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RESUMO: Introdução: Os efeitos saudáveis da amamentação são bem reconhecidos. Sabe-se que o leite 

materno melhora a sobrevivência e o desenvolvimento das crianças, salva vidas de mulheres e contribui para 

o desenvolvimento do capital humano. Partindo dessa perspectiva, entendendo que as recomendações para 

a prática ideal da amamentação ainda estão longe de serem alcançadas, compreende-se a necessidade de 

proteção da saúde das crianças, sendo o leite materno determinante para evitar hospitalizações e suas 

consequências. Objetivos: Avaliar a influência da amamentação nas internações de menores de três anos, 

identificando as principais doenças e fatores associados a essas hospitalizações numa população de extrema 

pobreza  do  Recife,  no  Estado  de  Pernambuco.  Métodos:  Realizou-se  estudo  de  base  populacional, 

observacional,  onde  foram  utilizados  dados  secundários  do  inquérito  “Saúde,  nutrição  e  serviços 

assistenciais numa população favelada do Recife”. O estudo foi de caráter censitário, com a coleta de dados 

de todas as 310 crianças de 0 a 36 meses daquela localidade, sendo realizada entrevista com suas mães e/ou 

cuidadoras entre os meses de julho e outubro de 2015. A partir dos arquivos originais, foi construído um 

arquivo ad hoc e estudadas as variáveis de interesse, Os dados foram analisados no programa Stata versão 

12.1. A análise das associações dos percentuais de frequência e número de hospitalizações em função da 

caracterização do aleitamento materno foram obtidas através do teste exato de Fisher e análise de regressão 

pelo Teste de Wald. As razões de prevalência brutas e ajustadas foram estimadas com respectivos intervalos 

de confiança de 95%, considerando para fins estatísticos o valor p < 5%. O estudo atual teve aprovação do 

CEP/IMIP com número de parecer 3.387.279 e CAAE 14559019.5.0000.5201. Resultados: A amamentação foi 

determinante na redução do número de hospitalizações das crianças residentes em favela. Comparando os 

percentuais de menores internados, os que tiveram AME ≥ 4 meses correspondeu a 18,4% da amostra, os que 

foram desmamados precocemente a 28,7% e os que nunca mamaram com o percentual de 41,7%. Na 

avaliação por causas de doenças, especificando a pneumonia, a proporção dos que foram internados e 

amamentados exclusivamente correspondeu a um valor quatro vezes menor (2,4%) comparados aos 

desmamados precocemente (4,2%) e oito vezes menor aos nunca amamentados (16,7%). Com relação à 

frequência de hospitalizações, as crianças que mamaram exclusivamente 9 apresentaram o menor 

percentual para nenhum evento e também menor valor na ocorrência de um evento, na comparação com as 

outras categorias. Do total de 21 variáveis estudadas na busca de associação com internações dos menores 

de três anos, permaneceram no modelo final com significância estatística, a prematuridade (p= 0,040), o 

trabalho materno (p= 0,005) e a água para beber (p= 0,012). Conclusões: Tanto a tipologia como a duração do 

aleitamento materno apresentam-se como fatores determinantes na redução de hospitalizações de crianças 

residentes em favelas. A variáveis associadas ao desfecho foram prematuridade, trabalho materno e água 

para beber. Entende-se com esse estudo, que as ações voltadas a promoção, proteção e apoio da 

amamentação devem ser reforçadas no intuito de minimizar a morbimortalidade infantil, principalmente em 

localidades de extrema pobreza. 

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno, hospitalização, pobreza, Brasil. 

ABSTRACT: Introduction: The healthy effects of breastfeeding are well recognized. It is known that breast milk 

improves children's survival and development, saves women's lives and contributes to the development of 

human capital. From this perspective, understanding that the recommendations for the ideal practice of 
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breastfeeding are still far from being achieved, the need to protect the health of children is understood, with 

breast milk being the determining factor to avoid hospitalizations and their consequences. Objectives: To 

evaluate the influence of breastfeeding on hospitalizations of children under three years old, identifying the 

main diseases and factors associated with these hospitalizations in a population of extreme poverty in 

Recife, in the State of Pernambuco. Methods: A population-based, observational study was carried out, using 

secondary data from the survey “Health, nutrition and assistance services in a slum population in Recife”. 

The study was of a census character, with the data collection of all 310 children from 0 to 36 months of that 

location, being interviewed with their mothers and / or caregivers between the months of July and October 

2015. From the original files, an ad hoc file was built and the variables of interest were studied. The data were 

analyzed using the Stata version 12.1 program. The analysis of the associations of the percentages of 

frequency and number of hospitalizations according to the characterization of breastfeeding were obtained 

through Fisher's exact test and regression analysis using the Wald test. The crude and adjusted prevalence 

ratios were estimated with respective 95% confidence intervals, considering for statistical purposes the value 

p <5%. The current study was approved by CEP / IMIP with opinion number 3,387,279 and CAAE 

14559019.5.0000.5201. Results: Breastfeeding was decisive in reducing the number of hospitalizations of 

children living in the favela. Comparing the percentage of hospitalized minors, those who had EBF ≥ 4 

months corresponded to 18.4% of the sample, those who were weaned prematurely at 28.7% and those who 

never breastfed with the percentage of 41.7%. In the assessment for disease causes, specifying pneumonia, 

the proportion of those who were hospitalized and exclusively breastfed corresponded to a value four times 

lower (2.4%) compared to those weaned early (4.2%) and eight times lower than those who were never 

breastfed (16.7%). Regarding the frequency of hospitalizations, children who breastfed exclusively showed 

the lowest percentage for any event and also the lowest value in the occurrence of an 11 event, when 

compared to the other categories. Of the total of 21 variables studied in the search for an association with 

hospitalizations for children under three years old, prematurity (p = 0.040), maternal work (p = 0.005) and 

drinking water (p = 0.05) remained in the final model. 0.012). Conclusions: Both the typology and the duration 

of breastfeeding are determinant factors in reducing hospitalizations of children living in slums. The 

variables associated with the outcome were prematurity, maternal labor and drinking water. It is understood 

with this study, that the actions aimed at the promotion, protection and support of breastfeeding must be 

reinforced in order to minimize infant morbidity and mortality, especially in extreme poverty locations. 

KEYWORDS: breastfeeding, hospitalization, poverty, Brazil. 
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RESUMO: Introdução: Estudos sobre sexualidade em idosos e em pessoas com transtornos mentais tem 

priorizado aspectos biológicos em detrimento dos aspectos subjetivos. Entender como esses indivíduos 

percebem a sua sexualidade e como essa percepção influencia na sua satisfação sexual pode contribuir para 
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a melhora da qualidade de vida nessa população. Objetivo: Compreender a vivência da sexualidade em 

idosos com transtornos mentais. Métodos: O estudo foi realizado com idosos acima de 60 anos, 

acompanhados no ambulatório de psiquiatria de um hospital quaternário que atende exclusivamente 

pacientes do Sistema Único de Saúde em Pernambuco, Brasil, no período de julho de 2019 a junho de 2020. A 

abordagem metodológica foi qualitativa com amostragem por conveniência fechada por saturação, e foi 

utilizada uma entrevista semiestruturada contendo informações sobre dados sociodemográficos e iniciada 

com uma pergunta disparadora “Como o(a) senhor(a) vivencia a sua sexualidade?”, e outras questões 

norteadoras referentes a compreensão da sexualidade, lugar do sexo na vida deles, satisfação sexual, fatores 

que influenciam na satisfação sexual e abordagem da sexualidade em consultas médicas. A análise foi 

realizada através da técnica de análise de conteúdo, constituindo-se como etapas a pré-análise, exploração 

do material e interpretação dos resultados obtidos. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética em 

pesquisas com seres humanos do IMIP vide CAAE 07936018.4.0000.5201. Resultados: Foram entrevistados 

onze idosos entre 63 e 81 anos, a maioria do sexo feminino. As doenças psiquiátricas mais comumente 

relatadas foram depressão e ansiedade, seguidas por dependência química, transtorno bipolar e transtorno 

alimentar (compulsão alimentar). Após a leitura em profundidade das entrevistas dos idosos, emergiram 

quatro categorias temáticas que evidenciaram: 1) as dificuldades de compreensão do conceito de 

sexualidade; 2) as vivências da sexualidade dos idosos com transtornos mentais, onde a maioria dos 

entrevistados considerou que a importância da sexualidade foi diminuindo ao longo da vida, e um reforçou a 

piora das vivências sexuais no período do adoecimento mental; 3) a influência de fatores morais, emocionais 

e relacionais na percepção da satisfação sexual, demonstrando que a satisfação é associada a aspectos 

inerentes à sexualidade e não apenas ao sexo; e 4) a pouca abordagem da sexualidade em consultas médicas 

pelos profissionais de saúde. Conclusões: A vivência da sexualidade em idosos é atravessada por aspectos 

culturais e sociais importantes e a adição de algum transtorno mental parece impactar de modo negativo a 

expressão da sexualidade por esta população. Entender as vivências da sexualidade nos idosos com 

adoecimento mental é primordial para promover bem-estar e para contribuir no processo de reintegração 

psicossocial desses indivíduos. Para isso, a atuação dos profissionais de saúde é fundamental, sendo 

recomendado que eles perguntem ativamente sobre a saúde sexual e o funcionamento sexual dos idosos, 

reflitam sobre estratégias de cuidado e favoreçam ações voltadas para minimizar o forte silenciamento das 

questões da sexualidade no contexto da saúde mental, proporcionando um cuidado integral voltado para a 

melhora da qualidade de vida dessa população. 

PALAVRAS-CHAVE: Sexualidade;Transtornos mentais;Idosos;Pesquisa qualitativa 

ABSTRACT:  Background:  Studies  on  sexuality  in  the  elderly  and  in  people  with  mental  disorders  have 

prioritized biological aspects over subjective aspects. Understanding how these individuals perceive their 

sexuality and how this perception influences their sexual satisfaction can contribute to improving the quality 

of life in this population. Objective: To understand the experience of sexuality in elderly people with mental 

disorders. Methods: The study was carried out with elderly people over 60 years old, followed up at the 

psychiatric outpatient clinic of a quaternary hospital that exclusively serves patients from the Unified Health 

System in Pernambuco, Brazil, from July 2019 to June 2020. The methodological approach was qualitative 

with  convenience  sampling  closed  by  saturation,  and  a  semi-structured  interview  was  used  containing 

information on sociodemographic data and started with a triggering question “How do you experience your 

sexuality?”, and other questions guidelines regarding the understanding of sexuality, place of sex in their 

lives, sexual satisfaction, factors that influence sexual satisfaction and approach to sexuality in medical 

consultations. The analysis was performed using the content analysis technique, constituting as stages the 

pre-analysis,  exploration  of  the  material  and  interpretation  of  the  results  obtained.  The  research  was 

approved by the IMIP ethics committee on human research, see CAAE 07936018.4.0000.5201. Results: Eleven 

elderly  people  between  63  and  81  years  old,  most  of  whom  were  female,  were  interviewed.  The  most 

commonly reported psychiatric illnesses were depression and anxiety, followed by chemical dependence, 

bipolar disorder and eating disorder (binge eating). After in-depth reading of the elderly's interviews, four 

thematic categories emerged that showed: 1) the difficulties in understanding the concept of sexuality; 2) the 

experiences of sexuality of the elderly with mental disorders, where most of the interviewees considered that 

the importance of sexuality was decreasing throughout their lives, and one reinforced the worsening of 

sexual experiences during the period of mental illness; 3) the influence of moral, emotional and relational 

factors on the perception of sexual satisfaction, demonstrating that satisfaction is associated with aspects 

inherent to sexuality and not just sex; and 4) the poor approach to sexuality in medical consultations by 

health professionals. Conclusions: The experience of sexuality in the elderly is crossed by important cultural 

and social aspects and the addition of some mental disorder seems to negatively impact the expression of 

sexuality by this population. Understanding the experiences of sexuality in the elderly with mental illness is 

essential to promote wellbeing and to contribute to the process of psychosocial reintegration of these 
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individuals. For this, the performance of health professionals is essential, and it is recommended that they 

actively ask about the sexual health and sexual functioning of the elderly, reflect on care strategies and favor 

actions aimed at minimizing the strong silencing of sexuality issues in the context of mental health, providing 

comprehensive care aimed at improving the quality of life of this population. 

