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EDITORIAL

Este novo fascículo da Revista Baiana de Pediatria demorou bastante para chegar até os pediatras baianos.
Sendo assim, a mensagem inicial desse número visa pedir desculpas pelo atraso.

A regular periodicidade de publicação é deveras importante para a qualificação de uma revista científica. Outros
itens que conferem uma avaliação favorável incluem a qualidade e o número de artigos publicados em cada
fascículo. Para que a periodicidade trimestral fosse seguida no período que passou, os fascículos da RBP teriam
apresentado um número muito reduzido de artigos, o que também comprometeria a avaliação da revista. Decidimos,
então, liberá-la para publicação com um número mínimo de artigos; todos avaliados dentro do padrão editorial
que tem sido seguido - ou seja: de um periódico científico regional, que visa, prioritariamente, a atualização e a
educação continuada de seus leitores.

A RBP tem, também, o compromisso de proporcionar aos profissionais que lidam com a saúde da criança e do
adolescente, a oportunidade de divulgar seus trabalhos, tanto originais, como os de revisão e os relatos de caso.
Cada artigo é apreciado com um cuidado especial, possibilitando que haja adequação do material apresentado e
sempre preservando a identidade do autor, até que a publicação seja definida.

Bem sabemos que a experiência na elaboração de artigos científicos não é uma prática comum à maioria dos
pediatras baianos. A Comissão de Coordenação da RBP reconhece, pois, o esforço dos colegas que se iniciam
na tarefa e coloca-se à disposição para auxiliar. Assim, o nosso próximo número será dedicado a ajudar na
elaboração de artigos. Aproveitem e enviem questões, dúvidas e idéias.

Estamos aguardando a contribuição de cada pediatra e de cada profissional de saúde que trabalha com crianças
e adolescentes, além da contribuição, sempre bem-vinda, dos estudantes da área de saúde. Enviem-nos seus
artigos e também suas sugestões.

A RBP existe para todos e espera que todos colaborem para fortificá-la e torná-la mais significativa.

A Comissão de Coordenação
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FREQÜÊNCIA DE
LESÕES INFLIGIDAS

EM CRIANÇAS
INTERNADAS POR

ACIDENTES
Elane Dourado1

Ana Gisele Campos1

Sandra Quintela1

Célia Silvany2

RESUMO:

Objetivo: Conhecer a freqüência da suspeita diagnóstica de Maus Tratos em pacientes internados supostamente
em decorrência dea acidentes.

Casuística e Métodos: Durante o período de 10 meses, durante o ano de 2000, foram acompanhados 52
pacientes que haviam sido internados devido a lesões causadas por “acidentes”, segundo informação dos
responsáveis. Através da história clínica, exame físico e exames complementares, buscou-se “sinais de alerta”
para maus tratos, classicamente descritos na literatura(1).

Resultados: Dos 52 pacientes, 23 eram do sexo masculino e 29 do sexo feminino; 67,3% dos pacientes tinham
idade abaixo dos 5 anos. Evidências de maus tratos foram encontradas em 59,6% (sem evidências em 38,4%).
Os tipos de acidentes relatados  com maior freqüência foram quedas, queimaduras e intoxicações. Os sinais de
alerta encontrados foram: fraturas em diferentes estágios de consolidação; hematomas recentes ou não; história
incompatível com o grau da lesão;  confissão da prática de maus tratos por familiares; acidente em situação
reconhecida como de alto risco e marcas definidas em pele e mucosas. Um paciente com doença miopática
apresentava lesões devido a quedas. Os tipos de maus tratos foram  classificados em: casos de negligência: 21
(67,8%), casos de abuso físico (10-32,2%), sendo que em 2 desses, houve abuso sexual. O primeiro atendimento
ocorreu em Serviço de Emergência ou de traumatologia, em 94,3% dos casos, com posterior internamento para
tratamento de seqüelas ou complicações.

Conclusão: O diagnóstico de lesão provocada em pacientes supostamente acidentados, continua sendo um
desafio para os profissionais de saúde, especialmente em atendimentos de emergência. Neste estudo, em
apenas 5,7% dos pacientes a suspeita de maus tratos foi feita no primeiro atendimento. O predomínio da idade
abaixo dos 5 anos reflete um risco elevado, exigindo uma melhor avaliação dos casos de “acidentes” atendidos
em qualquer nível de atenção a saúde.

UNITERMOS: Acidentes; maus tratos; crianças.

1 - Médica Residente do Serviço de Pediatria do Hospital da Criança – Obras Sociais Irmã Dulce / Salvador.
2 - Coordenadora da Residência Médica em Pediatria do Hospital da Criança – Obras Sociais Irmã Dulce / Salvador.
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INTRODUÇÃO

A questão da violência contra a criança e o adoles-
cente vem sendo objeto de estudos, particularmente
após o trabalho apresentado por Henry Kemp na dé-
cada de 60, com uma série de mais de 440 casos da
então conhecida “Síndrome da Criança Espancada”.
Atualmente, o conceito da violência é bem mais am-
plo, envolvendo todo ato praticado por pessoa em con-
dição superior de idade, condição social ou econômi-
ca, inteligência ou força, que cometa um dano, quer
seja por ação ou por omissão, prejudicando o desen-
volvimento ou a vida de crianças e adolescentes(1). As
leis nacionais promulgadas após a Convenção das
Nações Unidas pela Infância, criaram condições de
proteção contra maus tratos, estabelecendo a exigên-
cia de notificação dos casos suspeitos ou confirmados
(Lei 8.069/90,ECA,art.13.). A importância e a
abrangência da violência contra a criança e o adoles-
cente estão representadas pelas estatísticas de mor-
tes provocadas por acidentes e violência. A OMS de-
nominou este grupo como “ mortes devido a causas
externas”(2). No Brasil ,os dados divulgados pelo Mi-
nistério da Saúde em 1999, destacam fatores externos
como as principais causas de mortes de crianças a
partir dos 5 anos de idade, com predomínio dos aci-
dentes  de transporte, dos homicídios e das causas
mal definidas. A proporção dos óbitos por causas não
definidas dificulta a avaliação dos dados, pois não se-
param acidentes de violência. Na pesquisa realizada
pela OPAS sobre o perfil de mortalidade por causas
externas nas Américas(2), o Brasil foi excluído por apre-
sentar um número superior a 10% no grupo das cau-
sas mal definidas, o que confere erro metodológico
importante. Estudos recentes, apontam diversas difi-
culdades encontradas pelos profissionais de saúde, no
diagnóstico diferencial entre as lesões acidentais e as
provocadas.

OBJETIVO

O objetivo deste estudo é conhecer a freqüência de
lesões infligidas em crianças e adolescentes interna-
dos no Hospital da Criança (HC) com lesões ocorri-

das devido a acidentes de qualquer natureza. O co-
nhecimento dos dados obtidos, constitui um alerta para
a busca do diagnóstico precoce de maus tratos à cri-
ança e ao adolescente.

MÉTODOS

Este é um estudo seccional. Foram estudados todos
os pacientes internados no HC, devido a lesões cau-
sadas supostamente por acidente,  em um período de
10 meses, durante o ano de 2000, que foram acompa-
nhados pelo Serviço de Clinica Pediátrica, sendo ex-
cluídos os pacientes acompanhados pelos serviços
especializados.  Foram incluídos no estudo, os 52 pa-
cientes que apresentavam “sinais de alerta” para maus
tratos, obtidos através da historia, exame físico ou da-
dos de exames complementares,  que permitiram clas-
sificar os pacientes em uma ou mais das cinco cate-
gorias de maus tratos a crianças e adolescentes: Ne-
gligência, mau trato físico, sexual, psíquico e a Síndrome
de Münchausen por procuração. O risco da suspeita
infundada a partir de sinais de alerta foi levantado e
controlado pelo exame especifico da “Comissão de
Atenção às Vítimas de Maus Tratos” (CAVIMT) do
HC, a qual atua, no hospital, de modo independente. O
sigilo foi mantido, já que os sinais de alerta nem sempre
conduzem ao diagnóstico de maus tratos, e a condução
inadequada do trabalho seria prejudicial à criança e à
sua família. As fichas correspondentes desse estudo
estão sob a guarda da Comissão de Ética em Pesquisa
do hospital e o sigilo só foi rompido quando os casos
receberam a  análise da CAVIMT, em concordância
com a lei 9.069/90, do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente(3), do Código de Ética Médica(4), e da Decla-
ração dos Direitos da Criança e do Adolescente Hos-
pitalizados.

RESULTADOS

Dos 52 pacientes, 23 eram do sexo masculino e 29 do
sexo feminino. Constatou-se que 67,3 % dos pacien-
tes tinham idade abaixo dos 5 anos. No gráfico 1 po-
dem ser verificados os tipos de acidentes constatados,
em ordem de freqüência.
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Os principais motivos que levaram à internação hos-
pitalar foram as infecções secundárias a fraturas ou
lesões pós-queda, seguindo-se as infecções respira-
tórias, esofagite pós-intoxicação e gromerulonefrite
pós-estreptocócica. Em apenas um caso a história
de abuso físico foi denunciada pela família.

Constatou-se, durante a avaliação dos dados, a bai-
xa freqüência de acidentes de trânsito ou por armas,
branca e de fogo, entre os pacientes. Tal fato se deve
à característica do hospital, o qual não possui Setor
de Emergência, não sendo, portanto, referência para
este tipo de atendimento.

Os sinais de alerta mais encontrados foram: fraturas
em diferentes estágios de consolidação e /ou hemato-
mas recentes e/ou antigos; história incompatível com
a intensidade da lesão apresentada; história de maus
tratos admitida por familiares; acidente em situação
reconhecida como de alto risco  e marcas definidas
em pele e mucosas.

As evidências de maus tratos foram encontradas em
59,6% dos pacientes. Não houve evidências de maus
tratos em 38,4% dos casos. Um paciente portador de
doença miopática apresentava lesões devido a que-
das. (gráfico 2)
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Os tipos de maus tratos foram classificados em: negli-
gência (22 pacientes -67%), abuso físico (9 pacientes
- 27%), e abuso sexual ( 2 pacientes - 6%), conforme
consta so gráfico 3. O tipo “Maus Tratos Psíquicos”
não foi avaliado especificamente, devido às dificulda-
des operacionais, especialmente pela idade das crian-
ças. Dentre os pacientes que sofreram abuso físico,
dois apresentavam sinais de abuso sexual associado,
sendo que, em um dos casos, a história de abuso sexu-
al foi denunciada pela família. Este paciente apresen-
tava lesão cicatricia  por mordedura animal e foi inter-
nado para submeter-se a uma cirurgia plástica repa-
radora.

COMENTÁRIOS

Este estudo evidencia a importante freqüência de
maus tratos como causa de morbidade na população
infantil estudada. Os dados encontrados são compa-
tíveis com aqueles descritos na literatura (5, 6, 7).  Os
sinais de alerta podem levar a suspeitas infundadas,
o que ocorreu em 38,4% dos casos, o que revela a
necessidade de estabelecer critérios claros para di-
agnóstico. Entretanto, mostrou ser um método valio-
so, se bem aplicado, pois permite a quebra do ciclo
da violência, possibilitando a identificação e o trata-
mento da vítima, muitas vezes resultando na ausên-
cia de seqüelas físicas.

Em 50 casos (94,3%), o primeiro atendimento ocorreu
em serviço de emergência ou de traumatologia, sendo
o paciente internado posteriormente, para tratamento
de complicações que corresponderam, neste estudo, à
correção plástica por enxertia, tratamento de absces-
sos, osteomielite, celulite, gromerulonefrite pós-
estreptocócica e esofagite secundária a intoxicação.

A dificuldade de estabelecer o diagnóstico diferencial
entre lesões infligidas e acidentais, especialmente em
Serviços de Emergência, não é prerrogativa do nosso
meio(6, 8, 9). Trabalhos realizados em centros de pesqui-
sa de outros paises demonstram resultados semelhan-
tes (6, 7, 9). Neste estudo, em apenas 5,7% dos pacien-
tes, a suspeita de maus tratos foi feita no primeiro aten-
dimento.

O predomínio da idade abaixo dos 5 anos demonstra o
risco especial a que estão expostas as crianças nessa
faixa etária.Assim, a maior incidência de maus tratos
em lactentes e pré-escolares indica a necessidade de
maior detalhamento na história e no exame físico des-
sas crianças, ao serem levadas a serviços de saúde. Na
verdade, os altos índices de violência contra o menor,
constituem um fato que exige uma melhor avaliação
dos casos de “acidentes” atendidos em qualquer nível
de atenção a saúde.

REFERÊNCIAS
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OS NOVOS PARÂMETROS
GASOMÉTRICOS

UTILIZADOS COMO
 CO-INDICADORES DE

VENTILAÇÃO MECÂNICA
EM TERAPIA INTENSIVA

NO ADULTO
DEVEM SER UTILIZADOS

NO PACIENTE PEDIÁTRICO? Vinícius Barbosa Cruz1

1. Pediatra; Intensivista com atuação nas UTIs Pediátricas dos Hospitais Aliança, Prof. Jorge Valente e Martagão Gesteira.

RESUMO

Este trabalho resultou de uma revisão de literatura científica acerca do assunto, que compreendeu o período
entre 1980 e 2004. O objetivo foi avaliar a efetividade dos novos parâmetros gasométricos, ou seja: Shunt,
Diferença Alvéolo-Arterial de oxigênio, Razão Artério-Alveolar e Relação Pressão Parcial de oxigênio pela
Fração Inspirada de oxigênio, como auxiliares na indicação de ventilação mecânica e também como indicador
de gravidade, em Terapia Intensiva Pediátrica. Esses parâmetros têm sido citados como auxiliadores na indicação
de ventilação mecânica em pacientes adultos. Conforme o II Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica, de
maio de 2000, os índices mais recentes de oxigenação também devem ser utilizados como critérios gasométricos
para indicação de ventilação mecânica. Esse Consenso considera que valores de: Shunt > 20%, D(A-a)O2 >
350 mmHg, paO2 / FIO2 < 200 e uma paO2 / pAO2 < 15% também seriam indicativos para iniciar ventilação
mecânica.  Contudo, são sempre enfatizados a avaliação clínica do paciente e os parâmetros gasométricos
mais simples (paO2, paCO2 e saturação arterial de oxigênio). Essa revisão mostra que há poucos relatos da
utilização desses novos índices como indicadores de gravidade / mortalidade em pacientes  de terapia intensiva
e não foram identificados estudos, na literatura especializada, que utilizem tais parâmetros como co-auxiliadores
para instituição de ventilação mecânica na população pediátrica.

UNITERMOS: Oxigenação arterial, Ventilação mecânica, Pediatria.

INTRODUÇÃO

O Suporte ventilatório mecânico é uma das principais
modalidades de apoio usadas no tratamento de paci-
entes em Terapia Intensiva, sendo, em determinadas
situações, elemento essencial para assegurar um ade-
quado suprimento de oxigênio para todos os órgãos.

Quando se avalia a indicação de sua instituição no
paciente criticamente doente, a análise dos gases san-
guíneos e dos dados clínicos são as medidas mais im-
portantes a serem consideradas.(1)

A obtenção de dados clínicos e laboratoriais no mo-
mento da admissão do paciente criticamente enfer-
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mo, internado em UTI pediátrica, é de suma impor-
tância. Como deve basear-se nos eventos
fisiopatológicos mais recentes, a análise dos gases
sanguíneos e da oximetria são extremamente impor-
tantes para avaliação dessas crianças criticamente
doentes. Porém, os ítens mais comuns da avaliação
habitualmente utilizada (pAO2, pressão parcial de oxi-
gênio, paCO2, pressão parcial de dióxido de carbono e
saturação), aparentemente não refletem, com exati-
dão, o verdadeiro “estado” de oxigenação dos órgãos
e células em pacientes criticamente doentes. (2)

A seqüência evolutiva de análise dos gases aparente-
mente avalia os eventos presentes à admissão, os quais
poderão repercutir na evolução clínica do paciente, nas
horas seguintes. É muito importante, então, avaliar a
provável necessidade de instituir  ventilação mecâni-
ca, a fim de que, se for o caso, seja efetivada, de
maneira precoce. Essa conclusão tem levado muitos
cientistas a testar outras medidas mais complexas e
indiretas que realmente determinem o estado de cada
etapa de oxigenação (Captação, Transporte e libera-
ção de oxigênio).

Apesar do conhecimento desses parâmetros de
oxigenação mais complexos (Shunt, Diferença Alvé-
olo Arterial de O2 (D(A-a)O2), Razão Arterio-Alveolar
(paO2 / pAO2) e a relação Pressão Parcial de oxigê-
nio pela Fração Inspirada de oxigênio (paO2 /FIO2), a
aplicabilidade desses parâmetros como rotina em Pe-
diatria ainda é muito recente. A decisão de iniciar ven-
tilação mecânica, na grande maioria das Unidades de
Terapia Intensiva Pediátricas é, geralmente, determi-
nada por critérios de gravidade clínicos e gasométricos
simples, dentre eles: fadiga da musculatura acessória,
irregularidade respiratória, apnéia e alterações do ní-
vel de consciência.

Quanto aos critérios gasométricos, geralmente é utili-
zada a “regra dos 50” onde seriam indicativos para
instituição de ventilação mecânica. (3,4,5):

• FIO2 > 50%;
•  pAO2 < 50 mmHg (com Sat < 90%) e/ou
• pACO2 > 50 mmHg (com pH < 7,30)

HISTÓRICO

Em 1937 o Professor Sorensen, engenheiro de uma
empresa dinamarquesa, criou o primeiro aparelho ca-
paz de medir o pH das substâncias, sendo laureado
com um Prêmio Nobel na época.(6)

Em 1952 esse aparelho foi aprimorado com a ajuda do
Dr. Paul Astrup, passando a ser capaz de aferir pAO2 e
paCO2 em pequenas amostras de sangue, juntamente
com ventiladores (denominados “Pulmões de Aço”), no
surto de formas paralíticas de poliomielite, determinaram
um decréscimo de mortalidade de 85 para 20% no final
da epidemia. (7)

Nos anos 90, a empresa já era destaque mundial no
estudo de gases e eletrólitos sanguíneos, lançando
diversos modelos de equipamentos, progressivamente
mais sofisticados, que analisavam, além de medidas
simples como paO2, paCO2 e saturação, parâmetros
mais complexos que refletiam com maior exatidão o
verdadeiro estado de oxigenação do sangue arterial,
em amostras de sangue cada vez menores. A figura
1 representa o modelo mais recente lançado, o ABL
700, que possibilita analisar os parâmetros
gasométricos, comparando-os, através de
“software”.(6,8)

Figura  1- ABL 700 - o mais moderno equipamento para análise
gasométrica.

Analisando a fisiologia respiratória, consideramos que
a respiração tem por objetivo fornecer oxigênio aos
tecidos e remover, deles, o dióxido de carbono. Quan-
do avaliamos a trajetória do oxigênio inspirado pode-
mos dividí-la em 4 fases principais: (4)
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1) Ventilação pulmonar ou Captação de oxigênio e
consiste na entrada e saída de ar nos alvéolos;

2) Difusão: O oxigênio se difunde dos alvéolos para o
sangue;

3) Transporte de oxigênio: Realizado pelas hemácias,
que levam o oxigênio as células;

4) Liberação do oxigênio. Hemácias liberam oxigênio
para as células.

Atualmente, com a utilização de novos parâmetros e
índices gasométricos, podemos avaliar cada uma des-
sas fases separadamente.

CAPTAÇÃO

Refere-se à captação de oxigênio realizada pelos pul-
mões e é dependente de vários fatores como, pressão
de oxigênio nos alvéolos, fração inspirada de oxigênio
(FIO2) e capacidade de difusão do tecido pulmonar.
(8,10)

O parâmetro chave para avaliar essa fase é a pressão
parcial de oxigênio arterial (paO2) cujo valor varia com
a altitude (devido à variação da pressão atmosférica e
da rarefação do ar), temperatura, fração inspirada de
oxigênio, faixa etária do paciente, alterando-se, também
quando há distúrbio ventilação-perfusão. O termo
“hipóxia” refere-se à redução da pressão parcial de
oxigênio arterial no alvéolo e o termo “hipoxemia” à
redução de seu conteúdo no sangue arterial. (10)

Além da paO2 existem outros parâmetros e índices
recentemente utilizados e que também expressam a
captação de oxigênio: (11)

• Diferença Alvéolo Arterial de O2 (D (A-a) O2);
• Shunt;
• Razão Arterio-Alveolar (paO2 / pAO2);
• Relação Pressão Parcial arterial de oxigênio pela

Fração Inspirada de oxigênio (paO2/ FIO2);
• Índice Respiratório (RI).

Diferença Alvéolo Arterial de  Oxigênio
(D(A-a) O2)

Trata-se de um parâmetro de captação que consiste
na diferença de pressão de oxigênio existente no alvé-
olo e no sangue arterial.

D(A–a)O2  = pAO2 – paO2,
(onde pAO2 corresponde à pressão parcial de oxigê-
nio no alvéolo e a paO2  à pressão parcial de oxigênio
no sangue arterial). (12)

pAO2 = ( pressão atmosférica – pressão de vapor
d’água) x  FIO2  -  pACO2 / R

Portanto, considerando-se que o paciente esteja ao
nível do mar:

pAO2 = ( 760 mmhg -  47 mmhg ) x  FIO2  -  pACO2  / R

(onde pACO2 é igual à  paCO2 diante de sua capaci-
dade de difusão e  a constante  R = 0,8) (12)

O valor normal varia é de 10 a 20 mmHg (em ar am-
biente) e de 50 a 100 mmHg quando se respira uma
FIO2 de 100%. É considerado um dos melhores
parâmetros para avaliar a eficiência das trocas gaso-
sas devido às suas sensibilidade e  simplicidade e, por
ser o que melhor se correlaciona com as alterações
do parênquima pulmonar pré-oxigenioterapia, indicando
falência respiratória instalada ou incipiente.  Além dis-
so, esse índice pode determinar se a hipóxia é resulta-
do de hipoventilação pura ou de déficits na oxigenação.
Assim, o achado de hipoxemia  com   D(A – a)O2

normal sugere hipoventilação pura, não estando rela-
cionado, necessariamente, a outras desordens pulmo-
nares. (8,13,14)

Variações deste índice podem ocorrer devido a dis-
túrbios de ventilação, perfusão ou difusão pulmonar.
A única desvantagem desse índice é o fato de o
mesmo deve ser sempre calculado na mesma FIO2,
não sendo útil para monitorar a progressão de do-
enças pulmonares graves que necessitem de FIO2

muito variáveis, pois a oferta  elevada de oxigênio
aumenta paralelamente o gradiente tornando a ava-
liação menos confiável. (13,14,15)

SHUNT

É a percentagem de sangue venoso, ou seja, não oxi-
genado, que atinge o sistema arterial sem passar atra-
vés das regiões ventiladas do pulmão. Em situações
fisiológicas, esta porcentagem equivale a 3 a 5% do
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débito cardíaco  e corresponde ao fluxo que irriga as
veias brônquicas, pleurais e os vasos tubérios, os quais
não participam da troca gasosa. (16,17)

O Shunt pode ser intrapulmonar (áreas perfundidas e
não ventiladas) ou  extrapulmonar (como nas anoma-
lias congênitas do sistema cardiovascular – shunt
anatômico). O valor considerado normal para esse
índice é  de 3 a 10 %.(17)

A mistura do sangue venoso com o arterial causa re-
dução importante na pressão parcial de oxigênio
(paO2). Portanto, quanto maior o Shunt, menor a pres-
são parcial de oxigênio e menor será a influência da
elevação da FIO2  no aumento da da paO2

(13).

