultos vivendo com HIV-1, acompanhados 

em um serviço de atendimento especializado no Recife, Pernambuco, Brasil. Resultados do primeiro estudo: 

foram avaliados 264 pacientes que iniciaram a TARV entre 1996 e 2018, para os quais os regimes de contendo 

LPV/r, ATV/r, EFV e DTG foram efetivos na supressão viral (87,3%) e no aumento dos linfócitos T CD4+ (LT 

CD4+), acima de 500 células/mm³ em 63,0% dos pacientes. Em relação aos efeitos adversos, pelo menos uma 

reação adversa relacionada à TARV ocorreu em 38,0% dos pacientes e pode-se verificar que os pacientes que 

utilizaram esquemas contendo DTG apresentaram menor risco de efeitos adversos comparado aos demais 

ARV (RR 0,11, IC95% [0,04 – 0,29], p < 0,001). Resultados do segundo estudo: foram avaliados 1359 indivíduos 

durante um período de 15 anos (2000 a 2015) e foi observada uma prevalência de 32,8% de falha virológica. 

Os regimes ARV contendo inibidores da protease obtiveram falha entre 30% e 40%, enquanto os regimes 

contendo inibidores da transcriptase reversa não análogos do nucleosídeo falharam de 18% a 45% das 

vezes. A maioria dos pacientes genotipados apresentou resistência ao tratamento com nevirapina (72,7%), 

EFV (68,2%) e lamivudina (65,2%). Em contraste, apenas 4,6% dos pacientes apresentaram resistência ao 

LPV/r e 9,1% apresentaram resistência ao ATV/r. Dos pacientes que apresentaram falha virológica, apenas 

20,9% teve a genotipagem realizada. Conclusão: Os ARV estudados apresentaram efetividade terapêutica 

semelhante,   entretanto,   o   DTG   demonstrou   uma   tolerabilidade   superior   aos   ARV   preconizados 

anteriormente nas recomendações brasileiras. Contudo, ambos os estudos evidenciaram que a adesão ao 

uso da TARV foi um fator de proteção independente para a efetividade do tratamento. 

PALAVRAS-CHAVE: infecções por HIV, antirretrovirais, efeitos colaterais e reações adversas relacionados a 

medicamentos 

ABSTRACT: The main goal of antiretroviral therapy (ART) is to achieve and sustain viral suppression and 

prevent progression to AIDS. However, HIV can become antiretroviral (ARV) resistant and may also have 

toxicity profiles that affect the risk and / or control of comorbidities and adherence to treatment, requiring 
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constant monitoring of these changes. In this thesis two studies are presented. Objective: To evaluate the 

effectiveness and safety of ART containing lopinavir / ritonavir, atazanavir / ritonavir, efavirenz or 

dolutegravir as a first line of treatment in HIV-infected adults followed up at a referral service in Pernambuco 

from 1996 to 2018. Method: Two retrospective observational studies were conducted through analysis of 

medical records and laboratory information system of adult individuals living with HIV-1, followed up at a 

specialized care service in Recife, Pernambuco, Brazil. Results of the first study: 264 patients who started ART 

between 1996 and 2018 were evaluated for whom the regimens containing LPV / r, ATV / r, EFV and DTG were 

effective in viral suppression (87.3%) and increased CD4+ T lymphocytes (CD4+), above 500 cells / mm³ in 

63.0% of patients. Regarding adverse effects, at least one ART-related adverse reaction occurred in 38.0% of 

the patients and we can see that ART DTG presented a lower risk of adverse effects compared to the other 

ARVs (RR 0.11, 95% CI [0.04 - 0.29], p <0.001). Results of the second study: 1359 individuals were evaluated 

over a 15-year period (2000-2015) and a 32.8% prevalence of virologic failure was observed. ARV regimens 

containing protease inhibitors failed between 30% and 40%, while regimens containing non-nucleoside 

analog reverse transcriptase inhibitors failed 18% to 45% of the time. Most patients who underwent viral 

genotyping showed resistance to nevirapine (72.7%), EFV (68.2%) and lamivudine (65.2%) treatment. In 

contrast, only 4.6% of patients had resistance to LPV / r and 9.1% had resistance to ATV / r. Of the patients 

with virologic failure, only 20.9% had genotyping performed. Conclusion: The studied ARVs presented similar 

therapeutic effectiveness; however, the DTG showed a higher tolerability to the ARVs previously 

recommended in the Brazilian recommendations. However, both studies showed that adherence to ART use 

was an independent protective factor for treatment effectiveness. 

KEYWORDS:  HIV  Infections,  Antiretrovirals,  Adverse  Effects  and  Drug-Related  Side  Effects  and  Adverse 

Reactions 
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EPIDEMIOLOGIA DOS PACIENTES COM DISSECÇÃO DE AORTA AGUDA TIPO A, ATENDIDOS EM CENTRO DE 

REFERÊNCIA EM CARDIOLOGIA DE PERNAMBUCO EM 2016 E 2017 

Autor: PABLO CESAR LUSTOSA BARROS BEZERRA 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 26/04/2019 

RESUMO:  As  doenças  da  aorta  estão  entre  as  doenças  cardiovasculares  mais  importantes,  a  taxa  de 

mortalidade global por doenças compreendidas entre aneurismas e dissecções de aorta foi estimada em 

2,78/100.000 pessoas, no ano de 2010, sendo observada maior mortalidade entre os homens do que entre as 

mulheres. A dissecção aguda da aorta tipo A cursa com uma mortalidade de 50% nas primeiras 48h se não 

operado. OBJETIVOS: Avaliar o perfil epidemiológico dos pacientes com dissecção de Aorta tipo A aguda em 

hospital de referência em cardiologia. MÉTODO: Foi realizado um estudo do tipo transversal retrospectivo, no 
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PROCAPE com 24 pacientes que estiveram internados no período de 1/1/2016 à 31/12/2017 com diagnóstico 

confirmado de dissecção aguda de Aorta tipo A. RESULTADO: Foram avaliados 24 pacientes, destes, 20 

(83,3%) foram submetidos a cirurgia e 4 (16,7%) não foram operados. Entre os que foram operados 10 (50%) 

foram a óbito e 10 (50%) receberam alta hospitalar, e entre os que não foram operados, todos foram a óbito, 

com p=0,114 através do Teste Exato de Fisher. O gênero masculino predominou com 79,2% (n=19) dos casos, 

86,7% (n=13) apresentavam IMC>25Kg/m2, a dor torácica foi encontrada em 91,7% (n=22), a insuficiência 

renal estava presente em 45,8% (n=11) dos casos. A hipertensão predominou em 91,7% (n=22) e o principal 

exame realizado foi Angiotomografia de aorta em 79,2% (n=19) dos casos. CONCLUSÃO: O estudo apresentou 

uma casuística pequena, impossibilitando a associação dos fatores, apesar do serviço ser considerado de 

referência e de alto volume cirúrgico. É possível que o retardo para se chegar ao serviço e a realização de 

mais exames de imagem invasivos, com uso de contraste, tenha agravado mais os pacientes com alta taxa de 

insuficiência renal, e tenham sido decisivos para o aumento da letalidade neste estudo, porém mais estudos 

são necessários. 

PALAVRAS-CHAVE: dissecção aórtica;aneurisma;dissecção 

ABSTRACT: Aortic diseases are among the most important cardiovascular diseases; the overall mortality rate 

due to diseases comprised between aneurysms and aortic dissections has been estimated at 2.78 / 100.000 

persons in 2010, with a higher mortality rate among men than among women. The Acute type A Aortic 

Dissection presents with a 50% mortality in the first 48 hours if not operated. OBJECTIVES: To evaluate the 

epidemiological profile of patients with Acute type A Aortic Dissection at a referral hospital in cardiology. 

METHODS: A retrospective cross-sectional study was performed at PROCAPE with 24 patients hospitalized 

from 1/1/2016 to 12/31/2017 with a confirmed diagnosis of Acute type A Aortic Dissection. RESULTS: Twenty- 

four patients, of these, 20 (83.3%) underwent surgery and 4 (16.7%) were not operated. Among those who 

underwent surgery, 10 (50%) died and 10 (50%) were discharged, and among those who did not underwent 

surgery, all died, with p=0.114 (Fisher's Exact Test). The male gender predominated with 79.2% (n=19) of the 

cases, 86.7% (n=13) presented BMI>25 kg/m2, chest pain was found in 91.7% (n = 22), renal failure was 

present in 45.8% (n = 11) of the cases. Hypertension predominated in 91.7% (n = 22) and the main exam was 

aortic angiotomography in 79.2% (n = 19) of the cases. CONCLUSION: The study presented a small casuistry, 

making it impossible to associate the factors, although the service was considered a reference and a high 

surgical volume center. It is possible that the delay in arriving at the service and the accomplishment of more 

invasive  imaging  with  the  use  of  contrast  has  further  aggravated  patients  with  a  high  rate  of  renal 

insufficiency and have been decisive for the increase of lethality in this study, more studies are needed. 