KEYWORDS: Sexuality;Mental Disorders;Elderly;Qualitative research 
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RESUMO:  Introdução:  O  aumento  da  população  mundial  de  idosos  traz  consigo  a  necessidade  do 

envelhecimento saudável e a sexualidade representa um importante aspecto a ser considerado no conceito 

de qualidade de vida. A compreensão da satisfação sexual em casais idosos e suas percepções sobre a 

qualidade conjugal são pouco abordadas na literatura. Objetivo: Compreender a vivência da sexualidade em 

casais idosos acompanhados em ambulatório de geriatria de um hospital de referência em Pernambuco, 

Brasil. Método: A abordagem metodológica utilizada foi qualitativa, com amostragem por conveniência e 

realização de entrevistas semiestruturadas com casais idosos. Resultados: Seis casais heterossexuais (12 

participantes),  com  média  de  idade  63,6  anos  e  tempo  médio  de  convivência  de  35,3  anos,  foram 

entrevistados individualmente. Os principais resultados encontrados foram diminuição da satisfação sexual 

ao longo do tempo, tendência dos casais de não considerarem a sexualidade importante no momento atual, 

dificuldades de relacionamento, atividade sexual restrita à região genital na percepção dos maridos, intenso 

sofrimento nos maridos por não concluir o ato sexual, desejo sexual apagado nas esposas, vergonha e pouca 

oportunidade para discutir questões sexuais em consultas médicas. Discussão e considerações finais: O 

estudo em questão encontrou que a satisfação sexual dos casais idosos diminuiu ao longo da vida e, a 

despeito do aumento da idade e surgimento de doenças clínicas, fatores contextuais e socioculturais tiveram 

grande influência nessa mudança. O padrão falocêntrico da atividade sexual e a ausência da voz feminina na 

dinâmica  do  casal  foram  compreendidos  como  perpetuadores  desse  padrão.  O  envelhecimento  é  um 

processo de mudanças e a vivência desse processo, diante de insatisfação sexual, pode tornar esse momento 

etário mais difícil, podendo a vivência da sexualidade de forma satisfatória no casal idoso ser um meio de 

energizar os sujeitos e melhorar a qualidade de vida. 

PALAVRAS-CHAVE: Idoso;Sexualidade;Pesquisa qualitativa. 

ABSTRACT: Introduction: The increase in the world elderly population brings with it the need for healthy aging, 

and  sexuality  represents  an  important  aspect  to  be  considered  in  the  concept  of  quality  of  life.  The 

understanding of sexual satisfaction in elderly couples and their perceptions of marital quality are rarely 

addressed in the literature. Objective: To understand the experience of sexuality in elderly couples monitored 

in a geriatric outpatient clinic at a referral hospital in Pernambuco, Brazil. Method: The methodological 

approach used was qualitative, with convenience sampling and semi- structured interviews with elderly 

couples. Outcomes: Six heterosexual couples (12 participants), with a mean age of 63.6 years and who had 

been living together, on average, for 35.3 years were interviewed individually. The main results found were 

decreased sexual satisfaction over time, tendency of couples not to consider sexuality important at the 

present time, relationship difficulties, sexual activity restricted to the genital area in the perception of 
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husbands, intense suffering in husbands for not completing the sexual act, low levels of sexual desire in 

wives, shame and few opportunities to discuss sexual issues in medical appointments. Discussion and 

concluding remarks: The study in question found that the sexual satisfaction of elderly couples decreased 

throughout life and, despite their age increase and the onset of clinical diseases, contextual and socio- 

cultural factors had a great influence on this change. A phallocentric pattern of sexual activity and the 

absence of a female voice in the couple’s dynamics were found to perpetuate this pattern. Aging is a process 

of change, and the experience of such process in the face of sexual dissatisfaction can make this moment 

more difficult. A satisfactory experience of sexuality by elderly couples can be a means of energizing the 

subjects and of improving their quality of life. 

KEYWORDS: Elderly;Sexuality;Qualitative research. 
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AVALIAÇÃO CLÍNICA, I MUNOLÓGICA E MOLECUL AR DE PACIENTES COM EVENTO ADVERSO À VACINA BCG 

Autor: PAULA TEIXEIRA LYRA 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: TESE Data da DEFESA: 07/07/2020 

RESUMO: Introdução: os erros inatos da imunidade (EII) como grupo não são raros, embora sua incidência na 

população não esteja bem definida. Especialmente devido a ausência rotineira de triagem neonatal para 

múltiplas doenças os pacientes são investigados apenas ao adoecer. A reação à vacina de microrganismo 

vivo, como a Bacille Calmette-Guérin (BCG), pode ser o primeiro sinal do EII. A BCG é derivada do extrato do 

Micobacterium bovis atenuado e considerada segura, é contraindicada em pacientes com imunodeficiência 

envolvendo  o  linfócito  T  –  como  a  imunodeficiência  combinada  grave  (SCID),  o  fagócito  –  doença 

granulomatosa crônica (DGC), ou o eixo interferon-��/interleucina (IL) -12/23 – suscetibilidade Mendeliana 

à doença micobacteriana (MSMD), como defeito da IL-12 ou do seu receptor e do fator de transdutor de sinal 

e ativador de transcrição 1 (STAT1). Objetivos: 1) avaliar a ocorrência de EII e o perfil dos pacientes com 

evento  adverso  à  vacina  (EAV)  BCG  locorregional  ou  secundário  à  disseminação;  2)  descrever  caso  de 

paciente com mutação tipo ganho de função (GOF) em STAT1 com infecção parasitária. Método: estudo 

translacional,  observacional  do  tipo  corte  transversal,  realizado  no  Instituto  de  Medicina  Integral  Prof. 

Fernando Figueira (IMIP), Recife, Pernambuco, Brasil, em colaboração com o Hospital Universitário Oswaldo 

Cruz entre junho de 2014 e abril de 2020. Para responder ao objetivo 1 foram incluídos 53 indivíduos com EAV 

BCG, segundo classificação do Ministério da Saúde do Brasil, e ao objetivo 2 relatado caso de paciente com 

leishmaniose visceral (LV) com linfohistiocitose hemofagocítica (HLH) secundária. Excluídos pacientes com 

causa  secundária  de  imunodeficiência  e  prematuros.  Foram  avaliadas  variáveis  biológicas,  clínicas  e 

imunológicas – incluindo hemograma, dosagem sérica de imunoglobulinas, imunofenotipagem de linfócitos 

T, B e células Natural Killer, função oxidativa do neutrófilo com a realização do teste da diidrorodamina 123 e 

sequenciamento de 361 genes conhecidos em EII. As comparações das variáveis numéricas e categóricas 

entre  os  grupos  com  e  sem  EII  foram  realizadas  com  os  testes  de  Mann-Whitney  e  exato  de  Fisher 

respectivamente. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos do 

IMIP (CAAE11841312.0.0000.5201). Resultados: dos 53 incluídos com EAV BCG a média de idade foi de quatro 
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(IIQ 1,5 – 12,0) meses, 52,9% sexo masculino, todos apresentaram lesão locorregional e 7,5% desenvolveram 

disseminação. Durante avaliação laboratorial, nove pacientes (16,9%) foram diagnosticados como 

portadores de EII: quatro com DGC, dois com SCID e três com MSMD. O grupo com EII apresentou maior taxa 

e diferença estatisticamente significante em relação a presença de sintomas sistêmicos (80% vs 20%; 

p=0,002), recidiva da reação vacinal (71,4% vs 28,6%; p=0,001), disseminação (100% vs 0%; p<001), 

antecedente pessoal de outras infecções (61,5% vs 38,5%; p<0,001), consanguinidade parental (66,7% vs 

33,3%; p=0,01), antecedente de irmãos com infecções (100% vs 0%; p<0,001) e história de óbito precoce na 

família (60% vs 40%; p<0,001). O paciente com LV e HLH secundária apresentou mutação em STAT1 tipo 

ganho de função (GOF) na ausência do achado clássico de candidíase mucocutânea crônica (CMC). 

Conclusões: foi encontrada frequência elevada de EII em pacientes com EAV BCG aspectos clínicos e 

familiares associados relevantes para indicar investigação de EII em casos sem disseminação. Encontrada 

mutação em STAT1 tipo GOF em paciente unicamente com infecção parasitária (LV), representando o 

primeiro caso citado na literatura sem CMC. 

  

PALAVRAS-CHAVE: vacina BCG;síndrome de imunodeficiência;imunodeficiência combinada grave;doença 

granulomatosa crônica;fator de transcrição 1 (STAT1);leishmaniose visceral. 

ABSTRACT: Background: The vaccine Bacille Calmette-Guérin (BCG) is indicated for the prevention of severe 

and disseminated tuberculosis (TB), such as meningitis and miliary TB. It is derived from the extract of the 

Mycobacterium  bovis  mitigated  and  considered  safe  but  contraindicated  in  patients  with  acquired  or 

congenital immunodeficiency, involving the T lymphocyte, phagocyte or axis Interferon-��/Interleukin- 

12/23. The diagnosis of immunity error is not carried out before the routine application of the vaccine at 

birth. Objectives: 1) assess the occurrence of inborn errors of immunity (IEI) and patients’ profile with adverse 

events (AE) to the locoregional BCG vaccine or secondary to dissemination; 2) describe case of a patient with 

gain-of-function mutation in STAT1with parasitic infection. Methods: a translational and observational study, 

cross-sectional, quantitative, held at the Institute of Integral Medicine Prof. Fernando Figueira - IMIP, Recife, 

Pernambuco, Brazil, in collaboration with the Oswaldo Cruz University Hospital between June 2014 and April 

2017. There were 53 individuals included with AE to the BCG vaccine according to the classification of the 

Brazilian Ministry of Health and a patient with visceral leishmaniasis (VL) with secondary hemophagocytic 

lymphohistiocytosis (HLH); patients with a secondary cause of immunodeficiencies, and preterm infants. 

Biological, clinical and immunological variables were analyzed to characterize the sample – including blood 

count, serum immunoglobulin dosage, immunophenotyping T lymphocytes (auxiliary and cytotoxic), B and 

Natural  Killer  cells,  the  oxidative  function  of  the  neutrophil  sitter  with  the  performance  of  the 

dihydrorhodamine  123  test  and  sequencing  of  361  known  genes  in  IEI.  Statistical  analysis  executed  by 

comparing the results of the variables between the groups with and without IEI. The study was approved by 

the Research Ethics Committee of IMIP (CAAE11841312.0.0000.5201). Results: age average was four months 

(IQ 1.5 – 12.0), 52.85% male, 16.9% (9) with a diagnosis of IEI – four with a chronic granulomatous disease, 

two  with  severe  combined  immunodeficiency  and  three  with  Mendelian  susceptibility  to  mycobacterial 

disease,  among  them  one  patient  with  a  loss-of-function  mutation  in  a  factor  of  signal  transducer  and 

activator of transcription 1 (STAT1) type. The patient with LV and secondary HLH has a gain-of-function (GOF) 

mutation in STAT1. All patients with BCG reaction exhibited locoregional lesion, 7.5% of them associated with 

dissemination (ganglion, pulmonary, and bone), exclusively with IEI (p<001). The group with IEI presented a 

higher rate and statistically significant difference in comparison to the presence of systemic symptoms (80% 

vs 20%; p=0.002), relapse of vaccine reaction (71.4% vs 28,6%; p=0.001), personal history of other infections 

(61.5% vs 38,5%; p<0.001), parental consanguinity (66.7% vs 33,3%; p=0.01), history of siblings with infections 

(100% Vs 0%; p<0.001) and history of early death in the family (60% vs 40%; p<0.001) - present in all patients 

with IEI. The patient with a GOF mutation in STAT1 did not present candidiasis mucocutaneous chronic (CMC) 

as expected, evolved with severe infections and sepsis after splenectomy diagnostic. Conclusions: We found 

a high frequency of IEI in patients with AE to the BCG vaccine, as well as clinical and family aspects relevant to 

the  investigation  of  IEI  associated  in  cases  without  dissemination.  We  diagnosed  a  case  of  STAT1  GOF 

mutation of unusual presentation and with parasitic infection (LV) as the second case cited in the literature 

to date. 

KEYWORDS:  primary   immunodeficiency;Bacille   Calmette-Guérin   (BCG);chronic   granulomatous   disease 

(CGD);severe   combined   immunodeficiency   (SCID);Mendelian   susceptibility   to   mycobacterial   disease 

(MSMD);signal transducer and activator of transcription 1 (STAT1);visceral leishmaniasis. 
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RESUMO: Introdução: a sepse bacteriana grave permanece um desafio à saúde pública devido à sua alta 

morbimortalidade. Sepse é uma síndrome heterogênea e potencialmente fatal, causada pela desregulação 

do sistema imunológico. A sepse meningocócica é rapidamente progressiva e a morte pode ocorrer algumas 

horas após o início dos sintomas. Apesar dos avanços no entendimento da fisiopatologia do choque séptico 

meningocócico, os estudos sobre os mecanismos que desencadeiam o início do curso fulminante na sepse 

meningocócica  são  limitados.  Diversas  proteínas  na  forma  de  receptores  de  membrana  ou  solúveis  no 

plasma têm sido investigadas em pacientes com sepse. Algumas dessas proteínas regulam o sistema imune e 

fazem parte de moléculas do checkpoint imunológico. Entre essas moléculas, o CD40, seu ligante CD40 

(CD40L)  e  a  P-selectina  (CD62P)  atuam  na  resposta  imune  inata.  Objetivo:  avaliar  os  mecanismos  de 

regulação  da  resposta  imune  inata  através  da  expressão  de  mediadores  inflamatórios  relacionados  às 

plaquetas (sCD62p) e ao endotélio vascular (sCD40), em crianças com sepse meningocócica. Métodos: estudo 

translacional do tipo corte transversal, com grupo de comparação de crianças e adolescents saudáveis. 