De maneira simplificada o valor do Shunt pode ser
obtido através da seguinte fórmula:
Shunt =  D(A – a)O2   /  20

Razão artério alveolar (paO2/pAO2)
É o valor relativo (dado em percentual) de oxigênio
alveolar que consegue alcançar o sangue capilar e,
conseqüentemente, o arterial.

Razão arterio – alveolar = PaO2  /  PAO2
( VN =  > 0,75 ) (18)

É considerado um indicador de eficiência de transfe-
rência de oxigênio na vigência de oxigenioterapia. Seu
valor normal é de 75%. Quando seu valor é menor
que 75%, há indícios de disfunção pulmonar por ven-
tilação-perfusão ou difusão inadequadas. (18,19)

Relação Pressão Parcial de Oxigênio pela FIO2
(paO2/FIO2)

Versão simplificada da razão artério alveolar, muito
utilizada pelos intensivistas, pela sua praticidade à bei-
ra do leito é útil na quantificação da gravidade da le-
são pulmonar e na comparação evolutiva do paciente.
É considerada normal quando seu valor é maior que
350 mmHg.(8)

O shunt, a diferença artério-alveolar, a razão artério
alveolar e a relação paO2 / FIO2 apresentam a des-
vantagem de sofrerem alterações com a variação
da FIO2.

 (8)

Índice Respiratório (RI)

O índice respiratório, parâmetro de captação de
oxigênio recentemente disponível, tem sido referi-
do como detentor de muitas vantagens sobre to-
dos os outros parâmetros até então citados. É de-
finido como a diferença alvéolo arterial de oxigênio
normalizada pela tensão arterial de oxigênio, ou seja,
é medido pela desigualdade entre a oxigenação pre-
sente no alvéolo e a que realmente se ocorre a nível
das arteríolas.

RI  =  D(A – a)O2 / paO2

A vantagem desse índice em relação aos outros, é
que admite variações da FIO2, em pacientes com res-
piração espontânea ou em ventilação mecânica. Além
disso, sido referido tanto como índice prognóstico de
doença grave inicial como também guia terapêutico.
Seu valor de normalidade varia entre 10 e 37%. Va-
lores de RI maiores que 180 são co-indicadores de
necessidade de ventilação mecânica em pacientes
adultos.(8,20)

Valores de RI maiores que 200, em uso de ventila-
ção mecânica, contra-indicam a retirada do respira-
dor por significar hipoxemia refratária e ter correla-
ção com Shunt pulmonar elevado. (6)

O II Consenso Brasilçeiro de Ventilação Mecânica
em Adultos / maio 2000 (II CBUMA) é citado que
um valor de Shunt > 20%, diferença alveolo-arterial
> 350 mmHg; relações paO2 / FIO2 < 200 e paO2 /
pAO2 < 15% também seriam indicativos para a ins-
tituição de ventilação mecânica. Contudo, sempre
analisando conjuntamente a avaliação clínica do pa-
ciente e os parâmetros gasométricos mais simples
citados.(9)

A utilização destes índices como auxiliadores na in-
dicação de ventilação mecânica, descrita no II
CBVMA, não se adapta à população pediátrica, uma
vez que não há estudos que comprovem sua eficá-
cia, nesta faixa etária.
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DISCUSSÃO

Os índices simples de oxigenação (paO2, paCO2 e Sat)
aparentemente não refletem com exatidão o verda-
deiro estado de oxigenação dos órgãos e células em
pacientes criticamente doentes. Esse fato tem levado
muitos pesquisadores a testar outras medidas mais
complexas e indiretas que realmente determinem o
estado de cada etapa de oxigenação (Captação, trans-
porte e liberação de oxigênio).

Com o surgimento destes novos parâmetros de
oxigenação, a partir da década de 90, através da fa-
bricação de aparelhos de gasometria de marca
Radiometer, a compreensão do estado de oxigenação
em pacientes criticamente doentes evoluiu substan-
cialmente. Foram iniciados estudos para validar o real
valor de cada novo índice.

Esses parâmetros têm sido citados não apenas como
auxiliadores para instituição de ventilação mecânica
em pacientes adultos como também como indicado-
res de mortalidade em pacientes gravemente enfer-
mos.

Estudos realizados apresentam como principal crítica o
fato das variações de FIO2 fenômeno inevitável na evo-
lução de um paciente gravemente enfermo, serem des-
critas como fator primordial para alterar significativamente
a validade dos novos índices de oxigenação.(24)

Um estudo realizado por Shapiro em 1980, descreve
que a administração de uma FIO2 de 100% por pelo
menos 20 min aumenta significativamente o shunt
intrapulmonar na maioria dos pacientes internados em
UTI, independentemente da instituição de ventilação
mecânica  ou da presença de anormalidades  pulmona-
res prévias. Os  mecanismos mais aceitos para expli-
car esse fenômeno são a denitrogenação: (ou seja,
shunt de nitrogênio) como resultado da absorção de
atelectasias em áreas pobremente ventiladas e o fe-
nômeno de redistribuição do fluxo de sangue pulmo-
nar em resposta ao aumento da pressão parcial de
oxigênio no alvéolo. (24)

Dentre os índices de captação pulmonar (Shunt, Dife-
rença Alvéolo Arterial de oxigênio, Razão Artério-
Alveolar e Relação Pressão Parcial de oxigênio pela
Fração Inspirada de oxigênio e o Índice Respiratório) o
mais extensamente estudado na literatura é a Diferença
Artério-Alveolar.

Em um estudo realizado por Rivera em 1990, com 42
pacientes pediátricos internados por insuficiência res-
piratória, em Unidade de Terapia Intensiva neonatal,
o mesmo constatou que valores de diferença artério-
alveolar maiores que 580 mmHg em pacientes em
ventilação mecânica com pressão inspiratória positi-
va maior que 40 mmHg estavam relacionados com
óbito em 81 % dos casos, com sensibilidade de 74% e
especificidade de 79%  (p < 0,05). (26)

Oito anos depois, em um estudo prospectivo
observacional realizado por Peter com 118 pacientes
pediátricos internados em Unidade de Terapia Inten-
siva Pediátrica (Hospital for children, London) sub-
metidos a análise gasométrica à admissão, é descrita
uma incidência de mortalidade de 22% (26/118). Não
havendo diferenças de paO2 / FIO2 e diferença
artério-alveolar entre os sobreviventes e não sobre-
viventes.(27)

Em um estudo realizado em 1999 na UTI Pediátrica
do Instituto Nacional de Pediatria no México foi ob-
servado que os índices mais sensíveis na detecção de
Shunt pulmonar foram a Razão Artério-Alveolar me-
nor que 15%, e o Índice Respiratório maior que 180%
e o mais especifico foi  a relação paO2/FIO2 maior
que 200 mmHg. (Tabela 2).(28)

O Shunt é citado na literatura como padrão ouro na de-
terminação de lesão pulmonar, particularmente quando
medido diretamente na artéria pulmonar.(28)

Um dado ainda controverso porém descrito em gran-
de parte dos trabalhos científicos, é que o Shunt, a
Diferença Artério-Alveolar, a Razão Artério-
Alveolar e a relação paO2/FIO2 apresentam como
desvantagem, em relação ao Índice Respiratório, o
fato de sofrerem alterações importantes conforme
varia FIO2.
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CONCLUSÕES

Até o presente momento, segundo a literatura especi-
alizada, a experiência pediátrica ainda se baseia em
parâmetros clínicos e gasométricos simples, quando é
considerada a possibilidade da instituição de ventila-
ção mecânica. Não há relatos na literatura desses
novos índices de oxigenação, como co-auxiliadores para
instituição de ventilação mecânica na população
pediátrica.

Em resumo, o número de estudos que enfocam os cha-
mados “novos índices de oxigenação” ainda é muito pe-
queno, particularmente na população pediátrica. São ne-
cessários trabalhos com amostras mais representativas,
afim de confirmar o real valor de cada novo parâmetro
de oxigenação como índice prognóstico de mortalida-
de e gravidade, ou como co-indicador para instituição
de ventilação mecânica em crianças.
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RESUMO

Objetivo: A síndrome de Russel acomete crianças e é caracterizada por extrema emaciação, nistagmo, atrofia
óptica e presença de processo expansivo em região diencefálica. Embora esta seja uma enfermidade pouco
freqüente, é importante que este diagnóstico seja considerado.

Descrição: Trata-se de uma criança de 12 meses de idade, sexo feminino, com história de vômitos, desde dos
três meses de vida, sem outros sintomas associados, que cursou com perda ponderal progressiva. Obteve
melhora dos vômitos após uso de medicamentos prescritos para refluxo gastro-esofágico, no entanto não recu-
perou opeso. Procurou atendimento no Centro Pediátrico Prof. Hosanah de Oliveira, integrante do Complexo
Hospitalar Universitário Prof Edgard Santos, da Universidade Federal da Bahia (CPPHO-CHUPES-UFBA),
devido a recidiva dos vômitos, apatia e desnutrição, sendo evidenciados ao exame físico: nistagmo, atrofia óptica
bilateral e tetraparesia. A tomografia computadorizada de crânio evidenciou tumoração em região diencefálica.

Comentários: A síndrome de Russel, apesar de infrequente , deve ser considerada como diagnóstico de perda
ponderal progressiva e caquexia na infância, pois o diagnóstico precoce pode determinar um melhor prognósti-
co.

UNITERMOS: diencefálico, perda ponderal, Russel, caquexia, crianças, atrofia óptica.
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INTRODUÇÃO

A Síndrome diencefálica, descrita por Russel em
1951(1), tem como principal manifestação um quadro
de extrema emaciação associada a uma neoplasia
intracraniana localizada no diencéfalo. A idade média
do início dos sintomas é de 6 meses(2) e, na maioria
dos casos a queixa inicial é de retardo de crescimento
e dificuldade de ganho ponderal.Ao exame físico ob-
serva-se uma criança emagrecida, desnutrida, pálida,
com quadro de hipercinesia e facies de euforia, com
poucos achados neurológicos, sendo os mais comuns
nistagmo (55% dos casos) e atrofia óptica (24% dos
casos)(2).

A apresentação clínica inicial pode levar à investiga-
ção de diversas causas  de alterações nutricionais em
crianças, como síndromes de má absorção, aporte
calórico-protéico inadequado, refluxo gastro-esofágico,
distúrbios endócrinos e outras enfermidades que justi-
fiquem tal quadro, o que implica em atraso do diag-
nóstico que, segundo Burr et al, conta, em média,  7
meses (2).

Embora seja esta uma doença pouco frequente, como
também o são as neoplasias intracranianas na infân-
cia, é importante que este diagnóstico seja considera-
do  em crianças com quadro de emaciação de etiologia
a esclarecer. Com o objetivo de chamar a atenção dos
pediatras para essa possibilidade diagnóstica, descre-
vemos um caso de Síndrome de Russel e em seguida
serão feitas algumas considerações a respeito.

DESCRIÇÃO DO CASO

Identificação: Trata-se de uma criança de 12 meses
de idade, do sexo feminino, natural e procedente de
Santa Luz - BA. Nasceu de parto simples natural, a
termo,  pesando 2,5 Kg. Previamente hígida, a partir
de 3 meses de idade, começou a cursar com vômitos
durante e após as refeições. O quadro persistiu até o
oitavo mês de vida, sem febre, diarréia, tosse ou ou-
tros sintomas associados. Evoluiu com dificuldade para
ganhar peso, seguida de perda ponderal progressiva.
Aos 8 meses de idade, foi feita suspeita diagnóstica
de doença do refluxo gastroesofagiano e realizado Es-

tudo Radiológico de Esôfago Estômago e Duodeno
(EREED) que evidenciou refluxo grau IV. Foram pres-
critos ranitidina , domperidona e sulfato ferroso para
tratamento. A paciente apresentou melhora dos vômi-
tos, mas sem recuperação do peso. Com a idade de
10 meses, foi internada na Unidade Metabólica do
CPPHO-CHUPES-UFBA, apresentando vômitos ini-
ciados duas semanas antes, além de anorexia e apa-
tia, tendo sido encaminhada para melhor investigação
diagnóstica e avaliação neurológica.  Foi, então, intro-
duzido suporte nutricional. O exame físico da admis-
são revelava precários estados geral e nutricional, es-
cassez de tecido celular subcutâneo e presença de
nistagmo horizontal, sem outros achados ao exame
segmentar. A avaliação pediátrica revelou desnutrição
energético-protéica de terceiro grau, crônica. Foram
solicitados exames para investigação diagnóstica, além
de avaliação neurológica. Os exames laboratoriais ini-
cialmente solicitados foram: hemograma, dosagem de
eletrólitos, glicemia, provas de função renal, sumário
de urina, sorologia para HIV, hemocultura e urocultura.
Verificou-se o sódio plasmático de 121 mg/dl (VN: 135
a 145) e a urocultura positiva para Stafilococos
coagulase negativo.

A paciente evoluiu afebril durante o internamento, com
persistência dos vômitos, não aceitando dieta por via
oral, sem apresentar ganho ponderal significativo e com
deterioração progressiva de força muscular e
cognição. Os exames de Endoscopia Digestiva Alta
(EDA), trânsito intestinal e Ultrassonografia de abdo-
me total não revelaram alterações. A avaliação neu-
rológica observou nistagmo horizontal, comprometimen-
to bilateral da visão, caracterizada pela ausência de
respostas aos estímulos visuais, atrofia óptica bilate-
ral, atraso severo do desenvolvimento motor com
tetraparesia associada a espasticidade, hiperreflexia
profunda global e clônus aquileu. Foi feita a suspeita
diagnóstica de Síndrome de Russel, sendo solicitados
tomografia computadorizada (TC) de crânio com con-
traste e dosagem de hormônios correlacionados à
síndrome, conforme observou-se relatos  na literatu-
ra. A TC de crânio evidenciou  hidrocefalia obstrutiva
e presença de massa tumoral em região diencefálica.
(Figuras 1 e 2). As dosagens hormonais tiveram os
seguintes resultados: cortisol (manhã): 11 mcg/dl ( VN:
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5 a 25), T3: 97 ng/dl (VN:70 a 170); T4: 7,1microgramas/
dl (VN: 4,5 a 12,5); TSH: 2,71 microUI/ml (VN: 0,4 a
4,0), prolactina: 9,1ng/ml (VN: até 18); LH: 0,1mUI/
ml (VN:1,5 a 15); Alfafetoproteína: 30 UI/ml (VN: 0,5
a 5,5). Ao longo do internamento, os exames
laboratoriais revelaram uma hiponatremia persistente,
sem evidência de depleção do volume extra-celular,
apontando o provável diagnóstico  de síndrome da se-
creção inapropriada de Hormônio Anti-Diurético
(ADH), compatível com o diagnóstico de neoplasia
cerebral, sendo instituídos como terapia, restrição
hídrica, dieta hiperprotêica e uso de diuréticos para
corrigir hiponatremia.

A paciente ficou internada na Unidade Metabólica
durante 68 dias e, após o diagnóstico de neoplasia intra-
craniana, foi avaliada pela neurocirurgia que indicou
inicialmente a instalação de uma derivação ventricular
e posteriormente a excisão parcial do tumor. No en-
tanto, havia a necessidade de correção da hiponatremia
e tratamento de pioartrite desenvolvida durante
internamento.A paciente foi encaminhada, após alguns
dias, ao centro cirúrgico do Hospital Geral do Estado,
onde foi instalada derivação ventricular. O procedi-
mento cirúrgico decorreu sem intercorrências; no en-
tanto, no pós-operatório, a paciente cursou com insu-
ficiência respiratória e foi a óbito três dias após o pro-
cedimento cirúrgico.

DISCUSSÃO

As manifestações clínicas mais freqüentes na
Síndrome de Russel, descritas por Burr et al(2) em um
artigo de revisão, onde foram analisados 72 casos, são:
a emaciação, presente em 100% dos pacientes;  facies
alerta (87%); hipercinesia (72%); vômitos (68%); eu-
foria (59%) e palidez (55%) associados a poucos si-
nais neurológicos como nistagmo (55%), atrofia óptica
(24%) e papiledema (5%). A queixa principal destes
pacientes consiste em uma perda ponderal significati-
va e dificuldade em ganhar peso apesar de um aporte
alimentar adequado. Tal apresentação clínica geral-
mente leva a um diagnóstico tardio; em outros relatos
de caso dessa doença, etiologias como anorexia ner-
vosa (3,4), anemia(5) e distúrbios gastrointestinais e
endócrinos(4) foram investigadas inicialmente.

Os pacientes evoluem com deterioração do quadro
nutricional, a despeito de ingesta adequada de alimen-
tos e suporte nutricional, apresentando decréscimo do
gráfico ponderal e passam a apresentar alguns sinais
neurológicos, como nistagmo, atrofia óptica e
papiledema(3). No caso descrito, apesar de um diag-
nóstico prévio de refluxo gastro-esofágico e tratamento
específico, o quadro de desnutrição grave não era jus-
tificado apenas pelos vômitos e os sinais neurológicos
encontrados levaram à suspeita de um acometimento
do sistema nervoso central.  Distúrbios endócrinos têm
sido associados à síndrome diencefálica, sendo que o
principal é uma elevação do nível basal do hormônio
do crescimento (GH) e uma resposta paradoxal deste
hormônio a hiper e hipoglicemia(3,6). É descrito tam-
bém uma falha na variação diurna dos níveis
plasmáticos de cortisol(3). No estudo de Namba et al,
em que foram descritos três casos de Síndrome de
Russel, 2 pacientes apresentavam, à admissão, um ní-
vel de GH elevado e uma resposta paradoxal após
testes com  infusão de glicose e insulina, ocorrendo
aumento e diminuição dos níveis hormonais, respecti-
vamente. Os níveis de GH voltaram ao normal após o
tratamento. No relato de caso de Da Motta et al(5),
foram encontrados níveis basais de GH, prolactina e
TSH elevados, e sete dias após a cirurgia os dois pri-
meiros permaneciam alterados. Estes distúrbios
hormonais são interpretados como um desequilíbrio de
fatores estimulantes  e inibitórios causados pela com-
pressão do tumor no hipotálamo anterior, ou
deferentação do hipotálamo por interrupção de vias
aferentes (6). Na paciente, cujo caso já descrito, não
foi realizada a dosagem do GH, e os outros hormônios
investigados apresentavam-se com níveis normais. No
entanto, foi observado um quadro de hiponatremia
persistente, de difícil manejo sem alteração na fração
de excreção de sódio, o que levou à suspeita de uma
síndrome de secreção inapropriada de Hormônio Anti-
Diurético.

A emaciação, principal sintoma da síndrome, ainda não
tem uma causa estabelecida. Alguns autores defen-
dem a hipótese de que os níveis elevados de GH teri-
am uma ação lipolítica, facilitada pelo cortisol; no en-
tanto, em outras condições onde há uma secreção
aumentada de GH, como na acromegalia, não há per-
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da de tecido adiposo (5). Outra possibilidade é que a
lesão no hipotálamo poderia levar a esta condição de
hipercatabolismo, mas estudos experimentais, com
destruição dos núcleos hipotalâmicos laterais, levando
a uma diminuição da ingestão de alimentos com pre-
servação do tecido adiposo, o que não é observado na
síndrome diencefálica (5). A hipersecreção de um fa-
tor hipofisário mobilizador de lipídio é também questi-
onado, sem que seu mecanismo de ação tenha sido
esclarecido (6). Uma outra hipótese que relaciona a
emaciação da síndrome diencefálica com a ação de
substância lipolítica é apresentada por Drop et al (10),
que apontam a β- endorfina, substância secretada pela
hipófise sob o controle do hipotálamo anterior, como
possível responsável por este sinal.

Quanto à localização, há uma maior freqüência de tu-
mores localizados no terceiro ventrículo, seguidos de
tumores do nervo óptico e do quarto ventrículo (3). Es-
tes sítios anatômicos são responsáveis pelas manifes-
tações encontradas de nistagmo, atrofia óptica e
hidrocefalia. Há alguns casos de síndrome de Russel
associada a tumores localizados fora do diencéfalo (3,6).
O que justificaria a presença dos sintomas, nestes ca-
sos, seria a compressão de aferências direcionadas
ao hipotálamo (3). Os tumores diencefálicos que ocor-
rem com aa Síndrome de Russel são, na maioria, os
gliomas, particularmente os astrocitomas (3). No caso
em questão, não foi realizada a biópsia da lesão, mas o
alto nível de alfafetoproteína sugere uma origem em-
brionária.

O diagnóstico é realizado com um exame de imagem
da cavidade craniana, através de tomografia
computadorizada ou ressonância magnética, sendo o
último mais utilizado e recomendado nas neoplasias
intracranianas pediátricas em geral (11) e o diagnóstico
definitivo é feito mediante biópsia.

O tratamento baseia-se na ressecção da massa
tumoral, que na maioria das vezes é parcial, pois os
tumores localizados no hipotálamo e quiasma óptico
geralmente infiltram-se em estruturas importantes (9).
Assim, o tratamento de escolha por muitos anos foi a
realização da ressecção parcial seguida de radiotera-
pia (6). No entanto, atualmente, a quimioterapia, como

tratamento adjuvante, vem sendo cada vez mais utili-
zada devido a seqüelas neurológicas e endocrinológicas
observadas, principalmente, em crianças mais novas,
com o objetivo de adiar a radioterapia por um a dois
anos, para que o cérebro se desenvolva o máximo
possível antes de sofrer irradiação (10). No trabalho de
Burr et al (3), a taxa de sobrevida de pacientes que não
receberam tratamento foi, em média, de 12 meses.
Entre os que se submeteram apenas à cirurgia foi de
20 meses; a radioterapia isolada garantiu uma média
de 25 meses e a radioterapia e a cirurgia, juntas, uma
média de 29 meses. Em um estudo realizado em 1998
(9), foi utilizada quimioterapia após ressecção parcial
de gliomas de baixo grau, oriundos de 7 pacientes que
cursaram com síndrome de Russel. Avaliou-se,
prospectivamente, a evolução quanto ao ganho poderal,
a resposta ao tratamento e a progressão do tumor.
Todos apresentaram ganho ponderal; 5 crianças
demostraram diminuição da massa tumoral e a pro-
gressão da doença, determinada por aumento radioló-
gica da lesão, ocorreu em média após 24 meses do
início das sessões de quimioterapia, sem que ocorres-
se sinais de toxicidade devido às drogas utilizadas.

A criança cujo caso é relatado foi encaminhada a um
serviço especializado em transtornos metabólicos e
nutricionais, para investigação de um quadro de des-
nutrição grave. Apesar de, na maioria das vezes, não
cursar com sintomas que levem à uma suspeita de
neoplasia cerebral, a síndrome de Russel deve ser le-
vada em conta naqueles casos em que um estado de
desnutrição não teve uma etiologia esclarecida ou que
curse com alterações que não justifiquem a extrema
emaciação, como ocorrido na caso reportado. A pre-
sença de nistagmo e a atrofia óptica associados a este
quadro, respaldam a suspeita diagnóstica. Os pedia-
tras, principalmente aqueles que lidam com distúrbios
nutricionais, devem estar atentos a estes sinais. A ocor-
rência de transtornos endócrinos, observados em al-
guns casos, ainda não têm um papel definido no diag-
nóstico e na fisiopatologia da síndrome e devem ser
melhor estabelecidos. O diagnóstico tardio leva a uma
deterioração do quadro e a instituição de um trata-
mento cirúrgico, seguido de quimioterapia ou radiote-
rapia, além de proporcionar uma taxa maior de
sobrevida, determina uma melhor qualidade de vida.
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CONHECIMENTO DE
PROFISSIONAIS DE

CRECHES SOBRE
ALGUMAS AÇÕES

BÁSICAS DE PROMOÇÃO
À SAÚDE DAS CRIANÇAS Suzy S. Cavalcante1

Maria Clotildes Nunes Melo2

Nadya Bustani Carneiro3

Luciana R. Silva4

Objetivo – Este estudo teve o objetivo de identificar o conhecimento de indivíduos que trabalham em creches
brasileiras sobre as medidas básicas de promoção à saúde das crianças, mas que são capazes de influenciar as
elevadas taxas de mortalidade infantil. Estas medidas incluem o aleitamento materno, terapia de reidratação
oral, monitoração do crescimento e desenvolvimento infantil, imunização e identificação de sinais que indicam a
necessidade de referenciar a criança para atendimento em unidade de saúde.