KEYWORDS: Aneurysm;Dissecting;Aortic dissection 
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RESUMO: Cenário: O câncer é uma doença do envelhecimento, aproximadamente 60% dos casos de câncer 

acontecem nessa etapa da vida, além de 70% de todas as mortes por câncer ocorrerem em pessoas com 65 

anos ou mais. Hospitalização durante o tratamento de um paciente oncológico pode acontecer de forma 
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planejada ou não planejada, podendo estar relacionada aos sintomas da doença neoplásica e a sua evolução 

natural, à natureza de alguns procedimentos a serem ofertados, às complicações do tratamento 

antineoplásico e à própria organização do serviço de saúde. Hospitalizações de pacientes oncológicos são 

comuns e caras e, se não planejadas, podem interromper o tratamentoantitumoral. Objetivos: Determinar os 

fatores associados a hospitalização não planejada em pacientes idosos com câncer no trato gastrointestinal 

(TGI) e desenvolver um escore clínico-prático para determinar a probabilidade deste evento. Métodos: 

Estudo de coorte prospectivo, com grupo de comparação interno. A população do estudo foi composta por 

idosos com câncer no TGI e excluídos indivíduos com outros tipos de câncer e aqueles submetidos à 

tratamento oncológico prévio. O desfecho avaliado foi hospitalização não planejada (HNP). As variáveis 

preditoras foram: tipo de câncer do TGI, presença de metástase, histórico e risco de queda, estado 

nutricional, grau de atividade física, grau de mobilidade, presença de comorbidades, funcionalidade e 

anemia. Foi realizada uma análise bivariada, para verificar possíveis associações de fatores 

sociodemográficos e clínicos com a ocorrência de HNP, seguida de análise multivariada, usando regressão 

logística, utilizando o teste de Wald para a avaliação dos efeitos independentes dos fatores com valor p < 

0.20, na análise bivariada. O teste de Hosmer-Lemeshow foi utilizado para julgar a bondade do ajuste do 

modelo de regressão logística multivariadofinal. Resultados e Discussão: Nos 336 idosos acompanhados, a 

frequência de HNP foi de 86/336 pacientes (25,6%). Na análise multivariada, as variáveis que permaneceram 

associadas a HPN foram: doença metastática ao diagnóstico (OR: 3.04; IC 95%: 1.67- 5.52; p<0.001), 

incapacidade para autocuidado ou trabalho (OR= 3.11; IC 95%: 1,51- 5.06; p<0.001) e presença de anemia 

(OR=3.11; IC 95%: 1.41-6.87; p=0.005). Observou-se que se estes três fatores estavam presentes, a 

probabilidade estimada de HNP foi 56.7%, por outro lado, quando nenhum destes fatores estavam 

presentes, a probabilidade estimada de HNP caiu para 4.8% e quando apenas um dos fatores estava 

presente a probabilidade estimada de HNP variou de 12.2% a 13.5%. Na população idosa, HNP é um 

problema de saúde que merece discussão pois estão associadas a vários eventos adversos, que afetam não 

só a saúde e a qualidade de vida dos pacientes, mas também os custos com a assistência àsaúde. Conclusão: 

a presença de metástase, a anemia e alteração na funcionalidade foram as variáveis associadas à HNP em 

idosos com câncer no tratogastrointestinal. 

PALAVRAS-CHAVE: Envelhecimento. Câncer gastrointestinal.Hospitalização. 

ABSTRACT:  Cancerisanagingdisease,  approximately  60%  ofcancer  cases  occur  in  thisstageoflife,  and  70% 

ofallcancerdeathsoccur in  people   65 yearsorolder. Hospitalizationduringthetreatmentof   a 

cancerpatientcanoccur    in       a    plannedorunplannedmanner, 

andmayberelatedtothesymptomsoftheneoplasticdiseaseandits  naturalevolution, thenatureof some 

procedures  tobeoffered,  thecomplicationsoftheantineoplastictreatmentandtheorganizationofthehealth 

Service. Hospitalizationsofcancerpatients  are  common andexpensiveand, ifunplanned, 

candisruptantitumortreatment.Aim:  To  determine  thefactorsassociatedwithunplannedhospitalization  in 

elderlypatientswithcancerofthe    gastrointestinal    tract    (GIT).    Methods:    Observational,    longitudinal, 

prospectivecohortstudywithinternalcomparisongroup. The studypopulationconsistedof 336 elderly (over 60 

years)  withcancer  in  the  GIT  andexcludedindividualswithothertypesofcancerandthosesubmittedto  prior 

cancertreatment. Variablesevaluated:   unplannedhospitalization   (UH), typeofcancerofthe   GIT, 

presenceofmetastasis,  historyandriskoffall,  nutritional  status,  degreeofphysicalactivity,  degreeofmobility, 

presenceofcomorbidities,        functionalityand     anemia.      A 

bivariateanalysiswasperformedtoverifypossibleassociationsofsociodemographicandclini 

calfactorswiththeoccurrenceof   UH.   Fromtheresultsofthisbivariateanalysis,    a 

multivariateanalysisusinglogisticregressionwasused,      usingthe     Wald 

testtoevaluatetheindependenteffectsofthe  factorswith  p  value<0.20,  in  thebivariateanalysis.  The  Hosmer- 

Lemeshowtestwasusedtojudgethegoodnessoffitofthe           final           multivariatelogisticregressionmodel. 

ResultsandDiscussion: 91 patientswereincluded in thegroupthathad UH and 245 in thegroupwithout UH. The 

frequencyof         UH         was         86/336         patients         (25.6%).         In         themultivariateanalysis, 

thevariablesthatremainedassociatedwith  UH  were:  metastasis  (OR:  3.04,  95%  CI:  1.67-5.52,  p  <0.001), 

incapacity for self-careorwork (OR = 3.11, 95% CI: 1, (OR = 3.11, 95% CI: 1.41-6.87, p = 0.005). It waspossibleto 

observe thatwhenthesethreefactorswerepresenttheestimatedprobabilityof UH was 56.7%; ontheotherhand, 

whennoneofthesefactorswerepresent, theestimatedprobabilityof UH droppedto 4.8% 

andwhenonlyoneofthefactorswerepresenttheprobabilityof UH rangedfrom 12.2% to 13.5%. In 

theelderlypopulation, UH is a healthproblemthatdeservesdiscussionbecausethey are associatedwithseveral 

adverse events, whichaffectnotonlythehealthandqualityoflifeofthepatients, butalsothecostsofhealthcare. 

Conclusion: it waspossibletoverify, aftermultivariateanalysis, thatpresenceofmetastasis, anemia 

andalteredfunctionalitywerethevariablesassociatedwith       UH       in       theelderlywithcancerin      the 

gastrointestinaltract. 

 



https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/coleta_online/relatorios/conferencia/formRelatorio.jsf 23/37  

 

KEYWORDS: Elderly. Gastrointestinal neoplasms. Hospitalization   

Volume: 1 PÁGINAS: 133 Idioma: PORTUGUES 

Biblioteca DEPOSITADA: ANA BOVE 

Área de Concentração: Investigação epidemiológica, clínica e cirúrgica 

Linha de PESQUISA: ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS, CLÍNICOS E CIRÚRGICOS NA SAÚDE DO ADULTO E IDOSO 

Projeto de PESQUISA: COORTE DE ONCOGERIATRIA 

Orientador: FLAVIA AUGUSTA DE ORANGE LINS DA FONSECA E SILVA 

O orientador principal COMPÔS a banca do DISCENTE? Sim 

BANCA EXAMINADORA  

Nome 

  
Categoria 

 

CARLA RAMERI ALEXANDRE SILVA DE AZEVEDO PARTICIPANTE EXTERNO 

FLAVIA AUGUSTA DE ORANGE LINS DA FONSECA E SILVA DOCENTE 

GUILHERME JORGE COSTA PARTICIPANTE EXTERNO 

MARIA JULIA GONCALVES DE MELLO DOCENTE 

SUELY ARRUDA VIDAL DOCENTE 

FINANCIADORES  

CNPJ/Código Governamental 

Internacional 

 
DESCRIÇÃO 

  

Número de 

MESES 

24.566.440/0001-79 FUNDAÇÃO DE AMPARO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

48 

FATORES PROGNÓSTICOS E DESFECHOS PERINATAIS NA RESTRIÇÃO DE CRESCIMENTO FETAL DE INÍCIO 

PRECOCE POR INSUFICIÊNCIA PLACENTÁRIA EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA 

Autor: SILVIA DE LOURDES DUTRA LORETO FAQUINI 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 26/12/2019 

RESUMO: Introdução: a finalidade da avaliação fetal é identificar gestações de risco para eventos adversose 

assim contribuir com a condução clínica evitando desfechos desfavoráveis. Em gestações complicadas por 

restrição de crescimento intrauterino (RCIU) de início precoce em consequência à disfunção placentária, o 

feto pode ser comprometido em suas funções vitais de forma irreversívelcom risco de óbito perinatal. A 

disfunção   placentária   pode   ser   detectada,   de   forma   precoce,   por   anormalidades   nos   índices 

dopplervelocimétricos materno, placentário e fetal. O momento da interrupção da gestação é um grande 

dilema, pois conduta ativa resulta em neonatos extremamente prematuros com elevada morbidade e risco 

de óbito neonatal. Enquanto a conduta expectantepode levar à deterioração da condição fetale risco de 

óbito  intrauterino.  Objetivo:  determinar  os  principais  fatores  prognósticos  e  os  desfechos  perinatais 

associados ao óbito em casos deRCIU de início precoce por insuficiência placentária. Métodos: foi realizado 

umestudo de coorte retrospectiva no Setor de Medicina Fetal do Centro de Atenção à Mulher do Instituto de 

Medicina Integral Prof. Fenando Figueira (IMIP). O estudo incluiu gestantes com diagnóstico de RCIU de início 

precoce(< 32ª semana) no período de 2012 a 2017, sendo excluídas os casos com diagnóstico de gravidez 

múltipla, malformação fetal, cromossomopatias,síndromes ou infecções congênitas e rotura prematura de 

membranas. Para a associação da variável dependente (óbito perinatal) com as variáveis independentes 