Foram incluídas crianças e adolescentes (de seis meses a 14 anos) com diagnóstico de sepse meningocócica 

(SM) e sepse não meningocócica (SNM) internados no Hospital Correia Picanço. Os pacientes do grupo de 

comparação foram crianças saudáveis (CS) sem história de infecção recente ou de internamento nos últimos 

30 dias, no ambulatório de cirurgia pediátrica do Hospital Maria Lucinda para realização de cirurgias eletivas 

de pequeno porte. Foram avaliadas variáveis biológicas, clínicas e laboratoriais. As dosagens de sCD62P e 

sCD40 foram realizadas por Enzyme Linked Immunonosorbent Assay (ELISA) Na análise descritiva foram 

construídas tabelas de distribuição de frequência e realizadas medidas de tendência central e de dispersão. 

O teste de qui-quadrado e exato de Fisher foram usados para comparar variáveis categóricas e para variáveis 

numéricas  os  testes  de  Kruskal-Wallis  e  Mann-Whitney  para  comparação  entre  três  e  dois  grupos, 

respectivamente, devido a distruibuição não normal. Teste não paramétrico de Spearman foi usado para 

análise de correlação entre duas variáveis. Significância estatística foi considerada para valores de p<0,05. A 

análise  dos  dados  foi  realizada  usando  GraphPad  Prism  v8.2  (GraphPad  Software,  San  Diego,  CA).  Este 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Seres Humanos do IMIP sob o CAAE 29385614.1.0000.5201. 

Resultados: foram encontrados altos níveis de sCD40 em pacientes com SM, quando comparados com os 

grupos de SNM e CS (p<0,001). Altos níveis de sCD62P foram encontrados em pacientes dos grupos SM e SNM, 

quando comparados ao grupo CS (p=0,010 e p=0,002, respectivamente). Em pacientes com SM, os níveis de 

sCD62P e sCD40 encontravam-se mais elevados nos pacientes com plaquetopenia do que nos pacientes com 

níveis de plaquetas normais (p<0,048). Nos pacientes com SM houve uma correlação moderada entre os 

níveis de sCD62P e sCD40 r=0,556, p=0,007). A mortalidade foi de 25% nos grupos de pacientes com SM e 

SNM. Conclusão: os pacientes com SM apresentam uma desregulação da imunidade inata, representadas 

pela ativação de mediadores plaquetários (sCD62P) e do endotélio vascular (sCD40). 

PALAVRAS-CHAVE: sepse;imunidade, inata;selectina-P;antígeno CD40;infecções meningocócicas. 

ABSTRACT: Introduction: severe bacterial sepsis remains a public health challenge due to its high morbidity 

and mortality. Sepsis is a heterogeneous and life-threatening syndrome caused by the dysregulation of the 

immune system Despite advances in understanding the pathophysiology of meningococcal septic shock, 

studies on the mechanisms that trigger the onset of the fulminant course in MS are limited Meningococcal 
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sepsis is rapidly progressive and death can occur within hours of symptom onset. Several proteins in the form 

of membrane receptors or soluble in plasma have been investigated in patients with sepsis. Some of these 

proteins regulate the immune system and are part of immunological checkpoint molecules. Among these 

molecules, CD40, its CD40 ligand (CD40L) and Pselectin (CD62P) act on the innate immune response. 

Objective: evaluate mechanisms of dysregulation of innate immune response by expression of platelet- 

related inflammatory mediators (sCD62P) and vascular (sCD40) in children and adolescents (six months to 14 

years) with meningococcal sepsis. Methods: exploratory, translational cross-sectional study. Children 

diagnosed with meningococcal sepsis (MS) were included and no meningococcal sepsis (NMS) admitted to 

the Correia Picanço Hospital. The patients in the comparison group were healthy children (HC) with no 

history of recent infection or hospitalization in the last 30 days, at the pediatric surgery outpatient clinic of 

Hospital Maria Lucinda for performing minor elective surgeries. Biological, clinical and laboratory variables 

were evaluated. In platelet-poor plasma samples, sCD40 and sCD62P concentrations were measured by 

Enzyme Linked Immunono Sorbent Assay (ELISA) technique. In the descriptive analysis, frequency 

distribution tables were constructed, and measures of central tendency and dispersion were performed. The 

chi-square test and Fisher's exact test were used to compare categorical variables and for numerical 

variables, the Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests for comparison between three and two groups, 

respectively, due to nonnormal distribution. Spearman's nonparametric test was used to analyze the 

correlation between two variables. Statistical significance was considered for values of P <0.05. Data analysis 

was performed using GraphPad Prism v8.2 (GraphPad Software, San Diego, CA). This study was approved by 

the IMIP Human Ethics Committee (CAAE 29385614.1.0000.5201). Results: high levels of sCD40 in patients with 

MS compared the NMS and HC groups (p<0.001). High levels of sCD62P were found in patients with MS and 

NMS compared to the HC group (p=0.010 and p=0.002, respectively). In patients with MS, sCD40, and sCD62P 

levels were elevated in the thrombocytopenia group compared to the group without thrombocytopenia 

(p<0.048). In the correlation analysis of patients in the MS group, a moderate correlation was observed 

between sCD40L and sCD62P levels (r=0.556, p=0.007). Mortality was 25% in both sepsis groups. Conclusions: 

MS presents dysregulation of the innate immune response, represented by high levels of platelet activation 

mediator (sCD62P) and vascular endothelium (sCD40). 

KEYWORDS: meningococcal infections;sepsis;immunity, innate;p-selectin;CD40. 
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dos pacientes oncológicos, incluindo os pediátricos, tem sido motivo de grande preocupação e debate no 

ano de 2020, em virtude da pandemia do novo coronavírus, o Severe Acute Respiratory Syndrome 

Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), sendo sua infecção a doença do novo coronavírus 2019 (COVID-19). O Brasil é o 

terceiro país do mundo mais afetado e até dezembro de 2020, não existe terapêutica comprovadamente 

eficaz contra a doença. A detecção do SARS-CoV-2 por meio da reação em cadeia da polimerase com 

transcrição reversa em tempo real (RT-PCR) é considerada como padrão-ouro no diagnóstico da infecção. Na 

faixa etária pediátrica predominam os casos leves ou assintomáticos e baixa letalidade, no entanto crianças 

abaixo de seis anos ou com comorbidades, como o câncer, estão mais propensas às formas graves da 

doença. A maioria dos cânceres em crianças apresenta comportamento agressivo, curto período de latência, 

necessitando de tratamento imediato e podendo requerer períodos longos de quimioterapia intensiva. Em 

contrapartida, quando comparados aos adultos, os pacientes pediátricos com câncer apresentam melhor 

resposta ao tratamento e melhor prognóstico. Foram observados desfechos clínicos mais graves em adultos 

com câncer e COVID 19 sobretudo aqueles com cânceres hematológico, de pulmão e em estágio metastático, 

mas na faixa etária pediátrica, os dados ainda são escassos. Objetivos: descrever características 

epidemiológicas, clínicas e exames complementares, retardo no tratamento oncológico e a frequência de 

óbitos em crianças com câncer e COVID-19, em hospital de referência do nordeste brasileiro, durante 

pandemia de infeção do SARS-CoV-2. Métodos: coorte envolvendo menores de 19 anos de idade em 

tratamento de câncer, durante abril a julho de 2020. Foram incluídos aqueles com diagnóstico confirmado 

por meio de detecção de RT-PCR para SARS–CoV-2, em swab naso/orofaríngeo nos pacientes sintomáticos 

ou antes de procedimentos invasivos e hospitalização. Os desfechos foram atraso no tratamento oncológico 

e óbito. Realizada análise descritiva e apresentado os resultados preliminares. Este estudo faz parte de um 

projeto âncora aprovado pelo comitê de ética em pesquisa (CEP) do IMIP. Os autores declaram ausência de 

conflitos de interesse. Resultados: foram acompanhadas 48 crianças, maioria com neoplasia hematológica 

(66,6%), sexo masculino (69%) e mediana de idade 5,5 anos. Do total, 16,6% foram assintomáticas; quando 

presentes, os sintomas mais observados foram febre (58,3%) e tosse (27,7%); 72,9% necessitou internamento 

hospitalar, 20% suporte em unidade de terapia intensiva e 10,5% assistência ventilatória invasiva e droga 

vasoativa. O tratamento oncológico foi adiado em 66,6% dos pacientes (média de 15 dias nas leucemias e de 

22 dias nos tumores sólidos) e, 16,6% faleceram em até 60 dias após confirmação da infecção pelo SARS-CoV- 

2. Conclusões: a COVID-19 determinou atraso no tratamento oncológico das crianças com câncer e maior 

frequência de óbitos quando comparada à série histórica do serviço. Será importante analisar os fatores de 

risco para determinar o impacto na sobrevida. 

PALAVRAS-CHAVE: COVID-19;crianças;mortalidade;neoplasias;coronavirus infecção/epidemiologia. 

ABSTRACT: Introduction: Malignant tumors are the second leading cause of death in Brazil and worldwide. 

Cancer patients, including pediatric populations, have been a cause for great concern and debate in 2020, 

due to the pandemic of the severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) etiological agent 

of the coronavirus disease 2019 (COVID-19). Globally, Brazil is the third most affected country by COVID-19. 

Until  December  2020,  there  is  no  proven  effective  therapy  against  the  disease.  Molecular  diagnosis  is 

performed by real-time reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) for SARS-CoV-2. Current 

data shows that there is a predominance of mild or asymptomatic cases with low mortality in children and 

adolescents. However, children under six years of age or with comorbidities, such as cancer, are more prone 

to severe forms of the disease. Most cancers in children present aggressive behavior, short latency period, 

requiring  immediate  treatment  and  may  require  long  periods  of  intensive  chemotherapy  with  multiple 

antineoplastic agents. On the other hand, pediatric patients with cancer have a better response to treatment 

and a better prognosis when compared to adults. More severe clinical outcomes were observed in adults with 

cancer, especially hematological, lung and metastatic cancers, but in the pediatric group, data are still 

scarce. Objectives: to describe epidemiological and clinical characteristics, routine laboratory tests, as well 

as the frequency of deaths of children undergoing cancer treatment diagnosed with COVID-19, in a reference 

hospital in northeastern Brazil, during the SARS-CoV-2 pandemic. Methods: a cohort involving children under 

19 years of age under cancer treatment during April to July 2020. Those with confirmed diagnosis were 

included by detection of RT-PCR for SARS–CoV-2, naso/oropharyngeal swab in symptomatic patients or 

before invasive procedures and hospitalization. The outcomes were delay in cancer treatment and death. 

Descriptive analysis was performed and preliminary results are presented. This study is part of a larger 

project  approved  by  the  Research  Ethics  Committee  (CEP)  of  IMIP.  The  authors  declare  no  conflicts  of 

interest. Results: 48 children (median age 5.5 years) were followed, mostly males (69%) with hematological 

cancers (66.6%). 16.6% were asymptomatic; when present, the most common symptoms were fever (58.3%) 

and cough (27.7%); 72.9% required hospitalization, 20% support in intensive care units and 10.5% invasive 

ventilatory care and vasoactive drugs. Cancer treatment was postponed in 66.6% of patients (mean of 15 

days in leukemias and 22 days in solid tumors) and 16.6% died within 60 days after confirmation of SARS- 
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CoV-2 infection. Conclusions: COVID-19 determined delay in cancer treatment of children with cancer and 

higher frequency of deaths when compared to the historical series of the service. It will be important to 

analyze risk factors to determine the impact on survival. 

KEYWORDS: COVID-19;children;mortality;neoplasms;coronavirus infection/epidemiology. 
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RESUMO: INTRODUÇÃO: A cobertura vacinal é um indicador que estima o nível de proteção da população 

infantil contra doenças imunopreveníveis. O percentual de vacinação com a terceira dose da vacina contra 

difteria, tétano e coqueluche (DTP) é considerado uma proxy do esquema básico completo recomendado 

pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) para menores de um ano, o qual apresentou declínio no Brasil 

de  2016  a  2018.  Os  fatores  que  podem  interferir  na  taxa  de  cobertura  vacinal,  incluem  as  condições 

socioeconômicas, a logística da distribuição das vacinas, o conhecimento e atitudes dos pais acerca das 

doenças preveníveis, a hesitância e a recusa para vacinar, além de outras relacionadas aos profissionais e 

serviços de saúde. OBJETIVOS: Verificar a prevalência da cobertura vacinal, tendência e condicionantes da 

terceira dose da DTP3 em inquéritos realizados no estado de Pernambuco no período de 25 anos e identificar 

os fatores associados ao cumprimento do calendário vacinal em um aglomerado urbano subnormal em 

Recife. MÉTODOS: Desenho de corte transversal e seguimento temporal, utilizando bancos de dados ad hoc, 

extraídos das quatro Pesquisas Estaduais de Saúde e Nutrição e do estudo “Desenvolvimento infantil em um 

aglomerado urbano subnormal do Recife, PE”. Foram incluídas as crianças de 12 a 23 meses das pesquisas e 

de 0 a 36 meses no aglomerado urbano, com comprovação das doses recebidas pelo cartão de vacina. A 

análise estatística descritiva das variáveis socioeconômicas, maternas e da criança foi realizada em ambos 

estudos. Calculou-se a cobertura vacinal de cada ano dos inquéritos, sendo analisada a tendência e testadas 

as associações pelo qui-quadrado de Pearson. Foram estimadas as razões de prevalência e intervalos de 

confiança de 95% e comparados os resultados do primeiro e último inquérito. No aglomerado urbano, 

realizou-se  a  regressão  de  Poisson,  para  identificar  fatores  associados  ao  cumprimento  do  calendário 

vacinal, razões de prevalência (RP) e intervalos de confiança (IC) de 95%. Estabeleceu-se a significância 

estatística no nível de p <0,05. RESULTADOS: A cobertura vacinal em 1991, 1997, 2006 e 2015/2016 foi 77,6%, 