Material e métodos – Um estudo transversal desenvolvido em creches do Estado da Bahia, Brasil, incluiu 194
monitores de 77 diferentes estabelecimentos. Questionários, observação de atividades práticas e documentação
de evidências foram utilizados para avaliação do conhecimento dos participantes.

Resultados – Dezessete por cento dos profissionais foram capazes de utilizar os gráficos com curvas de
crescimento corretamente, 37,1% prepararam adequadamente as soluções de reidratação oral, 77,8% foram
capazes de aconselhar sobre aleitamento materno de modo apropriado, 65,0% foram capazes de identificar
crianças que se apresentavam com sinais respiratórios de perigo e a necessidade de referenciá-las para unidades
de saúde, e 58,5% foram capazes de verificar a atualização do calendário vacinal das crianças.

Conclusões – Estes resultados sugerem uma lacuna do conhecimento sobre medidas básicas voltadas para a
saúde das crianças e uma necessidade urgente de atenção para esta deficiência do conhecimento através do
desenvolvimento de programas educacionais apropriados.

UNITERMOS: Crianças (Grupos etários); Bem-estar infantil; Educação em saúde; Creches

NOTA: Artigo original publicado na revista Health Education, vol. 105, No. 03, 2005; permissão para re-publicação
concedida pela MCB UP Ltda. (Emerald).
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Tem se tornado prática comum em muitas comunida-
des que as crianças permaneçam em creches durante
o período de trabalho materno fora do lar. É razoável
esperar que os profissionais que cuidam das crianças
nas creches, o que ocorre, na maioria das vezes, du-
rante longos períodos do dia, tenham um mínimo de
conhecimentos sobre como lidar com as situações mais
comuns que se apresentem relacionadas à saúde des-
tas crianças.

Elevadas taxas de mortalidade infantil têm sido relata-
das nos países em desenvolvimento, em mais da me-
tade dos casos, conseqüentes a situações preveníveis
(1,2). Considerando as restrições orçamentárias destas
regiões, é, particularmente, essencial que as estratégi-
as voltadas à implementação das condições de saúde
devam ser efetivas tanto quanto de baixo custo e fácil
operacionalidade para as populações de baixa renda,
o que é, especialmente, importante para as localida-
des onde pneumonia e diarréia respondem pela maio-
ria dos casos de morte entre crianças menores de cin-
co anos de idade, e onde a desnutrição é um fator de
risco presente em uma proporção substancial de óbi-
tos infantis  (3).

Seria desejável, portanto, que as equipes de profissio-
nais atuantes nas creches destes países em desenvol-
vimento pudessem, por exemplo, estar habilitadas tan-
to para o estabelecimento de hábitos de higiene e ali-
mentação adequados, atuando na prevenção de doen-
ças, como para a identificação dos sinais que indicam
que uma criança deva ser imediatamente encaminha-
da para uma unidade assistencial. O que significa tam-
bém ter conhecimentos sobre medidas simples relaci-
onadas ao cuidado, como as vacinações, a terapia de
reidratação oral e o aleitamento materno – todas me-
didas que já bem demonstradas como efetivas na re-
dução das taxas de mortalidade infantil (4), de maneira
que possam atuar não apenas na prevenção, mas tam-
bém na implementação das medidas terapêuticas mais
comuns.

Aleitamento materno exclusivo por pelo menos seis
meses é ainda uma das maneiras mais simples e efe-
tivas de proteção contra infecções (5) e desnutrição,

sendo, esta última, causa subjacente de uma propor-
ção substancial de óbitos infantis em todo o mundo –
muitas crianças, entretanto, ainda são submetidas a
desmame precocemente, especialmente por conta da
falta de conhecimento materno. É de fundamental
importância que os cuidadores das creches sejam ca-
pazes de promover aconselhamento sobre aleitamen-
to materno, já que, diariamente, mantêm contato com
a maioria das mães de crianças que utilizam as cre-
ches, o que os privilegia para a atuação como
multiplicadores de informação. Também poderia ser
razoável esperar que estes profissionais conhecessem
e fossem capacitados para verificar o status vacinal
das crianças periodicamente e para o preparo e admi-
nistração de soluções de reidratação oral para crian-
ças com diarréia.

No Brasil, muitas famílias se utilizam de creches para
o cuidado das crianças enquanto os adultos trabalham.
Pela manhã, após informarem as condições da crian-
ça na noite anterior e especificarem suas necessida-
des para o restante do dia, as mães deixam suas cri-
anças nas creches, sob o cuidado de monitores,
retornando a buscá-las no início da noite, quando são
notificadas sobre os acontecimentos do dia. Os
monitores de creches desempenham, na maioria das
vezes, funções variadas, cuidando da higiene das cri-
anças e, freqüentemente, preparando e administrando
seus alimentos, além de também promoverem entre-
tenimento. São supervisionados por coordenadores, que
os auxiliam no desempeho de suas funções.

Este estudo tem o objetivo de avaliar o nível de conhe-
cimento que monitores de creches detêm a respeito
de cinco ações consideradas básicas para a promo-
ção da saúde das crianças e efetivas na redução da
morbidade infantil:

1. Aleitamento materno
2. Terapia de reidratação oral
3. Monitoração do crescimento da criança
4. Imunização
5. Identificação de sinais que indicam a necessidade

de referenciar a criança para atendimento em uni-
dade de saúde
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Educação em saúde tem se apresentado como uma
estratégia viável e custo-efetiva (6) na redução da
morbidade infantil; as informações obtidas com este
estudo podem auxiliar na elaboração de programas
direcionados às necessidades de conhecimento deste
segmento específico da população.

METODOLOGIA

Desenho e grupo de estudo

Este estudo transversal foi conduzido em creches
identificadas por registros do governo do Estado da
Bahia, Brasil. Um total de 126 centros foram convida-
dos a participar do Projeto, tendo respondido ao con-
vite 77% dos mesmos (97 centros). Foram incluídos
no estudo apenas os indivíduos que trabalhavam na
creche a, pelo menos, 30 dias, a fim de que se pudesse
garantir a integração do mesmo às suas funções na
creche. Deste modo, 277 monitores foram considera-
dos elegíveis para o estudo, sendo que, 83 recusaram-
se a participar, resultando em um grupo de estudo de
194 indivíduos (70%). A participação no estudo foi
voluntária e a confidencialidade das informações obti-
das foi garantida. Os participantes assinaram termo
de consentimento após esclarecimentos sobre o teor
do estudo.

Métodos

Uma combinação de avaliações práticas e teóricas foi
utilizada para identificação do nível de conhecimento
dos participantes.
(a) Avaliação teórica do conhecimento: cada partici-

pante preencheu questionário contendo informa-
ções demográficas (idade, sexo, cidade de origem)
e atributos sócio-econômicos, que incluiram nível
de escolaridade, tipo de vínculo com a instituição
(vínculo empregatício ou voluntário) e tempo de
serviço. O questionário foi também o instrumento
utilizado na avaliação do conhecimento que os
monitores detinham sobre a saúde infantil. Sobre
diarréia aguda, buscou-se o conhecimento a res-
peito de fatores associados e medidas preventi-

vas; sobre o crescimento infantil, buscou-se iden-
tificar o conhecimento sobre as formas de
monitoração; quanto à avaliação do conhecimen-
to sobre vacinação, foram pesquisadas informa-
ções relacionadas ao calendário vacinal adotado
no país e ao reconhecimento das doenças infec-
ciosas que podem ser prevenidas pela vacinação.
Quanto ao conhecimento relacionado com a nu-
trição infantil, buscou-se identificar a visão dos
monitores a respeito das vantagens do aleitamen-
to exclusivo; também se procurou identificar, sob
o ponto de vista dos monitores, quais os motivos
considerados responsáveis pelo desmame preco-
ce (antes de seis meses de idade).
Aconselhamento para a manutenção do aleita-
mento e orientações voltadas para a introdução
de alimentação complementar apropriada também
foram objeto da atenção das questões formula-
das. Os participantes foram questionados ainda
sobre a identificação de sinais de perigo associa-
dos à doença respiratória aguda e sobre a neces-
sidade de busca por ajuda para estas crianças em
unidade hospitalar.

(b) Avaliação prática do conhecimento: exercícios
práticos buscaram examinar três ações conside-
radas essenciais para o cuidado com a saúde das
crianças:
1. O preparo da solução de reidratação oral

(SRO)
2. A identificação do status vacinal da criança
3. A  do crescimento infantil

No primeiro caso, os participantes foram solicitados a
preparar a SRO sob observação de dois avaliadores
qualificados. As seguintes condutas foram considera-
das aceitáveis:
- lavagem das mãos antes da manipulação dos dife-

rentes materiais;
- mensuração correta da água a ser utilizada no pre-

paro da solução (um litro);
- adição de sais de reidratação oral (padrão comer-

cial); e
- acondicionamento da solução preparada em recipi-

ente limpo e coberto.
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A avaliação prática do conhecimento dos monitores
sobre imunização e crescimento foi realizada a partir
da sua capacidade de interpretação das informações
contidas no Cartão da Criança, documento oficial uti-
lizado no país para acompanhamento da agenda vacinal
da criança e  do seu crescimento (7). Cada participan-
te foi solicitado a examinar um Cartão da Criança para
determinar o status vacinal através da leitura e inter-
pretação das informações que trazia e, do mesmo modo,
interpretar as informações sobre o crescimento infan-
til. Neste caso, inserindo a medida de peso de uma
criança e comparando esta medida com a medida pa-
drão de peso para idade apresentada no Cartão da
Criança sob forma de representação gráfica (8). Para
o relato de peso para idade relativo ao padrão de refe-
rência foi utilizado o sistema de percentil, indicando a
posição da criança na curva padrão de distribuição.
As seguintes condutas foram consideradas aceitáveis:

- reconhecimento de itens incompletos no calendário
vacinal da criança;

- transcrição correta da medida de peso para o Cartão
da Criança; e

- identificação de deficiência no peso da criança (de-
finida como valor antropométrico abaixo do percentil
2,3 relativo à média de referência) a partir da obser-
vação da representação gráfica.

Finalmente, algumas questões foram incluídas para
identificação das fonte acessadas pelos monitores de
creches para a obtenção de informações sobre saúde
infantil e medidas de prevenção, bem como a freqüência
com que participavam de cursos de qualificação rela-
cionados a estes temas.

Cursos de treinamento
Assim que os estágios de avaliação desta pesquisa
foram concluídos, os pesquisadores desenvolveram um
curso para treinamento dos profissionais das creches
participantes com o objetivo de implementar conheci-
mentos e habilidades. Facilitadores e instrutores ca-
pacitados auxiliaram os participantes no aprendizado
sobre o adequado manuseio das crianças nas creches,
enfatizando a prevenção de doenças, em um curso

com duração de seis horas que conciliou aulas teóri-
cas, atividades práticas e formação de grupos de dis-
cussão.

Processamento de dados

A maioria das perguntas do questionário e a observa-
ção das atividades práticas resultaram em respostas
que foram devidamente codificadas, sob a supervisão
de profissional qualificado. A entrada de dados no com-
putador foi realizada duas vezes para redução da mar-
gem de erros e a análise estatística foi realizada com
auxílio do programa Epi-Info, versão 6,04.

Análise estatística

Análise descritiva foi realizada para exploração dos
dados. O teste do qui-quadrado de Yates corrigido foi
utilizado para avaliação da significância estatística da
diferença entre proporções. Prevalências específicas
foram calculadas como o número de indivíduos com
algum conhecimento sobre ações de promoção à saú-
de infantil por 100 monitores. Para identificar a exis-
tência de correlação entre o tempo de serviço do indi-
víduo na creche e o seu nível de conhecimento sobre
a saúde infantil foram estimadas razões de prevalência
(RP) e seus respectivos intervalos de confiança a 95%
(IC a 95%). A significância estatística da diferença
entre medidas de associação foi testada com a utiliza-
ção do teste do qui-quadrado de Pearson. Foram con-
siderados significantes os valores de p menores do que
0,05.

RESULTADOS

Características demográficas do grupo de estudo es-
tão demosntradas na Tabela 1. A amostra teve uma
média de idade de 32 anos (variando de 16 a 65 anos),
com a maioria dos participantes pertencentes à faixa
de idade de 25 a 35 anos (40,7%). Um total de 189
(97,4%) indivíduos eram do sexo feminino. Dezoito
adolescentes de sexo feminino trabalhavam nas cre-
ches incluídas no estudo. Um terço da população es-
tudada (31,4%) trabalhava como voluntária.
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Um total de 57 (29,4%) participantes era procedente
de creches de Salvador (capital do Estado da Bahia).
Existiram pequenas diferenças nos aspectos
demográficos entre os trabalhadores procedentes desta

cidade e aqueles procedentes de cidades do interior
do Estado: maior proporção de indivíduos do sexo
masculino com idade menor ou igual a 35 anos e mai-
or freqüência de vínculo voluntário com a creche fo-
ram observados entre os participantes procedentes da
capital (Tabela 1) – apenas as diferenças em nível de
escolaridade foram estatisticamente significantes
(p=0,001).

Dos 194 participantes, 77,8% referiram aconselhar as
mães freqüentadoras das creches quanto à importân-
cia do aleitamento materno exclusivo; 65,0% foram
capazes de reconhecer a criança que exibe sinais res-
piratórios de perigo e afirmaram encaminhar a crian-
ça com esta apresentação a um serviço de saúde;
58,4% demonstraram ter algum conhecimento sobre
o calendário vacinal. Na avaliação prática, 37,1% dos
profissionais participantes do estudo lavaram as mãos,
mediram corretamente a quantidade de líquido para o
preparo da solução de reidratação oral, homogenei-
zaram adequadamente os sais e utilizaram recipiente
limpo e coberto para o acondicionamento da solução
finalizada. Dezessete por cento dos indivíduos foram
capazes de identificar o status físico das crianças, uti-
lizando para tal a comparação da sua medida de peso
com uma população de referência (Tabela 2).

Tabela 1 – Características descritivas de 194
participantes por região de origem.

1Teste do qui-quadrado de Yates corrigido foi utilizado para comparar
proporções.

Tabela 2 – Prevalência de conhecimento relacionado às medidas apropriadas de promoção
à saúde das crianças.

1 Prevalência: número de indivíduos habilitados a promover a saúde infantil por 100 monitores;
2 Razão de Prevalência; 3IC a 95%: Intervalo de Confiança a 95%; 4Valor de p equivalente ao resultado do teste

do qui-quadrado de Pearson.



Revista Baiana de Pediatria
Órgão Oficial da Sociedade Baiana de Pediatria

26 Revista Baiana de Pediatria - Vol. 1, Nº 3, set 2005

A prevalência de indivíduos capazes de preparar a
SRO foi quase três vezes maior entre monitores que
trabalhavam nas creches há mais de 2 anos (RP=2,8;
IC a 95%=2,0-4,0) do que entre aqueles mais recen-
temente incorporados ao trabalho. Maior tempo de tra-
balho também esteve associado a uma maior capaci-
dade de reconhecer sinais que indicam a necessidade
urgente de encaminhar uma criança ao serviço de saú-
de (1,7; 1,4-2,0) e de identificação do seu status vacinal
(1,4; 1,2-1,7). Este grupo, quando comparado a outros
monitores, também identificou melhor a importância
da monitoração do crescimento infantil, embora esta
diferença não tenha sido estatisticamente significante.
Um total de 81,0% dos indivíduos foi capaz de identi-
ficar fatores associados à diarréia aguda infecciosa;
56,0% referiram água e alimentos contaminados,
48,5% associaram a ocorrência de diarréia à presen-
ça de esgoto aberto nas proximidades da residência e
30,9%, a dificuldades no acesso à água em quantida-
de e qualidade suficientes. Um total de 95 indivíduos
(49,0%) afirmou realizar corretamente as medidas de
prevenção contra diarréia infecciosa, especialmente
aquelas relacionadas aos cuidados de higiene (82,1%)
e cozimento dos alimentos (33,7%).

Vinte e oito por cento dos participantes reconheceu
que a aferição freqüente das medidas de peso e esta-
tura das crianças é um meio útil para a monitoração
do crescimento. A diferença entre as respostas dos
profissionais de creches que trabalhavam na capital e
as respostas daqueles procedentes de outras cidades
não foi estatisticamente significante (p=0,962). Aque-
les que trabalhavam na creche há menos de dois anos
eram menos capacitados para estabelecimento do
status nutricional das crianças (13,4%) do que os pro-
fissionais que já trabalhavam há mais tempo (25,0%),
embora, mais uma vez, a diferença não tenha apre-
sentado significância estatística.

Um total de 54% dos indivíduos desconhecia a idade
adequada para aplicação da vacina tríplice (difteria-
coqueluche-tétano/DPT) e 52,0%, a da vacinação anti-
pólio. Quase metade (49,4%) dos participantes mos-
traram-se capazes de verificar o status vacinal das
crianças em relação à aplicação do Bacillus Calmette-
Guérin (BCG) e da vacina anti-sarampo (45,4%), en-
quanto 63,4% reconheceram doenças infecciosas que
podem ser preveníveis com a vacinação.

Quarenta e dois por cento dos indivíduos foram capa-
zes de enumerar vantagens do aleitamento materno
exclusivo por período de seis meses. As vantagens
mencionadas corresponderam ao valor nutricional do
leite materno (78,8%), à proteção que oferece contra
infecções (23,2%) e à influência positiva sobre o rela-
cionamento mãe-filho (9,1%).

O médico representou a fonte de informações que os
monitores de creches participantes do estudo indica-
ram com mais freqüência para a aquisição de conhe-
cimentos relacionados ao aleitamento materno (48,2%)
e ao preparo adequado da SRO (49,0%). Tais infor-
mações foram, na maioria das vezes, transmitidas em
eventos ocasionais – apenas 12 (9,8%) indivíduos afir-
maram ter participado de cursos de capacitação. Ne-
nhum dos participantes referiu ter sido treinado para o
reconhecimento de sinais indicativos da necessidade
urgente de encaminhamento de uma criança para as-
sistência hospitalar.

Quando comparadas as habilidades de preparo da
SRO, reconhecimento da criança com doença respi-
ratória grave e identificação das doenças preveníveis
pela vacinação, diferenças estatisticamente
significantes foram encontradas entre aqueles que tra-
balhavam na creche por tempo inferior ou igual a 2
anos e o grupo de indivíduos com um tempo maior de
serviço (p<0,001).

DISCUSSÃO

Os resultados demonstraram que o conhecimento so-
bre as cinco ações básicas para promoção da saúde
infantil foi pobre entre os monitores das creches estu-
dadas.

Na introdução deste artigo, foram mencionadas ra-
zões pelas quais os profissionais que atuam em cre-
ches necessitam conhecimentos básicos sobre saúde.
Existem razões específicas adicionais pelas quais este
conhecimento é, particularmente, importante para este
grupo de profissionais, dentre elas o fato de que al-
guns dos riscos envolvidos são maiores para a popula-
ção de crianças que se utiliza das creches. No caso
da diarréia aguda infecciosa, por exemplo, o risco de
ocorrência entre crianças de creches é 2 a 3,5 vezes
superior do que o observado entre crianças cuidadas
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no próprio domicílio (9,10,11,12). Diarréia pode ser
prevenível por meio de boas práticas de higiene e por
condições sanitárias adequadas, e quando a criança com
diarréia se torna desidratada, tratamento rápido e apro-
priado se faz necessário. Saber prevenir a infecção atra-
vés de práticas simples e saber preparar a SRO e iden-
tificar o momento quando se faz necessária a sua ofer-
ta à criança são habilidades que podem fazer grande
diferença para a morbidade infantil ao serem adquiri-
das por segmentos-chave da comunidade.

Estudos são também consistentes em atribuitr um risco
elevado de infecções do trato respiratório baixo a cri-
anças assistidas em creches (13,14,15,16,17). Infecção res-
piratória aguda, principalmente pneumonia, é uma das
principais causas de morte entre crianças menores de
cinco anos de idade, sendo responnsável por mais de
dois milhões de óbitos de crianças anualmente.
Monitores de creches precisam saber como reconhe-
cer a doença respiratória aguda para que possam enca-
minhar a criança acometida para atendimento hospita-
lar tão logo se suspeite da existência de pneumonia.

A participação das creches no acompanhamento do
crescimento das crianças poderia contribuir mais com
a promoção da saúde infantil. Observa-se, entretanto,
que, mesmo os indivíduos com tempo de trabalho na
creche superior a dois anos, demostram dificuldades
na intrepretação das informações contidas nas cur-
vas-padrão de peso-idade contidas no Cartão da Cri-
ança. A falta de conhecimento neste aspecto reflete
não apenas a ausência de treinamento específico, mas
também a não inclusão desta medida simples na rotina
das creches. Além disso, foi possível observar que,
nas creches estudadas, a rotatividade de monitores era
alta – 69,1% dos indivíduos trabalhavam na creche há
dois anos ou menos. O Cartão da Criança utilizado
para o acompanhamento do crescimento das crianças
não inclui curvas padrão de referência para estatura-
idade. Esta ausência, possivelmente, associa-se ao uso
infreqüente da  medida de estatura para a monitoração
do crescimento infantil em creches, ou pelo menos,
nas instituições que fizeram parte deste estudo.

Embora nem todas as associações tenham apresenta-
do significância estatística, foi observado que indiví-

duos que trabalhavam nas instituições por períodos
superiores a dois anos detinham melhores conhecimen-
tos sobre as ações de promoção à saúde infantil do
que aqueles que trabalhavam por período de tempo
menor. O tempo curto de serviço dos indivíduos nas
instituições faz com que programas de educação con-
tinuada sejam imprescindíveis, principalmente consi-
derando-se a alta rotatividade da equipe de profissio-
nais nestas instituições.

Este estudo conclui, portanto, que o conhecimento dos
monitores de creches a cerca de ações básicas de
promoção à saúde infantil é precário. Evidencia-se uma
necessidade urgente de instituição de programas edu-
cacionais que implementem o conhecimento destes
profissionais que atuam tão proximamente das crian-
ças na comunidade sobre as ações de promoção à
saúde mais básicas, o que certamente contribuiria para
a redução da morbidade infantil.

ABRANGÊNCIA E LIMITAÇÕES DO ESTU-
DO

Este é um dos primeiros estudos científicos publica-
dos com informações relacionadas ao conhecimento
específico de profissionais de creches sobre ações de
promoção para a saúde infantil, trazendo importante
acréscimo ao conhecimento existente nesta área.

Este estudo encontrou algumas limitações. Todos os
estudos que utilizam informações verbais devem con-
frontar-se com as limitações representadas pelo viés
de memória. Entretanto, buscou-se minorar este efei-
to ao se questionar os participantes sobre ações que
constituíam rotinas do seu dia-a-dia de trabalho nas
creches, o que pareceu não demandar grandes esfor-
ços de memória.