(características   biológicas,   sociodemográficas,   clínicas,   ultrassonográficas   e   dopplervelocimétricas, 

antecedentes,indicadores do parto, parto e resultados neonatais) foi realizada uma análise bivariada e após 

multivariada e calculado a razão de Odds (OR) e seu intervalo de confiança (IC) a 95%,sendo adotado um 

nível de significância de 5%. A curva ROC foi construída para as variáveis: índice de líquido amniótico no 

diagnóstico da RCIU, tempo entre o diagnóstico da artéria umbilical (AU) resistente, zero ou reversa e o 

parto,  tempo  entre  o  diagnóstico  do  ducto  venoso(DV)  resistente  ou  zero/  reverso  e  o  parto,  idade 

gestacional (IG) no parto, peso do recém-nascido (RN) eíndice de pulsatilidade das AU e DV no último exame 

antes do parto. Tambémfoi calculado a sensibilidade, especificidade e o valor preditivo positivo e negativo 

do  modelo  ajustado  determinado  pela  análise  de  regressão  logística,  para  predição  de  risco  de 

óbito.Resultados:foram  incluídas  no  estudo  198  gestações,  das  quais  89  (44,9%)  evoluíram  para  óbito 

perinatal. AIG e o peso no parto se associaram com o óbito perinatal, tendo o risco de óbito diminuído a 

partir de 29,5 semanas e 805 gramas. A dopplervelocimetria da AU com diástole zero ou reversa (RR 1,48, 

IC95% 1,09-2,03, p=0,01 e RR 1,87, IC95% 1,40- 2,48, p<0,001, respectivamente) e doDV zero/reverso (RR 1,69, 

IC95% 1,26-2,26, p=0,004) mostraram um aumento do risco para o óbito perinatal. Observou-se um menor 

risco de óbitoquando o parto foi indicado por alteração à dopplervelocimetriae/ou no perfil biofísico fetal, 
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RR 0,66, IC95% 0,48-0,90, p=0,009 e RR 0,50, IC95% 0,28-0,91, p=0,007 respectivamente. Entre as variáveis 

pós-natais, o escore de Apgar menor que sete no primeiro e quinto minutos, necessidade de unidade de 

terapia intensiva neonatal, hipoglicemia, hipotermia, desconforto respiratório do RN,necessidade de 

ventilação mecânica assistida (VMA) ehemorragia pulmonar elevaram o risco de óbitoneonatal. Após a 

análise multivariada observou-se que o peso ao nascimento abaixo de 800g (OR 14,73, IC95% 4,13-52,54, p< 

0,001) e necessidade de ventilação mecânica assistida (VMA) (OR 24,56, IC95% 5,58-108,08, p< 0,001) 

permaneceram associadas ao óbito neonatal. Enquanto o uso do Halo no pós-natal apresentou-se como 

fator protetor (OR 0,09, IC95% 0,02–0,39, p=0,001).A sensibilidade e especificidade desse modelo ajustado foi 

de 93% e 85% (área ROC 0,94; IC95% 0,89-0,98), respectivamente.Conclusão: os fatores prognósticos para o 

óbito perinatal, nos fetos comRCIU de início precoce forampeso ao nascimento abaixo de 800g, IG no parto 

abaixo de 30 semanas e necessidade de VMA como fatores de risco e o uso do Halo como fator protetor. 

Dessa forma, busca-se auxiliar os profissionais de saúde na difícil decisão do melhor momento para o parto, 

melhorando a assistência perinatal. 

PALAVRAS-CHAVE: Retardo de crescimento fetal;Insuficiência placentária;Ultrassonografia doppler;Artérias 

umbilicais;Resultado da gravidez. 

ABSTRACT: Introduction:The purpose of fetal assessment is to identify pregnancies at risk for adverse events 

and thus contribute to clinical management by avoiding unfavorable outcomes. In pregnancies complicated 

by early-onset intrauterine growth restriction (IUGR) as a result of placental dysfunction, the fetus may be 

irreversibly impaired in its vital functions with risk of perinatal death. Placental dysfunction can be detected 

early  on  by  abnormalities  in  maternal,  placental  and  fetal  doppler  velocimetry  indices.  The  timing  of 

termination  of  pregnancy  is  a  major  dilemma  because  active  conduct  results  in  extremely  premature 

neonates  with  high  morbidity  and  risk  of  neonatal  death.  While  expectant  management  may  lead  to 

deterioration  of  the  fetal  condition  and  risk  of  intrauterine  death.Objective:  To  determine  the  main 

prognostic  factors  and  perinatal  outcomes  associated  with  death  in  cases  of  early-onset  IUGR  due  to 

placental insufficiency. Methods:A retrospective cohort study was conducted in the Fetal Medicine Sector of 

the Center for Women's Care at the Professor Fernando Figueiras Institute of Integral Medicine (IMIP). The 

study included pregnant women diagnosed with early-onset IUGR (<32 weeks) from 2012 to 2017, excluding 

cases diagnosed with multiple pregnancy, fetal malformation, chromosomopathies, syndromes or congenital 

infections, and premature rupture of membranes. For the association of the dependent variable (perinatal 

death)  with  the  independent  variables  (biological,  sociodemographic,  clinical,  ultrasound  and  doppler 

velocimetry  characteristics,  antecedents,  indicators  of  childbirth,  childbirth  and  neonatal  outcomes),  a 

bivariate and multivariate analysis was performed and the ratio of Odds (OR) and its 95% confidence interval 

(CI), with a significance level of 5% being adopted. The ROC curve was constructed for the variables: amniotic 

fluid index in the diagnosis of IUGR, time between diagnosis of resistant, zero or reverse umbilical artery (AU) 

and delivery, time between diagnosis of resistant, zero or reverse venous duct (VD)and delivery, gestational 

age (GA) at delivery, newborn weight (NB) and pulsatility index of UA and VD at the last examination before 

delivery. Sensitivity, specificity, and positive and negative predictive value of the adjusted model determined 

by  logistic  regression  analysis  were  also  calculated  to  predict  death  risk.Results:  198  pregnancies  were 

included in the study, of which 89 (44.9%) evolved to perinatal death. GA and birth weight were associated 

with perinatal death, and the risk of death decreased from 29.5 weeks and 805 grams. Dopplervelocimetry of 

UA with zero or reverse diastole (RR 1.48, 95% CI 1.09-2.03, p = 0.01 and RR 1.87, 95% CI 1.40-2.48, p <0.001, 

respectively) and zero/ reverse DV (RR 1.69, 95% CI 1.26-2.26, p = 0.004) showed an increased risk for perinatal 

death. A lower risk of death was observed when delivery was indicated by changes in Doppler velocimetry 

and / or fetal biophysical profile, RR 0.66, 95% CI 0.48-0.90, p = 0.009 and RR 0.50, 95% CI. % 0.28-0.91, p = 

0.007 respectively. Among postnatal variables, the Apgar score below seven in the first and fifth minutes, 

need for neonatal intensive care unit, hypoglycemia, hypothermia, respiratory distress of the newborn, need 

for assisted mechanical ventilation (VMA) and pulmonary hemorrhage increased risk of neonatal death. After 

multivariate analysis it was observed that birth weight below 800g (OR 14.73, 95% CI 4.13-52.54, p <0.001) 

and need for assisted mechanical ventilation (VMA) (OR 24.56, 95% CI 5.58-108.08, p <0.001) remained 

associated with neonatal death. While the use of postpartum Halo was a protective factor (OR 0.09, 95% CI 

0.02–0.39, p = 0.001). The sensitivity and specificity of this adjusted model were 93% and 85% (ROC area 0.94; 

95% CI 0.89-0.98), respectively.Conclusion: the prognostic factors for perinatal death in fetuses with early 

onset IUGR were birth weight below 800g, GA at birth below 30 weeks and need for VMA as risk factors and 

need for Halo as a protective fator. Thus, we seek to assist health professionals in the difficult decision of the 

best time for delivery, improving perinatal care. 

KEYWORDS: Fetal growth retardation, placental insufficiency, doppler ultrasound, pregnancy outcome. 
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RESUMO:  Introdução:  as  arboviroses  são  consideradas  um  importante  problema  de  saúde  pública, 

principalmente nos últimos anos, com o aumento do número dos casos de doença por Chikungunya e de 

Zika no mundo. No Brasil, a epidemia de infecção pelo vírus da Chikungunya (CHIKV) em 2015 afetou várias 

regiões do país. Em Campina Grande, Paraíba, observou-se recém-nascidos, crianças e adolescentes com 

formas atípicas da doença. Objetivo: descrever manifestações atípicas cutâneas e mucosas da infecção por 

Chikungunya (CHIKV) em recém-nascidos, crianças e adolescentes. Métodos:estudo descritivo do tipo de 

série de casos envolvendo crianças hospitalizadas em uma região do interior da Paraíba, nordeste do Brasil, 

durante  epidemia  da  doença,  no  período  de  janeiro  a  setembro  de  2016.  Foram  incluídos  pacientes 

pediátricos menores de 19 anos com manifestações atípicas cutâneas e mucosaspor infecção aguda por 

CHIKV,  e  confirmação  laboratorial  pela  técnica  de  Reação  em  Cadeia  da  Polimerase  precedida  por 

Transcrição Reversa (RT-PCR) ou IgM para CHIKV e ou pacientes com lesões vesículo-bolhosas com história 

de contato intradomiciliar com infecção por CHIKV. Foram excluídos os pacientes com lesões bolhosasauto- 

imunes,   alérgicas   ou   infecciosas   de   outra   origem   previamente   diagnosticadas.   Foram   avaliadas 

características clínicas, laboratoriais e terapêuticas. Os resultados foram apresentados em forma de tabela 

de distribuição, onde as variáveis categóricas foram expressas como números absolutos e percentuais e as 

variáveis numéricas pelas medidas de tendência central (mediana) e de dispersão (mínimo e máximo). 