82,7%, 89,7% e 72,9%, respectivamente, com tendência crescente de 1991 a 2006 (p<0,001) e redução entre 

2006  e  2015/2016  (p<0,  0001).  Os  fatores  condicionantes  em  1991  foram  situações  socioeconômicas 

desfavoráveis,  dificuldades  no  acesso  ao  serviço  de  saúde,  déficit  nutricional  e  diarreia  (p<0,05).  Em 

2015/2016 persistiram condições socioeconômicas e diarreia e identificados outros fatores não pesquisados 

anteriormente, como cor preta e autopercepção negativa de felicidade da mãe (p<0,05). O calendário de 

vacinação foi cumprido por 52% das crianças do aglomerado urbano subnormal sendo a faixa etária de 12 a 

36 meses e o ensino médio incompleto da mãe associados ao cumprimento inadequado. CONCLUSÕES: A 

prevalência da  DPT3 e  o percentual  de cumprimento  do calendário  vacinal ficaram  abaixo da meta 
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preconizada pelo PNI. Os fatores condicionantes desta redução são complexos, multifatoriais e dependem 

do contexto socioeconômico, político, assistencial e de elementos subjetivos como hesitação, medos, 

crenças e até da percepção materna de felicidade. Os resultados estabeleceram um estado de alerta que 

deve ser considerado pelas perspectivas desfavoráveis que indicam. Assim, urge encontrar diferentes formas 

de reduzir a desconfiança quanto a segurança e eficácia da imunização, fortalecendo o debate das equipes 

da Estratégia Saúde da Família e a população sobre o valor e os benefícios das vacinas, além dos riscos da 

não vacinação. 

PALAVRAS-CHAVE: Cobertura Vacinal/DPT3;Saúde da Criança;Inquéritos Epidemiológicos;Esquema de 

Imunização;Estratégia Saúde da Família. 

ABSTRACT: INTRODUCTION: Immunization coverage is an indicator that estimates the level of protection of a 

child  population  against  vaccine-preventable  diseases.  The  percentage  of  vaccination  of  the  third  dose 

against  diphtheria,  pertussis  and  tetanus  (DPT)  is  considered  a  proxy  for  the  complete  basic  scheme 

recommended  by  the  National  Immunization  Program  (PNI)  for  children  under  one  year  of  age,  which 

presented a decrease in Brazil from 2016 to 2018. The factors that could interfere in the vaccination coverage 

rate include socioeconomic conditions, logistical distribution of the vaccine, the knowledge and attitudes of 

the parents regarding preventable diseases, hesitation and refusal to vaccinate, among others related to 

health professionals and services. OBJECTIVE: To verify the prevalence of the immunization coverage, trend 

and conditionals of the third dose of the DTP3 from surveys answered in the state of Pernambuco in a 25-year 

period  and  to  identify  the  factors  associated  in  complying  with  the  calendar  in  a  subnormal  urban 

agglomerate in Recife. METHODS: Cross sectional design and temporal series study, using ad hoc databases, 

from the four Health and Nutrition State Research and from the study “Child development in a subnormal 

urban agglomerate in Recife, PE”. Children of 12 to 23 months of age were included in the research and from 

0 to 36 months with the proof of the doses received found in the vaccination card in the urban agglomerate. 

The statistical analysis described of the socioeconomic, maternal and infant variables, was conducted in 

both  studies.  The  immunization  coverage  of  each  year  of  the  surveys  was  calculated,  analyzing  the 

tendencies and testing the associations through Pearson qui-square test. The reasons for prevalence and the 

confidence intervals of 95% were estimated and the result of the first and last survey results compared. In the 

urban  agglomerate,  a  Poisson  regression  was  performed,  in  order  to  identify  the  associated  ABSTRACT 

factors regarding the compliance to the immunization calendar, prevalence reasons (PR) and confidence 

intervals (CI) of 95%. Statistical significance was established at p<0.05. RESULTS: Immunization coverage in 

1991, 1997, 2006 and 2015/.2016 was 77.6%, 82.7%, 89.7% e 72.9%, respectively, with an increasing tendency 

from  1991  to  2006  (p<0.001)  and  decreasing  between  2006  and  2015/2016  (p<0.0001).  The  conditioning 

factors in 1991 were unfavorable socioeconomic situations, difficulties in accessing health service, nutritional 

deficit and diarrhea (p<0.05). In 2015/2016 the socioeconomic conditions and diarrhea persisted and along 

with other factors not previously identified, such as black skin color and negative self-perception of the 

mother’s happiness (p<0.05). The immunization calendar was in compliance with 52% of the children of the 

subnormal urban agglomerate, being associated with inadequate compliance, an age range from 12 to 36 

months and the incomplete middle school education of the mother. CONCLUSIONS: DPT3 prevalence and the 

percentage of the compliance of the immunization calendar were below the goal established by the PNI. The 

conditioning factors for this decline are complex, multifactorial and depend on the socioeconomic, political 

and  assistance  context,  and  on  subjective  elements  such  as  hesitation,  fear,  beliefs  and  the  mother’s 

perception of happiness. The results established a state of alert which needs to be valued for the unfavorable 

perspective they indicate. Therefore, it is important to find ways of reducing the distrust regarding safety and 

efficiency of the immunization, thus strengthening the debate between Family Health Strategy teams and the 

population about power/benefits of vaccines and the risks of not getting vaccinated. 

KEYWORDS: Immunization Coverage/DPT3;Children’s Health;Epidemiologic Surveys;Immunization 

Scheme;Family Health Strategy. 
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COMPLICAÇÕES CIRÚRGICAS PRECOCES EM CIRURGIA GÁSTRICA E COLORRETAL ONCOLÓGICA E SUA 

ASSOCIAÇÃO COM ESTADO NUTRICIONAL E COMORBIDADES 

Autor: ARTHUR FOINQUINOS KRAUSE GONCALVES 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 20/11/2020 

RESUMO: Introdução: as neoplasias do colorretais e gástricas respondem pela terceira e quarta causa de 

morte oncológica no Brasil. A despeito dos avanços no tratamento multimodal do câncer, a morbidade 

cirúrgica  das  ressecções  gástricas  e  colorretais  permanece  elevada,  impactando  a  qualidade  de  vida  e 

sobrevida  oncológica.  A  avaliação  clínica  multidisciplinar  através  de  ferramentas  objetivas  nos  dá  um 

entendimento mais preciso do processo saúde-doença, norteando o tratamento individualizado e levando a 

melhores resultados. Objetivos: descrever a associação entre as comorbidades e o status nutricional pré- 

operatórios na morbidade cirúrgica de pacientes submetidos a resseções oncológicas gástricas e colorretais 

bem  como  a  acurácia  preditiva  para  complicações.  Métodos:  realizado  estudo  de  coorte  envolvendo 

pacientes operados entre março de 2019 e junho de 2020 no Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando 

Figueira (IMIP). O status nutricional foi aferido através do escore NRS 2002 e da albumina sérica (ponto de 

corte=3,5mg/dL); as comorbidades através do Charlson Comorbidity Index (CCI) com ponto de corte>4 após 

correção para população oncológica e do clearance de creatinina (ponto de corte 90mL/min/1,73m2). O 

desfecho estudado foram as complicações cirúrgicas descritas conforme a classificação de Clavien-Dindo e 

consideradas  significativas  quando  ≥III.  Os  pacientes  foram  seguidos  do  dia  da  cirurgia  até  a  maior 

complicação, óbito ou alta. Foram estabelecidas as distribuições de frequências, medidas de tendência 

central e de dispersão. Para verificar associação foi realizado o qui-quadrado de Pearson ou exato de Fisher e 

Mann-Whitney, e regressão logística quando adequado. A acurácia dos diferentes escores (CCI e NRS 2002) e 

da albumina em relação ao padrão ouro (complicações ≥ Grau III da classificação de Clavien-Dindo) foram 

analisadas.  O  projeto  de  pesquisa  foi  aprovado  no  Comitê  de  Ética  em  Pesquisa  do  IMIP,  sob  o  CAAE 

31470619.8.0000.5201. Resultados: entre os 100 pacientes operados (31 gastrectomias e 69 colectomias) 38% 

tiveram complicações maiores. A prevalência de risco nutricional foi 40%, a mediana da albumina 3,8 g/dL, 

do CCI cinco pontos e do clearance de creatinina 83 ml/min/1,73m2. Pacientes em risco nutricional, com 

menor albumina e maior CCI tiveram maior chance de apresentar complicações maiores (OR 3,06; p=0,017, 

OR=6,77; p=0,012 e OR=3,80 p=0,013). Os pacientes com pior clearance de creatinina também apresentaram 

maior tendência a complicações maiores, porém, sem significância estatística (OR=2,13; p=0,101). Dentre as 

variáveis confundidoras avaliadas, houve associação significativa entre o estádio T4 definido cirurgicamente 

e complicações significativas (OR=3,06 P=0,023). Na análise multivariada persistiu significante a associação 

entre o risco nutricional e complicações maiores (OR=2,80; p=0,026). A mediana de internamento hospitalar 

foi maior conforme o escore CCI (4 vs 7 dias, p=0,003) e conforme o Clavien-Dindo (4 vs 13 dias, p<0,001). Os 

pacientes em risco nutricional também tiveram maior permanência (4 vs 6 dias), porém esta diferença não 

atingiu a significância estatística (p=0,146). A acurácia diagnóstica de complicações para CCI, NRS 2002, 

albumina e creatinina foram respectivamente 67,0%, 58,3%, 64,7% e 54,1%. Conclusões: a avaliação objetiva 

do status clínico-nutricional deve ser encorajada de forma multidisciplinar e individualizada, de forma a 

guiar a decisão cirúrgica e adequar a magnitude do procedimento cirúrgico à necessidade oncológica e a 

tolerância clínica de cada paciente. A melhor seleção pre-operatória tende a levar a melhores resultados 

cirúrgicos e oncológicos, bem como alocação otimizada de recursos. 

PALAVRAS-CHAVE: Estado de nutrição;Comorbidade;Cirurgia Oncológica;Câncer gástrico;Câncer 

colorretal;Complicações pós-operatórias;Charlson Comorbity Index;NRS 2002 

ABSTRACT: Introduction: Gastrointestinal malignancies are frequent and have a reserved prognosis. Despite 

the  multimodal  advances  in  cancer  treatment,  surgical  mobidity  of  colorectal  and  gastric  oncological 

resections remain high with a heavy burden to quality of life and overall survival. The trend in population 
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ageing is strong in Brazil, and along with advanced age comorbidities and nutritional impairment 

accumulate. Clinical assesment through Charlson Comorbidity Index, NRS 2002, serum albumin and 

creatinine clearance is widely described, as well as objective assesment of complications trhough Clavien- 

Dindo classification. Individualized treatment, with clinical assesment through objetive tools points to better 

outcomes. Objeticves: Evaluate the impact of preoperative comorbidities and nutritional status in surgical 

mobidity of patients submitted to oncological gastric and colorectal resections. Describe the association 

between nutritional status, and comorbities through CCI, NRS 2002, serum albumin, creatinine clearance and 

surgical morbidity, as well as its predictive accuracy for complications. Methods: A retrospective cohort study 

with analytical component of 100 patients operated between march 2019 and june 2020 at Instituto de 

Medicina Integral Professor Fernando Figueira was performed. Nutritional status was assessed through NRS 

2002 score and seric albumin, comorbidities were assessed through Charlson Comorbidity Index and 

creatinine clearance. Surgical complications were described according to Clavien-Dindo classification and 

considered major when ≥III. Patients were followed from the day of the surgery to the day of the 

complication, death or discharge. Distribution of frequencies, central trend measures and dispersion were 

stablished. To verify associations chi-square Pearson’s test, exact Fisher test, Mann-Whitney and logistic 

regression when adequate were used. The Project was submitted to apreciation and analysis of ethics 

comitee and research of IMIP (CEP-IMIP), through Plataforma Brasil, approved under CAAE 

31470619.8.0000.5201. Results: Nutritional risk prevalence was 40%, with mean albumin of 3,6g/dL. Median 

Charlson score was 5 points and mean clearance of creatinine 83mL/min. 38% of pactientes suffered from 

major complications. Patients in nutritional risk (NRS 2002≥3), with lower abumin levels and greater Charlson 

Score had greater frequency of major complications (OR 3,06; p=0,017, OR 6,77; p=0,012 and OR=3,80 

p=0,013). Patients with worse creatinine clearance also had a greater tendency to major complications, 

although, without statistical significance (OR 2,13; p=0,101). Median hospital stay was greater according to 

CCI sore (4 vs 7 days p=0,003) and Clavien-Dindo (4 vs 13 days p<0,001). Patients in nutritional risk also had 

longer stay (4 vs 6 days), although statistacal significance was not achieved (p=0,146). Conclusions: Objective 

evaluation of clinical-nutritional status should be encouraged in an individualized and multidisciplinary way, 

guiding surgical decision and suiting the dimension of surgical procedure to each patient needs and 

tolerance. Better pre-operative selection leads to better surgical and oncological outcomes, as well as 

optimal resource allocation. 