Embora tenham existido algumas perdas entre os indi-
víduos elegíveis para o estudo, a distribuição segundo
sexo, nível de escolaridade e tipo de vínculo com a
instituição foi similar entre o grupo incluído e o grupo
que não participou. Informações adquiridas sobre os
indivíduos elegíveis e não incluídos no estudo também
demonstraram que 98,2% destes eram de sexo femi-
nino, 42,3% tinham nível de escolaridade incompleto e
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31,7% mantinham vínculo do tipo voluntário com a ins-
tituição. Estas características eram similares às ob-
servadas no grupo estudado (p>0,05), sugerindo que a
sua inclusão provavelmente não modificaria o perfil
do grupo de estudo.
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As imunodeficiências primárias (IDP) constituem um
grupo de doenças de caráter hereditário que, como
resultado de uma ou mais alterações do sistema
imunológico, predispõem à ocorrências de infecções,
além de doenças auto-imunes e linfoproliferativas. As
imunodeficiências primárias são classificadas de acor-
do com a resposta imunológica que se encontra alte-
rada por um defeito genético específico. As altera-
ções podem manifestar-se na imunidades humoral e
celular, ou na resposta imunológica inata, mediada por
fagócitos e pelo sistema complemento. A incidência
das IDP é estimada em 1 para 10.000 a 1 para 2.000
nascidos vivos(1).

Cada um desses grupos de imunodeficiência é sus-
ceptível a infecções mais ou menos graves, sendo,
algumas vezes, causadas por patógenos pouco habi-
tuais, o que sugere algum defeito específico. O qua-
dro 1 mostra  os agentes etiológicos mais comuns,
relacionados com os diferentes grupos de
imunodeficiências.

O acompanhamento pediátrico regular, com a obten-
ção de uma história clínica bem detalhada ajudam a
diferenciar uma criança normal de outra com
imunodeficiência. A criança normal atravessa, duran-
te o seu desenvolvimento, um período de imaturidade
do sistema imune, o que a torna vulnerável a infec-
ções. Essas infecções se acentuam em crianças que
freqüentam creches ou escolas. A maturidade do sis-
tema imunológico só é alcançada em idade próxima à
adolescência. O aleitamento materno é considerado
uma medida importante para a suplementação
imunológica do lactente.

Devem ser recomendados a todo paciente que apre-
senta algum tipo de imunodeficiência, cuidados mais
efetivos com higiene corporal e manutenção de bom
estado nutricional, bem como evitar contato com pes-
soas sabidamente doentes, evitando, tembém, aglome-
rações, além de não utilizar vacinas de germes vivos.
O uso de antibiótico, desses pacientes, deve ser inici-
ado precocemente, ao menor sinal de infecção.

UNITERMOS: Imunodeficiência; deficiência imunológica; diagnóstico.
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IMUNODEFICIÊNCIAS HUMORAIS

Nas chamadas “imunodeficiências humorais” ocorre
disfunção na produção de anticorpos. Assim, são  tam-
bém conhecidas como “deficiências de anticorpos”.
Em geral, há diminuição dos níveis de imunoglobulinas
séricas, o que varia desde a completa ausência de to-
das as classes de imunoglobulinas, à deficiência de
uma única classe ou subclasse de uma imunoglobulina
específica. Pode ocorrer, ainda, deficiência na produ-
ção de anticorpo específico com imunoglobulinas nor-
mais. As deficiências de anticorpos são as
imunodeficiências primárias mais comuns.  A gravida-
de do quadro clínico e o prognóstico dependem do grau
de alteração na síntese dos anticorpos.

Pacientes com imunodeficiências humorais apresen-
tam infecções bacterianas dos tratos respiratório alto
e baixo, como otites e pneumonias. Infecções
bacterianas de outros órgãos e sistemas e sepse, tam-
bém podem ocorrer, assim como infecções por

Quadro 1: Associação de patógenos comumente associados a infecções em pacientes com
Imunodeficiência Primária

enterovírus. Meningites por enterovírus, geralmente,
são infecções graves e com prognóstico ruim. Os agen-
tes infecciosos mais comuns são os germes
encapsulados, sobretudo o S. pneumoniae, o H.
influenzae, o S. aureus e a P. aeruginosa, assim tam-
bém como a parasitose pela Giardia lamblia.(2)

A freqüência de doenças auto imunes é maior nos
pacientes portadores de IDP do que na população ge-
ral. A doença atópica é mais freqüente e mais grave
nos pacientes com deficiência de IgA.(3)

São exemplos de imunodeficiências humorais: defici-
ência de IgA (também chamada “deficiência selketiva
de IgA”), agamaglobulinemia ligada ao cromosomo X
e imunodeficiência comum variável.

A avaliação laboratorial das Imunodeficiências
humorais  deve iniciar com a dosagem de
imunoglobulinas séricas (IgA, IgM e IgG), a interpre-
tação dos exames deve ser cautelosa,  sempre com-

Adaptado de Bonilla and Geha, JACI, 2003: 111:S571-81
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parando os resultados encontrados com os valores
normais para cada faixa etária. É de extrema impor-
tância, também, a avaliação funcional dos anticorpos.
A resposta antígeno-específica para IgM pode ser
avaliada pela dosagem de isohemaglutininas, que são
anticorpos da classe IgM, específicos para os antígenos
dos grupos sanguíneos A e B. A avaliação funcional
dos anticorpos da classe IgG é feita pela dosagem de
IgG específica para antígenos com os quais,
sabidamente, o paciente teve contato. Para isso, utili-
za-se a pesquisa de anticorpos contra antígenos conti-
dos em vacinas (poliovírus, vírus da rubéola, do sa-
rampo, Clostridium tetânico, bacilo diftérico e
pneumococo).

Em casos de níveis baixos de imunoglobulina G ou in-
capacidade de produção de anticorpos específicos, o
tratamento consiste na reposição desta proteína, atra-
vés da administração de imunoglobulina intravenosa
(300 a 400mg/kg – a cada 3 ou 4 semanas) ou
imunoglobulina subcutânea (100mg/kg – semanalmen-
te).(4) As preparações comerciais de imunoglobulinas
compõem-se, em mais de 90%, de imunoglobulinas da
classe IgG, e sua meia vida é de aproximadamente 22
dias. Em algumas deficiências de anticorpos, não se
faz necessário o uso da imunoglobulina. Algumas ve-
zes, os cuidados gerais aliados ao seguimento clínico
já é suficiente. Em alguns casos, no entanto, o uso de
antibióticos profiláticos se faz necessário. Em pacien-
tes com problemas pulmonares crônicos, a fisiotera-
pia respiratória é indispensável.

IMUNODEFICIÊNCIAS CELULARES

Defeitos na função das células T promovem suscepti-
bilidade a infecções ou outros problemas clínicos, os
quais são mais graves do que aqueles relacionados às
imunodeficiências humorais. As manifestações dos
defeitos congênitos de células T, usualmente, porém
não obrigatoriamente, ocorrem já nos primeiros me-
ses de vida, e incluim candidíase mucocutânea grave
e de repetição, infecções respiratórias persistentes,
diarréia e dificuldade em ganhar peso. A ocorrência
de pneumonia por P. carinii, a disseminação de infec-
ção pelo bacilo de Calmette-Guerin após vacinação, a
infecção por poliovírus após vacinação oral ou infec-

ção respiratória persistente, também deve alertar para
um defeito na função dos linfócitos T.(5) A chamada
“Doença do enxerto versus hospedeiro”, adquirida
intra-útero, por transferência de linfócitos maternos
ou através de transfusão de sangue não irradiado, pode
ser a causa de erupções cutâneas, elevação de
transaminases e má absorção ou diarréia, em pacien-
tes com imunodeficiência celular.(6)

Em algumas formas de defeitos de células T, a função
das células B também está comprometida. Isso ocor-
re quando ambas as deficiências estão presentes, de-
vido à doença conhecida como “imunodeficiência com-
binada grave” (SCID – severe combined
immunodeficiency). Essa síndrome normalmente é de
inicio precoce e, se as infecções não são tratadas de
imediato e/ou de forma agressiva a evolução é
insatisfatória, com um mau prognóstico. Como o nome
diz, é uma doença extremamente grave que, se não
diagnosticada e tratada precocemente, culmina com o
óbito até o final do 2º ano de vida.

A avaliação inicial é feita pelo hemograma. Ao con-
trário dos adultos, nos primeiros anos de vida o núme-
ro de linfócitos em sangue periférico situa-se por volta
de 4000 cel/mm3. O achado de um número reduzido
de linfócitos em lactentes é fortemente sugestivo de
imunodeficiência combinada grave.  Nesse momento,
o pediatra geral deve encaminhar seu paciente ao es-
pecialista, que irá prosseguir com a investigação apro-
priada, solicitando os exames complementares espe-
cíficos e interpretando os resultados, no intuito de che-
gar à conclusão diagnóstica e instituir a terapêutica
adequada.

A determinação das subpopulações de linfócitos (CD3,
CD4, CD8, CD19, CD56) é muito útil para confirmar
ou afastar o diagnóstico e sugerir o defeito genético
envolvido. A radiografia simples de tórax, para
visualização da imagem tímica, é útil na avaliação de
tecidos linfóides. Na imunodeficiência combinada gra-
ve, na maioria das vezes, essa imagem não aparece.
Os testes cutâneos de hipersensibilidade tardia (TCHT)
contribuem com a avaliação funcional dos linfócitos e,
quando positivos, têm boa correlação com os testes in
vitro de avaliação funcional de linfócitos.
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O tratamento de infecções nos pacientes com
imunodeficiências celulares e combinadas deve ser
instituído de maneira precoce e agressiva. Antibióti-
cos de amplo espectro devem ser utilizados em paci-
entes que apresentam infecções bacterianas graves e
recorrentes. Pacientes com imunodeficiência grave
(contagem de CD4 < 400) devem receber profilaxia
com sulfametoxazol – trimetropim  para evitar infec-
ções por P. carinii. Antifúngicos podem ser necessári-
os em pacientes com candidíase disseminada. Se hou-
ver comprometimento da resposta imune humoral há
indicação de administração de imunoglobulina huma-
na intravenosa ou subcutânea. Agentes
imunomoduladores como os hormônios tímicos não
estão indicados, uma vez que, segundo a literatura es-
pecífica, não existem evidências comprovadas de be-
nefício para o paciente.

O tratamento curativo para as imunodeficiências com-
binadas graves é o transplante de medula óssea.(7) Os
transplantes de medula óssea histocompatíveis promo-
vem excelentes resultados; no entanto dependem de
um doador idêntico o que só é encontrado em aproxi-
madamente 20% dos casos.

Um cuidado especial deve ser tomado em relação às
transfusões sanguíneas. Visando prevenir a ocorrên-
cia de reação enxerto versus hospedeiro os pacientes
com imunodeficiências combinadas devem receber
transfusões somente com sangue irradiado.

DEFEITOS DOS FAGÓCITOS

Defeitos de fagocitose são decorrentes da redução
numérica dos fagócitos, como nas neutropenias, ou de
defeitos metabólicos intracelulares, que impedem a
destruição efetiva das bactérias.

As manifestações clínicas nos pacientes com disfunção
dos neutrófilos incluem gengivite, doenças periodontais
e úlceras orais. Infecções cutâneas por
Staphylococcus aureus ocorrem de maneira repeti-
da e podem ser graves. Pacientes com neutropenia
têm uma resposta inflamatória inadequada e as infec-
ções podem se estender pela pele e tecido celular sub-
cutâneo, com pouca reação, até que grande parte do
tecido tenha sido destruída. É muito comum, nestes

pacientes, o envolvimento visceral e, principalmente,
sinopulmonar. Abscesso hepático é uma manifestação
freqüente em pacientes com doença granulomatosa
crônica (DGC) e na maioria das vezes o agente isola-
do é o S. aureus, diferente dos pacientes que não apre-
sentam comprometimento de fagócitos.

- NEUTROPENIAS

Ocorre neutropenia, quando a contagem de neutrófilos
é inferior a 500 células /ìl. Isto implica em grande
risco para infecções bacterianas e fúngicas. Embora
este fato inicialmente tenha sido documentado em pa-
cientes com câncer, submetidos à quimioterapia, sua
importância tem sido confirmada em pacientes com
defeitos genéticos.

A neutropenia cíclica é uma doença rara, caracteriza-
da por oscilações, a cada  21 dias, nos níveis séricos
de neutrófilos. Este defeito é associado a uma respos-
ta inadequada das células precursoras da medula ós-
sea ao fator estimulador de colônias de granulócitos .
Os pacientes apresentam, durante a infância, episódi-
os repetidos de febre, úlceras orais e, algumas vezes,
infecções graves nos períodos de profunda neutropenia
(<200/ìl). O número de neutrófilos apresenta-se tran-
sitoriamente alterado, mas a função é normal. O diag-
nóstico é estabelecido através de leucogramas seria-
dos, três vezes por semana, por um período de seis
semanas.(4)

Na agranulocitose congênita (Síndrome de Kostmann)
a contagem de neutrófilos e persistentemente baixa
desde o nascimento e não mostra nenhuma periodici-
dade.

Ambas as síndromes são tratadas com sucesso, com
a reposição de fatores estimuladores de colônias de
granulócitos recombinante.

- DOENÇA GRANULOMATOSA CRÔNICA
(DGC)

A DGC é causada por uma desordem no metabolismo
oxidativo dos fagócitos, sendo caracterizada por in-
fecções graves e de repetição, causadas por bactéri-
as e fungos e, também, pela formação desordenada
de granulomas.
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Clinicamente a doença é um pouco variável. O início
dos sintomas pode ocorrer desde  a infância até a ida-
de adulta. O diagnóstico habitualmente é feito em
lactentes e crianças jovens. Crianças com DGC ten-
dem a ser pequenas para a idade embora algumas al-
cancem a altura predita pela altura dos pais.

As infecções pulmonares, cutâneas e hepáticas são
as que mais comumente ocorrem, nesses pacientes.
São freqüentes, ainda, osteomielites, abscessos
perianais e gengivites. Os microorganismos envolvi-
dos são relativamente específicos: S. aureus; B.
cepacia; S. marcescens; Nocardia spp. e Aspergillus
spp.(8)

O diagnóstico de DGC é feito por ensaios da produ-
ção de ânions superóxido ou peróxido de hidrgênio,
como a redução por nitroblue tetrazolium (teste do
NBT), quimioluminescência e oxidação por
dihidrorodamina.

O tratamento agressivo com antibióticos e, algumas
vezes, com antifúngico, deve ser instituído precoce-
mente, de modo a cobrir um amplo espectro de agen-
tes infecciosos, sendo necessário, muitas vezes, pro-
longar o tratamento por cinco a seis semanas. A dre-
nagem de abscessos com cultura do material obtido
deve ser efetu ada, na tentativa de isoloar o agente
etiológico. Um importante adjunto na terapêutica é o
interferon – ã, uma citocina com propriedades
estimuladoras de neutrófilos e monócitos. Embora se-
jam pacientes imunocrompometidos, o uso de
corticóides às vezes é necessário, a fim de controlar a
formação de granulomas, que podem obstruir a luz de
algumas vísceras ocas. Estes pacientes utilizam ainda
de forma profilática sulfametoxazol – trimetropim,
itraconazol e IFN gama, nos países onde sua
comercialização está disponível.(9)

DEFICIÊNCIAS DE COMPLEMENTO

As deficiências de proteínas integrantes do comple-
mento sérico manifestam-se clinicamente de maneira
semelhante às deficiências de anticorpos. Estes paci-
entes sofrem de infecções bacterianas de repetição,

causadas por microorganismos susceptíveis à
opsonização ou lise do complemento. Considerando-
se o universo das imunodeficiências primárias, as de-
ficiências de complemento são as menos freqüentes.

As deficiências dos componentes do sistema comple-
mento manifestam-se através da ocorrência de infec-
ções bacterianas sistêmicas de repetição. Bacteremia
e meningite são comuns em todas as deficiências de
complemento. Pneumonia é comum em alterações lo-
calizadas no início da via clássica (C1, C4, C2) e em
alterações na via alternativa. Defeitos nos componen-
tes finais (C5 a C9) estão associados a bacteremia e
meningite por Neisseria. Pacientes com defeitos em
C1, C2, C3, C4, apresentam incidência aumentada de
doenças do colágeno.(3,10)

A avaliação laboratorial inicial, quando há suspeita de
deficiências de complemento, é feita pela determina-
ção do CH50 (complemento hemolítico total), que ava-
lia a via clássica do complemento. Um resultado alte-
rado justifica a avaliação dos componentes individuais
deste sistema. Alterações na via alternativa do com-
plemento (APH50), embora mais raras, também de-
vem ser avaliadas.

O tratamento da deficiência de algum dos componen-
tes isolados do complemento é a reposição deste com-
ponente, através do plasma fresco, o que está indica-
do somente nos quadros agudos. Alguns pacientes se
beneficiam de antibioticoterapia profilática. As doen-
ças auto-imunes são tratadas da mesma forma , na
presença ou na ausência de deficiência de comple-
mento.

CONCLUSÃO

Uma avaliação que envolve o quadro clínico, a idade
de início, o agente etiológico das infecções e as pro-
vas laboratoriais, permite direcionar a suspeita do tipo
de imunodeficiência que pode estar presente em de-
terminado paciente. Conseqüentemente, isso facilita a
investigação diagnóstica complementar e a instituição
de um tratamento inicial, enquanto o diagnóstico não é
confirmado.
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7. Asma grave, Doença do colágeno ou Doença auto-imune
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RESUMO

As infecções respiratórias agudas (IRA) são importante causa de morbi-mortalidade em crianças menores de
cinco anos, nos países em desenvolvimento. Em virtude da dificuldade de se estabelecer o diagnóstico etiológico
e também da importância das pneumonias entre as IRA, recomenda-se a classificação da criança com IRA
em: pneumonia, pneumonia grave, pneumonia muito grave ou não pneumonia. Para as crianças com idade
menor do que 2 meses, a presença de taquipnéia classifica o caso como pneumonia grave; para os pacientes
com idade maior ou igual a 2 meses, a presença de taquipnéia indica tratar-se de pneumonia, enqunato que a
presença de tiragem subcostal coloca o caso na classificação de pneumonia grave. A presença de sonolência,
convulsões, estridor em repouso, ausência de ingesta de líquidos, desnutrição grave ou sinais de insuficiência
respiratória, como cianose central, apontam para pneumonia muito grave. Nos menores de 2 meses, deve-se
usar ampicilina associada a aminoglicosídeo ou cefalosporina de terceira geração; para os pacientes com idade
maior ou iguam a 2 meses, apresentando pneumonia, pode-se usar amoxicilina ou penicilina procaína; se a
conclusão diagnóstica é pneumonia grave, pode-se usar penicilina cristalina ou ampicilina (ambas por via
intravenosa) e para os pacientes com pneumonia muito grave, emprega-se cloranfenicol ou ceftriaxona associ-
ando a oxacilina (via intravenosa). Sempre que possível, principalmente nos pacientes hospitalizados, é impor-
tante a coleta de sangue ou líquido pleural para estudo bacteriológico, antes do início da terapêutica
antimicrobiana..

UNITERMOS: pneumonia, antibióticos, criança, tratamento, Streptococcus pneumoniae.
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INTRODUÇÃO

As infecções respiratórias agudas (IRA) constituem
uma das principais causas de morbidade e mortalidade
em crianças com idade inferior a 5 anos, nos países
em desenvolvimento(1). Estima-se que 1,9 milhões de
óbitos ocorrem anualmente, neste grupo de crianças(2).
Na atualidade, as estatísticas oficiais do Ministério da
Saúde apontam as IRA como a segunda ou terceira
causa de morte em crianças menores de cinco anos,
nas diferentes regiões do Brasil, sendo que em 85%
dos óbitos atribuídos à IRA, o diagnóstico é
pneumonia(3).

De acordo com as normas da estratégia de Atenção
Integral às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI)
da Organização Panamericana de Saúde (OPAS), a
classificação de um caso como pneumonia baseia-se
na presença de tosse e/ou dificuldade para respirar e
taquipnéia. Define-se taquipnéia como freqüência
respiratória > 60 incursões por minuto (ipm) em
crianças menores que 2 meses, freqüência respiratória
> 50 ipm em crianças cuja idade está entre 2 e 11
meses, e freqüência respiratória > 40 ipm em crianças
cuja idade esteja entre 12 e 59 meses. O AIDPI
preconiza que pacientes com idade > 2 meses com
pneumonia não grave sejam tratados ambulatorialmente
com antibióticos orais e aqueles com pneumonia grave
ou muito grave sejam hospitalizados e recebam
antibióticos parenterais. Em crianças com menos de 2
meses de idade que preencham os critérios do AIDPI
para classificação em pneumonia, o tratamento será
sempre iniciado sob regime de internação hospitalar.
A presença de tiragem subcostal, no grupo de crianças
com idade > 2 meses, classifica a pneumonia como
grave. A presença de convulsões, sonolência, estridor
em repouso, desnutrição grave, ausência da ingestão
de líquidos ou sinais de insuficiência respiratória grave,
como cianose central, classifica a pneumonia como
muito grave(4). A aplicação desta recomendação tem
resultado em diminuição na mortalidade secundária a
IRA, em países em desenvolvimento(5).

A antibioticoterapia em pacientes com pneumonia tem
sido bastante estudada, seja em função da emergência
de resistência dos principais germes causadores da

doença aos antibióticos mais usados, seja em função
da busca de esquemas menos onerosos e mais
eficazes. A etiologia da pneumonia raramente é
estabelecida; portanto, o uso dos antibióticos é empírico
na maioria dos casos (6).

De acordo com a recomendação da Sociedade
Brasileira de Pediatria, a antibioticoterapia a ser
empregada deve ser escolhida de acordo com a idade
e a gravidade da criança(7). Para as crianças com idade
inferior a 2 meses, o esquema terapêutico deve sempre
incluir a ampicilina, associada a aminoglicosídeo ou
cefalosporina de terceira geração (cefotaxima para <
28 dias de vida ou ceftriaxone para > 28 dias de vida).
A preferência pelo ceftriaxone em recém-nascidos
deve-se ao risco aumentado de kernicterus nesta faixa
etária, em função da competição entre o ceftriaxone e
a bilirrubina, quanto à conjugação com a albumina(8).
Nos pacientes com idade inferior a 3 semanas, existe
uma grande associação entre pneumonia e infecção
perinatal, sendo os principais agentes etiológicos o
estreptococo do grupo B, a Lysteria monocytogenes
e as enterobactérias. Ainda entre os menores de 2
meses, porém com mais de 3 semanas de vida, o
Streptococcus pneumoniae deve ser incluído entre
os patógenos(9). Se houver qualquer indício de doença
estafilocócica, como comprometimento de partes moles
com ocorrência de piodermite, no curso do qual se
estabelece a pneumonia, deve ser associada a
oxacilina(7).