Resultados:dos 18 casos avaliados com formas atípicas de infecção aguda por CHIKV, 66,6% tinham seis 

meses ou menos de idade. A mediana de idade foi cinco meses, com extremos de um dia a 180 meses, 83,3% 

dos casos não apresentavam comorbidades e a mediana de tempo de internação foi quatro dias, com 

extremos  de  um  a  sete  dias.  As  manifestações  clínicas  mais  frequentes  foram  lesões  vesículo-bolhosas 

(94,4%),  que  progrediram  para  regiões  centrais  do  corpo  e  febre  (77,8%).  Na  fase  de  convalescença 

observaram-se  lesões  cicatriciais  hipocrômicas  (72,2%)  e  hipercrômicas  (66,7%).  Todos  os  pacientes 

receberam antibioticoterapia sistêmica e tratamento dermatológico: triglicerídeo de cadeia média (77,8%) e 

permanganato de potássio (38,9%); analgésicos foram prescritos em 88,8% e hidratação venosa em 61,1% 

dos casos. Nenhum paciente morreu. Conclusões: o estudo evidenciou que a infecção por CHIKV deve ser 

considerada no diagnóstico diferencial de recém-nascidos, crianças e adolescentes febris com manifestações 

cutâneas  e  mucosas,  especialmente  lesões  vesículo-bolhosas,  em  regiões  de  circulação  do  vírus.  O 

tratamento permanece de suporte e atenção deve ser dada para hidratação, analgesia, cuidados com as 

lesões de pele e uso racional de antibioticoterapia. 

PALAVRAS-CHAVE: febre de chikungunya;manifestações cutâneas;recém- 

nascido;criança;adolescente;manifestações atípicas. 

ABSTRACT: Introduction: the arbovirusesare considered an important public health problem, especially in 

recent years, with the increase in the number of cases of Chikungunya disease and Zika in the world. In Brazil, 

the epidemic of the Chikungunya virus infection (CHIKV) in 2015 affected several regions of the country. In 

Campina Grande, Paraíba, newborns, children and adolescents with atypical forms of the disease were 

observed.Objective: To describe atypical cutaneous and mucosal manifestations of chikungunya infection 

 



https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/coleta_online/relatorios/conferencia/formRelatorio.jsf 26/37  

  

(CHIKV) in newborns, children and adolescents hospitalized in a public school hospital in the interior of 

Paraíba, northeastern Brazil.Methods: descriptive study of type number of cases held in a region of the 

interior of northeastern Brazil, during an epidemic of the disease, in the period of January to September 

2016. Pediatric patients under 19 years old with atypical cutaneous and mucosal manifestationsfor acute 

infection for CHIKV were included, and laboratory confirmation by the Polymerase Chain Reaction technique 

preceded by Reverse Transcription (RT-PCR) or IgM for CHIKV and/or patients with vesicular-bullous lesions 

with a history of in-home contact with CHIKV infection.Patients with previously diagnosed autoimune bullous 

lesions, allergic or infectious of another origin were excluded. Clinical, 

laboratoryandtherapeuticcharacteristicswereevaluated. The results were presented in table form of absolute 

and relative frequency distribution. Categorical variables were expressed as absolute and percentage 

numbers and numerical variables by the measures of central tendency (median) and dispersion (minimum 

and maximum).Results: of the 18 cases evaluated with atypical forms of acute infection for CHIKV, 66.6% 

were six months or less. The median age was five months, ranging from zero to 180 months, 83.3% of cases 

did not present comorbidities and the median length of hospital stay was four days, ranging from one to 

seven days. The most frequent clinical manifestations were vesicle-bullous lesions (94.4%), which progressed 

to the central regions of the body and fever (77.8%).In the convalescence phase, hypochromic 

cicatriciallesions were observed (72.2%) and hyperchromic (66.7%) cicatricial lesions were observed. 

Allpatientsreceivedsystemicantibiotictherapyanddermatologicaltreatment: médiumchaintriglyceride 

(77.8%) andpotassiumpermanganate (38.9%); analgesicswereprescribed in 88.8% andvenoushydration in 

61.1% ofthe cases. No patients died.Conclusions: the study evidenced that CHIKV infection should be 

considered in the differential diagnosis of febrile newborns, children and adolescents with cutaneous and 

mucosal manifestations, especially vesicular-bullous lesions, in regions of virus circulation. The treatment 

remains supportive and attention should be given to hydration, analgesia, skin lesion care and rational use of 

antibiotic therapy. 

KEYWORDS: chikungunya fever;skin manifestations;infant, newborn;child;adolescent;atypical manifestations. 
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RESUMO:  Introdução:  As  síndromes  hipertensivas  na  gestação  são  um  importante  problema  de  saúde 

pública no mundo e estão entre as principais causas de morbidade e mortalidade materna. Estima-se que 

seis a 8% das mulheres grávidas apresentam níveis pressóricos acima do normal durante a gestação. Dentre 

os fatores que aumentam o risco de préeclâmpsia, destaca-se a obesidade na gravidez. Na prática clínica 

atual, observa-se o IMC como o método mais utilizado para avaliar a presença de obesidade, entretanto o 

IMC não leva em conta os componentes individuais da composição corporal, portanto as pregas cutâneas 

têm  sido  usadas  para  estimar  o  percentual  de  gordura  corporal  total,  uma  vez  que  elas  medem 
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indiretamente a espessura do tecido adiposo subcutâneo, o qual tem relação direta com a gordura corporal 

total. Objetivo: descrever o perfil clínico, antropométrico e metabólico de gestantes com pré-eclâmpsia (PE) 

admitidas na enfermaria de alto risco de uma maternidade da região Nordeste do Brasil. Métodos: realizou- 

se um estudo observacional, transversal e descritivo na enfermaria de alto risco do Instituto de Saúde Elpídio 

de Almeida – ISEA, Campina Grande – Paraíba. Foram avaliadas as pacientes com diagnóstico de pré- 

eclâmpsia com critérios de gravidade admitidas no período de junho a dezembro de 2018. Foram excluídas 

as pacientes com diagnóstico de admissão de eclâmpsia, diagnóstico de admissão de descolamento 

prematuro de placenta normalmente inserida (DPPNI) e aquelas com diagnóstico ultrassonográfico de feto 

morto na admissão, bem como pacientes com prontuário apresentando dados inconsistentes ou 

incompletos. Foram analisadas variáveis sociodemográficas, obstétricas, clínicas, antropométricas e 

metabólicas; ocorrência de near miss e tempo de hospitalização. A análise estatística foi realizada utilizando 

o programa estatístico de domínio público Epi-Info versão 7.2. (Atlanta, GA). Os dados categóricos foram 

apresentados através de frequências absolutas e relativas; os dados numéricos, através das medidas de 

tendência central (média ou mediana) e de dispersão (desvio padrão ou intervalo interquartil). Resultados: 

foram incluídas na pesquisa 70 mulheres, sendo 72,9% portadoras de pré-eclâmpsia e 27,1% de pré- 

eclâmpsia superposta. As principais alterações relacionadas ao aumento do risco de complicações maternas 

encontradas foram sobrepeso/obesidade (78,5%), hiperglicemia (75,7%) e hipertrigliceridemia (52,7%). A 

frequência de síndrome metabólica foi de 22,9% e o ganho de peso médio durante a gravidez de 9,8Kg. Das 

gestantes 68,3% apresentaram risco de doenças associadas à obesidade, conforme o percentual de gordura. 

Conclusão: a maioria das pacientes admitidas na enfermaria de alto risco com diagnóstico de PE 

apresentava alterações relacionadas a síndrome metabólica, principalmente sobrepeso, hiperglicemia e 

dislipidemia. 

PALAVRAS-CHAVE: gestação;Hipertensão Gestacional;Pré-Eclâmpsia;Antropometria;Síndrome Metabólica. 

ABSTRACT: Objective: To determine the clinical, anthropometric and metabolic profile of pregnant women 

with preeclampsia (PE) admitted to the high-risk ward of a maternity hospital in the Northeast region of 

Brazil. Methods: An observational, cross-sectional and descriptive study was carried out in the high-risk ward 

of the Instituto de Saúde Elpidio de Almeida - ISEA, Campina Grande - Paraíba. The medical records of 

patients admitted from June to December 2018 were reviewed. Patients with a diagnosis of admission of 

eclampsia, diagnosis of admission of abruptio placenta, and those with ultrasonographic diagnosis of fetal 

death on admission were excluded, as well as patients with medical records presenting inconsistent or 

incomplete  data.  Sociodemographic,  biological,  anthropometric  and  obstetric  variables  were  analyzed; 

clinical and metabolic variables, comorbidities at admission; near miss criteria and hospitalization time. 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: A total of 70 women 

were included in the study, 72.9% of whom had preeclampsia and 27.1% had superimposed preeclampsia. 

The main changes related to increased risk of maternal complications were overweight / obesity (78.5%), 

hyperglycemia (75.7%), hypertriglyceridemia (52.7%). The frequency of metabolic syndrome was 22,9% and 

the average weight gain during pregnancy was 9,8Kg. Of the pregnant women, 68,3% presented a risk of 

diseases related to obesity, according to the percentage of fat. Conclusion: Most patients admitted to the 

high-risk  ward  with  a  diagnosis  of  PE  presented  alterations  related  to  the  metabolic  syndrome,  mainly 

overweight, hyperglycemia and dyslipidemia. 