KEYWORDS: Nutritional status;Comobidity;Oncological 

Cancer;postoperative complications. 

Surgery;Gastric Cancer;Colorectal 
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CUIDADOS PALIATIVOS EM CRIANÇAS COM DOENÇAS CRÔNICAS DEGENERATIVAS: ESTAMOS 

OFERECENDO ESTE CUIDADO? 

Autor: LUCIANA FARRAPEIRA DE ASSUNCAO 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 30/06/2020 

RESUMO: RESUMO Introdução: O cuidado paliativo (CP) deve ser iniciado quando há o diagnóstico de uma 

doença crônica complexa ou limitante de vida e tem por objetivo a melhoria da qualidade de vida do 

paciente, devido a detecção precoce, prevenção e tratamento do sofrimento, seja este físico, psíquico, social 

 



https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/coleta_online/relatorios/conferencia/formRelatorio.jsf 14/25  

  

ou espiritual. Os serviços de CP em pediatria não são comuns, o que pode justificar o menor acesso a esse 

tipo de assistência aos pacientes com critérios de elegibilidade, além de manejo inadequado dos sintomas e 

elevado número de indicação de medidas terapêuticas invasivas desnecessárias. Objetivos: Determinar a 

intensidade dos sintomas na admissão e no desfecho hospitalar e sua correlação com o manejo adequados 

dos mesmos, com a funcionalidade e a indicação de cuidado paliativo durante o internamento hospitalar. 

Método: Foi realizado um estudo prospectivo de coorte, em 80 pacientes com doenças crônicas complexas, 

na faixa etária de um a 19 anos, que foram internados em unidades pediátricas de um hospital terciário 

referência em pediatria em Recife, Brasil, entre abril de 2018 e maio de 2019. Foram avaliadas as 

características biológicas, sociodemográficas e clínicas dos pacientes. A abordagem à família pela equipe 

médica quanto à indicação de cuidado paliativo e os desfechos do internamento foram relacionados ao grau 

de funcionalidade e controle de sintomas. Resultados: As principais características observadas no estudo são 

idade média de 7,5 anos, sem distinção por sexo, de maioria parda e com baixo poder aquisitivo. Foi 

encontrado um tempo médio de evolução da doença de 39,3 meses, com 56,3% dos pacientes apresentando 

doenças oncológicas e neurológicas. Os principais sintomas observados durante o internamento hospitalar 

foram dor (48,8%), náusea e vômito (47,5%) e anorexia (33,8%); esses sintomas somados a astenia e dispneia 

foram avaliados na admissão e no desfecho hospitalar, sendo observado um controle parcial dos mesmos 

em 44% dos pacientes. O grau de funcionalidade também foi avaliado nesses dois momentos distintos, 

utilizando a Escala de Lansky, sendo encontrada uma piora na pontuação em 22,7% dos pacientes. Apenas 

5% das crianças foram abordadas sobre cuidados paliativos durante o internamento. Conclusão: Esses 

resultados indicam uma reduzida percepção dos profissionais de saúde quanto a necessidade de indicação 

precoce de cuidados paliativos em crianças com doenças crônicas complexas com funcionalidade 

preservada, resultando em menor controle de sintomas e maior número e tempo de internamentos 

hospitalares. 

PALAVRAS-CHAVE: cuidado paliativos, pediatria, funcionalidade 

ABSTRACT: Introduction: Palliative care (PC) must be initiated when there is a diagnosis of a complex or life- 

limiting chronic disease and aims to improve the quality of life of the patient, detecting early, preventing and 

treating physical, psychological, social and spiritual suffering. Pediatrics PC services are uncommon, which 

eligibility criteria, in addition to inadequate symptom management and a high number of indications for 

unnecessary invasive therapeutic measures. Objectives: To evaluate the early approach of PC in children with 

CCD and correlate with the control of symptoms and variations in the degree of functionality. Method: A 

prospective cohort study was made in 80 patients in the age group ranging from one (01) to nineteen (19) 

years old that were hospitalized in paediatric units of a tertiary hospital which is a benchmark in paediatrics 

in Recife, Brazil, from April 2018 to May 2019. Biological, social demographic and clinical characteristics of the 

patients were evaluated. The approach to the family by the medical team as to the indication for palliative 

care and the outcomes of the hospitalization were correlated to the degree of functionality and control of 

symptoms. Results: The main characteristics observed in the study are the average age of 7.5 years old, 

without  distinction  of  sex,  most  brown-skinned  and  Christians,  who  live  with  their  parents,  have  a  low 

purchasing power and with an average of 39.3 months of disease evolution. 56.3% of the patients have 

oncological  and  neurological  diseases.  The  main  symptoms  observed  during  hospitalization  were  pain 

(48.8%), nausea and vomiting (47.5%) and anorexia (33.8%); these symptoms combined with asthenia and 

dyspnea  were  evaluated  in  the  hospital  admission  and  outcome,  where  a  partial  control  of  the  same 

symptoms was observed in 44% of the patients. The degree of functionality was also evaluated in these two 

distinct moments, by using the Lansky Scale, the score got worse in 22.7% of the patients. Only 5% of the 

children were approached about palliative care during the hospitalization. Conclusion: These results indicate 

the  need  for  greater  attention  to  the  training  of  health  professionals  to  enable  the  increase  in  early 

identification  of  patients  and  the  efficiency  of  palliative  care  provided,  which  could  improve  symptom 

control, reduce the length of hospital stay and, consequently, reduce the length of hospital stay. improve the 

long-term quality of life of these children. 

KEYWORDS: palliative care, pediatrics, funcitionality 
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RISCO CARDIOMETABÓLICOS NA DISFUNÇÃO ENDOTELIAL DE GRANDES VASOS EM ADOLESCENTES COM 

SOBREPESO E OBESIDADE 
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RESUMO:  INTRODUÇÃO:  a  disfunção  endotelial,  precursora  da  doença  aterosclerótica,  pode  iniciar  na 

infância e adolescência. As alterações em fatores de risco cardiometabólicos nesse grupo etário, podem 

representar disfunção endotelial detectável em grandes vasos. Mudanças precoces nos fatores de risco, 

como  sobrepeso  e  obesidade,  podem  alterar  a  história  natural  da  doença,  evitando  as  doenças 

cardiovasculares futuras. Nesse contexto, o exercício físico é uma das terapêuticas propostas, no âmbito da 

mudança no estilo de vida. O teste da Light Amplification Stimulated Emission of Radiation (Laser) avalia o 

perfil microvascular da disfunção endotelial e é capaz de detectar alterações dinâmicas no fluxo sanguíneo. 

A ultrassonografia de carótidas permite a avaliação precoce das alterações endoteliais nos grandes vasos, 

através  da  medida  da  espessura  da  camada  íntima-média  da  artéria,  considerado  como  marcador  de 

aterosclerose subclínica. OBJETIVO: avaliar o impacto do exercício físico, realizado com auxílio do exergame, 

na disfunção endotelial da microcirculação, na pressão arterial e na proteína C reativa em adolescentes com 

sobrepeso e obesidade, e a associação dos fatores de risco cardiometabólicos com a disfunção do endotélio 

de grandes vasos, na artéria carótida destes adolescentes. MÉTODO: ensaio clínico, desenvolvido em duas 

escolas públicas de Campina Grande, Paraíba, Brasil, durante fevereiro de 2018 a junho de 2018, envolvendo 

61  indivíduos  de  10  a  16  anos.  Todos  os  alunos  matriculados  nas  duas  escolas,  diagnosticados  com 

sobrepeso e obesidade no corrente ano, avaliados pelo Programa de Saúde nas Escolas do governo federal, 

foram convidados a participar. Foram excluídos os portadores ou que apresentassem na época do estudo, 

alguma limitação motora ou cognitiva, pulmonar ou síndromes genéticas, que impedisse a participação no 

exercício físico proposto na intervenção; aqueles que apresentassem algum distúrbio metabólico com uso de 

medicamentos  ou  tratamento  específico  que  alterassem  o  metabolismo  do  perfil  lipídico  ou  glicídico; 

gestação em curso; ou em tratamento medicamentoso para excesso de peso. Uma escola foi selecionada 

para a intervenção, com exergame, variável independente, três vezes na semana, por oito semanas, com um 

total de 30 adolescentes; e a outra escola foi selecionada para ser o grupo controle, sem a prática do 

exercício físico, com um total de 31 alunos. Foram avaliadas as variáveis dependentes no início e ao final da 

intervenção, para verificar o impacto do exergame em ambos os grupos: fluxo sanguíneo de repouso, fluxo 

sanguíneo  máximo,  área  de  oclusão,  área  de  hiperemia  e  hiperemia  reativa  pós-oclusiva,  parâmetros 

avaliados pela Laser Doppler fluxometria, além do índice de massa corporal, pressão arterial sistêmica e 

proteína  C  reativa.  Os  fatores  de  risco  cardiometabólicos  avaliados  foram  os  exames  laboratoriais  de 

triglicerídeos, colesterol total e suas frações, glicemia de jejum e hemoglobina glicada, que foram coletados 

antes da intervenção. A ultrassonografia de carótidas foi realizada no início da intervenção para verificar a 

correlação da disfunção endotelial de grandes vasos, avaliado pelo espessamento do complexo íntima- 

média da carótida com os fatores de risco cardiometabólicos e os dados foram avaliados considerando um 

único  grupo  de  adolescentes  com  sobrepeso  e  obesidade,  com  cálculo  amostral  para  as  análises 

transversais, a posteriori. Para avaliar o efeito da intervenção na proteína C reativa, índice de massa corporal 

e  pressão  arterial  foram  realizados  os  testes  de  Mann-Whitney  ou  t-student  para  comparação  dessas 

variáveis entre os grupos e o teste t-student pareado ou Wilcoxon para comparar os valores das variáveis 

estudadas, no início e final do estudo, dentro de cada grupos. O efeito da intervenção na microcirculação foi 

avaliado por testes não paramétricos. O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para avaliar a distribuição da 

variável  estudada  como  a  finalidade  de  definir  o  teste  a  ser  realizado.  Para  verificar  a  associação  do 

espessamento da carótida com as variáveis cardiometabólicas foi realizado o teste de qui-quadrado e o teste 

de correlação de Pearson ou Spearman. Por fim, foi realizada a regressão linear múltipla para verificar quais 
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os fatores independentes para determinação da espessura do complexo médio-intimal da carótida. A 

pesquisa foi desenvolvida em conformidade com a Resolução 466/2012, aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CAAE: 88034318.4.0000.5175), sob o parecer número 2.385.662, em 01 de novembro de 2017. 

RESULTADOS: houve aumento no fluxo sanguíneo de repouso e o máximo da microcirculação no grupo 

intervenção, p=0,038 e p= 0,024, respectivamente, em comparação ao controle. Aqueles submetidos à 

intervenção, apresentaram redução da pressão arterial sistólica (p= 0,041). O IMC reduziu em ambos os 

grupos: intervenção (p= 0,002) e controle (p= 0,031). Na análise intragrupo, houve aumento de proteína C 

reativa no grupo controle (p= 0,004). A avaliação transversal do grupo antes do ensaio, demonstrou que o 

espessamento teve correlação positiva com o z-escore do IMC (r=0,256, p=0,016), a glicemia de jejum 

(r=0,236, p= 0,027) e o sexo masculino (r=-0,237; p=0,026). Entretanto, após regressão, apenas o z-escore do 

IMC mostrou-se independentemente associado ao espessamento. CONCLUSÕES: o exercício físico praticado 

através do exergame melhora os parâmetros da microcirculação, em destaque o fluxo sanguíneo de repouso 

e máximo, bem como melhora os índices de pressão arterial sistólica. O índice de massa corporal avaliado 

através do z-score está relacionado ao espessamento da carótida em adolescentes com sobrepeso e 

obesidade. 