Para as crianças com idade inferior a 2 meses, o
tratamento deve ser dirigido, principalmente, para S.
pneumoniae e Haemophilus influenzae. Caso o
paciente apresente pneumonia não grave, deve-se
utilizar a amoxicilina por via oral ou a penicilina procaína
por via intramuscular. Havendo insucesso terapêutico,
deve- se suspeitar de H. influenzae ou Moraxella
catarrhalis produtores de betalactamases. Nessa
situação, não tendo ocorrido agravamento do quadro
clínico do paciente, o antibiótico em uso deve ser
substituído pela associação amoxicilina-ácido
clavulânico ou cefuroxime-axetil. Caso o paciente
apresente pneumonia grave, o tratamento inicial deve
ser penicilina cristalina ou ampicilina por via intravenosa
e, caso o quadro seja de pneumonia muito grave, o
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tratamento inicial deve ser ceftriaxone ou cloranfenicol
associado a oxacilina, também por via intravenosa. Esta
última associação é justificada pela necessidade de
abranger S. pneumoniae, H. influenzae e M.
catarrhalis, produtores ou não de betalactamases e
S. aureus, aliada à indisponibilidade de tempo para
que haja observação da resposta terapêutica, devido à
extrema gravidade do paciente. Algum grau de
melhora é esperado já nas primeiras 48 horas de
tratamento. Nos casos que não apresentem resposta
satisfatória, deve ser investigada a existência de
complicação (derrame, abscesso)(7). A qualquer
momento em que haja suspeita de infecção por
Bordetella pertussis (quadro de coqueluche) ou
Chlamydia trachomatis (por exemplo pneumonia
afebril do lactente), a opção terapêutica recai sobre
os macrolídeos, preferencialmente a eritromicina (7).
(Quadros 1, 2 e 3, Figuras 1A e 1B - vide pg. 39-41)

Para os beta-lactâmicos, o parâmetro de farmacodinâ-
mica que melhor se associa com a erradicação do
patógeno é o tempo (T) durante o qual a concentração
do fármaco se mantém acima da concentração
inibitória mínima (CIM). Essa relação é representada
na seguinte expressão: T > CIM (10). Para as
penicilinas, T>CIM em pelo menos 40% do intervalo
das doses é suficiente para que haja sucesso
terapêutico (10). Os beta-lactâmicos atuam ao se
ligarem às PBPs (penicillin-binding proteins), as
quais são enzimas importantes na produção da parede
celular. A partir do momento em que as PBPs estejam
ligadas ao antibiótico beta-lactâmico, ocorrerá a
falência na produção da parede celular e as bactérias
em processo de divisão binária irão morrer (11). As
cepas susceptíveis do S. pneumoniae possuem 6 PBPs
(1a, 1b, 2x, 2a, 2b e 3) cada uma, com um peso
molecular distinto. Alterações nas PBPs, mais
comumente na PBP 2b, levam à diminuição da
afinidade pelos beta-lactâmicos, causando, assim,
diminuição da susceptibilidade da bactéria a estes
antibióticos(12). Conforme o grau de alteração nas
PBPs, define-se a CIM da cepa, sendo considerados
os seguintes critérios: É susceptível a cepa cujo CIM
é menor ou igual a 0,06 microg/mL; é considerada de
resistência intermediária, se a CIM é maior do que
0,06 microg/mL  e menor do que 2 microg/mL  (0,06

microg/mL < CIM < 2,0 microg/mL); e de resistência
plena, se a CIM for maior ou igual a 2,0 microg/mL
(13). Diferentes estudos demonstraram que altas doses
de penicilina são capazes de tratar pneumonia
pneumocócica causada por cepas com CIM menor
do que 2,0 microg/mL(14, 15, 16). Em um estudo latino-
americano, multicêntrico, o uso de penicilina cristalina
na dose de 200.000 UI/kg/dia, dividida em doses de 6
em 6 horas, foi igualmente eficaz em crianças com
pneumonia pneumocócica devido a cepas susceptíveis,
com resistência intermediária ou com resistência plena,
embora todas as últimas cepas tenham apresentado
CIM < 2,0 microg/mL(17). Neste esquema posológico,
o “T>CIM” é maior ou igual a 40% do intervalo entre
as doses, para cepas com CIM até 2microg/mL.

Os dados acima apresentados ratificam o uso da
penicilina cristalina, na forma anteriormente
discriminada, como primeira escolha para o tratamento
de crianças com pneumonia grave, devendo-se
ressaltar a importância do estudo bacteriológico, seja
pela hemocultura, seja pela cultura de líquido pleural
(em caso de derrame), sempre que possível, de
preferência antes do início da antibioticoterapia. A
recuperação dessas cepas com estudo bacteriológico
é o único recurso para reavaliar se esta opção
continuará ou não a ser a primeira escolha para
tratamento destes pacientes.

Nota dos autores:
Este artigo é um produto da monografia de mesmo
título, sob a orientação da Profa. Cristiana Nascimento
de Carvalho, elaborada como parte das atividades
obrigatórias da disciplina Pediatria Preventiva e Social,
semestre letivo 2004.1, Curso de Graduação em
Medicina, Universidade Federal da Bahia.
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Quadro 1. Posologia (mg / kg) dos principais antimicrobianos para tratamento de pneumonia
(sempre hospitalar)em crianças com idade menor que 2 meses.

Antimicrobiano RN* 0 – 4 semanas RN < 1 semana RN > 1 semana

PN† < 1200gr PN < 1200-2000gr PN > 2000gr PN < 2000gr PN > 2000gr Lactente 1-2 meses

Ampicilina 25-50 cada 12 h 25050 cada 12h 25-50 cada 8 h 25-50 cada 8 h 25-50 cada 6 h 50 cada 6 h

Amicacina 7,5 cada 18-24 h 7,5 cada 12 h 7,5-10 cada 12 h 7,5-10 cada 8-12 h 10 cada 8 h 5 cada 8 h

Gentamicina 2,5 cada 18-24 h 2,5 cada 12 h 2,5 cada 12 h 2,5 cada 8-12 h 2,5 cada 8 h 2,5 cada 8 h

Tobramicina 2,5 cada 18-24 h 2,5 cada 12 h 2,5 cada 12 h 2,5 cada 8-12 h 2,5 cada 8 h 2,5 cada 8 h

Cefotaxime 50 cada 12 h 50 cada 12 h 50 cada 8-12 h 50 cada 8 h 50 cada 6-8 h 50 cada 6 h

Ceftriaxone 50 cada 24 h 50 cada 24 h 50 cada 24 h 50 cada 24 h 50-75 cada 24 h 75 cada 24 h

Eritromicina 10 cada 12 h 10 cada 12 h 10 cada 12 h 10 cada 8 h 10 cada 6-8 h 12,5 cada 6h

Adaptado de Nascimento-Carvalho CM, Souza-Marques HH(7).
*RN: Recém-nascido; †PN: peso ao nascer

Quadro 2. Posologia (mg / kg) dos principais antimicrobianos para tratamento ambulatorial (via
oral) de pneumonia em crianças com idade maior ou igual a 2 meses.

Antimicrobiano Dosagem Intervalo entre as Tomadas Duração

Amoxicilina 0mg / kg / dia 12 em 12 horas 7 a 10 dias
Penicilina procaína* 50.000UI / kg / dia 12 em 12 horas 7 dias
Eritromicina 50mg / kg / dia 6 em 6 horas 4 dias
Amoxicilina – clavulanato 45mg / kg / dia 12 em 12 horas  7 a 10 dias
                  (7:1)
Cefaclor 40mg / kg dia 12 em 12 horas 7 a 10 dias
Cefprozil 30mg / kg / dia 12 em 12 horas 7 a 10 dias
Cefuroxime-axetil 30mg / kg / dia 12 em 12 horas 7 a 10 dias

Adaptado de Nascimento-Carvalho CM, Souza-Marques HH(7).
*Via Intramuscular

Quadro 3. Posologia (mg / kg) dos principais antimicrobianos para tratamento hospitalar (via
intravenosa) de pneumonia em crianças com idade maior ou igual a 2 meses.

Antimicrobiano Dosagem Intervalo entre as Tomadas Duração

Penicilina cristalina 200.000UI / kg / dia 6 em 6 horas  7 a 10 dias
Ampicilina 150mg / kg / dia 6 em 6 horas 7 a 10 dias
Oxacilina 200mg / kg / dia 6 em 6 horas 21 dias
Cloranfenicol 50mg / kg / dia 6 em 6 horas 7 a 10 dias
Ceftriaxona 75mg / kg / dia 24 em 24 horas 7 a 10 dias
Vancomicina 40mg / kg / dia 6 em 6 horas 21 dias

Adaptado de Nascimento-Carvalho CM, Souza-Marques HH(7).
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Figura 1A. Algoritmo para tratamento antibiótico inicial empírico para pacientes pediátricos
com pneumonia comunitária *.
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Figura 1B. Antibioticoterapia empírica inicial para tratamento hospitalar determinada pela faixa
etária do paciente associada à consideração de agentes etiológicos mais prováveis.*

• Pacientes menores que 2 meses*

Menores que 1 semana Ampicilina + Aminoglicosídeo

Maiores que 1 semana Ampicilina + Cefalosporina de terceira geração OU Ampicilina
+ Aminoglicosídeo

*Considerar a utilização de Oxacilina se houver indícios clínico-radiológicos de infecção estafilocócica

• Pacientes maiores que 2 meses†
Penicilina Cristalina 200.000UI / kg / dia dividida de 6 em 6 horas (1a. opção SEMPRE)
†Considerar antibioticoterapia alternativa se a evolução clínica NÃO é satisfatória e / ou há indícios clínico-
radiológicos de outro agente etiológico implicado.

*Adaptado de Nascimento-Carvalho CM, Souza-Marques HH(7)
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POSTERS APRESENTADOS NO

VII SIMPÓSIO DE PERINATOLOGIA DO NORDESTE
Realizado em Salvador - Bahia, de 24 a 27 de agosto de 2005.

OBS.: Os resumos dos posters estão apresentados nas páginas seguintes, por ordem de inscrição, exatamente
na forma como foram enviados para a Comissão Executiva do evento.

TÍTULO: DEFICIÊNCIA DE PIRIDOXINA NO PERÍODO NEONATAL
AUTOR(ES): VILELA, M. F. A.; SILVA, V. M. C.
CO-AUTOR(ES): HERMANN, D.
INSTITUIÇÃO: HOSPITAL UINIVERSITÁRIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES

RESUMO
INTRODUÇÃO
A deficiência de piridoxina é uma causa rara de convulsão no período neonatal. É uma doença autossômica
recessiva com a mutação do cromossomo 2q31, implicando um erro inato da enzima ácido glutâmico descarboxilase,
causando neurotoxidade. Entre os casos de convulsão piridoxina dependente confirmados, a incidência foi de 1
para 783.000 nascimentos e, para os casos prováveis, 1 para 313.000. A forma clássica está presente no período
neonatal. Inicialmente, de forma não específica, com irritabilidade, choro e vômito, precedendo a crise convulsiva.
A convulsão é de difícil controle, geralmente é tônico-crônica generalizada; porém, também pode ser focal, atônica,
mioclônica e espasmódica. Não responde aos anticonvulsivantes habituais, mas cessa completamente com a
introdução da piridoxina.
Melhor meio diagnóstico é prova terapêutica com administração de piridoxina intravenosa e monitorização simultânea
do ECG. Quando a deficiência está presente, a infusão de piridoxina suprime a crise clínica e elétrica, e é
necessária a sua manutenção diária.
MÉTODO: O RN masculino, de parto normal no Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, feto único,
líquido amniótico com mecônio fluido, apgar de 9 (nove) e 9 (nove) , 1º e 5º minutos, em boas condições de
vitalidade, sendo encaminhado para o alojamento conjunto.
Antecedentes maternos: G7B5A1, pré-natal sem intercorrências, negação de tabagismo, omissão em informar
acerca de outro filho portador de deficiência de piridoxina, o que veio a ser descoberto posteriormente.Consoante
o que foi relatado, a primeira crise convulsiva ocorreu com mais ou menos 3 horas de vida, tipo tônico-crônica
generalizada. Foram usados: 1 - fenobarbital (dose de ataque e manutenção), 2 - hidantal (dose de ataque e
manutenção), 3 - midazolan (em bolos e contínuo) e, posteriormente, 4 - tiopenatal (contínuo). O recém-nascido
mantinha crises convulsivas subentrantes e ficava hiper-reativo à manipulação. Foi necessário suporte ventilatório
(ventilação mecânica invasiva) No oitavo dia de vida, foi introduzida a prova terapêutica com piridoxina por via oral
(SOG) quando as crises cessaram completamente. Após o diagnóstico, descobriu-se irmão germano com idênticos
problema e apresentação clínica.
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CONCLUSÃO: A deficiência de piridoxina é uma causa rara de convulsão no período neonatal de difícil controle
com anticonvulsivantes habituais. Pode ser confundida com outras causas de convulsão, o que pode implicar o
retardamento do seu diagnóstico e, portanto, provocar seqüelas neuronais. As convulsões responsivas à piridoxina
são bem conhecidas, mas têm sido pouco estudadas.

TÍTULO: SOBREVIVER COM 370 GRAMOS: RELATO DE CASO
AUTOR(ES): MENESES, J. A.; BRANDÃO, D. C.
INSTITUIÇÃO: INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA

Sobreviver com 370 gramas: Relato de caso
Introdução: O retardo de crescimento intra-uterino consiste na principal causa conhecida de baixo peso ao
nascer nos paises em desenvolvimento. O agravo nutricional na vida fetal pode gerar complicações deletérias
tanto no crescimento como no desenvolvimento desses recém-nascidos, podendo evoluir com doenças
degenerativas na vida adulta.
Objetivo: Relatar um caso de RN com severo restrição de crescimento intra-utero com evolução favorável no
período neonatal e descrever seu crescimento e desenvolvimento durante os primeiros 18 meses de vida.
Descrição: RN pré-termo com 28 semanas de idade gestacional e com peso ao nascer de 520 gramas, produto
de uma gestação com preeclâmpsia grave sendo indicada a interrupção da gestação por diástole reversa. Apresentou
Apgar de 3/7 respondendo às manobras de reanimação. Evoluiu na UTI neonatal com SDR grau I/II ,fazendo uso
de oxigenioterapia-CPAP nasal durante 15 dias. Durante a primeira semana de vida, desenvolveu insuficiência
renal de causa pré-renal com boa resposta ao tratamento Fez uso de nutrição parenteral por 10 dias , sendo
iniciado a dieta enteral no 3 dia de vida,obtendo dieta plena com 20 dias de vida. Atingiu o peso mínimo de 370
gramos, ultrapassando o peso de nascimento aos 16 dias de vida. Evoluiu com 1 episódio de infecção nosocomial.
Durante sua permanência em UTI neonatal, apresentou ultrassonografia transfontanela normal, avaliação auditiva
sem alterações e fundoscopia evidenciando retinopatia da prematuridade, estágio I. Recebeu alta aos 87 dias de
vida com 40,4 semanas de idade gestacional corrigida , pesando 1660 gramos. Durante o primeiro ano de vida foi
acompanhada no ambulatório de follow-up com equipe multidisciplinar. Atualmentemente está com 1 ano e 6
meses de vida apresentando desenvolvimento neuro-psico-motor adequado para idade.O catch-up do perímetro
cefálico e da estatura ocorreu com 5 e 8 meses de idade cronológico, contudo ainda não houve recuperação do
seu potencial de crescimento em relação ao peso.
Conclusão: A restrição do crescimento intra-utero exerce forte influência no padrão de crescimento pós-natal a
curto e longo prazo. A maioria dos recém-nascidos com RCIU apresenta catch-up do crescimento nos primeiros
dois anos de vida, sendo o peso o ultímo parâmetro a ser recuperado. Apesar do caso relatado apresentar catch-
up de crescimento dentro do esperado e desenvolvimento neuro psico-motor normal aos 18 meses de vida, os
autores alertam para a necessidade de uma contínua monitorização nos recém-nascidos que sofreram RCIU a
fim de otimizar seu prognóstico futuro.

TÍTULO: PARALISIA BILATERAL DE CORDAS VOCAIS CONGÊNITA: RELATO DE CASO
AUTOR(ES): MENESES, J. A.; BRANDÃO, D. C.
CO-AUTOR(ES): ORTOLAN, J. C.
INSTITUIÇÃO: INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA

Paralisia bilateral de cordas vocais congênita: relato de caso
Introdução: A paralisia de cordas vocais é a segunda causa de anormalidades congênitas da laringe. Sua etiologia
pode estar associada a desordens neurológicas, principalmente com a Sindrome de Arnold-Chiari Tipo II, outras
anomalias da laringe, a trauma de parto ou de causa desconhecida. A paralisia de cordas vocais congênita
bilateral pode ser a primeira manifestação de desordem neuromuscular tais como, miastenia gravis e outras
miopatias.
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Objetivo: Os autores relatam um caso de paralisia de cordas vocais congênita bilateral em recém-nascido de
etiologia desconhecida no periodo neonatal
Descrição: Recém-nascido a termo com peso de nascimento de 2710g, do sexo feminino, nasceu de parto
vaginal com Apgar de 8/9. Apresentou choro rouco e estridor inspiratório precoce evoluindo com desconforto
respiratório progressivo, necessitando de entubação endotraqueal no 5 dia de vida. Realizado raio X de tórax e
tomografia computadorizada do tórax sem alterações. No 6 dia de vida, foi submetido a uma broncoscopia pela
hipótese de laringo-traqueomalácia, o qual foi afastada. Durante o procedimento foi levantado a hipótese de
paralisia de cordas vocais, sendo então realizada a nasofibroscopia a beira do leito para visualização da dinâmica
da laringe que confirmou o diagnóstico de paralisia bilateral de cordas vocais. No 10 dia de vida, foi realizado uma
traqueostomia possibilitando a retirada da ventilação mecânica assistida. Após orientação e treinamento para o
manuseio da traqueostomia junto aos familiares, o paciente recebeu alta hospitalar e esta sendo acompanhado
no ambulatório de follow-up.
Conclusão: A nasofibroscopia é o exame de eleição para o diagnóstico de paralisia de cordas vocais. Os autores
alertam que nos casos de paralisias de cordas vocais congenita bilateral sem etiologia definida no período neonatal,
a possibilidade de desordens neuromusculares deve ser considerada no acompanhamento dessas crianças.

TÍTULO: EPIDERMÓLISE BOLHOSA- 2 RELATOS DE CASO
AUTOR(ES): ROCHA, S. M. C. ;FIGUEIRÔA, L. C.
CO-AUTOR(ES): CARVALHO, M. M.; PRIMO, B. R. S.; LEITE, M. L. C.
INSTITUIÇÃO: HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS

Introdução
A epidermólise bolhosa representa um grupo heterogêneo de transtornos da pele, determinados geneticamente,
caracterizada pela tendência da pele e membrana mucosas de formarem bolhas e lesões aos mínimos traumatismos
e fricções, não mediadas por mecanismos inflamatórios. O que ocorre é uma disjunção dermo-epidérmica
determinada por defeito de colágeno de ancoragem. A EB representa um grupo de doenças raras e graves, que
podem ser herdadas de forma recessiva ou dominante.
A EB pode ser classificada em três subtipos: EB simples (bolhas simples localizadas em mãos e pés que
cicatrizam sem deixar marcas permanentes), EB juncional( formação generalizada de bolhas, desnudação extensa)
e EB distrófica (forma mais grave, onde aparece atrofia das áreas bolhosas, distrofias das extremidades e perdas
de unhas; geralmente acomete as crianças já no período neonatal)

Métodos
Foram acompanhados dois casos de epidermólise bolhosa na USI Neonatal do Hospital Geral Roberto Santos no
período de Fevereiro a Julho de 2005.

Relato de caso
1º caso
RN de J.F.S., masculino, negro, natural e procedente de Santo Amaro-Ba, 51º DV, nascido de PSAC, PN=3.400g,
IA=?, CS=?, admitido na USI- Neonatal do HGRS no 6º DV com história de bolhas em todo o corpo, semelhantes
a queimaduras, inicialmente em pés que progrediram para membros superiores e abdome desde o nascimento
sem relato de outras alterações feita SD de Epidermólise bolhosa. Genitora 25 anos, G3P3A0, A(+), não fez pré-
natal, VDRL= NR (no 7º mês de gestação). USG obstétrica mostrava Oligohidramnio severo. Não fez uso de
medicações na gravidez. Pais não consangüíneos.
RN admitido em USI neonatal, mantido em isolamento em incubadora aquecida, iniciado curativos (Aquacel,
TCM, nitrato de cério, Sulfadiazina de prata), e iniciado dieta com hidrolisado protéico + Suco de mamão papaya.
Complicou com hemorragia digestiva, icterícia colestática, e 2 quadros sépticos, recebendo tratamento específico,
e uso de nutrição parenteral. Apresentou formação de abscesso em hemitórax esquerdo, sendo realizada drenagem
cirúrgica, cultura de secreção de abscesso (+) para Klebsiella Pneumoniae. Feito analgesia com dipirona. Vem
evoluindo com melhora clínica progressiva em uso de dieta enteral com ganho de peso adequado.
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2º caso
RN de GSP, 3 meses, feminino, admitido, em 27/03/05 na USI-HGRS com história de PSNV, IA=9/9,
IG=39semanas, PN=2.935g, Em=50cm, PC=35cm, apresentando vesículas na mucosa oral e lesões bolhosas
extensas de rompimento fácil com sangramento disseminadas em todo o corpo, que cicatrizavam deixando
manchas hipocrômicas planas e pioravam com atrito ou trauma, sendo feita SD= Epidermólise bolhosa. Genitora
20 anos, G2PA1, DUM=243/06/04, fez 4 consultas no pré-natal, sorologias negativas, sem doenças e intercorrências
na gestação. Leucorréia no 6º mês de gestação. Nega tabagismo, etilismo ou uso de drogas ilícitas. Pais não
consanguíneos.
RN admitido em USI neonatal mantido em isolamento em incubadora aquecida, com cuidados especiais,
acompanhado por equipe multidisciplinar: Neonatologistas, enfermeiras, fisioterapeutas, dermatologista, cirurgia
plástica e pediátrica, cirurgia vascular e ortopedia. Iniciado curativos (Aquacel, TCM, Nitrato de cério a 0,4%,
Sulfadiazina de prata a 1%, Oncilon orobase), e dieta com hidrolisado protéico + Suco de mamão papaya.
Apresentou por várias vezes quadros sépticos, hemorragia digestiva, e icterícia colestática, enterocolite
necrotizante, anemia e infecções bacterianas de repetição durante todo o período do internamento (hemoculturas
(= para Staphilococus, Klebsiella pneumoniae, Pseudoomonas, Enterococus,Candida. O Rn apresentava fácies
de sofrimento sendo necessária sedação contínua com Fentanil. Apresentou também lesão de falange distal do
4º QD que evoluíram para grangrena seca, com isquemia no pé direito sendo orientado pela cirurgia vascular
aguardar provável auto-amputação do pé. Fez uso por diversas vezes de hemoderivados, antibioticoterapia de
largo espectro, e uso de Nutrição parenteral por 53 dias, até tolerar dieta enteral. Evoluiu com melhora do estado
geral, mantendo aparecimento de novas bolhas em pele, porém em ganho ponderal com dieta enteral plena,
recebendo alta da USI em 06/07/05.

Resultados
Observou-se que as crianças evoluíram com aparecimento de vários ciclos de formação de bolhas, geralmente
com infecção secundária, apresentando quadros sépticos graves, e lesão de trato gastrointestinal, com hemorragia
digestiva e icterícia colestática, sendo necessário suporte nutricional parenteral, uso de hemoderivados, e
antibióticos de largo espectro.

Conclusões
A Epidermólise bolhosa é uma patologia grave e rara, sem terapia específica para controle da doença, onde o
objetivo do tratamento resume-se a prevenção de formação de novas bolhas, controle e tratamento das infecções
secundárias, aporte protéico-calórico evitando deficiência nutricional, cuidado minucioso com as áreas de
desnudação da pele, evitando sinéquias e incapacidade física; tornando-se necessário acompanhamento clínico
de equipe multidisciplinar.