KEYWORDS: pregnancy;Hypertension, Pregnancy-Induced;Pre-Eclampsia;Anthropometry;Metabolic 

Syndrome 
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RESUMO: Introdução: Descrita inicialmente por Kossard em 1994, a alopecia frontal fibrosante (AFF) é um 

tipo  de  alopecia  cicatricial  linfocítica,  caracterizada  pela  recessão  progressiva  da  linha  de  implantação 

frontotemporal do cabelo, geralmente associada com a perda da sobrancelha. As recentes publicações sobre 

o  tema  indicam  provável  aumento  da  incidência  dessa  patologia.  No  entanto,  sua  patogênese  ainda  é 

incerta. Por gerar perda de cabelo, a AFF pode alterar a autoimagem do indivíduo e, consequentemente, 

gerar um impacto negativo na qualidade de vida, podendo ser um fator precipitante para um quadro de 

ansiedade e/ou de depressão. Objetivos: Avaliar o perfil socioepidemiológico, nível de qualidade de vida, 

ansiedade  e  depressão  de  pacientes  com  AFF  atendidos  em  ambulatório  de  referência  em  Recife-PE. 

Métodos: Realizou-se um estudo transversal com amostra por conveniência. Os pacientes passaram por uma 

avaliação clínica, em seguida, foram aplicados os questionários: DermatologyLifeQualityIndex (DLQI) para 

avaliar a qualidade de vida e a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (EHAD) para rastreio de sintomas 

de ansiedade e depressão. O DLQI é um instrumento destinado para avaliar a interferência das doenças 

dermatológicas    na    qualidade    de    vida    do    indivíduo,    composto    por    10    questões,    que 

avaliamosdomíniosfísicos,psicológicoederelaçãopessoal,gerandoumscorede0a    30.    Sua    pontuação    foi 

categorizada em 2 grupos: 0-5 sem impacto na qualidade devida, ≥6 com impacto na qualidade de vida. A 

EHAD consiste em 14 perguntas, sendo sete de ansiedade e sete de depressão, com score de 0-21 para cada 

entidade,  valores  maiores  ou  igual  a  oito  são  indicativos  de  presença  de  sintomas  de  ansiedade  e/ou 

depressão.  A  análise  dos  dados  foi  realizada  pelo  software  Stata  12.0.  Foram  utilizados  os  testes  Qui- 

QuadradoeExatodeFisherparaverificaraassociaçãoentreoimpactonegativoda     qualidade     de     vida,     de 

depressão e de ansiedade com variáveis clínicas. Para fins estatísticos foi considerado valor p < 0,05. Esta 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IMIP (CAAE 85659517.9.0000.5201). Resultados: 

Foi obtida uma amostra de 32 pacientes, com a média de idade de 57,5 anos, sendo 29 mulheres e 3 homens. 

Segundo a classificação de AFF, a maioria era do tipo II e apresentavam perda de pelo em outra parte do 

corpo, além do couro cabeludo e sobrancelhas. As pápulas faciais foram os achados clínicos mais comuns. O 

impacto negativo da qualidade de vida foi observado em 40,6% dos pacientes, os sintomas de ansiedade em 

53% e de depressão em 28%. Os sintomas de ansiedade apresentaram-se associados ao impacto negativo da 

qualidade de vida (p=0,026), assim como o tipo de AFF com os sintomas de depressão (p=0,005). Conclusões: 

AFF parece ter impacto negativo na saúde mental dos pacientes, podendo alterar a qualidade de vida e 

participar  do  aumento  dos  casos  de  ansiedade  e  depressão.  Assim,  uma  avaliação  não  só  clínica,  mas 

também psicológica, com uma equipe multiprofissional, deve serrecomendada. 

PALAVRAS-CHAVE: alopecia;fibrose;ansidedade;depressão;qualidade de vida 

ABSTRACT: Introduction: Initially described by Kossard in 1994, fibrous frontal alopecia (AFF) is a type of 

lymphocytic  scar  alopecia,  characterized  by  the  progressive  recession  of  the  frontotemporal  hair 

implantation  line,  usually  associated  with  eyebrow  loss.  Recent  publications  on  the  subject  indicate  a 

probable  increase  in  the  incidence  of  this  pathology.  However,  its  pathogenesis  is  still  uncertain.  By 

generating hair loss, AFF can alter the individual's self-image and, consequently, generate a negative impact 

on quality of life, which can be a precipitating factor for anxiety and / or depression. Objectives: To evaluate 

the socio-epidemiological profile, level of quality of life, anxiety and depression of patients with AFF treated 

at a referral clinic in Recife-PE. Methods: A cross-sectional study with a convenience sample was performed. 

The patients underwent a clinical evaluation, then the questionnaires were applied: Dermatology Life Quality 

Index (DLQI) to assess quality of life and the Hospital Anxiety and Depression Scale (EHAD) to screen for 

symptoms of anxiety and depression. The DLQI is an instrument designed to assess the interference of 

dermatological diseases on the individual's quality of life, consisting of 10 questions, which assess physical, 

psychological  and  personal  relationship  domains,  generating  a  score  from  0  to  30.  Your  score  was 

categorized into 2 groups : 0-5 without impact on quality due, ≥6 with impact on quality of life. The EHAD 

consists of 14 questions, seven of which are anxiety and seven of depression, with a score of 0-21 for each 

entity, values greater than or equal to eight are indicative of the presence of symptoms of anxiety and / or 
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depression. Data analysis was performed using the Stata 12.0 software. Chi Square and Fisher's Exact tests 

were used to verify the association between the negative impact of quality of life, depression and anxiety 

with clinical variables. For statistical purposes, a value of p <0.05 was considered. This research was 

approved by the IMIP Research Ethics Committee (CAAE 85659517.9.0000.5201). Results: A sample of 32 

patients was obtained, with a mean age of 57.5 years, 29 women and 3 men. According to the AFF 

classification, most were type II and had hair loss in another part of the body, in addition to the scalp and 

eyebrows. Facial papules were the most common clinical findings. The negative impact of quality of life was 

observed in 40.6% of patients, symptoms of anxiety in 53% and depression in 28%. Anxiety symptoms were 

associated with a negative impact on quality of life (p = 0.026), as well as the type of AFF with symptoms of 

depression (p = 0.005). Conclusions: AFF seems to have a negative impact on patients' mental health, which 

may alter the quality of life and participate in the increase in cases of anxiety and depression. Thus, an 

assessment that is not only clinical, but also psychological, with a multidisciplinary team, should be 

recommended. 

KEYWORDS: Alopecia;fibrosis;anxiety;depression;quality of life 
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RESUMO: INTRODUÇÃO: pacientes pediátricos apresentam com mais frequência episódios de dessaturação 

durante a indução de anestesia geral (4-10%). Pressão Positiva Contínua na Via Aérea (CPAP) é um modo 

ventilatório  que  pode  melhorar  a  troca  gasosa  alveolar  nesse  período,  minimizando  a  formação  de 

atelectasia e aumentando a capacidade residual funcional. OBJETIVOS: determinar a efetividade do CPAP 

durante a indução anestésica em prolongar o tempo de apneia seguro (tempo em apneia até que a saturação 

da hemoglobina caia a 95%). MÉTODOS: ensaio clínico, fase III, paralelo, randomizado desenvolvido no 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco com crianças divididas em grupos CPAP e 

Controle  (34  em  cada).  Foram  incluídas  crianças  em  idade  pré-escolar,  estado  físico  I  ou  II,  segundo  a 

sociedade americana de anestesiologistas, submetidas a cirurgia eletiva sob anestesia geral. As variáveis 

estudadas: tempo entre o início da apneia e a queda da saturação periférica da oxihemoglobina (SpO2) a 

95% (T1), tempo para recuperação da SpO2 a níveis pré-apneia (T2), tempo entre o início da apneia e a 

queda da SpO2 a 95% apenas entre os pacientes em que houve queda da SpO2 a 95% (T3), frequência de 

queda da SpO2 a 95% e análise de sobrevida, levando em consideração o tempo até a queda da SpO2 a 95%. 

Na análise estatística, foram utilizados para as variáveis categóricas os testes qui-quadrado de associação 

com correção de Yates e o teste exato de Fisher quando indicado. Também foi calculada a razão de risco (RR) 

como medida do risco relativo e o seu intervalo de confiança a 95%. Em relação às variáveis numéricas, 

foram utilizadas média e desvio-padrão, além do teste t de Student. Para testar a normalidade da amostra, 

foi aplicado o teste de Shapiro-Wilk. Na análise de sobrevida, foi calculada a probabilidade acumulada para 

avaliar as chances que cada individuo do estudo tinha de atingir uma SpO2 de 95% entre o início do estudo 

até um tempo máximo de cinco minutos, utilizando o método de Kaplan-Meier. As curvas de sobrevivência 

foram comparadas usando o teste de log-rank (Mantel-Cox). Foram construídas também curvas para cada 

grupo  com  as  médias  das  SpO2  medidas  a  intervalos  regulares  mediante  o  ajuste  por  um  modelo  de 
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regressão para dados correlacionados que também avaliou a significância do tempo, grupo e a interação 

entre eles. As comparações de médias entre os dois grupos, em um dado tempo, foram realizadas com o 

teste de Wald. Foi considerado significante um p<0,05 RESULTADOS: T1 foi superior no grupo CPAP em 

comparação com o grupo Controle [227,65+84,74 segundos vs. 133,68+70,39 segundos, p<0,0001]. Não houve 

diferença entre os grupos quanto ao T2 [38,65+49,07 segundos vs. 43,12+60,64 segundos, p=0,79], enquanto 

o T3 foi estatisticamente significativo (161,17+61,91 segundos vs. 123,28+58,12 segundos, p=0,038). A análise 

de sobrevida mostrou que a sobrevivência foi superior no grupo CPAP em comparação com o grupo controle 

(teste Log Rank, p = 0,0001). Uma frequência maior de pacientes no grupo CPAP manteve saturação superior 

a 95% [17/34 (50%) vs. 2/34 (5,9%), RR 0,5313, IC95% 0,37-0,75, p<0,0001]. Os valores de saturação em 

medidas repetidas foram superiores no grupo CPAP. CONCLUSÕES: CPAP durante a indução anestésica foi 

efetiva em prolongar o tempo de apneia seguro em crianças submetidas a anestesia geral para cirurgia 

eletiva. 