PALAVRAS-CHAVE: aterosclerose, terapia por exercício, sobrepeso, obesidade, microcirculação, adolescente, 

endotélio vascular 

ABSTRACT: INTRODUCTION: Endothelial dysfunction, a precursor to atherosclerotic disease, can start during 

childhood  and  adolescence.  Changes  in  cardiometabolic  risk  factors  at  this  age  group  may  represent 

detectable endothelial dysfunction in large vessels. Early changes in risk factors, such as overweight and 

obesity, can alter the natural history of the disease and prevent future cardiovascular diseases. In this regard, 

physical exercise is one of the proposed therapies, in the context of changing lifestyle. The Light Amplification 

Stimulated Emission of Radiation (Laser) test evaluates the microvascular profile of endothelial dysfunction 

and is able to detect dynamic changes in blood flow. Carotid ultrasound allows the early assessment of 

endothelial changes in the large vessels by measuring the thickness of the intima-media layer of the artery, 

which is considered a marker of subclinical atherosclerosis. OBJECTIVE: This study aimed to evaluate the 

impact  of  physical  exercise,  carried  out  with  the  aid  of  exergame,  on  microcirculation  endothelial 

dysfunction, blood pressure and C-reactive protein in overweight and obese adolescents; and the association 

of cardiometabolic risk factors with the dysfunction of large vessel endothelium, in the carotid artery of these 

adolescents. METHOD: Clinical trial, developed in two public schools in Campina Grande, Paraíba, Brazil, 

from February 2018 to June 2018, involving 61 individuals aged from 10 to 16 years. All students enrolled in 

both schools who were diagnosed with overweight and obesity during the year of this study, and who were 

evaluated by the Program Health School from the Federal Government, were invited to participate. Patients 

with,  or  who  had,  at  the  time  of  the  study,  any  motor  or  cognitive,  pulmonary  or  genetic  syndromes 

limitations that prevented participation in the physical exercise proposed in the intervention; who presented 

some metabolic disorder with the use of drugs or specific treatment that altered the metabolism of the lipid 

or glycidic profile; ongoing pregnancy; or under drug treatment for overweight were excluded. One school 

was selected for the intervention with exergame, an independent variable, three times a week, for eight 

weeks, with a total of 30 adolescents. The other school was selected to be the control group, without the 

practice of physical exercise, with a total of 31 students. The dependent variables were evaluated at the 

beginning and at the end of the intervention to verify the impact of the exergame in both groups: resting 

blood flow, maximum blood flow, area of occlusion and area of hyperemia and post-occlusive reactive 

hyperemia, which evaluated by Laser Doppler flowmetry. In addition to body mass index, systemic blood 

pressure  and  C-reactive  protein.  The  cardiometabolic  risk  factors  evaluated  were  laboratory  tests  for 

triglycerides,  total  cholesterol  and  its  fractions,  fasting  glucose  and  glycated  hemoglobin,  which  were 

collected before the intervention. Carotid ultrasound was performed at the beginning of the intervention to 

verify the correlation of endothelial dysfunction of large vessels, assessed by thickening of the intima-media 

complex of the carotid with cardiometabolic risk factors, and the data were evaluated considering a single 

group  of  overweight  adolescents  and  obesity,  with  sample  calculation  for  cross-sectional  analyzes,  a 

posteriori. Aiming to evaluate the effect of the intervention on C-reactive protein, body mass index and blood 

pressure, the Mann-Whitney or t-student tests were performed to compare these variables between groups, 

and the paired t-student or Wilcoxon test to compare the values of the studied variables at the beginning and 

end of the study, within each group. The effect of the intervention on microcirculation was analyzed by 

nonparametric tests. The Shapiro-Wilk test was used to assess the distribution of the studied variable as the 

purpose  of  defining  the  test  to  be  performed.  To  check  the  association  of  carotid  thickening  with 

cardiometabolic variables, the chi-square test and Pearson or Spearman correlation test were performed. 

Finally,  multiple  linear  regression  was  performed  to  verify  the  independent  factors  for  determining  the 

thickness of the carotid intima-media complex. The research was developed in accordance with Resolution 
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466/2012, approved by the Research Ethics Committee (CAAE: 88034318.4.0000.5175), under the technical 

statement number 2,385,662, on November 1, 2017. RESULTS: There was an increase in resting blood flow 

and the maximum microcirculation in the intervention group, p = 0.038 and p = 0.024, respectively, compared 

to the control. Those submitted to the intervention showed a reduction in systolic blood pressure (p = 0.041). 

BMI decreased in both groups: intervention (p = 0.002) and control (p = 0.031). In the intragroup analysis, 

there was an increase in C-reactive protein in the control group (p = 0.004). The cross-sectional assessment of 

the group before the trial showed that the thickening had a positive correlation with the z-score of the BMI (r 

= 0.256, p = 0.016), fasting blood glucose (r = 0.236, p = 0.027) and the male gender (r = -0.237; p = 0.026). 

However, after regression, only the BMI z-score was independently associated with thickening. 

CONCLUSIONS: The physical exercise practiced through exergame improves the microcirculation 

parameters, especially the resting and maximum blood flow. Moreover, it improves the systolic blood 

pressure index. The body mass index assessed using the z-score is related to carotid thickening in overweight 

and obese adolescents. 

KEYWORDS: atherosclerosis,  exercise  therapy,  overweight,  obesity,  microcirculation,  adolescent,  vascular 

endothelium 
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MORTE MATERNA: CUSTO SOCIAL, CARACTERÍSTICAS E CONTRIBUIÇÃO DA VIGILÂNCIA NA 
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Autor: PATRICIA ISMAEL DE CARVALHO 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: TESE Data da DEFESA: 18/11/2020 

RESUMO: Introdução: A morte materna é um evento quase sempre evitável e permanece como um sério 

problema de saúde pública em muitos países, em especial os de baixa e média renda, acometendo as 

mulheres com maior vulnerabilidade social e assistencial. Objetivos: Estimar os custos das mortes maternas 

sob a perspectiva da sociedade, caracterizando estas mulheres e avaliando a contribuição da vigilância do 

óbito na qualificação das causas básicas de mortes maternas. Métodos: O primeiro estudo observacional, 

descritivo e de base populacional caracterizou as mulheres falecidas por causas maternas de 2006 a 2017, 

residentes  no  Recife,  a  partir  dos  dados  do  Sistema  de  Informação  sobre  Mortalidade  (SIM)  e  dos 

instrumentos de investigação do Ministério da Saúde (MS). O segundo estudo, de mesmo desenho, analisou 

as causas básicas de morte antes e após o processo de vigilância do óbito materno no Recife, de 2010 a 2017, 

mensurando a variação percentual por grupo de causas. E por fim, o estudo de avaliação econômica parcial 

de custos sob a perspectiva da sociedade, realizado com os óbitos maternos ocorridos em 2017, de mulheres 

residentes na I Macrorregião de Pernambuco. Aplicou-se a técnica de macrocusteio para estimar o gasto 

hospitalar com dados obtidos no Sistema de Informação Hospitalar do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS). 

Foram realizadas entrevistas domiciliares para estimar os custos da família. Calculou-se o custo indireto das 
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mulheres falecidas pelo método do capital humano a partir do cálculo dos anos potenciais de vida perdidos 

(APVP). Os valores monetários foram apresentados em dólar americano. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa do IMIP, parecer nº 2.457.335. Resultados: Identificaram-se 171 óbitos maternos no 

período de 2006 a 2017, em Recife, sendo 35 durante a gravidez, três no parto e 133 no puerpério. As 

principais características sociodemográficas e assistenciais foram: idade entre 20 e 39 anos (84,2%); negras 

(68,4%); sem companheiro (60,2%); com estudo até o ensino médio (34,5%); com consultas no pré-natal 

(20,5%); com complicações no pré-natal (73,1%) e destas apenas 46,4% foram assistidas; 92,7% dos partos 

ou abortos foram hospitalares e 82,6% realizados com obstetra. A vigilância do óbito de Recife, entre 2010 e 

2017, identificou mais 33 (40,7%) óbitos por causa materna, sendo três por causas diretas, 16 por causas 

indiretas e 14 mortes tardias, estas com maior incremento (233,3%). Os custos médico-hospitalares dos 

óbitos maternos de 2017 na I macrorregião de Pernambuco, na gravidez que terminou em óbito, foram US$ 

1.330,42. A mediana dos gastos públicos com as mulheres que faleceram no puerpério imediato/tardio e 

remoto foi US$ 504,14 e 366,37, respectivamente, predominando os procedimentos com finalidade 

diagnóstica. Custos diretos médico-hospitalares das famílias foram mais elevados para as mortes no 

puerpério remoto, mediana de US$ 1. 398,85 e com os custos não médico-hospitalares, com o funeral (80%). 

Contabilizou-se 2.336 anos potenciais de vida perdidos perfazendo um custo indireto de US$ 15.842.022,60. 

Conclusões: Predominaram as mortes no puerpério e em negras, e as falhas assistenciais foram frequentes. A 

vigilância do óbito materno foi indispensável na identificação dos óbitos, suas causas e evitabilidade. Os 

gastos mais elevados do SUS foram com os óbitos na gravidez e no puerpério imediato/tardio, enquanto 

para as famílias, independente do momento do óbito, as despesas com o funeral foram mais expressivas. Os 

custos indiretos apontam para alta perda de anos potenciais de vida das mulheres e, consequentemente, de 

produtividade. Os achados mostram a necessidade de aperfeçoamento na atenção à saúde, de investigações 

para avaliar os serviços e as iniquidades sociais e assistenciais, alertando sobre o tema e de seguir estudos 

sobre custos tangíveis e intangíveis em diferentes perspectivas. 

PALAVRAS-CHAVE: Mortalidade Materna;Estatísticas Vitais;Custo e Análise de Custo;Gasto em Saúde;Avaliação 

em Saúde;Anos Potenciais de Vida Perdidos. 

ABSTRACT: Introduction: Maternal death is an almost always preventable event and remains a serious public 

health problem in many countries, especially those of low and middle income, affecting women with greater 

social and assistance vulnerability. Objectives: To estimate the costs of maternal deaths from the perspective 

of  society,  characterizing  these  women  and  evaluating  the  contribution  of  death  surveillance  in  the 

qualification  of  the  basic  causes  of  maternal  deaths.  Methods:  The  first  observational,  descriptive  and 

population-based study characterized women who died of maternal causes from 2006 to 2017, living in 

Recife, based on data from the Mortality Information System (SIM) and the research instruments of the 

Ministry of Health (MS). The second study, of the same design, analyzed the basic causes of death before and 

after  the  maternal  death  surveillance  process  in  Recife,  from  2010  to  2017,  measuring  the  percentage 

variation  by  group  of  causes.  And  finally,  the  study  of  partial  economic  evaluation  of  costs  from  the 

perspective of society, carried out with maternal deaths that occurred in 2017, of women living in the I Macro- 

region of Pernambuco. The macro costing technique was applied to estimate hospital expenditure with data 

obtained from the Hospital Information System of the Unified Health System (SIH / SUS). Home interviews 

were conducted to estimate family costs. The indirect cost of women who died using the human capital 

method was calculated from the calculation of the potential years of life lost (APVP). Monetary values were 

presented in US dollars. The research was approved by the IMIP Research Ethics Committee, opinion No. 

2,457,335.  Results:  171  maternal  deaths  were  identified  between  2006  and  2017,  in  Recife,  35  during 

pregnancy, three during childbirth and 133 in the puerperium. The main sociodemographic and assistance 

characteristics were: age between 20 and 39 years (84.2%); black (68.4%); without a partner (60.2%); with 

study up to high school (34.5%); with prenatal consultations (20.5%); with prenatal complications (73.1%) 

and of these only 46.4% were assisted; 92.7% of births or abortions were hospitalized and 82.6% performed 

with an obstetrician. The death surveillance in Recife, between 2010 and 2017, identified 33 more (40.7%) 

deaths due to maternal causes, three from direct causes, 16 from indirect causes and 14 late deaths, these 

with  the  greatest  increase  (233.3%).  The  medical-hospital  costs  of  maternal  deaths  in  2017  in  the  first 

macroregion of Pernambuco, in the pregnancy that ended in death, were US$ 1,330.42. The median public 

spending on women who died in the immediate / late and remote puerperium was US$ 504.14 and 366.37, 

respectively, with diagnostic procedures predominating. Direct medical and hospital costs of families were 

higher for deaths in the remote puerperium, median of US$ 1,398.85 and with non-medical costs, with funeral 

(80%).  2,336  potential  years  of  life  lost  were  accounted  for,  at  an  indirect  cost  of  US$  15,842,022.60. 

Conclusions:  Deaths  in  the  puerperium  and  in  blacks  predominated,  and  care  failures  were  frequent. 

Surveillance of maternal death was essential in identifying deaths, their causes and avoidability. The highest 

expenditures of SUS were on deaths in pregnancy and in the immediate/late puerperium, while for families, 
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regardless of the time of death, funeral expenses were more significant. Indirect costs point to a high loss of 

potential years of life for women and, consequently, productivity. The findings show the need to improve 

health care, research to evaluate services and social and assistance inequities, alerting on the topic and 

following studies on tangible and intangible costs in different perspectives. 

KEYWORDS:   Maternal   Mortality;Vital 

Evaluation;Potential Years of Life Lost. 