TÍTULO: DISPLASIA TANATOFÓRICA
AUTOR(ES): VILELA, M. F. A.; SILVA, V. M. C.; SOARES, M. A. C.; HERRMANN, D.
INSTITUIÇÃO: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES

RESUMO
INTRODUÇÃO: A DT é uma patologia de herança autossômica dominante letal genética. Mais freqüente no sexo
masculino. Displasia esquelética mais comum no período neonatal, incidência de 1,7–3,8:100000 nascimentos.
Polidramnia presente em 70% dos casos, o que predispõe ao parto prematuro. Em 35% dos casos a apresentação
é pélvica Há dois tipos: o tipo I, com macrocefalia, abaulamento frontal, exoftalmo e ponte nasal aplainada, tórax
estreito, em forma de sino, abdome volumoso e protuso, membros curtos. Ao exame neurológico pode se observar
hipotonia generalizada e ausência de reflexos tendinosos profundos. Os ossos são encurtados e corpos vertebrais
achatados. No tipo II há retificação do fêmur e crânio trilobulado. Acondroplasia, hipocondroplasia, algumas
formas graves de craniossinostoses e DT são decorrentes de mutação no gene do receptor 3 do fator de crescimento
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do fibroblasto (FGFR-3), o qual se localiza no cromossomo 4p.16.3. Pélvis curta e larga. Ossos longos são
encurvados e encurtados. Achado patognomônico da doença é fêmur em telefone. Acondroplasia, displasia torácica
asfixiante, acondrogêne tipo II e osteogênese imperfeita fazem o diagnóstico diferencial.
MÉTODO: Relatar o caso de um neonato masculino portador de displasia tanatológica.
RESULTADO RN de parto operatório, feto único, sexo masculino, características de termo, apgar de 1 e 6 no 1º
e 5º minutos respectivamente. Manobras de reanimação com intubação traqueal e ventilação com pressão positiva
com boa resposta. RN encaminhado à UTI neonatal, onde foi colocado em ventilação mecânica. Ao exame físico
RN com 37 semanas e 5 dias de gestação, com 2.025g. Apresentava macrocefalia, fontanela anterior ampliada,
fronte límpida, encurtamento do pescoço, tórax estreito e curto, abdome globoso e com hepatomegalia, membros
encurtados e simétricos. Clavículas altas, costelas curvas, tórax em sino, corpos vertebrais em forma de H,
ossos longos encurvados e encurtados, fêmur em telefone e hipoplasia pulmonar. Genitora portadora de doença
hipertensiva específica de gravidez, fazendo uso de metildopa, e US gestacional revelando feto com características
de nanismo. UTI sob ventilação mecânica, com antibioticoterapia renal e nutrição parenteral. Insuficiências renal
e respiratória. Óbito no 10º dia de vida.
CONCLUSÃO: A DT é a mais freqüente condrodisplasia fetal do RN, sendo causa rara de insuficiência respiratória.
É a mais freqüente no sexo masculino, sendo comum a presença de macrocefalia, fácies peculiar, tórax estreito
e membros curtos. O achado radiológico de fêmur em telefone é patognomônico.

TÍTULO: USO DE CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA EM UM CENTRO DE TERAPIA
INTENSIVA NEONATAL DA CIDADE DO SALVADOR-BA.
AUTOR(ES): ROSANA MARIA PELLEGRINI PESSOA, ALICE SETSUKO OKUMURA, TEREZA CRISTINA PAIM
XAVIER CARVALHO, MARA LÚCIA DE PAULA, TAUÁ VIEIRA BAHIA, RAFAEL MODESTO FERNANDES,
TATIANA MACIEL, MARIA DANIELLA BARAÚNA, SAMIR NAHASS, MARCO ANTONIO SANTOS SILVEIRA;.VITOR
SAMPAIO NEIVA ROCHA; ANA CLARA TOSTA TELES
INSTITUIÇÃO: HOSPITAL SALVADOR-CETIN

Introdução: O acesso vascular central em centros de terapia intensiva neonatal é necessário no manejo dos
recém-nascidos (RN) criticamente doentes e prematuros. Nas ultimas décadas, o uso de Cateter Central de
Inserção Periférica (PICC) tem sido usado em vários centros de terapia intensiva.
Objetivo: Descrever as características dos recém-nascidos submetidos a acesso venoso central por punção
venosa periférica, assim como indicações, tempo de permanência e complicações.
Método: Neste estudo retrospectivo descritivo foram revisados os prontuários de todos os recém-nascidos admitidos
no centro de terapia intensiva neonatal que tiveram implante de PICC no período de janeiro de 2004 a junho de
2005.
Resultados: De 279 recém-nascidos admitidos, foram implantados em 30 RN 36 cateteres (em 5 crianças foram
implantados 2 vezes e em 1 criança 3 vezes),  com um total de 263 dias (1 a 25 dias). No período estudado
nasceram 45 crianças com peso menor do que 1500g sendo que
Dos pacientes que se submeteram a este procedimento 45 (16,1%) tinham peso de nascimento(PN) menor que
1500g. A média do PN foi de 1083g (600-3070g), sendo 25 (83,3%) menores que 1500g e a média da idade
gestacional de 28,7 semanas (24-41 semanas). O local de inserção do cateter foi em membro superior em 72,2%
dos casos e 27,8% em membro inferior. A localização da ponta do cateter foi central em 63,9% e periférica em
36,1%. O cateter foi retirado eletivamente em 44,4% dos casos, por obstrução em 16,6%, edema 5,5%, flebite
2,8%, defeito do cateter 5,5% saída acidental 5,5%, hipertensão arterial 2,8% e óbito em 13,9%. A complicação
mais grave foi derrame pericárdico em um caso. Em 4 casos houve crescimento do mesmo agente bacteriano no
sangue e ponta de cateter.
Conclusão: O uso de PICC é um procedimento especializado que necessita de uma curva de aprendizado. Em
nossa avaliação a taxa de implantação é semelhante a literatura, porém o tempo de permanência e a
descontinuidade do cateter excetuando-se a retirada eletiva, foi determinado em sua maioria por obstrução, o que
pode indicar a necessidade de treinamento no manejo destes cateteres.
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TÍTULO: EFETIVIDADE DA ADOÇÃO DE UM PROTOCOLO PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA
PRESTAR UMA ASSISTÊNCIA SISTEMATIZADA AO RECÉM-NASCIDO EM USO DE FOTOTERAPIA
AUTOR(ES): CUNHA, M. F. D. F.; IMBASSAHY, L. G. S.; BATISTA, T. F.; BARBOSA, T. S. M.; OLIVEIRA, A.
F. V. R.; VELLAME, M. F. S.; MELO, N. C. C.
INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA-HOSPITAL SANTO AMARO

Introdução: A fototerapia é uma modalidade terapêutica mais utilizada para o tratamento da Icterícia Neonatal e
sua eficácia está relacionada à quantidade de incidência a qual a pele do recém-nascido (RN) está exposta.O
presente estudo surgiu em decorrência desta eficácia está, entretanto, diretamente associada as ações
desenvolvidas pela equipe de enfermagem.Objetivo: Criar e implementar um protocolo de assistência de enfermagem
visando garantir a eficiência do tratamento com a fototerapia ,além de oferecer ao RN um cuidar livre de
riscos.Metodologia: Foi realizado um levantamento bibliográfico mais especificamente de artigos e periódicos
nacionais com os temas,Fototerapia e Icterícia Neonatal,publicados no período de Janeiro de 2002 à Março de
2005 e realizado discussão entre o grupo de enfermeiras habilitadas e ou especializadas em neonatologia para a
elaboração do protocolo a ser implantado em um hospital particular na cidade de Salvador-Bahia.Resultados: A
criação do protocolo de assistência de enfermagem foi baseado nas seguintes variáveis: observação das zonas
dérmicas de progressão crânio-caudal da icterícia; idade gestacional e peso; tipo de leito (incubadora com servo
controle, berço aquecido ou berço simples); controle de temperatura corpórea; freqüência da mudança de decúbito;
manutenção da hidratação; débito urinário e evacuação; proteção e freqüência da limpeza ocular; distância do
aparelho de fototerapia para a pele do RN; irradiância das lâmpadas convencional e halógena.E o processo de
implantação contou com grupos de estudo e oficinas para treinar e capacitar a equipe de enfermagem com vista
a garantir que todos conhecessem o método a ser utilizado.Conclusão: Após a capacitação e observação de
como se desenvolveram as atividades pelos profissionais,foi constatado que os neonatos apresentaram menor
índice de : diarréia; desidratação e lesões de pele ,otimizando a sua recuperação em conseqüência de uma
assistência de enfermagem mais capacitada e sistematizada para cuidar do RN em uso de fototerapia.

TÍTULO: ATUAÇÃO DE ENFERMAGEM NO FORTALECIMENTO DO VÍNCULO AFETIVO ENTRE MÃE E
RECÉM-NASCIDO PREMATURO
AUTOR(ES): FREITAS, J. O.; MORAES, A. C.; SOUZA, A. C. M.; TORRES, A. C. S.
INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

INTRODUÇÃO: O fortalecimento do vínculo afetivo é uma estratégia de atenção humanizada ao recém-nascido
prematuro e sua família através da qual os profissionais de saúde conseguem resgatar a importância do bem
estar biopsicossocial na recuperação e reabilitação da saúde da criança. MÉTODO: Esta pesquisa é do tipo
qualitativa, cujos objetivos foram promover estratégias e propor medidas de intervenção para o fortalecimento do
vínculo afetivo entre o binômio mãe e recém-nascido prematuro, tornando possível a compreensão do significado
do processo de sensibilização na formação deste vínculo. O espaço experimental foi uma maternidade pública
situada no município de Feira de Santana – Ba. Sete membros da equipe de enfermagem neonatal (enfermeiros
e técnicos de enfermagem) foram entrevistados no período de um mês, sendo utilizada técnica de observação
direta e entrevista semi-estruturada. RESULTADOS: Os resultados das entrevistas após análise de conteúdo
evidenciaram que a equipe de enfermagem reconhece a presença da mãe como essencial para o processo de
recuperação do recém-nascido, e que, quanto mais fortalecido o vínculo entre mãe e filho melhores são os
resultados para ambos. CONCLUSÃO: Diante do estudo observa-se a necessidade da utilização de cuidados
minimizadores de agentes ambientais nocivos ao recém-nascido, e ainda a importância do fortalecimento do
vínculo afetivo entre o bebê e sua família a fim de promover uma melhor evolução no crescimento e desenvolvimento
da criança.
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TÍTULO: ALTA HOSPITALAR DO RECÉM-NASCIDO: PERCEPÇÕES DAS ENFERMEIRAS DE UMA
UNIDADE NEONATAL
AUTOR(ES): CUNHA, M. F. D. F.; IMBASSAHY, L. G. S.; BARBOSA, T. S. M.; OLIVEIRA, A. F. V. R.;
BATISTA, T. F.; MELO, N. C. C.; VELLAME, M. F. S.
INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA - HOSPITAL SANTO AMARO

Introdução: O presente estudo surgiu do interesse em compreender o universo da enfermeira quanto à assistência
prestada ao recém - nascido(RN) e aos pais durante o processo de alta hospitalar.Entretanto, outra justificativa
aplicável foi de estar-se discutindo quanto à pertinência das orientações necessárias dadas aos pais na alta
hospitalar do RN, procurando proporcionar a continuidade do tratamento onde se entende que, quanto mais
precoce for iniciada, mais elaborada será a orientação.Objetivo: Analisar a percepção das enfermeiras quanto á
importância da alta do RN frente aos pais na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.Metodologia: Esse é um
estudo exploratório e descritivo, com uma abordagem qualitativa.Os sujeitos desse estudo foram vinte e quatro
enfermeiras. Tendo como lócus uma Unidade de terapia Intensiva Neonatal da cidade de Salvador/Ba. Os dados
foram coletados através de uma entrevista semi- estruturada e de observação participante. A análise do estudo
partiu do conteúdo das informações obtidas onde foram aplicados questionários as enfermeiras.Resultados: Das
enfermeiras que participaram da entrevista , 91% consideraram importante dar orientações aos pais em relação
a alta do RN; 100% consideraram que o banho, o aleitamento materno, troca de fralda, curativo umbilical e
posicionamento do RN são indicadores que devem constar nas orientações de alta; 100% considerarm que as
orientações de alta fortalece o vínculo mãe filho;36, 36%responderam que a falta de interesse materno e a falta de
um protocolo de alta interferem na orientação; 77,27% indicaram como instrumento norteador para sa instruções
da alta o protocolo, sendo que 68,18% também indicaram a cartilha como ação educativa. Conclusão:
Contemplamos esse estudo de grande relevância, uma vez que, proporcionou a identificação do instrumento,
contribuindo com a implantação do protocolo e a cartilha educativa para favorecer o vínculo mãe e filho e proporcionar
uma assistência de enfermagem individualizada e centrada nas reais necessidades da família do RN

TÍTULO: EVOLUÇÃO DE ALTERAÇÕES NEUROCOMPORTAMENTAIS EM PREMATUROS INTERNADOS
NA UNIDADE NEONATAL DO HUUFMA.
AUTOR(ES): CASTRO, S. M.; LAMY FILHO, F.; LAMY, Z. C.
INSTITUIÇÃO: SERVIÇO DE NEONATOLOGIA- HUUFMA - SÃO LUÍS -MA

RESUMO
Introdução - A sobrevivência dos bebês prematuros tem aumentado, dados os avanços da tecnologia médica.
Porém um número significativo desses bebês ainda apresenta alterações neurocomportamentais (ANC), que
podem comprometer seu desenvolvimento adequado. Diversos trabalhos na literatura mostram a evolução das
ANC após a alta, em vários períodos do desenvolvimento da criança. Porém nenhum deles aborda essa evolução
ainda no período de internação. A presente pesquisa se propôs a identificar as principais alterações
neurocomportamentais (ANC) e sua evolução em 183 bebês prematuros, com idade gestacional de nascimento
inferior ou igual a 34 semanas internados na Unidade Neonatal do Hospital Materno Infantil de São Luís - Ma, no
período de julho de 2003 a outubro de 2004. Métodos – Trata-se de um estudo descritivo.  Para identificação das
alterações neurocomportamentais utilizou-se a Avaliação Neurocomportamental de Dubowitz. A coleta de dados
foi feita em três etapas. A primeira foi realizada após a chegada do bebê na Unidade Intermediária, vindo da UTIN.
A segunda quando esses bebês completaram 37 semanas de idade gestacional corrigida e a terceira, quando
eles receberam alta da Unidade Neonatal.  Resultados: 66,7% dos bebês apresentaram alterações
neurocomportamentais na primeira etapa da pesquisa, 33,3% na segunda e 58,8% na terceira etapa.   Na
primeira avaliação, o tônus hipotônico foi a principal ANC. Na segunda, a ANC mais freqüente foi o tônus hipertônico,
enquanto na terceira,  predominaram alterações comportamentais como irritabilidade e inconsolabilidade.
Conclusão: Os autores concluem que, enquanto na primeira avaliação era esperada a elevada incidência das
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ANC devido a fatores presentes anteriormente na UTIN, na segunda avaliação houve uma redução das mesmas
devido ao desenvolvimento natural dos prematuros. Na terceira avaliação, porém, foi constatado novo aumento
das ANC, contrariando uma tendência esperada. Provavelmente esse fato se deve à emergência de alterações
comportamentais (irritabilidade e inconsolabilidade), antes mascaradas alta freqüência de ANC de caráter motor
(alterações de tônus).

TÍTULO: RECÉM-NASCIDO DE BAIXO PESO: PERCENTUAL DE PREMATURIDADE E DE RESTRIÇÃO DE
CRESCIMENTO INTRA-UTERINO EM DUAS MATERNIDADES DE SALVADOR
AUTOR(ES): CASQUEIRO, J. B.; MOREIRA, L. M. O.
CO-AUTOR(ES): JESUÍNO, F. A.; ADAM, L. F.
INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA)

Introdução: Os lactentes de baixo peso ao nascer (BPN), definidos como aqueles com peso ao nascimento
inferior a 2500g, constituem parcela significativa das taxas de mortalidade neonatal/infantil. O BPN é sensível,
dentre outras coisas, às condições sócio-econômicas adversas. A freqüência com que ocorre o BPN pode ser
considerada um indicador geral do estado de saúde de uma população. Métodos: Neste estudo de agregados
ecológico foram entrevistadas todas as mães que tiveram nativivos com peso abaixo de 2500g, num período de
seis meses, em duas maternidades de Salvador: Maternidade Climério de Oliveira (MCO) e Hospital Santo Amaro
(HSA). A MCO é maternidade escola da Universidade Federal da Bahia. O HSA pertence à rede privada. Foram
colhidas também informações retiradas dos prontuários do recém-nascido (RN) e genitora. A idade gestacional
(IG) foi obtida através dos métodos de Capurro e Ballard. RN que apresentou IG abaixo de 37 semanas foi
considerado pré-termo. Foi RN com restrição de crescimento intra-uterino (RCIU) aquele que apresentou peso
para IG abaixo do percentil 10º. Na análise estatística foram utilizados os procedimentos usuais da estatística
descritiva. Resultados: Na MCO 5,4% dos RN nascidos no período apresentou BPN, no HSA essa prevalência foi
de 5,9%. Cerca de 26,4% dos RN com BPN foi prematuro na MCO, 64,8% sofreu RCIU e 8,8% foi prematuro e
sofreu algum grau de RCIU. Já no HSA a prevalência de prematuridade nos BPN foi superior, 61,9%. Nesta
instituição, a RCIU foi de 21,4%, prevalência inferior à encontrada na MCO. Prematuridade associada à RCIU
teve, no HSA, uma freqüência de 16,7%. A prevalência de óbito neonatal foi de 3,3% e 9,5% na MCO e no HSA,
respectivamente. Em relação à necessidade de hospitalização/atenção prolongada, as prevalências encontradas
foram 46,2% na MCO e 79,9% no HSA. Na MCO encontrou-se 60,5% das genitoras com renda mensal de 1-2,9
salários mínimos, enquanto no HSA 71,6% teve rendimento igual ou superior a 5 salários. Quanto à escolaridade,
na MCO 60,5% das mães apresentou instrução até 2º grau (completo/incompleto) e no HSA 42,9% teve instrução
até 3º grau completo. Conclusão: A prevalência de BPN e de óbito neonatal foi maior no HSA Na MCO o BPN
esteve mais relacionado à RCIU, enquanto no HSA este se apresentou mais associado à prematuridade. O perfil
sócio-econômico das genitoras foi bastante distinto. Na MCO o grau de escolaridade e renda familiar mostrou-se
inferior às do HSA. A necessidade de hospitalização/atenção prolongada por parte dos RN de BPN foi elevada em
ambas as maternidades.

TÍTULO: DINÂMICA DO CRESCIMENTO DE RECÉM-NASCIDOS PRÉ-TERMO AIG E PIG
AUTOR(ES): ARAGÃO, V. M. F.; MATOS, M. E. S.; JORGE, T. V. S.
CO-AUTOR(ES): ARAGÃO, L. F.
INSTITUIÇÃO: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MATERNO-INFANTIL, SÃO LUÍS MARANHÃO

Introdução: Os recém-nascidos pré-termo são predispostos aos distúrbios do crescimento devido a diversos
fatores que podem interferir na sua evolução, tais como o peso de nascimento e as complicações apresentadas
no período neonatal. O acompanhamento do crescimento do recém-nascido pré-termo é importante para identificar
sua condição de saúde e seu prognóstico.
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Objetivo: Avaliar o crescimento de recém-nascido pré-termo (RNPT), comparando-o com a curva do NCHS, em
relação ao peso, comprimento e perímetro cefálico, do nascimento até os 12 meses de idade corrigida. Além de
determinar o momento específico de recuperação da velocidade do crescimento (“catch-up”).
Métodos: Realizou-se um estudo descritivo e retrospectivo de 87 recém-nascidos pré-termo, acompanhados no
ambulatório de seguimento do Hospital Universitário Materno Infantil no período 2001 a 2003. Para a construção
das curvas de crescimento, utilizaram-se como referência as curvas do NCHS, considerando-se o valor de 40
semanas de idade gestacional corrigida (IGC) equivalente ao momento de nascimento do recém-nascido de
termo (RNT). As medidas antropométricas, representadas pelo peso, perímetro cefálico e comprimento, foram
tomadas ao nascimento e durante o seguimento ambulatorial por enfermeira ou auxiliar de enfermagem segundo
a rotina do serviço. Os dados obtidos foram processados pelo Excel para obtenção de média, mediana e desvio
padrão.
Resultados: Aos 12 meses de idade gestacional corrigida a média de peso e estatura dos RN PT pequenos para
a idade gestacional (PIG) do sexo masculino encontrava-se no percentil (P) 5 da curva de referência do NCHS. Os
RNPT PIG do sexo feminino tiveram um melhor desempenho ficando acima do P10. Os RNPT adequados para a
idade gestacional (AIG) de ambos os sexos tiveram melhor ganho de peso e comprimento, embora tenham
permanecido abaixo do P50. O crescimento do perímetro cefálico foi mais precoce, chegando próximo ao P50 no
primeiro ano de vida em ambos os grupos. O “catch-up” ocorreu entre o 1° e 6° mês de vida nos 2 grupos. Todos
os RNPT AIG e PIG chegaram ao final do primeiro ano de vida abaixo do P50 da curva do NCHS para peso e
comprimento.
Conclusão: O crescimento físico dos recém-nascidos pré-termos, distanciou-se em certos aspectos do padrão
referencial do NCHS evidenciando um déficit de crescimento, embora mostrem potencial para recuperação, o que
vem a confirmar a necessidade da elaboração e utilização de curvas de referência específicas para o RNPT.

TÍTULO: CRESCIMENTO DE PREMATUROS AIG E PIG NO PRIMEIRO ANO DE VIDA.
AUTOR(ES): MATOS, M. E. S.; ARAGÃO, V.; JORGE, T. V. S.
CO-AUTOR(ES): LAMY FILHO, F.
INSTITUIÇÃO: SERVIÇO DE NEONATOLOGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO -UFMA

Introdução O acompanhamento do crescimento é ação fundamental para a aferição das
normalidades e anormalidades (ZEFERRINO, 2003). Os recém-nascidos pré-termo, especialmente os pequenos
para a idade gestacional (PIG) encontram-se sob risco particular para distúrbio do crescimento (LOPES, 1999).
O crescimento pós-natal de RNPT é objeto de poucos estudos nos países em desenvolvimento. No Maranhão,
não há estudos sobre o  tema, por isso sentiu-se a necessidade da realização de avaliação do crescimento de
RNPT PIG e RNPT AIG com a finalidade de estabelecer padrões locais de crescimento.  O objetivo desse trabalho
foi estudar o padrão de crescimento dos recém-nascidos prematuros egressos da UTI neonatal, do HU-UFMA.
Metodologia: Estudo descritivo, retrospectivo, com dados secundários coletados dos prontuários do ambulatório
de seguimento HUUFMA. Amostra: 87 prematuros, nascidos de janeiro de 2001 a agosto de 2003 e que fizeram
seu acompanhamento durante seu primeiro ano de vida até agosto de 2004. Destes 24 eram RNPT PIG e 63 AIG.
Foram excluídos portadores de infecções e malformações congênitas, afecções neurológicas, idade gestacional
inferior a 28 (vinte e oito) semanas e óbito durante o período de acompanhamento. As variáveis-resposta foram
peso, perímetro cefálico e comprimento, tomadas ao nascimento e durante o seguimento ambulatorial segundo a
rotina do serviço. Na análise utilizou-se estatística descritiva. Resultados A média do peso de nascimento foi de
1576 +  289g para os AIG e 1322 + 265g para os PIG. A média geral foi de 1506 + 303g.  Já a média de idade
gestacional  foi de 32,55 sem. para AIG e 33,31 para PIG. O tempo de permanência foi maior nos recém-nascidos
PIG (29,27 dias nos AIG e 40,91 dias nos PIG). A média de peso em PIG do sexo masculino foi de 1355,00 +
269,52 e nos femininos 1299,64g +  267,86, mostrando ser diferentes. A diferença entre sexos para bebês AIG foi
menor (1595,00 + 315,82g para masculinos e 1562,00 + 269,49g para femininos). Os valores médios de peso
durante o primeiro ano de vida foram mais altos para os AIG (gráfico 1). No gráfico 2 vemos a evolução do peso em
AIG PIG de ambos os sexos. Conclusões: Os recém-nascidos prematuros AIG e PIG tiveram padrões diferentes
de crescimento. Esses padrões também mostraram diferença por sexo.
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Figura 1 – Curva de peso dos recém-nascidos PIG e AIG no primeiro ano de vida. HUMI, 2004.