PALAVRAS-CHAVE: pressão positiva contínua nas vias aéreas;hipóxia;anestesia geral;pediatria. 

ABSTRACT: INTRODUCTION: Pediatric patients have more frequent episodes of desaturation during general 

anesthesia induction (4-10%). Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) is a ventilatory mode that can 

improve alveolar gas exchange during this period, minimizing the formation of atelectasis and increasing 

functional  residual  capacity.  OBJECTIVES:  To  determine  the  effectiveness  of  CPAP  during  anesthetic 

induction in prolonging safe apnea time (apnea time until hemoglobin saturation drops to 95%). METHODS: 

Phase III, randomized, parallel clinical trial developed at the Federal University of Pernambuco’s Teaching 

Hospital with children divided into CPAP and Control groups (34 in each). Preschool children, physical status I 

or II, according to the American Society of Anesthesiologists, who underwent elective surgery under general 

anesthesia were included. The variables studied: time between onset of apnea and decrease in peripheral 

oxyhemoglobin  saturation  (SpO2)  to  95%  (T1),  time  to  recovery  of  SpO2  at  pre-apnea  levels  (T2),  time 

between onset of apnea and 95% SpO2 drop only among patients with a 95% SpO2 drop (T3), 95% SpO2 drop 

frequency, and survival analysis, taking into account the time to 95% SpO2 drop. For statistical analysis, the 

chi-square association tests with Yates correction and Fisher's exact test were used for categorical variables 

when indicated. The risk ratio (RR) was also calculated as a measure of relative risk and its 95% confidence 

interval. Regarding numerical variables, mean and standard deviation were used, in addition to Student's t- 

test. To test the normality of the sample, the Shapiro-Wilk test was applied. In the survival analysis, the 

cumulative probability was calculated to assess the odds that each study subject had to achieve a SpO2 of 

95% from baseline to a maximum of five minutes using the Kaplan- Meier method. Survival curves were 

compared using the log-rank test (Mantel-Cox). Curves were also constructed for each group with SpO2 

averages measured at regular intervals by adjusting by a regression model for correlated data that also 

assessed the significance of time, group and the interaction between them. Mean comparisons between the 

two  groups  at  a  given  time  were  performed  with  the  Wald  test.  A  p  <0.05  was  considered  significant. 

RESULTS: T1 was higher in the CPAP group compared to the Control group [227.65 + 84.74 seconds vs. 133.68 

+ 70.39 seconds, p <0.0001]. There was no difference between groups regarding T2 [38.65 + 49.07 seconds vs. 

43.12 + 60.64 seconds, p = 0.79], while T3 was statistically significant (161.17 + 61.91 seconds vs. 123.28 + 

58.12 seconds, p = 0.038). Survival analysis showed that survival was higher in the CPAP group compared 

with the control group (Log Rank test, p = 0.0001). A higher frequency of patients in the CPAP group 

maintained a saturation greater than 95% [17/34 (50%) vs. 2/34 (5.9%), RR 0.5313, 95% CI 0.37-0.75, p 

<0.0001]. Saturation values in repeated measures were higher in the CPAP group. CONCLUSIONS: CPAP 

during anesthetic induction was effective in prolonging the safe apnea time in children undergoing general 

anesthesia for elective surgery. 

KEYWORDS: Continuous Positive Airway Pressure, Hypoxia, General Anesthesia, Pediatrics. 
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QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES COM DOENÇA FALCIFORME ATENDIDAS EM UM HOSPITAL TERCIÁRIO 

NO RECIFE - BRASIL 

Autor: MORANNA RIBEIRO AGRA ALEXANDRE 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 31/05/2019 

RESUMO: Introdução: a Doença Falciforme (DF) é uma doença genética e hematológica, caracterizada por 

quadro hemolítico de evolução crônica, levando a manifestações clínicas agudas, como as crises dolorosas 

vaso-oclusivas que podem comprometer a qualidade de vida (QV) das pessoas acometidas. Objetivo: avaliar 

a  QV  de  mulheres  com  DF  atendidas  em  um  hospital  terciário  na  cidade  do  Recife,  Brasil.  Método:  foi 

realizado um estudo de corte transversal com 60 mulheres de 18 a 44 anos, acompanhadas no ambulatório 

de ginecologia do Centro de Atenção à Mulher do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira 

(IMIP),30 mulheres com DF e 30 sem DF, pareadas por idade. A amostra foi consecutiva e de conveniência. Os 

dados  foram  obtidos  através  da  aplicação  de  questionários  para  caracterização  sociodemográfica  das 

participantes e outro, específico para avaliar a QV, o WHOQOL-BREF. Foram descritas as características 

sociodemográficas das mulheres e realizada uma comparação entre os escores de QV dos dois grupos com e 

sem DF. Para realização da análise estatística foi utilizado o teste t de Student, considerando nível de 

significância  de  5%.  O  projeto  foi  aprovado  pelo  comitê  de  ética  em  pesquisas  (CEP)  do  IMIP,  CAAE: 

80226017.0.0000.5201. Resultados: a mediana da idade das mulheres foi de 28,5 anos (IIQ=25-35) para o 

grupo com DF e de 29 anos (IIQ=24-36) para o grupo sem DF. Não houve diferença entre as características 

sociodemográficas nos dois grupos, exceto para a variável renda, onde 66,7% das mulheres com DF referiram 

ganhar até um salário mínimo, enquanto no grupo sem DF este percentual foi de 26,7% (P=0,002). Houve 

uma predominância da raça negra no grupo de mulheres com DF (33,3%) em relação ao grupo de mulheres 

sem DF (13,3%), porém sem diferença estatística entre os grupos (P=0,198). A idade média da ocorrência da 

menarca nas mulheres com DF foi 15,2 (±1,76) anos, maior que das mulheres sem DF, que foi 12 anos (±1,93) 

(P<0,001). O genótipo das 30 mulheres com DF foi HbSS (anemia falciforme) na sua maioria (86,7%) e a idade 

destas mulheres na época do diagnóstico da doença foi em média, 7,6 anos (±8,8). A ocorrência de eventos 

clínicos relacionados à DF foi relatada por 90% das mulheres, sendo os eventos mais frequentes: crise álgica 

vaso-oclusiva (56,6%) e necessidade de hemotransfusão (30%). Na avaliação da QV, os domínios “físico”, 

“psicológico” e “meio ambiente” tiveram escores mais elevados no grupo sem DF do que viii no grupo com 

DF, embora apenas o domínio físico tenha mostrado diferença estatística entre os grupos (P=0,023). Por 

outro  lado,  as  questões  Q1  (autoavaliação  da  qualidade  de  vida)  e  Q2  (satisfação  com  a  própria 

saúde)mostraram maiores escores de QV no grupo de mulheres com DF, mas sem diferença estatística entre 

os grupos (P=0,859 e P=0,901, respectivamente). Conclusão: a DF parece interferir na QV de vida de mulheres 

acometidas pela doença, principalmente em relação ao domínio físico. 

PALAVRAS-CHAVE: Doença Falciforme;Doença da Hemoglobina S;Qualidade de Vida;Qualidade de Vida 

Relacionada à Saúde;Impacto da Doença na Qualidade de vida. 

ABSTRACT: Introduction: Sickle cell disease (SCD) is a genetic and hematological illness characterized by 

chronic hemolytic conditions leading to acute clinical manifestations as painful vaso-occlusive crises and this 

may affect the quality of life (QoL) among SCD people. Objective: To evaluate the QoL among SCD women 

attended at a tertiary hospital in Recife, Brazil. Method: A cross-sectional study was carried out with 60 

women  aged18  to  44  years  old  and  followed  at  the  gynecology  outpatient  clinic  at  the  Women's  Care 

Centerat the Institute de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP), 30 women with SCD and 30 without 

SCD, matched by age. Convenience and consecutive sampling were used. The data were obtained with a 

questionnaire for socio-demographic characteristics and another to evaluate the QoL, the WHOQOL-BREF. 

The socio-demographic data of all women were described and the QoL scores were compared between two 

groups with and without SCD. Student's t test was used considering a significance level of 5%. The project 

was  approved  by  the  research  ethics  committee  (CEP)  of  IMIP,  CAAE:  80226017.0.0000.5201.Results:The 

women’s median age was 28.5 (IQR = 25-35) for SCD group, and 29 years old (IQR = 24-36) for women without 
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SCD. There was no difference between the socio-demographic data between two groups, except for the 

income variable, where 66.7% of the SCD women group reported earning up to 1 minimum wage, while in the 

non-SCD group it was 26.7% (P = 0.002). There was a predominance of the black race in the SCD group 

(33.3%) compared to the non-SCD (13.3%), but without statistical difference between the groups (P = 0.198). 

The mean age of onset of menarche in SCD women was 15.2 (± 1.76) years old, higher than in the non-SCD 

women, which the menarche was 12years old (± 1.93) (P<0.001). The genotype of the 30 SCD women was 

mainly HbSS (86.7%) and these women had the diagnosis when they were 7.6years old (± 8.8). The 

occurrence of clinical events was reported by 90% of the SCD women, and the most frequent events were 

vaso-occlusive pain crisis (56.6%) and the need for hemotransfusion (30%). On the evaluation of QoL, we 

observed that physical, psychological and environmental domains had higher scores in the non-SCD group 

than in the SCD group, although only the physical domain showed a statistical difference (P = 0.023). On the 

other hand, Q1 (self-assessment of quality of life) and Q2 (satisfaction with x one's health) hadhig her QoL 

scores in the SCD group, but no statistical difference between the groups (P = 0.859 and P = 0.901, 

respectively). Conclusion: SCD may interfere in women’s QoL with the disease, especially in the physical 

domain. 