Statistics;Costs and Cost Analysis, Health Expenditures;Health 
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SCAN – SISTEMA DE CONTROLE ANTIMICROBIANO: FERRAMENTA DE APOIO À PRESCRIÇÃO E AO 

MONITORAMENTO DO USO DE ANTIBIÓTICOS 

Autor: PRISCILLA KAREN DE OLIVEIRA SA 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 08/10/2020 

RESUMO: Introdução:  A  prescrição  de  antimicrobianos  constitui  uma  importante  etapa  no  processo  de 

cuidado, sendo alta a taxa de utilização desses medicamentos, o que é motivo de preocupação no que 

concerne  à  segurança  do  paciente,  à  emergência  de  microorganismos  multirresistentes  e  à  gestão 

hospitalar. A resistência bacteriana eleva os custos de tratamentos, prolonga a permanência dos pacientes 

nos hospitais e pode aumentar a taxa de mortalidade. Ao se avaliar a assistência aos pacientes internados 

com diagnóstico de infecção, tanto em enfermarias quanto em unidades de cuidados intensivos, notam-se: 

a) dificuldades de escolha de tratamento antibiótico; b) vulnerabilidades das avaliações clínicas e de 

adequação aos protocolos antimicrobianos instituídos; c) problemas de comunicação entre as equipes de 

cuidado; e d) dificuldades no controle e na auditoria do uso de antimicrobianos. Dessa forma, a consideração 

quanto à  obediência aos protocolos  institucionais  de 

terapia,asinteraçõesmedicamentosaseosajustesindividuaisde acordo com a infecção e as comorbidades 

sãoparte davigilânciacontínuanecessáriarealizadapormédicoinfectologista.Objetivo:Dese nvolver o 

protótipo de uma ferramenta informatizada de apoio à prescrição e monitoramento do uso de antibióticos 

em ambiente hospitalar. Métodos: Estudo exploratório, experimental, de natureza tecnológica, que visou à 

solução do problema da carência de uma ferramenta informatizada que integre, no momento da prescrição 

medicamentosa, o médico prescritor, o microbiologista e o farmacêutico clínico, proporcionando que essa 

ação coordenada seja gerenciada pelo médico infectologista do hospital. Resultados: Foi desenvolvido um 

protótipo de sistema de controle antimicrobiano, SCAN, composto por módulos com diferentes 

funcionalidades de acordo com o perfil do usuário e de seu papel no processo de assistência ao paciente. A 

ferramenta oferece ao prescritor uma sequência de passos para 

preenchimentodeinformaçõesclínicaselaboratoriais, cuja via final é uma tela com recomendação sobre a 

melhor escolha antimicrobiana e curso de tratamento. A adequação da terapia é avaliada automaticamente. 

Além disso, há geração de alertas via aplicativo móvel para o administrador do sistema (infectologista), 

possibilitando  feedback  para  o prescritor pelo 

mesmoaplicativo,afimdeserjustificadaanãoconformidadeouparaquehajaacorreçã oda prescrição caso a 

inconformidade  não  seja  aceitável;  ou  quando  sejam  identificadas  combinações  antimicrobianas 

redundantes ou interações medicamentosas indesejadas. Tal aplicação gera, ainda, alertas no momento que 
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o resultado microbiológico fique disponível, possibilitando melhor direcionar a terapia antimicrobiana ou 

descontinuá-la de acordo com critérios clínicos e com resultados da cultura. Propõe-se que a integração do 

fluxo de informação no momento da prescrição de antibiótico, promovida pela aplicação desenvolvida, atue 

na qualidade assistencial, e possibilite que esse processo dinâmico de tomada de decisões terapêuticas 

aumente sua qualidade. Conclusão: Neste estudo, desenvolveu-se um sistema de monitoramento 

computadorizado, integrando noções de uso 

racionaldeantibióticoaumaferramentadeapoioàprescriçãodeantimicrobianos,resul tando em um método 

auxiliar para a gestão e para a assistência prestada ao paciente. No futuro, espera-se implantar o SCAN no 

ambiente hospitalar e avaliar sua eficácia como método para o avanço dos processos relacionados ao 

controle de antimicrobianos e ao aumento da qualidade da prescrição médica, ao contribuir para um uso 

mais racional deantibióticos. 

PALAVRAS-CHAVE: nformática em saúde;uso racional;antibiótico;controle de infecção. 

ABSTRACT: Background: The prescription of antimicrobials is an important step in the patient care process, 

with   a   high   rate   of   use   of   these   drugs,   which   is   a   cause   for   concern   regarding   the 

safetyofpatients,theemergenceofmultiresistantmicroorganismsandhospitalmanagement.     Bacterial 

resistance increases treatment costs, prolongs patients' stay in hospitals and can increase mortality rate. 

When assessing assistance to hospitalized patients diagnosed with infection, both in wards and in intensive 

care  units,  are  observed:  a)  difficulties  in  choosing  antibiotic  treatment;  b)  vulnerabilities  of  clinical 

assessments and of compliance with the established antimicrobial protocols; c) communication problems 

between  care  teams;  and  d)  difficulty  in  controlling  and  auditing  the  use  of  antimicrobials.  Thus, 

consideration  of  compliance  with  institutional  therapy  protocols,  drug  interactions  and  individual  and 

pathological  adjustments  are  part  of  the  necessary  continuous  surveillance  performed  by  an  infectious 

disease physician. Objective: To develop the prototype of a computerized tool to support the prescription 

and monitoring  of  the  use of antibiotics in a  hospital   environment. 

Methods:Exploratoryandtechnologicalexperimentalstudy,aimedatsolvingthepro          blemof 

thelackofacomputerizedtoolthatintegrates,atthetimeofdrugprescription,theprescri  bing physician,  the 

microbiologist  and  the   clinical  pharmacist, providing  that   this    coordinated 

actionismanagedbythephysicianinfectiousdiseaseatthehospital.Results:Aprototy           peof 

anantimicrobialcontrolsystem,SCAN,wasdeveloped,consistingofmoduleswithdif  ferent  functionalities 

according to the user's profile and their role in the patient care process. The tool offers the prescriber a 

sequence of  steps  to   fill  out  clinical        and        laboratory        information, 

thefinalrouteofwhichisascreenwiththerecommendationonthebestantimicrobialch    oice    and    course    of 

therapy.The      adequacy      of      therapy      is      automatically      assessed      by      the      tool      when 

thereiscompliancewiththetreatmentprotocolatthehospital.Alertsaregeneratedviath 

emobileapplicationforthesystemmanager(infectiousdiseasesspecialist),enablingf                             eedback 

totheprescriberthroughthesameapplication,inordertojustifynoncomplianceortocorrect the prescription if the 

non-compliance  is  not  acceptable,  or  when  redundant  antimicrobial  combinations  or  unwanted  drug 

interactions are identified. It also shows alerts when the microbiological result becomes available, making it 

possible to better target antimicrobial therapy or discontinue it according to clinical criteria and negative 

culture  results.  It  is  proposed  that  the  integration  of  the  information  flow  at  the  time  of  antibiotic 

prescription, promoted by the developed application, acts on the quality of care, and allows this dynamic 

process of therapeutic decision-making to increase its quality. Conclusions: In this study, a computerized 

monitoring system was developed, integrating notions of rational use of antibiotics with a tool to support the 

prescription of antimicrobials, resulting in an auxiliary method for the management and care provided to the 

patient.  In  the  future,  it  is  expected  to  implement  SCAN  in  the  hospital  environment  and  evaluate  its 

effectiveness as a method to advance the processes related to the control of antimicrobials and to the 

improvement of the quality of medical prescription, by contributing to a more rational use ofantibiotics. 
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SINTOMAS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO ENTRE JOGADORES DE FUTEBOL DAS CATEGORIAS DE BASE 

SUB-20 DE CLUBES PERNAMBUCANOS: UM ESTUDO TRANSVERSAL 

Autor: ANDRE FURTADO DE AYALLA RODRIGUES 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 29/06/2020 

RESUMO: Introdução: Ser jogador de futebol é um dos sonhos mais presentes no imaginário popular da 

criança  brasileira.  Entretanto,  o  caminho  à  profissionalização  é  árduo  e  diversos  motivos  podem  ser 

apontados  para  essa  dificuldade:  ambiente  muito  acirrado,  poucas  chances,  mau  aconselhamento  na 

carreira, entre outros. No futebol competitivo, o atleta deve estar pronto para todas as cobranças que vierem 

a ser feitas, assim como aceitar a exigência pela melhor performance possível. Aliado a isso, atletas da 

categoria de base ainda são adolescentes e jovens em formação, normalmente até os 21 anos, que são 

muitas vezes obrigados a escolher o futebol e suas exigências, em detrimento ao estudo e ao ambiente 

familiar, para se tornar um jogador profissional. Nesse cenário, um motivo ainda pouco debatido é a saúde 

mental entre jogadores de futebol. Apesar do reconhecimento da depressão e a ansiedade como doenças 

mentais  que  interferem  no  desempenho  profissional  e  que  podem  gerar  afastamento  de  atividades,  o 

preconceito com quem sofre de alguma condição psiquiátrica ainda é muito forte. Diante de tantos fatores 

estressores, entender o estado de saúde mental desses atletas torna-se importante estratégia de prevenção 

e promoção de saúde. Objetivo: verificar a frequência de sintomas de ansiedade e depressão entre jogadores 

de futebol das categorias de base sub-20 dos clubes pernambucanos através da aplicação da Escala Hospital 

de  Ansiedade  e  Depressão  associando  a  dados  sociodemográficos,  atléticos  e  de  saúde.  Métodos:  Foi 

realizado um estudo descritivo, tipo corte transversal com amostra realizada por conveniência. Os dados 

foram coletados nos locais de treinamentos das equipes entre julho e dezembro de 2019, após aprovação da 

pesquisa  pelo  comitê  de  ética,  sob  o  parecer  número  3.316.234  e  CAAE:  12320119.1.0000.5569.  Foram 

incluídos todos os atletas acima de 18 anos do sexo masculino e excluídos aqueles com menos de 3 meses de 

treinamento em futebol ou que nunca tivessem participado de competição. Para a análise dos dados, foi 

utilizado o Software SPSS 13.0, com aplicação de 95% de confiança e para verificação de associação das 

variáveis categórica, utilizou-se o Teste exato de Fisher. A coleta das informações iniciou-se após aprovação 

do Comitê de Ética e Pesquisa do IMIP, sob o parecer de número 3.316.234. Resultados: Foram entrevistados 

63  atletas,  14,3%  da  amostra  com  níveis  elevados  para  ansiedade  e  14,3%  com  escores  elevados  para 

depressão.  Além  disso,  observamos  a  possível  influência  da  renda  mensal  recebida  pelo  atleta  com  o 

desenvolvimento de sintomas ansiosos (p = 0,04). Posição de jogo, status no time, doença psiquiátrica 

prévia, apesar de p > 0,05, mostraram possíveis relações com sintomas ansiosos e depressivos. Conclusão: 

Encontrou-se  elevação  na  frequência  de  sintomas  de  ansiedade  e  depressão,  quando  comparados  à 

população  em  geral  e  de  sintomas  ansiosos  e  a  renda  recebida  pelo  do  atleta.  Novas  pesquisas  são 

necessárias para aprofundar o conhecimento em relação às possíveis associações demonstradas no estudo. 

PALAVRAS-CHAVE: Saúde Mental, Psiquiatria, Esporte, Futebol de Campo, Depressão, Ansiedade, Atletas. 

ABSTRACT: Background: Being a soccer player is one of the most present dream in the popular imaginary of 

the brazilian children. However, the path to profissionalization and stardom is arduous and only a few 

manage to achieve the goals set. Currently, several reasons can be pointed out as reasons for this difficulty: a 

very competitive enviroment, little chance to stabblish yourself as a player, poor carrer management, among 

others. In competitive soccer, the athlete must be ready for all charges that may be made, as well as accept 

the  demand  for  the  best  possible  performance.  Allied  to  this,  athletes  in  the  youth  academy  are  still 

teenagers and youngsters under development, usually until the age of 21, who are often forced to choose 

soccer and the requirements that comes with it, instead of formal education and family environment, in 

order to become a player professional. Meantime, a reason still little debated is mental illness among soccer 

players. Despite the recognition of depression and anxiety as mental illnesses that interfere with professional 

performance and that can lead to absence from activities, the prejudice against those who suffer from a 

psychiatric condition is still strong. Faced with so many stressors, understanding the mental health status of 

these athletes becomes an important strategy for prevention and health promotion. Objective: To verify the 

frequency of anxiety and major mood depression symptoms between sub-20 youth academy soccer players 
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of Pernambuco’s clubs through the Hospital scale of anxiety and depression associating it with 

sociodemographic, athletic and health data. Methods: It was realized a cross-sectional study with a 

convenience sample. The data were colected at the clubs’ training venues between July and December/2019 

after the research approval by the ethics committee, under approval number 3.316.234 and CAAE: 

12320119.1.0000.5569. It was included all male athletes with the age above 18 from and excluded those with 

less than 3 months of competitive soccer training or who had never participated in a competition. For data 

analysis, SPSS Software 13.0 was used, with 95% confidence and to verify categorical variables the 

associations, Fisher's exact test was used. Data collection began after approval of the Ethics and Research 

Committee of IMIP, under the approval number 3.316.234. Results: 63 athletes were interviewed, 14.3% of the 

sample with high levels for anxiety and 14.3% with high scores for depression. In addition, we observed 

monthly income received by the athlete association the with the development of anxious symptoms (p = 

0.04). Game position, team status, previous psychiatric illness, despite p> 0.05, showed possible relationships 

with anxious and depressive symptoms. Conclusion: There was an increase in the frequency of symptoms of 

anxiety and depression, when compared to the general population and of anxiety symptoms and the income 

received by the athlete. Further research is needed to deepen the knowledge regarding the possible 

associations demonstrated in the study. 