Figura 2 – Curva de peso dos recém-nascidos PIG e AIG no primeiro ano de vida segundo e sexo. HUMI, 2004.

Conclusões

TÍTULO: PERFIL BACTERIANO E SENSIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS EM UM CENTRO DE TERAPIA
INTENSIVA NEONATAL DA CIDADE DO SALVADOR-BA.
AUTOR(ES): ROSANA MARIA PELLEGRINI PESSOA, ALICE SETSUKO OKUMURA, TEREZA CRISTINA
PAIM XAVIER CARVALHO, RAFAEL MODESTO FERNANDES, TAUÁ VIEIRA BAHIA, , TATIANA MACIEL,
RENATA PITANGUEIRAS, SAMIR NAHASS, MARCO ANTONIO SANTOS SILVEIRA; VITOR SAMPAIO NEIVA
ROCHA.
INSTITUIÇÃO: HOSPITAL SALVADOR-CETIN

Introdução: A vigilância epidemiológica é instrumento imprescindível para definir e avaliar estratégias de controle
das Infecções Hospitalares (IH). O conhecimento da flora bacteriana permite uma melhor racionalização no uso
de antimicrobianos.
Objetivo: Determinar a prevalência dos agentes patogênicos e o perfil de sensibilidade aos antimicrobianos na
nossa instituição.
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Métodos: Estudo retrospectivo descritivo, tendo sido analisado todos os resultados de culturas positivas obtidas
em sangue, urina, ponta de cateter central, secreção ocular, líquor e outros, no período de janeiro de 2004 a junho
de 2005. Os agentes foram distribuídos por sítio, e identificado o perfil antimicrobiano.
Resultados: Em 14 hemoculturas positivas, foram isolados: Estafilococo coagulase negativo 14,3% (n = 2),
Candida sp 28,6% (n = 4), Candida não albicans 7,1% (n = 1), S. aureus 7,1% (n = 1), K. pneumoniae 21,4% (n
= 3) e outros gram negativos  21,4% (n = 3). Em 1 estudo do líquor foi isolado Cândida sp. Em 19 culturas de
secreção ocular, 47,4% (n = 9) das amostras foram positivas para Estafilococo coagulase negativo, 10,5%(n = 2)
para S.  aureus, 5,3%(n =1) para Staphylococcus sp e 36,8%(n = 7) para gram negativo. Em cateteres centrais
(n = 9), Estafilococo coagulase negativo foi isolado em 44,4% (n = 4), S. aureus em 11,1% (n = 1), Cândida sp
22,2%(n = =2) Estreptococo alfa 11,1%(n = 1) e E. cloacae 11,1% (n = 1). Em urina (n=3), Proteus 33,3%(n = 1)
e Candida sp 66,6% (n = 2). Nas infecções da corrente sanguínea predominaram bactérias gram negativas em
geral sensíveis aos Aminoglicosídeos e Cefalosporinas de terceira geração. As bactérias gram-positivas são mais
freqüentes em outros sítios e em cateteres, e são representadas principalmente pelo Estafilococo coagulase
negativo, na grande maioria resistente à Oxacilina.
Conclusão: Os resultados apresentados podem ter um impacto na escolha de antimicrobianos no tratamento
empírico de infecções hospitalares na nossa unidade.

TÍTULO: INFECÇÕES DA CORRENTE SANGUÍNEA EM UM CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL
DA CIDADE DO SALVADOR-BA
AUTOR(ES): ROSANA MARIA PELLEGRINI PESSOA, ALICE SETSUKO OKUMURA, TEREZA CRISTINA PAIM
XAVIER CARVALHO, TAUÁ VIEIRA BAHIA, RAFAEL MODESTO FERNANDES, MARIA ALICE BEZERRA, ALENA
JARDIM, ANA CECÍLIA TRAVASSOS, LUIZ SERRA AZUL NETO, MARCO ANTONIO SANTOS SILVEIRA; VITOR
SAMPAIO NEIVA ROCHA..
INSTITUIÇÃO: HOSPITAL SALVADOR-CETIN

Introdução: Recém-Nascido (RN) criticamente doente, em especial os prematuros, são vulneráveis a Infecções
da Corrente Sanguínea (ICS). Sua incidência varia substancialmente entre os centros e muitos casos são
preveníveis. O entendimento da epidemiologia das infecções hospitalares dentro de uma unidade e implementação
de práticas baseadas em evidências pode reduzir a sua incidência.

Objetivo: Conhecer o perfil epidemiológico das infecções da corrente sanguínea (precoce e tardia), contribuindo
para limitar o uso excessivo de terapia antimicrobiana empírica.

Método: Estudo retrospectivo descritivo com dados coletados no período de janeiro de 2004 a junho de 2005. As
ICS foram definidas de acordo com Garner et al (1988), e o agente etiológico identificado através de cultura
automatizada. Foram coletados: o número de paciente/dia, número de ICS precoce e ICS tardia por faixa de peso
e a distribuição topográfica conforme a origem.

Resultados: No período referido no estudo, foram admitidos 279 pacientes. Destes, 58 foram diagnosticados
com episódios de ICS, sendo 36 (62%) ICS – Precoce e 22 (38%) ICS – Tardia. O isolamento do agente etiológico
ocorreu em 63,4% (n=14) das infecções de origem tardia e foi assim distribuído: Gram negativos 42,9% (n=6),
Fungos 35,7% (n=5), e Gram positivos 21,4% (n=3). Apenas em um caso (2,8%) de ICS-Precoce foi identificado
o agente etiológico S. aureus. Entre as bactérias Gram negativas: 1 (7,1%) E. cloacae, 1 (7,1%) E. gergoviara, 3
(21,4%) K. pneumoniae, e 1 (7,1%) A. lwoffi. Com relação aos Gram positivos foram identificados 2 (14,3%)
Estafilococo coagulase negativo e 1 S. aureus (7,1%).

Conclusão: O predomínio de infecções causadas por Gram negativos deve alertar para monitorização contínua
de medidas preventivas já instituídas, além do uso criterioso de antimicrobianos tais como Cefalosporinas de
terceira geração embora, em nosso serviço esta não seja a primeira opção de tratamento.
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TÍTULO: ESTUDO DA INCIDÊNCIA E TOPOGRAFIA DAS INFECÇÕES HOSPITALARES EM UM CENTRO
DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL DA CIDADE DO SALVADOR-BA
AUTOR(ES ROSANA MARIA PELLEGRINI PESSOA, ALICE SETSUKO OKUMURA, TEREZA CRISTINA PAIM
XAVIER CARVALHO, TAUÁ VIEIRA BAHIA, RAFAEL MODESTO FERNANDES, MARIA ALICE BEZERRA, MARIA
DANIELLA BARAÚNA, LUIZ SERRA AZUL NETO, MARCO ANTONIO SANTOS SILVEIRA; VITOR SAMPAIO
NEIVA ROCHA.
INSTITUIÇÃO: HOSPITAL SALVADOR-CETIN

Introdução: O avanço tecnológico e melhoria nos cuidados nas unidades de tratamento intensivo neonatal
possibilitaram o aumento da sobrevida, especialmente dos recém-nascidos de muito baixo peso. Entretanto, a
infecção hospitalar ainda representa uma importante causa de morbidade e mortalidade nesta população.
Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico das infecções hospitalares (IH) a fim de priorizar ações para sua
prevenção.
Método: Estudo retrospectivo, descritivo, com dados obtidos em um hospital de nível terciário da rede privada, no
período Janeiro de 2004 a Junho de 2005. Duzentos e setenta e nove recém-nascidos foram admitidos no período
do estudo. Critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde e Centers for Disease Control and Prevention foram
utilizados como definição para padrão das Infecções Hospitalares.
Resultado: Oitenta e sete recém nascidos apresentaram 101 episódios de IH, 76 (87,3%) tiveram somente um
episódio, e 11 (12,6%) dois episódios ou mais. Quarenta e três IH (43,6%) foram considerados IH Precoce de
Origem Materna (IHP-OM) e 57 (56,4%) IH Tardia (IHT). Das IHP-OM, infecção da corrente sanguínea (83,7%) foi
a mais freqüente. Em relação às IHT, as infecções da corrente sanguínea (38,5%), infecções da cavidade oral
(22,8%) e conjuntivite (14%) predominaram.
Conclusão: As IH representam um problema freqüente e importante em recém nascidos. As razões para o seu
desenvolvimento são multifatoriais e podem ser específicas da unidade. O conhecimento da incidência e localização
topográfica da IH permite implementar estratégias efetivas para a sua redução.

TÍTULO: PERFIL GESTACIONAL DAS DOADORAS DE LEITE HUMANO DO ESTADO DE ALAGOAS.
AUTOR(ES): SORIANO, C. F. R.; LOUREIRO, L. V. M.; OLIVEIRA, T. S.; THOMAZ, A. C. P.
CO-AUTOR(ES): SORIANO, C. B.
INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

Introdução e objetivo: Bancos de leite humano (BLH) são centros especializados ligados a áreas hospitalares,
destinadas à coleta, estoque, armazenamento e distribuição do leite humano (LH), bem como, promoção do
incentivo ao aleitamento objetivando atender à deficiência de leite materno para os recém-nascidos que dele
necessitem. Em Alagoas existem 3 BLH cadastrados na rede de BLH da Fundação Oswaldo Cruz/ FIOCRUZ.
Não existem dados acerca do perfil gestacional das doadoras de LH no estado. Assim sendo, busca-se determinar
as características gestacionais das doadoras de LH. Metodologia: No período de Agosto de 2004 a Abril de
2005, as doadoras dos três BLH foram encorajadas a preencher um questionário contendo, entre outras, questões
acerca de seu perfil gestacional. No citado período, foram coletados dados de 639 doadoras. Resultados: A média
de idade das pacientes foi de 23,34 ± 6,02 anos, variando de 12 a 42 anos. A maior parte das doadoras realizou
entre 5 e 7 consultas de pré-natal (36,3%), doou durante a primeira gestação (46,3%) e teve parto a termo
(43,5%). No grupo de multíparas o aborto ocorreu em 21,6%. A gestação ocorreu de forma saudável em 53,5%
das nutrizes; entre aquelas que referiram ter tido alguma doença foi citado, principalmente: hipertensão, anemia
e pneumonia. A experiência de amamentação esteve presente em 41,8%, não tendo ocorrido problemas com o
ato de amamentar (93,7%). Conclusões: O incentivo à doação de LH, quando possível, deve ser iniciado
precocemente no momento do pré-natal, visto que grande parte das doadoras realiza as consultas de forma
adequada. As multíparas deverão ser encorajadas a doar e o estímulo à amamentação poderá ser intensificado
com a ajuda do BLH.
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TÍTULO: MÉTODO CANGURU COMO FORMA DE PROMOÇÃO E AUMENTO DO ALEITAMENTO MATERNO
NA MATERNIDADE HILDETE FALCÃO BAPTISTA
AUTOR(ES): SANTANA, A. S.; DORNELAS, P. N.; PAIXÃO, E. J. O. R.; OLIVEIRA, C. R.
INSTITUIÇÃO: MATERNIDADE HILDETE FALCÃO BAPTISTA, SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE
SERGIPE

INTRODUÇÃO:
O método canguru (MC), concebido por Edgard Rey na Colômbia, em 1978, surgiu como uma alternativa de
humanização dos cuidados a recém-nascidos (RNs) de baixo peso, através do contato prolongado pele-a-pele.
Mostrou-se ser uma estratégia aceita mundialmente para a diminuição da mortalidade nessa população, difusão
do aleitamento materno e aumento do vínculo RN-mãe-família. Este trabalho tem como objetivo comunicar os
dados estatísticos obtidos da enfermaria canguru (EC) na Maternidade Hildete Falcão Baptista, em Aracaju-SE,
de abril de 2004 a junho de 2005.
MÉTODO:
Utilizaram-se informações colhidas da história clínica e do exame físico dos RNs e dos lactentes que foram
submetidos ao MC, fazendo-se uso de formulários padronizados para a coleta de dados, cujo preenchimento
completava-se no momento da alta hospitalar. Através deles, obteve-se: índice de Apgar no primeiro e quinto
minutos de vida; idade gestacional (IG); sexo; idade média de admissão na EC; tempo de permanência na EC;
peso médio ao nascer, na admissão e na alta da EC; ganho de peso médio diário na EC; dieta e forma de
administração na admissão e na alta da EC.
RESULTADOS:
Durante 15 meses (de abril de 2004 a junho de 2005), foram admitidas na EC 235 crianças, das quais 107 eram
meninos e 128 meninas. Ao nascer, a IG média foi de 33sem1d + 2sem, com um peso médio de 1595 + 292g. O
índice de Apgar no primeiro minuto foi de 7 + 2 e de 9 + 1 no quinto minuto de vida. No momento da admissão na
EC, a idade média foi de 9 + 15d, com os RNs pesando, na ocasião 1575 + 182g. Quanto à alimentação, no
momento da admissão, 31% usavam leite materno (LM), 43% usavam aleitamento misto (M) e 26% usavam leite
artificial (LA). Em relação à administração da dieta na admissão, 37% eram alimentados por copinho (C), 60% por
sonda orogástrica (SOG) e 28% alimentados diretamente ao peito (P). Na alta da EC, a IG média foi de 24 + 17
dias de vida, com um peso médio de 1800 + 87g. No momento da alta, 79,1% usavam LM, 18,3% usavam M e
2,6% usavam LA. Quanto à administração da dieta na alta, 23% eram alimentados via C e 97,8% alimentados via
P. Houve portanto um aumento de 249% no total de crianças amamentadas ao peito. A permanência média dos
bebês na EC foi de 13 + 7 dias, com ganho médio de peso de 19 + 10.
CONCLUSÔES:
O MC, na nossa instituição, vem se mostrando eficaz para o cuidado de RNs de baixo peso. Isto se justifica pelo
ganho de peso diário 26.6% maior do que o recomendado pelo Ministério da Saúde (15g/d) e também por ter
promovido um aumento de cerca de 2,5 vezes no número de crianças alimentadas ao peito.

TÍTULO: DOADORAS DE LEITE NOS BANCOS DE LEITE HUMANO DO ESTADO DE ALAGOAS: ATITUDES
E COMPORTAMENTO.
AUTOR(ES): SORIANO, C. F. R.; OLIVEIRA, T. S.; LOUREIRO, L. V. M.; THOMAZ, A. C. P.
CO-AUTOR(ES): SORIANO, C. B.
INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

Introdução e objetivo: É amplamente conhecida a necessidade de recrutar novas doadoras de leite humano
(LH) principalmente para servir recém-nascidos (RN) pré-termos e aqueles que apresentam algum problema de
saúde. Pouco se sabe, entretanto, sobre os motivos que levam estas nutrizes a doar, seu histórico como doadora
e fatores que possivelmente influenciem em tal atitude. Em Alagoas, existem 3 BLH cadastrados na rede de
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bancos de leite humano (BLH) da Fundação Oswaldo Cruz/ FIOCRUZ. O presente estudo visa conhecer o
comportamento das mães como doadoras e identificar fatores que influam em tal postura. Metodologia: No
período de Agosto de 2004 a Abril de 2005, as doadoras dos três BLH foram encorajadas a preencher um
questionário contendo, entre outras, questões acerca do perfil da doação. No citado período, foram coletados
dados de 639 nutrizes. Resultados: A média de idade do grupo foi de 23,34 ± 6,02; a média do número de filhos
foi 1,78 ± 1,48, variando de 1 – 16 filhos; 68,4% não exerciam atividade remunerada; 48,2% doaram por indicação
de um profissional de saúde e apenas 8,9% delas tinha experiência com doação de LH. A análise dos dados
mostrou média de idade entre as doadoras dos 3 Bancos foi de 24,89 ± 6,37 x 23,19 ± 5,97 e o número de filhos
de 2,14 ± 1,48 x 1,74 ± 1,48 maior que as novas doadoras; doaram em média 3,41 ± 7,63, realizaram mais de 7
consultas pré-natal (42,1%), não exerciam atividade remunerada (64,9%) e doaram porque conheciam as
necessidades do BLH (38,6%). As novas doadoras realizaram menor número de consultas pré-natal (entre 4 e 7
consultas - 36,9%), não exerciam atividade remunerada (68,7% ) e doaram por orientação do profissional de
saúde durante internação na maternidade (50%). Conclusão: Fica claro que tais resultados podem ter implicações
severas no recrutamento de novas doadoras. Apesar de alguns dados não se correlacionarem aos esforços que
podem ser feitos (número de filhos, atividade remunerada e renda), existe uma série de esforços educacionais
que devem ser aplicados com o intuito de aumentar o volume doado aos BLH no Estado. Os dados obtidos com
o estudo indicam que, em Alagoas, a doação tem caráter altruísta, mas desempenha papel fundamental a persuasão
do profissional da área de saúde. O pré-natal parece ser um momento adequado para transformar o profissional
de saúde em estimulador da doação de LH a fim de beneficiar, especialmente, RN pré-termo, RN de baixo peso
para idade gestacional, RN patológicos e crianças com infecções severas.

TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS VALORES DA ACIDEZ DORNIC DO LEITE HUMANO ORDENHADO CRU NOS
BANCOS DE LEITE DE ALAGOAS.
AUTOR(ES): SORIANO, C. F. R.; LOUREIRO, L. V. M.; OLIVEIRA, T. S.; THOMAZ, A. C. P.
CO-AUTOR(ES): SORIANO, C. B.
INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

Introdução e objetivo: Em Alagoas existem 3 bancos de leite humano (BLH) cadastrados na rede de bancos de
leite da Fundação Oswaldo Cruz/ FIOCRUZ, a saber: BLH do Hospital Universitário (HU), BLH da Maternidade
Escola Santa Mônica (SM) e BLH da Santa Casa de Misericórdia de São Miguel. O teste de acidez Dornic é
realizado nas amostras de leite humano cru (LH) doadas aos bancos, como forma de mensuração indireta de
padrões de qualidade de toda a cadeia de manipulação do produto. Busca-se avaliar o padrão de valores médios
obtidos da acidez Dornic, além de identificar possíveis diferenças na forma de controle do produto entre os BLH
citados. Metodologia: Trata-se de estudo de coorte transversal prospectivo, no qual se coletaram os dados da
acidez Dornic realizadas nos BLH do HU e da SM, no período de Agosto de 2004 a Abril de 2005. A análise do
produto foi realizada segundo protocolo específico para a dosagem de acidez Dornic divulgado pela Rede Nacional
de BLH. Resultados: Foram avaliadas 2009 amostras de LH. A média da acidez Dornic, entre as amostras que
apresentaram valores menores que 8oD, foi de 4,06 ± 1,33 variando entre 1,81ºD e 7,90ºD. 5,5% do total de
amostras apresentaram acidez elevada (> 8oD). Quando comparados os dois BLH estudados, a média da acidez
foi maior no HU (4,51 ± 1,23) que na SM (3,81 ± 1,32); o HU também apresentou número significativamente maior
(p=0,0220) de amostras com acidez elevada. Conclusão: O maior controle da qualidade do produto final é
estimulado pela monitoração constante dos valores de acidez Dornic. Os BLH de Alagoas mostraram, quando
analisados isoladamente os valores da acidez, boa qualidade do LH fornecido. Entretanto, no BLH do HU as
medidas da acidez se mostraram sensivelmente mais elevadas. Fica claro que neste caso, a maior aderência
das rotinas aos procedimentos de controle de qualidade deverá repercutir de forma objetiva nos valores observados
destas medidas.
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TÍTULO: ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS MÉDIAS DE ACIDEZ DORNIC E VALORES
MICROBIOLÓGICOS DO LEITE HUMANO DE DOADORAS EXTERNAS E INTERNAS AO BANCO DE LEITE,
EM ALAGOAS.
AUTOR(ES): SORIANO, C. F. R.; LOUREIRO, L. V. M.; OLIVEIRA, T. S.; THOMAZ, A. C. P.
CO-AUTOR(ES): SORIANO, C. B.
INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

Introdução e objetivo: No estado de Alagoas existem 3 BLH cadastrados na rede de bancos de leite humano
(BLH) da Fundação Oswaldo Cruz/ FIOCRUZ. Em 2 destes, parte do leite humano (LH) disponível é obtido através
de coletas domiciliares. Embora, a coleta externa deva seguir as mesmas normas de anti-sepsia que as do BLH
não se conhece como ocorre a ordenha nos domicílios das doadoras no Estado, podendo este fato ser responsável
por alterações na qualidade do LH disponível. O teste para acidez Dornic e o microbiológico são utilizados como
métodos de detecção da contaminação e proliferação bacteriana, provavelmente, ocasionadas por falhas no
processo de ordenha e armazenamento do LH. Em vista disso, busca-se avaliar possíveis diferenças entre a
qualidade do LH ordenhado em ambiente externo e interno ao BLH. Metodologia: Foram avaliadas 2009 amostras
(778 internas; 1231 externas), no período de Agosto de 2004 a Abril de 2005. A titulação da acidez Dornic é
realizada com o LH cru; o teste microbiológico é realizado com o LH pasteurizado conforme protocolo específico
divulgado pela Rede Nacional de BLH. Resultados: A média da acidez Dornic, entre as amostras de coleta
interna, foi de 3,90 ± 1,33 variando entre 1,81ºD e 7,43ºD. 3,2% das amostras apresentaram acidez elevada (>
8oD). No grupo das amostras de coleta externa a acidez teve média de 4,16 ± 1,33, variando de 1,81ºD a 7,90ºD.
A acidez encontrava-se elevada em 6,9% das amostras. Quando comparados os grupos interno e externo, para
acidez Dornic, houve diferença estatisticamente significante (p=0,0006). Os testes microbiológicos mostraram
positividade em 3,47% das amostras internas e em 9,50% das externas. A análise dessa diferença é considerada
extremamente significante (p<0,0001) Conclusão: Os testes de acidez Dornic e microbiológico foram úteis, seja
de forma indireta ou direta, na identificação de contaminação do LH disponível, havendo concordância em seus
resultados. As diferenças de qualidade entre as amostras internas e domiciliares mostram que existe alguma
falha na adequada ordenha e/ou manipulação. O LH fornecido pelos BLH aos berçários pode contribuir para
aumento da incidência de infecções, em vista disso, o controle de contaminação do LH, especialmente, o de
origem externa deve ser alvo de maior atenção.

TÍTULO: ALEITAMENTO MATERNO LIMITES E POSSIBILIDADES - ESTUDO COMPARATIVO NAS
MATERNIDADES DE MACEIO EM 201 E 2005
AUTOR(ES): SORIANO, C. F. R.; TOMAZ, A. C. P.; SORIANO, C. B.; RICARDO, A. M. S.
CO-AUTOR(ES): SORIANO, A. B. ; HERMMANN, D. M. L.; OLIVEIRA, T. S.; LOUREIRO, L. V. M.; PASSOS,
R. T.
INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS(UFAL) E FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE
CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS (UNCISAL)

Introdução
A busca da qualidade da assistência perinatal implica em várias iniciativas de contemplar a atenção materno-
infantil a um atendimento humanizado. Contudo, os obstáculos freqüentes da inserção de uma rotina de serviço
humanizada, relaciona-se frequentemente ao descaso da assistência hospitalar, impondo limites à expansão de
práticas que tem como foco à assistência compartilhada multiprofissional e integral do binômio materno-infantil.
Métodos
Tendo como Objetivo verificar as condutas do programa de humanização praticadas no atendimento obstétrico e
perinatal em Maceió / Alagoas, realizou-se estudo descritivo observacional de todas as 14  maternidades no
município de Maceió em 2001 e posteriormente reavaliadas em 2005 onde foi reduzido para 12 unidades (2 foram
fechadas). classificadas pela complexidade das ações desenvolvidas em: unidade primária, secundária e terciária.
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Resultados
A prática de tricotomia 10/14 em 2001 e 8/12 em 2005, além de enteróclise 4/14 em 2001 e 5/12 em 2005 são
ainda eventos frequentes. A presença de acompanhante na sala de parto foi observada em 2001 de 8/14 das
maternidades, já em 2005, 9/12 das maternidades possuem um acompanhante na hora do parto. Em 11/14
maternidades em 2001 o recém - nascido ia ao peito da mãe apenas na enfermaria do puerpério, enquanto em
2005, diminuiu para 7/12. Em 12/14 maternidades ofereciam SG5% no intervalo das mamadas, já em 2005, 5/12
das maternidades ainda persistem com a oferta. O Alojamento conjunto estava presente em todas as maternidades.