KEYWORDS:  Sickle  Cell  Disease;Anemia,  Sickle  Cell,  Sickling  Disorder  due  to  Hemoglobin  S;Quality  of 

life;Health-Related Quality Of Life;Sickness impact profile 
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TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DO QUESTIONNAIRE ON PULSE OXIMETRY PARA LÍNGUA 

PORTUGUESA DO BRASIL 

Autor: JOSIVAN SOARES ALVES JUNIOR 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 29/05/2019 

RESUMO:  Introdução:segundo   a   Organização   Mundial   da   Saúde   as   doenças   respiratórias   crônicas 

representam  7%  da  mortalidade  global,  resultando  em  4,2  milhões  de  óbitos  anuais.  Onde  durante  a 

internação  do  paciente  com  complicações,  a  assistência  se  direciona  ao  suporte  e  administração  de 

oxigênio, com monitoramento intensivo da hipoxemia, podendo assim a oximetria de pulso ser usada de 

forma intermitente ou contínua para avaliação do quadro instalado. Porém, as limitações apresentadas 

pelos dispositivos de oximetria de pulso, suas interpretações imprecisas, as lacunas de conhecimento por 

parte dos profissionais de saúde podem levar a aferições que prejudiquem a condução do diagnóstico e 

tratamento  do  paciente.  Logo,  fazer  a  tradução  e  adaptação  transcultural  para  uso  no  Brasil  do 

Questionnaire  on  Pulse  Oximetry,  abordando  os  princípios  de  funcionamento  e  suas  limitações,  pode 

contribuir  para  a  elaboração  de  estratégias  de  treinamento  e  qualificação  do  profissional  de  saúde. 

Objetivo:traduzir  para  o  português  brasileiro  e  adaptar  transculturalmente  o  Questionnaire  on  Pulse 

Oximetry.  Método:  trata-se  de  um  estudo  metodológico  de  tradução  e  adaptação  transcultural  do 

Questionnaire  on  Pulse  Oximetry,  ondeapós  autorização  do  autor,  o  processo  foi  elaborado  segundo 

recomendações internacionais através de cinco etapas: tradução, síntese das versões, retradução, versão de 

consenso pelo painel de especialistas e préteste, aplicado a uma amostra de 37 enfermeiros da emergência, 

terapia intensiva e observação pediátrica em um em um serviço de referência em emergência e trauma, 
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situado em Campina Grande-PB. CAAE 71569617.3.0000.5175. Resultados: de acordo com a necessidade e 

por representar média de concordância em clareza 80%, pertinência 92,3% e as sugestões de mudança 

29,4% entre os especialistas, durante a etapa de validação semântica, foi considerada que a versão 

apresentou equivalência idiomática, conceitual, cultural bem como semântica. As adequações pontuais 

foram ajustadas culturalmente pelos pesquisadores e posteriormente o questionário aplicado ao pré-teste. 

Durante a aplicação do QPO, os entrevistados relataram desconforto em relação ao tamanho do 

questionário e o tempo despendido para sua resolução. Naanálise do percentual de dúvidas nenhum quesito 

atingiu o mínimo de 15%, resultando na não necessidade em realizar alteração para nova aplicação pré- 

teste. Conclusões: após serem realizadas adequadamente as etapas propostas recomendadas pela 

literatura, com equivalência sendo atingida de forma satisfatória, a versão para o português do Brasil do 

QPO apresenta-se traduzida e adaptada transculturalmente, podendo adequar-se a cultura clínica e 

hospitalar do Brasil, a fim de viabilizar a sua utilização em distintas regiões, e assim ser aplicada em maior 

escala. 

PALAVRAS-CHAVE: oximetria;oxigenação;monitorização transcutânea dos gases sanguíneos 

ABSTRACT: Introduction: According to the World Health Organization, chronic respiratory diseases represent 

7% of global mortality, resulting in 4.2 million deaths annually. Where during hospitalization of the patient 

with  complications,  assistance  is  directed  to  support  and  administration  of  oxygen,  with  intensive 

monitoring of hypoxemia, so that pulse oximetry can be used intermittently or continuously to evaluate the 

installed  condition.  However,  the  limitations  presented  by  pulse  oximetry  devices,  their  inaccurate 

interpretations, and the knowledge gaps on the part of health professionals may lead to measurements that 

hinder the conduction of the patient's diagnosis and treatment. Therefore, making the translation and cross- 

cultural adaptation for use in Brazil of the Questionnaire on Pulse Oximetry, addressing the principles of 

operation and their limitations, can contribute to the development of training strategies and qualification of 

health  professionals.  Objective:  To  translate  into  Brazilian  Portuguese  and  cross-culturally  adapt  the 

Questionnaire on Pulse Oximetry. Method: This is a methodological study of translation and cross-cultural 

adaptation of the Questionnaire on Pulse Oximetry, where after authorization by the author, the process was 

elaborated according to international recommendations through five steps: translation, version synthesis, 

back translation, consensus version by expert panel and pre-test, applied to a sample of 37 emergency, 

intensive care and pediatric observation nurses in one at a referral emergency and trauma service, located in 

Campina Grande-PB. CAAE 71569617.3.0000.5175. Results: according to the need and because it represents 

average agreement in clarity 80%, relevance 92.3% and suggestions for change 29.4% among experts, during 

the  semantic  validation  stage,  it  was  considered  that  the  version  presented  equivalence.  idiomatic, 

conceptual,  cultural  as  well  as  semantic.  The  punctual  adjustments  were  culturally  adjusted  by  the 

researchers and subsequently the questionnaire applied to the pretest. During the application of the QPO, 

respondents reported discomfort regarding the size of the questionnaire and the time taken to solve it. In the 

analysis of the percentage of doubts no question reached the minimum of 15%, resulting in no need to make 

changes  for  new  pre-test  application.  Conclusions:  after  adequately  performing  the  proposed  steps 

recommended in the literature, with equivalence being satisfactorily achieved, the Brazilian Portuguese 

version  of  the  QPO  is  translated  and  cross-culturally  adapted,  and  may  be  adapted  to  the  clinical  and 

hospital culture of Brazil, to enable its use in different regions, and thus be applied on a larger scale. 

KEYWORDS: oxmetry;oxygenation;transcutaneous blood gas monitoring 
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VALIDAÇÃO TEMPORAL DE UM MODELO PREDITIVO PARA ÓBITO EM CRIANÇAS COM LEISHMANIOSE 

VISCERAL 

Autor: JULIANA AMORIM CARVALHO 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 11/09/2019 

RESUMO: INTRODUÇÃO: A Leishmaniose Visceral (LV) ou Calazar é uma doença sistêmica, infecto-contagiosa, 

classificada como Doença Tropical Negligenciada, endêmica em 98 países e territórios. Dos casos registrados 

na América Latina, 95% ocorrem no Brasil. Apesar de terem sido empreendidas medidas governamentais 

para redução da letalidade, observa-se um aumento da mesma nos últimos anos, de 3,2% no ano 2000 para 

8,8% em 2017. Infecções, hemorragias e anemia grave são responsáveis pela maioria das mortes. Alguns 

estudos foram desenvolvidos para avaliar os fatores prognósticos para desfecho desfavorável e óbito na LV e 

poucos envolveram crianças. O estudo realizado por Sampaio et al. em Pernambuco, Brasil, em 2010, foi o 

único que envolveu exclusivamente crianças hospitalizadas, num período de 10 anos. Os principais fatores 

associados ao óbito foram: sangramento de mucosa, infecção bacteriana, icterícia, dispneia, contagem de 

plaquetas  <  50000/mm³  e  contagem  de  neutrófilos  <  500/m3  .  Criou-se  um  escore  prognóstico  que 

apresentou especificidade de 78,5% e sensibilidade de 88,7%, ainda não validado. OBJETIVOS: 1. Realizar 

validação temporal de modelo preditivo para óbito em crianças com LV. 2. Atualizar o referido modelo a fim 

de acomodar mudanças ocorridas ao longo do tempo no diagnóstico e tratamento da LV. MÉTODOS: coorte 

retrospectiva constituída por 156 pacientes com LV menores de 15 anos, internados no período de outubro 

de 2008 até setembro de 2018 em um Centro de referência em Pernambuco. A amostra original foi composta 

por 546 pacientes com idade zero a 15 anos, hospitalizados no mesmo serviço, no período de maio de 1996 a 

junho  de  2006.  A  confirmação  diagnóstica  de  LV  das  duas  amostras  foi  realizada  por  meio  de  critério 

laboratorial (identificação do parasita em medula ou baço, ensaio de imunoabsorção enzimática – ELISA, 

imunofluorescência  ou  teste  rápido  anti-rK39  reagentes)  ou  através  do  critério  clínico-epidemiológico 

(paciente proveniente de área com transmissão de LV e com resposta favorável ao tratamento, porém sem 

confirmação laboratorial). A capacidade descriminante do modelo foi avaliada através da área sob a curva 

ROC e sua calibração com o teste de Hosmer-Lemshow e o teste de Spiegelhalter. A recalibração do modelo 

foi  realizada  mediante  o  reajuste  de  seus  coeficientes  utilizando  a  calibração  logística,  seguindo  a 

metodologia descrita por Hosmer-Lemeshow. RESULTADOS: dentre as características demográficas, clínicas 

e laboratoriais das amostras original e de validação, observou-se uma frequência em torno de 65% de 

menores de cinco anos. Edema, dispneia, petéquias e hemoglobina < 5g/dL foram, em termos proporcionais, 

significativamente mais frequentes na amostra original em comparação com a amostra de validação. A 

letalidade da amostra original foi 10,4%, enquanto a da validação foi 6,4%. O modelo de Sampaio et al. 2010 

apresentou calibração deficiente na amostra de validação, além de capacidade discriminativa insatisfatória, 

avaliada pela área sob a curva ROC (AUCROC = 0,618). Após reajuste dos coeficientes, o modelo apresentou 

boa  calibração  (Teste  de  Spiegelhalter:  p  =  0,988)  e  sua  discriminação  melhorou,  sendo  considerada 

satisfatória (AUCROC = 0,762). O modelo sugerido por Sampaio et al 2010, que atribuía um ponto às variáveis 

dispneia, infecções associadas e contagem de neutrófilos < 500/mm³; dois pontos a icterícia e sangramento 

de mucosa; e três pontos a contagem de plaquetas < 50.000/mm³, permaneceu no modelo modificado com 

as mesmas variáveis, porém com pontuação semelhante (um ponto cada). CONCLUSÕES: o modelo de 

validação  temporal,  após  o  reajuste  de  coeficientes,  apresentou  boa  calibração  e  discriminação  para 

predizer o óbito em crianças internadas por LV. 