KEYWORDS: Mental Health, Psychiatry, Sports, Soccer, Depression, Anxiety, Athletes 
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SOROPREVALÊNCIA EM GESTANTES DURANTE A EPIDEMIA DO VÍRUS ZIKA EM RECIFE E ESPECTRO DO 

NEURODESENVOLVIMENTO E NEUROIMAGENS EM CRIANÇAS COM SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA VÍRUS 

Autor: LUCAS VICTOR ALVES 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: TESE Data da DEFESA: 24/11/2020 

RESUMO: Introdução:  uma  grave  epidemia  de  infecção  pelo  vírus  Zika  (VZ)  associada  com  microcefalia 

congênita ocorreu recentemente no Brasil. Essas crianças, além da microcefalia com grave acometimento do 

sistema nervoso central (SNC), apresentaram envolvimento de outros órgãos, o que foi denominado de 

síndrome da Zika congênita. O Ministério da Saúde declarou uma emergência de saúde pública nacional em 

novembro de 2015, e em fevereiro de 2016, a Organização Mundial da Saúde declarou a infecção pelo Zika 

vírus (ZIKV), uma emergência de saúde pública de preocupação internacional. O surto terminou no Brasil em 

2017, sem que medidas eficazes de saúde pública para seu controle tenham sido tomadas. É importante 

saber  o  estado  imunológico  do  ZIKV  não  apenas  para  prever  surtos  futuros,  mas  também  para  tentar 

responder  a  perguntas  sobre  o  ZIKV  ainda  não  conhecidas.  Também  foram  descritos  casos  com 

acometimento cerebral pós-natal e da mácula em crianças nascidas sem microcefalia e cujas mães tiveram 

infecção pelo VZ durante a gravidez, levantando a hipótese do acometimento do SNC em crianças nascidas 

sem microcefalia e cujas mães tiveram infecção pelo VZ durante a gestação. Da mesma forma, ainda é pouco 

conhecida a evolução das alterações de neuroimagem em crianças nascidas com microcefalia associada a 

infecção congênita pelo vírus Zika. Objetivo: (1) realizar a soroprevalência, o exame clínico, neurológico e 

evolutivo de crianças nascidas de mães que tiveram infecção pelo VZ e nasceram sem microcefalia; (2) 

determinar o espectro das anormalidades do cérebro durante os primeiros anos de vida de crianças com 
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microcefalia congênita associada a infecção pelo VZ, através de exames de neuroimagem. Método: foram 

desenvolvidos dois estudos distintos no Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP). O 

primeiro estudo tipo série de casos foi composto por 132 crianças cujas mães tiveram infecção pré-natal pelo 

VZ, mas nasceram sem microcefalia. Utilizamos o banco de dados das gestantes que participaram do ensaio 

clínico randomizado, realizado no IMIP durante a epidemia do VZ na cidade de Recife. A infecção pelo VZ 

nessas gestantes foi determinado pela presença do IgG anti-Zika ELISA (Euroimmun kit) em soro materno. As 

crianças filhas dessas mães foram submetidas a uma avaliação neurológica e evolutiva, incluindo aplicação 

do questionário Denver II. O segundo estudo foi uma série de casos compostos, por 62 crianças nascidas com 

microcefalia associada ao VZ no período de agosto de 2015 a março de 2017, já acompanhadas no IMIP e que 

realizaram tomografia computadorizada (TC) de crânio nos primeiros meses de vida. Dessas, em 35 

pacientes foi realizado ressonância magnética (RM) de crânio entre o primeiro e terceiro anos de vida. A 

diferença estatística no número de alterações das imagens entre TC e RM foi determinada usando o teste de 

McNemar e foi considerado p <0,05. Ambos os trabalhos tiveram aprovação no Comitê de Ética e Pesquisa do 

IMIP. Resultados: entre os 132 participantes, 61,3% tiveram IgG ZIKV positivo e apresentaram mais febre e 

rash em comparação as mães negativas; respectivamente 27/81 vs 6/51, p=0.005 e 27,2% vs 7,8%, p=0.016. 

No segundo estudo 35 crianças preencheram os critérios de inclusão neste estudo. Todas apresentaram um 

comprometimento grave do desenvolvimento neuromotor. As RM mostraram as mesmas alterações dos 

exames iniciais de TC: calcificação intracraniana (71,4%), embora com menor intensidade e tamanho em 

comparação aos exames tomográficos anteriores, ventriculomegalia (91,4%) e hipoplasia cerebelar (68,5%). 

Entretanto, em 11/31 (35%) dos pacientes houve aumento da ventriculomegalia e em dois foi necessário 

realizar uma derivação ventriculoperitoneal. Conclusão: (1) uma elevada soroprevalência de gestantes com 

IgG ZIKV foi encontrada no período da epidemia. (2) As graves alterações cerebrais observadas através de 

exames de TC, continuaram sendo detectadas através de um exame de RM realizado por volta dos três anos 

de idade, com um aumento da ventriculomegalia em cerca de um terço das crianças. 

PALAVRAS-CHAVE: Zika;Microcefalia;Neuroimagem. 

ABSTRACT:  BACKGROUND:  a  serious  epidemic  of  Zika  virus  (ZV)  infection  associated  with  congenital 

microcephaly  has  recently  occurred  in  Brazil.  These  children,  in  addition  to  microcephaly  with  severe 

involvement of the central nervous system, had involvement of other organs, which was called congenital 

Zika syndrome. The Ministry of Health declared a national public health emergency in November 2015 and in 

February  2016  the  World  Health  Organization  declared  ZIKV  infection  a  public  health  emergency  of 

international concern. The ZIKV outbreak ended in Brazil in 2017 without effective public health measures for 

its control have been taken. It is important to know the immunological status for ZIKV not only to predict 

future outbreaks as well try to answer questions regarding ZIKV not unknown yet. However, cases with 

postnatal brain and macula involvement have been described in children born without microcephaly and 

whose mothers had ZV infection during pregnancy. This raises the hypothesis of central nervous system 

involvement in children born without microcephaly and whose mothers had ZV infection during pregnancy. 

Likewise,  the  evolution  of  neuroimaging  changes  in  children  born  with  microcephaly  associated  with 

congenital Zika virus infection is still poorly understood. OBJECTIVE: (1) perform seroprevalence, clinical, 

neurological and evolutionary examination of children born to mothers who had VZ infection and were born 

without microcephaly; (2) to determine the spectrum of brain abnormalities during the first years of life of 

children with congenital microcephaly associated with VZ infection, through neuroimaging tests. METHOD: 

Two distinct studies were developed at the Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP). The 

first case series study consisted of children whose mothers had prenatal infection with the ZV, but were born 

without microcephaly. Pregnant women who participated in the randomized clinical trial, performed at IMIP 

during the ZV epidemic in the city of Recife, were used, whose objective was to verify the effects of oral 

magnesium supplementation on pregnancy in perinatal outcomes. Infection with the ZV in these pregnant 

women was determined by the presence of antiZika IgG ELISA (Euroimmun kit) in maternal serum. The 

children  of  these  mothers  were  submitted  to  a  neurological  and  evolutionary  evaluation,  including  the 

application of the Denver II questionnaire. The second study consisted of 62 children born with microcephaly 

associated with the ZV from August 2015 to March 2017, already monitored at IMIP and who had head 

computed tomography (CT) performed during the first months of life. Of these, 35 subjects underwent brain 

MRI at approximately 3 years of age. Statistical difference in the number of imaging anomalies between CT 

and  MRI  imaging  were  determined  using  the  McNemar  test,  p  <0.05  was  considered.  The  IMIP  Ethical 

Committee of Research approved both studies. (RESULTS) Among the 132 studied, 61,3% had ZIKV IgG 

positive and they had more fever and rash as compared with mothers negative; respectively 27/81 vs 6/51, 

p=0.005 and 27,2% vs 7,8%, p=0.016. (2) 35 met criteria for inclusion in this study. All these children had a 

severe impairment of neuromotor development. In general, the exams showed the same alterations of the CT 

exams: intracranial calcification (71.4%) although with decreased conspicuity and size as compared with 
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previously CT exams, ventriculomegaly (91.4%) and cerebellar hypoplasia (68.5%). However, in 11/31 (35%) 

patients there was an increase in ventriculomegaly, and in two, it was necessary to perform a 

ventriculoperitoneal shunt. (CONCLUSION) (1) A high seroprevalence of pregnant women with IgG ZIKV was 

found during the period of the epidemic. (2) The serious brain alterations observed through head CT exams in 

children born with congenital Zika syndrome continued to be detected through an MRI exam carried out at 

around three years of age and, there was in increase in ventriculomegaly in about one third of the patients. 

This indicates a poor prognosis for these children who had a severe neuromotor development delay. 

KEYWORDS: Zika;Microcephaly;Neuroimaging;Neurological Development. 
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TRANSTORNOS PSICÓTICOS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DE DROGAS ATENDIDOS EM 

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NA CIDADE DE RECIFE 

Autor: EMANUELLE XIMENES RIOS 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 16/12/2020 

RESUMO: Introdução: O consumo de substâncias psicoativas tem sido objeto de vários estudos devido aos 

impactos sociais, econômicos e, principalmente, às implicações na saúde da população em todo o mundo. O 

uso dessas substâncias está intimamente relacionado a transtornos psicóticos, seja como episódio induzido 

por uso de drogas, seja como fator de risco para abertura de um transtorno psicótico primário em pacientes 

vulneráveis. A idade precoce de início do quadro está associada a maior gravidade da doença e estudar o uso 

de substâncias psicoativas na infância e adolescência pode contribuir para uma intervenção precoce e 

melhor prognóstico naqueles que desenvolvem sintomas psicóticos. Objetivos: Determinar a prevalência e 

classificar a gravidade de transtornos psicóticos em crianças e adolescentes usuários de drogas atendidos 

em Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Método: Estudo descritivo, do tipo corte transversal com crianças 

e    adolescentes    atendidos    no    CAPS.    Foram    utilizados    questionários    contendo    informações 

biossociodemográficas  e  sobre  padrão  de  uso  de  substâncias  psicoativas  e  a  Escala  para  Avaliação  da 

Síndrome Positiva e Negativa (PANSS). Foram incluídos todos os pacientes menores de 18 anos admitidos no 

CAPS,  que  compareceram  à  primeira  avaliação  psiquiátrica  e  excluídos  aqueles  que  não  estivessem 

acompanhados de responsável legal. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres 

Humanos  da  Associação  Educacional  de  Ciências  da  Saúde,  sob  o  parecer  número  3.316.234  e  CAAE: 

12320119.1.0000.5569.  Resultados:  Entre  os  62  pacientes  usuários  de  drogas  entrevistados,  7  (11,3%) 

apresentaram sintomas psicóticos, sendo 5 do sexo masculino. Entre os pacientes com sintomas psicóticos, 

todos apresentavam história prévia de transtorno mental na família (p=0,003), estavam em uso atual de 

canabinoide, sendo 71,4% deles com padrão de dependência. Poucos estavam em uso associado de outras 

drogas (14,3% uso de álcool; 42,9% uso de fumo (tabaco); 28,6% uso de pó virado e solventes voláteis). 

Conclusão: Encontrou-se relação entre história familiar de transtorno mental na família e desenvolvimento 
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de sintomas psicóticos em crianças e adolescentes usuários de drogas. Novos estudos são necessários para 

aprofundar o conhecimento em relação a essa população e às possíveis associações demonstradas no 

estudo. 

PALAVRAS-CHAVE: Criança(s);Adolescente(s);Usuários de Drogas;Centros de Tratamento de Abuso de 

Substâncias;Psicoses Induzidas por Substâncias. 

ABSTRACT: The consumption of psychoactive substances in Brazil and in the world has been the subject of 

several studies due to the social, economic impacts and, mainly, to the health implications of the population. 

The use of these substances is closely related to psychotic disorders; either as an episode induced by drug 

use, or as a risk factor for the opening of a primary psychotic disorder in vulnerable patients. A clinical aspect 

of great relevance in these disorders is the age of onset. Early development is associated with greater severity 

of the disease. It is also known that greater use of substances is related to more severe symptoms. Studying 

the  use  of  psychoactive  substances  in  adolescence  can  contribute  to  an  early  intervention  and  better 

prognosis in those who develop psychotic symptoms. Objectives: To determine the prevalence and classify 

the severity of psychotic disorders in children and adolescents who use drugs at a Psychosocial Care Center 

(CAPS) in the city of Recife. Method: Descriptive, cross-sectional study with children and adolescents treated 

at  CAPS.  Questionnaires  containing  biosociodemographic  information  and  on  the  pattern  of  use  of 

psychoactive substances and the Scale for the Evaluation of Positive and Negative Syndrome (PANSS) were 

used. All patients under the age of 18 admitted to the CAPS who attended the first psychiatric evaluation 

were included, and those who were not accompanied by a legal guardian were excluded. The study was 

approved by the Ethics and Research with Humans Committee of the Educational Association of Health 

Sciences, under the opinion number 3.316.234 and CAAE: 12320119.1.0000.5569. Results: 62 drug users were 

interviewed, with 7 of them (11.3% of the sample) showing psychotic symptoms. Of these, 5 were male and 2 

female. All of these patients had a previous history of mental disorder in the family (p = 0.003). All patients 

with psychotic symptoms were also currently using cannabinoids, 71.4% of whom had a dependency pattern. 

Few were using other drugs in combination - 14.3% alcohol use; 42.9% use of tobacco; 28.6% use of turned 

powder and volatile solvents. Conclusion: A relationship was found between a family history of mental 

disorders in the family and the development of psychotic symptoms in children and adolescents who use 

drugs.  Further  research  is  needed  to  deepen  the  knowledge  regarding  the  possible  associations 

demonstrated in the study. 
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