PALAVRAS-CHAVE: prognóstico, leishmaniose visceral, pediatria, estudos de validação, óbito. 

ABSTRACT: INTRODUCTION: Visceral Leishmaniasis (VL) or Calazar is a systemic, infectious disease, classified 

as  Neglected  Tropical  Disease,  endemic  in  98  countries  and  territories.  Of  the  cases  recorded  in  Latin 

America, 95% occur in Brazil. Although governmental measures have been taken to reduce lethality, there 

has been an increase in lethality in recent years, from 3.2% in 2000 to 8.8% in 2017. Infections, hemorrhages 

and severe anemia are responsible for most deaths. Some studies were developed to assess the prognostic 

factors for an unfavorable outcome and death in VL and few involved children. The study by Sampaio et al. in 

Pernambuco, Brazil, in 2010, it was the only one that involved exclusively hospitalized children, over a 10- 

year period. The main factors associated with death were: mucosal bleeding, bacterial infection, jaundice, 

dyspnoea, platelet count <50000 / mm³ and neutrophil count <500 / m3. A prognostic score was created, with 

a specificity of 78.5% and sensitivity of 88.7%, which has not yet been validated. OBJECTIVES: 1. Perform 

temporal validation of a predictive model for death in children with VL. 2. Update the referred model in order 

to accommodate changes that have occurred over time in the diagnosis and treatment of VL. METHODS: 

retrospective cohort consisting of 156 patients with VL under 15 years of age, admitted from October 2008 to 

September 2018 at a referral center in Pernambuco. The original sample consisted of 546 patients aged zero 

 



https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/coleta_online/relatorios/conferencia/formRelatorio.jsf 35/37  

  

to 15 years, hospitalized in the same service, from May 1996 to June 2006. The diagnostic confirmation of VL 

of the two samples was performed using laboratory criteria (identification of the parasite in marrow or 

spleen, enzyme-linked immunosorbent assay - ELISA, immunofluorescence or rapid anti-rK39 reagent test) or 

through clinical-epidemiological criteria (patient from an area with LV transmission and with favorable 

response to treatment, but without laboratory confirmation). The discriminating capacity of the model was 

assessed through the area under the ROC curve and its calibration with the Hosmer-Lemshow test and the 

Spiegelhalter test. The recalibration of the model was performed by readjusting its coefficients using 

logistical calibration, following the methodology described by Hosmer-Lemeshow. RESULTS: among the 

demographic, clinical and laboratory characteristics of the original and validation samples, there was a 

frequency around 65% of children under five years old. Edema, dyspnea, petechiae and hemoglobin <5g / dL 

were, proportionally, significantly more frequent in the original sample compared to the validation sample. 

The lethality of the original sample was 10.4%, while that of validation was 6.4%. The model by Sampaio et 

al. 2010 showed poor calibration in the validation sample, in addition to unsatisfactory discriminatory 

capacity, assessed by the area under the ROC curve (AUCROC = 0.618). After adjusting the coefficients, the 

model showed good calibration (Spiegelhalter test: p = 0.988) and its discrimination improved, being 

considered satisfactory (AUCROC = 0.762). The model suggested by Sampaio et al 2010, which attributed a 

point to the variables dyspnea, associated infections and neutrophil count <500 / mm³; colon jaundice and 

mucosal bleeding; and three points, platelet count <50,000 / mm³, remained in the modified model with the 

same variables, but with similar scores (one point each). CONCLUSIONS: the temporal validation model, after 

adjusting the coefficients, showed good calibration and discrimination to predict death in children 

hospitalized for VL. 

KEYWORDS: prognosis, leishmaniasis visceral, pediatrics, validation studies, death. 
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RESUMO: Introdução: durante o parto normal a maioria das mulheres sofre algum tipo de lesão perineal. 

Estratégias de manejo do período expulsivo para proteção perineal, entre elas a vocalização, têm sido alvo 

de investigação. Objetivo: comparar a frequência e o grau de trauma perineal no parto normal, com e sem o 

uso  da  manobra  de  vocalização  no  período  expulsivo.  Método:  o  estudo  trata-se  de  um  ensaio  clínico 

randomizado aberto, foi realizado no Centro de Parto Normal do IMIP (Recife, Brasil) e a população do 

estudo foi constituída por parturientes de baixo risco, sem indicação prévia de cesariana. Aquelas mulheres 

que atenderam aos critérios de elegibilidade e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

foram alocadas para dois grupos: Grupo A (experimental) e Grupo B (controle). O Grupo A foi estimulado a 

manter a glote aberta durante os puxos espontâneos e emitir sons ao exalar (vocalização) ensinadas por 

uma fisioterapeuta e o Grupo B foi submetido à rotina habitual. Os desfechos do estudo, integridade ou 

trauma perineal e o grau de laceração perineal, foram avaliados pela equipe imediatamente após a expulsão 

fetal e a saída da placenta. A análise estatística foi realizada no programa Epi-Info 3.5.4 pela pesquisadora e 

suas orientadoras. Toda a análise foi feita sob o princípio da intenção de tratar. Inicialmente foram obtidas 

tabelas  de  distribuição  de  frequência  para  as  variáveis  categóricas  e  calculadas  medidas  de  tendência 
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central e de dispersão para as variáveis numéricas. O teste de Mann-Whitney foi usado para variáveis 

discretas, ordinais e aquelas sem distribuição normal. Para avaliação da associação entre a variável 

independente (vocalização) e as dependentes (desfechos) foram utilizados os testes qui-quadrado de 

associação (Pearson) e exato de Fisher, quando pertinente. Foi calculada a razão de risco (RR) como medida 

de risco relativo, determinando-se seu intervalo de confiança de 95% e calculando-se o Número Necessário 

para tratar (NNT). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da instituição sob o número 

86696818.2.0000.5201 e registrado no Clinical Trials com o número NCT03605615. Resultados: as mulheres 

do grupo A apresentaram lesões perineais menos extensas (p=0,01). A manobra de vocalização reduziu em 

68% o risco de a mulher apresentar uma laceração maior que 2cm (NNT 2,2). Não houve diferença em relação 

a outros desfechos. Conclusão: o incentivo à técnica de vocalização durante o período expulsivo pode ser um 

adjuvante promissor à assistência, uma vez que neste estudo a vocalização se associou a lacerações menos 

extensas. 

PALAVRAS-CHAVE: parto normal;períneo;ferimentos e lesões 

ABSTRACT: Introduction:  During  vaginal  delivery  most  women  undergo  some  degree  of  perineal  trauma. 

Second  stage  management  strategies  to  protect  the  perineum  have  been  investigated,  including 

vocalization. Objective: To compare the frequency and degree of perineal trauma at vaginal delivery, with 

and without use of the vocalization maneuver during the second stage of labor. Methods: The study was an 

open randomized clinical trial, conducted at the IMIP Normal Birth Center (Recife, Brazil) and the study 

population consisted of low-risk women, with no previous indication for cesarean section. Those women who 

met the eligibility criteria and signed the Informed Consent Form were allocated into two groups: Group A 

(experimental) and Group B (control). Group A was encouraged to keep the glottis open during spontaneous 

pulls and to emit exhaling sounds (vocalization) taught by a physical therapist and Group B was subjected to 

the usual routine. Study outcomes, perineal integrity or trauma, and the degree of perineal laceration were 

assessed by the team immediately after fetal expulsion and placental exit. Statistical analysis was performed 

in the Epi-Info 3.5.4 program by the researcher and her advisors. All analysis was done under the intention-to- 

treat principle. Initially, frequency distribution tables were obtained for categorical variables and measures 

of central tendency and dispersion for numerical variables were calculated. The Mann-Whitney test was used 

for discrete, ordinal variables and those without normal distribution. To assess the association between the 

independent variable (vocalization) and the dependent variables (outcomes), the chi-square association 

(Pearson) and Fisher's exact tests were used, when relevant. The risk ratio (RR) was calculated as a relative 

risk measure, and its 95% Confidence Interval (CI) was determined. The Number Needed to Treat (NNT) was 

calculated.    The    study    was    approved    by    the    institution's    Ethics    Committee    under    number 

86696818.2.0000.5201 and registered in Clinical Trials under number NCT03605615. Results: Women in Group 

A tended to have less severe perineal tear (less second- and third-degree lacerations) and smaller lacerations 

than women in group B. The vocalization maneuver reduced the risk of a perineal tear >2cm by 68% (number 

necessary to treat – NNT=2.2). There was no difference in other outcomes. Conclusion: Encouraging women 

to  follow  a  vocalization  technique  during  the  second  stage  of  labor  can  be  a  helpful  labor  assistance 

technique,  since  this  study  showed  that  vocalization  is  associated  with  less  extensive  perineal  tears. 

Keywords: vaginal delivery; perineum; perineal tear. 
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