Conclusão
Observamos que o descumprimento dos itens 4 (Iniciar amamentação na primeira meia hora pós – parto) e 6 (Não
oferecer ao RN nenhum outro alimento ou bebida além do leite materno) dos dez passos ao incentivo ao aleitamento
materno ainda é uma constante nas maternidades em Maceió, apesar dos avanços encontrados. A adoção de
protocolos de condutas apenas são concretizados dentro de uma política institucional de apoio e incorporação de
novas práticas, onde a prioridade ao aleitamento materno deve ser prática de opção institucional hospitalar e de
ação efetiva de política pública.

TÍTULO: ASSISTÊNCIA PERINATAL E A ANALISE SITUACIONAL DAS MATERNIDADES DE ALAGOAS
AUTOR(ES): SORIANO, C. F. R.; TOMAZ, A. C. P.; RICARDO, A. M. S.; SOARES, F. P.; SORIANO, C. B.
CO-AUTOR(ES): PASSOS, R. T.; HERMMANN, D. M. L.; MELO, A. F.; TAVARES, C. H. F.
INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL) E FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE
CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS

Introduçao
As mortes no primeiro mês de vida estão intimamente relacionados à disponibilidade e qualidade da atenção
médica perinatal, sendo a asfixia uma das grandes causas básicas de óbito segundo o sistema de informações
de mortalidade.

Metodologia
O objetivo da pesquisa foi definir as condições de assistência ao recém-nascido na sala de parto. Realizado
estudo descritivo observacional de todas as 69 maternidades no estado de Alagoas e classificadas pela
complexidade desenvolvidas.

Resultados
Os resultados descritos foram relacionados aos recursos humanos, matérias e insumos: O pediatra atende ao
RN nas unidades primária e terciárias de Maceió e frequentemente ausente nas unidades particulares secundárias
conveniadas ao SUS. No interior do estado a assistência é em quase sua totalidade realizada apenas por auxiliares
de enfermagem. Na Capital: 7/14 das maternidades possuíam ambu para pré - termo. 5/14 maternidades tinham
bandeja de cateterismo umbilical. 6/14 maternidades possuíam conectores para aspiração de mecônio. Os
medicamentos essenciais para reanimação estavam presentes em todas as maternidades de Macéió. No Interior
contudo, 17/55 tinham ambu neonatal. 16/55 tinham bandeja de cateterismo. 31/55 tinham conector de mecônio
improvisados. 30/55 tinham fonte de Oxigênio. 17/55 tinham berço aquecido. 23/55 tinham medicamentos essenciais
para reanimação.

Conclusão
 A divulgação dos dados junto aos gestores de saúde municipais e estaduais e comitês de mortalidade infantil
promoveu a mobilização das entidades e definição de resolução do Conselho Regional de Medicina sobre assistência
na sala de parto e ação conjunta do Ministério Público na cobrança de melhores condições de assistência. A
pesquisa aplicada desenvolvida pela academia insere a real função da integralidade da assistência/ensino/pesquisa
como ação transformadora na construção do sistema único de saúde
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TÍTULO: A ASSISTÊNCIA PERINATAL E A CONTRIBUIÇÃO DA ACADEMIA NA FORMULAÇÃO DE POLÍTICA
PÚBLICA DO ESTADO
AUTOR(ES): SORIANO, C. F. R.; TOMAZ, A. C. P.; SORIANO, C. B.; RICARDO, A. M. S.; TAVARES, C. H. F.
CO-AUTOR(ES): HERMMANN, D. M. L.; SORIANO, A. B.; MELO, A. F.; LOUREIRO, L. V. M.; OLIVEIRA, T.
S.
INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL) E FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE
CIÊNCIAS DE SAÚDE DE ALAGOAS (UNCISAL)

Introduçao
A elevada incidência de óbitos infantis revela a face trágica da realidade que abate a assistência pediátrica em
nosso Estado e particularmente no município de Maceió. A participação efetiva e atuante da academia através
dos departamentos materno-infantil e serviços dos hospitais universitários das escolas médicas do Estado, surge
neste cenário a partir da um fórum permanente de discussão da assistência materno-infantil.

Metodologia
Este estudo trata de relato dos primeiros passos de organização, e as primeiras medidas definidas em plenárias
e reflexão da participação das entidades e comunidade comprometidas com a saúde da criança.

Resultados
As atividades iniciaram em 2001 resultando no levantamento da realidade da assistência hospitalar na capital e
interior, na realização de oficinas de investigação de óbitos, nos cursos de reanimação neonatal na graduação,
ação de extensão universitária em convênio com as secretarias de saúde e sociedade de pediatria e entidades
médicas. A discussão da saúde perinatal resultou na definição de ações, dentro do papel de cada instituição
envolvida, tendo como foco a urgente organização de referência hierarquizada e otimização dos poucos recursos
disponíveis. Como resultado tivemos a ampliação de leitos nos hospitais universitários, inclusive no interior do
estado além da capital complementando a melhoria da assistência ao recém-nascido na sala de parto. Iniciou-se
atividade de busca ativa e estudo sistematizado dos óbitos através das câmaras técnicas e vigilância epidemiológica
e otimização do sistema de informação.

Conclusão
A academia tem papel importante na educação permanente em saúde e que sua inserção junto às demais
entidades vai além da efetiva integração dos hospitais universitários ao sistema de saúde regional, mas também
na definição das políticas públicas  de saúde.

TÍTULO: MORTALIDADE NA UTI NEONATAL DO HOSPITAL SANTO AMARO
AUTOR(ES): MOREIRA, L. M. O.; RIBEIRO, S. O.
CO-AUTOR(ES): MACIEL, T.; NEVES, A. S. V. S.
INSTITUIÇÃO: HOSPITAL SANTO AMARO - FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA - SALVADOR/BA

A mortalidade neonatal  constitui um importante fator contributório da mortalidade infantil ; há escassez deste
registro nos Serviços do nosso país daí a realização deste levantamento.
Objetivo:Apresentar a evolução da mortalidade na UTI neonatal do Hospital Santo Amaro .(HSA)
Material e Método : estudo retrospectivo com busca em prontuários e livro de registro ,realizando levantamento do
número de partos e da taxa de mortalidade (TM) na UTI neonatal, desde sua fundação em 1988 até dezembro de
2004.
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Resultados:
                                      Partos            Admissões na UTI                 TM   (%)

                         1988        980                  102                                        5,9%
                         1989      2608                  235                                        4,7%
                         1990      2568                  240                                        5,9%
                         1991      2891                  296                                        9,1%
                         1992      2745                  281                                        4,9%
                         1993      2224                  308                                        3,6%
                         1994      2007                  282                                        5,9%
                         1995      2083                  254                                        5,8%
                         1996      2248                  271                                        6,9%
                         1997      2125                  300                                        4,7%
                         1998      2210                  323                                        3,9%
                         1999      2462                  407                                        2,4%
                         2000      2998                  451                                        1,8%
                         2001      2733                  446                                        2,2%
                         2002      2579                  436                                        2,1%
                         2003      2692                  428                                        2,3%
                         2004     2742                   429                                        3,5%

2000 o coeficiente de mortalidade neonatal  foi  4,5 /1000 nativivos;
50% dos óbitos ocorreram na primeira semana de vida
2001 o coef.de mortalidade neonatal foi  3,6/1000 .
2002 o coef.de mortalidade neonatal  foi de 3,5/1000 nativivos.
2003  o coef. de mortalidade neonatal foi 3,7 /1000 nativivos.
16 recém nascidos tinham menos de 1000g,seis (37,5%)foram a óbito,   todos com <750g.
 2004 o coef. de mortalidade neonatal foi 5,4/1000 nativivos
17 com < 1000g, a mortalidade em <750g foi de  57,1%.
 As malformações graves, prematuridade extrema, infecção e asfixia persistem como as principais
causas dos óbitos.

TÍTULO: PROBLEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DA SALA DE PARTO COMO OPORTUNIDADE DE INCLUSÂO
DO DEBATE DA ÉTICA MÉDICA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL
AUTOR(ES): SORIANO, C. F. R.; TOMAZ, A. C. P.; SORIANO, C. B.; RICARDO, A. M. S.; PASSOS, R. T.
CO-AUTOR(ES): HERMMANN, D. M. L.; SORIANO, A. B.; LOUREIRO, L. V. M.; OLIVEIRA, T. S. ; MELO, A. F.
INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL) E FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CIÊNCIAS
DA SAÚDE DE ALAGOAS (UNCISAL)

Introdução
A situação da saúde materna repercute diretamente no desenvolvimento fetal e na saúde do recém-nascido,
contudo apenas avanços técnicos científicos não dão conta de uma substancial diminuição dos óbitos neonatais,
pois os mesmos refletem as questões de acesso diferenciado dos grupos populacionais e as medidas de atenção
a saúde.
Metodologia
Com o objetivo de levar à sala de aula a discussão da ética médica e a relação médico paciente proporcionando
ao aluno do curso médico a compreensão da realidade de assistência da saúde perinatal em nosso estado,
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incluímos nas aulas práticas de pediatria neonatal, a problematização de casos reais obtidos a partir dos arquivos
de dados do Conselho Regional de Medicina de Alagoas, além de dados de arquivos da mídia regional, favorecendo
assim, a inclusão do capítulo II do código de ética, referente a responsabilidade médica e o papel do compromisso
ético profissional, preservando o sigilo dos pacientes e profissionais envolvidos. Aplicação de questionário aberto
para os alunos do terceiro e quarto ano médico da UFAL e ECMAL/UNCISAL no ano de 2002.
Resultados
Análise do discurso das respostas evidenciaram a percepção e sensibilização das atitudes relacionadas a
negligência, imprudência e imperícia dos profissionais inseridos à luz do código de ética médica. Observamos
uma maior participação dos alunos, quando inseridos apropriadamente ao tema das aulas, fatos reais e problemas
concretos do exercício profissional. Destacando-se entre eles as freqüente falhas na assistência na sala de parto
e ausência de práticas educativas de orientação adequada e apoio materno ao aleitamento.
Conclusão
A nova abordagem proporcionou ao aluno, além da revisão e aprimoramento da habilidade técnica operacional, o
espírito crítico e científico e de cuidado ao paciente, reflexo da boa prática profissional.

TÍTULO: SAÚDE REPRODUTIVA E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA - ESTUDO DE ALGUMAS VARIÁVEIS
AUTOR(ES): SORIANO, C. F. R.; TAVARES, C. H. F.; ASSIS, M. F. D. P.; MALTA, M. V.; MAGALHAES, B.;
MUNIZ, M. C. H.
CO-AUTOR(ES): TOMAZ, A. C. P.; PASSOS, R. T.; LOUREIRO, L. V. M.; OLIVEIRA, T. S.
INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

Introdução- O presente trabalho teve por objetivo pesquisar os fatores predisponentes de gravidez nas adolescentes
gestantes que se encontravam realizando o pré-natal da Unidade de Saúde Osvaldo Brandão Vilela, em Maceió,
2002.

Metodologia- Obteve-se uma amostra de 25 gestantes adolescentes. O instrumento utilizado para a coleta de
dados foi o questionário, o qual foi auto-aplicado. Para realização da análise estatística, os dados foram trabalhados
no EPI-INFO 2000.

Resultados- Os resultados mostraram que estas adolescentes gestantes menstruaram em média aos 11.76
anos de idade; 44% não receberam educação sexual nem na família nem na escola. Iniciaram a vida sexual com
cerca de 14.4 anos; 80% delas não usavam métodos contraceptivos e a primeira gravidez deu-se aos 15.8 anos;
75% realizaram o pré-natal precocemente e com boa adesão ao número de consultas; 64% moravam ainda com
os pais; todas estudavam em escolas públicas e 64% cursavam o 1° grau no momento da pesquisa; 84%
estavam com inadequação série/escola - idade cronológica e 56% pararam de estudar devido especificamente à
gestação atual; 52% consideraram a gravidez indesejada; 12% já havia abortado, e 36% pensaram em abortar na
atual gestação; 66% faziam uso de álcool e tabaco, e 16,7% continuaram usando mesmo após a gravidez. 20,8%
trabalhavam, embora 52% das famílias vivessem em condições sócio-econômicas desfavoráveis..

Conclusão- Conclui-se que estas gestantes adolescentes menstruaram mais cedo e, não receberam uma orientação
sexual adequada, quer na família, quer na escola ou no posto de saúde. Conclui-se ainda que o pensamento
mágico ocorreu, por haver uma grande distância entre conhecer e realmente usar métodos anticoncepcionais.
Ficou claro que o pré-natal foi um fator importante para um bom desempenho gestacional e para o peso normal
dos filhos destas adolescentes. Em geral, os pais (84%) aceitaram bem a gravidez de suas filhas adolescentes.
Foi verificado ainda que as adolescentes não tiveram o estudo como o centro de suas expectativas e, por isso,
mesmo antes da gravidez, se encontravam em inadequação série/escola - idade cronológica; no entanto, constatou-
se que a gravidez as desencorajaram ou as envergonharam para continuar a freqüentar a escola, sendo o grande
motivo da deserção escolar nesta pesquisa.
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TÍTULO: PRESENÇA DE LÍQUIDO AMNIÓNICO MECONIAL, RELAÇÃO COM A SÍNDROME DE ASPIRAÇÃO
DE MECÔNIO E NECESSIDADES DE MANOBRAS DE REANIMAÇÃO NA SALA DE PARTO EM UMA
MATERNIDADE PRIVADA DA CIDADE DO SALVADOR
AUTOR(ES): ROSANA MARIA PELLEGRINI PESSOA, ALICE SETSUKO OKUMURA, TEREZA CRISTINA
PAIM XAVIER CARVALHO, RAFAEL MODESTO FERNANDES, TAUÁ VIEIRA BAHIA, RENATA
PITANGUEIRAS, ALENA MARIA BARRETO JARDIM, ANA CECÍLIA TRAVASSOS, MARCO ANTONIO
SANTOS SILVEIRA; VITOR SAMPAIO NEIVA ROCHA..
INSTITUIÇÃO: HOSPITAL SALVADOR-CETIN

Introdução: O líquido amniótico meconial (LAM) tem sido descrito em cerca de 14% (6-25%) dos partos, e pode
estar associado à asfixia aguda ou crônica, levando a um risco aumentado de desconforto respiratório. A Síndrome
de Aspiração de Mecônio (SAM) ocorre em 0,2 a 3% de todos os nascidos vivos e em aproximadamente 11% (2-
36%) dos recém-nascidos com LAM, sendo mais freqüente nos pós-termos e pequenos para idade gestacional.
A sua incidência vem decrescendo provavelmente devido a melhoria nas práticas obstétricas, dentre elas a
redução dos partos pós-termo e indicação de parto cesárea.
Objetivo: Conhecer a incidência de partos com LAM, sua relação com a necessidade de reanimação e a Síndrome
de Aspiração de Mecônio.
Métodos: Estudo retrospectivo descritivo. Foram avaliados os prontuários de 1419 recém-nascidos vivos, de um
total de 1514, no período de janeiro de 2004 a fevereiro de 2005. Noventa e cinco (6,3%) não foram incluídos no
estudo devido aos registros incompletos ou não localizados. Foram selecionados os pacientes que apresentaram
LAM, e analisados os dados de peso de nascimento, idade gestacional (pelo Ballard), sexo, tipo de parto,
necessidade de reanimação em sala de parto, destino do paciente e evolução para SAM.
Resultados: O LAM estava presente em 123 (8,7%). Dos recém-nascidos (RNs) que apresentaram LAM, 6
(4,9%) foram prematuros, a idade gestacional variou de 23 a 35 semana; 115 (93,4%) a termo e 2 (1,6%) pós-
termo. A maioria dos RNs (86,2%) se encontrava na faixa de peso de 2500 a 3999g. Apenas 8,1% foram abaixo
de 2500g e 5,7% acima de 4000g. O sexo foi masculino em 45,5% e o parto cesárea em 91,1% dos casos. Entre
os 123 nascidos com LAM, 69 (56,1%) necessitaram de oxigênio inalatório, 1 (0,8%) ventilação com balão auto-
inflável e máscara, e intubação em 2,4% dos casos. Apenas 1 (0,8%) recém-nascido evoluiu para SAM.
Conclusão: A incidência de LAM na nossa casuística foi de 8,7% e apenas 1 paciente (0,8%) evoluiu para SAM.
Esta incidência está abaixo do relatado na literatura, o que pode estar relacionado à alta taxa de parto cesárea.

TÍTULO: PERCEPÇÃO DA GRAVIDEZ - UMA VISÃO DAS ADOLESCENTES GESTANTES ATENDIDAS EM
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
AUTOR(ES): SORIANO, C. F. R.; TAVARES, C. H. F.;  ROCHA, D. M. D.; MELO, C. C.; MAGALHAES, B.;
MUNIZ, M. C. H.
CO-AUTOR(ES): TOMAZ, A. C. P.; LOUREIRO, L. V. M.; OLIVEIRA, T. S.; SORIANO, C. B.
INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

Introdução - O presente trabalho teve por objetivo identificar a percepção da gravidez pelas adolescentes gestantes
atendidas no Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Universitário da Universidade Federal de Alagoas.
Metologia - Obteve-se uma amostra de 29 adolescentes gestantes, entre 10 e 19 anos de idade, no período de
setembro a dezembro de 2003. Foi realizada uma investigação com base na análise do discurso das adolescentes
a respeito da gravidez, seus precedentes e expectativas. O discurso foi introduzido segundo um roteiro de entrevista
e com o auxílio de um aparelho gravador. A partir da análise do discurso das adolescentes gestantes foram
criadas, tendo em vista sua maior recorrência, as seguintes temáticas: religiosa, capitalista, machista, social e
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biomédica. No que se refere à religiosa, entende-se que a religião é um legado que se transmite através das
gerações e, assim, está intrínseco na cultura do povo, não necessitando que uma pessoa tenha uma religião
assídua para apresentar traços religiosos.

Resultados - No discurso machista é sempre um que manda e o outro obedece, aceita; é uma forma de realização
de ambas as partes, mas que pode gerar conflitos quando não compartilhado. O discurso capitalista caracteriza-
se pelo livre consumo, revela perdas e ganhos, sempre considerando o lucro de cada relação. A temática social
está relacionada à cultura, estando implícita em muitas falas e, muitas vezes, conjugada com outros discursos.
A biomédica, por sua vez, relaciona-se com processos naturais do ciclo biológico, de normalidade, anormalidade.
Quanto ao detalhamento das temáticas, os traços mais comumente encontrados foram de medo, desejo de
engravidar, crença em Deus, perdas com a gravidez ou com o casamento, desconhecimento do ciclo fértil da
mulher, mágoa, culpa, entre outros.

Conclusão - Conclui-se, portanto, que a adolescente gestante apresenta uma complexa rede de sentimentos e
temores próprios de sua fase, acrescida da gestação, e mais, de preconceitos e valores arraigados na sociedade,
que podem interferir no bom desenvolvimento da gravidez.

TÍTULO: ESTUDO DA INCIDÊNCIA DE HIPERTENSÃO EM MÃES COM RESCÉM-NASCIDOS DE BAIXO
PESO NA MATERENIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA-UFBA
AUTOR(ES): JESUINO, F. A.; CASQUEIRO, J.; MOREIRA, L. M. O.
CO-AUTOR(ES): ADAN, L. F.
INSTITUIÇÃO: DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA, FAMEB-UFBA

Introdução: A doença hipertensiva é o distúrbio médico mais comum durante a gestação, afetando 10 a 15% das
mulheres grávidas. É uma complicação séria que aumenta a morbi-mortalidade materna e perinatal e que está
significativamente associada a altas taxas de recém-nascidos de baixo peso (RNBP), recém-nascidos de muito
baixo peso (RNMBP) e morte perinatal, podendo acarretar problemas sociais e emocionais para a família, para a
própria criança e econômicos para o Estado. Além de complicações no período neonatal o RNBP pode apresentar
problemas durante o seu desenvolvimento. Objetivos: O objetivo principal desde estudo de uma série de casos
é estimar a prevalência de hipertensão em mães de RNBP na Maternidade Climério de Oliveira no período de
outubro de 2004 a março de 2005. Métodos: Foram entrevistadas todas as mulheres que tiveram nativivos com
peso abaixo de 2500g. O número total foi de 1415 partos, sendo 77(5,44%) dos RN de BP. 19 foram excluídos
devido a partos múltiplos, a peso abaixo de 500g e/ou idade gestacional inferior a 22 semanas ou a falta de dados.
Resultados: Dos partos analisados, 56,9% foram normais e 43,1% cesáreos. Foram 26 prematuros (44,8%) e 32
termos (55,2%), 53,4% apresentaram restrição de crescimento intra-uterino (RCIU). Das mães, 10,3% não
realizaram pré-natal e 36,2% foram a menos de cinco consultas. Apenas uma (1,7%) tinha idade inferior a 17
anos e 6,9% fumaram durante a gestação.  63,8% das mães já tinham apresentado desfecho desfavorável em
gestações. 41,4% (24) eram primíparas, 51,7% (30) estavam entre o 2º e o 5º parto e era o 6º ou mais em quatro
(6,9%) delas. A prevalência de hipertensão em mães com RNBP foi de 39,7%, sendo 8,7% hipertensão crônica
associada a pré-eclâmpsia; 82,6% com doença hipertensiva específica da gravidez e duas mães com hipertensão
crônica. A proporção de prematuros e de RN que apresentaram RCIU foi de 52,2% (12) cada, sendo que
quatro(17,4%) dos RNs apresentaram tanto prematuridade quanto RCIU. Não houve significância estatística entre
o tipo de hipertensão e prematuridade ou RCIU. Sete (12,1%) das mães não apresentaram nenhum dos fatores
de risco para baixo peso analisados neste estudo. Conclusão: A prevalência de hipertensão em mães com
RNBP de 39,7% já pode ser considerada importante para realização de políticas de saúde direcionadas a doença
hipertensiva materna na própria MCO, já que está oferece atendimento pré-natal tanto de alto como de baixo
risco. Fatores como DHEG em gestações prévias podem alertar o médico assistente para a possibilidade de nova
gestação de risco e a necessidade de acompanhamento mais direcionado.
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS COM ADOLESCENTES GESTANTES NO PRE-NATAL
E AMBULATÓRIO DE PUERICULTURA DE SEUS FILHOS
AUTOR(ES): SORIANO, C. F. R.; TAVARES, C. H. F.; VIEIRA, M. L. F.; TOMAZ, A. C. P.;  BARBOSA, T.
CO-AUTOR(ES): SORIANO, C. B.; MELO, A. F.; LOUREIRO, L. V. M.; OLIVEIRA, T. S.; PASSOS, R. T.
INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

Intoduçao - A gravidez na adolescência tem sido uma constante preocupação dos profissionais de saúde e de
educação, por se tratar de uma problemática mundial que afeta o binômio mãe-filho, podendo resultar até em
morte.

Metologia Este estudo de intervenção avaliou a resolutividade das práticas educativas desenvolvidas com as
gestantes/mães adolescentes do HU/UFAL (Hospital Universitário da Universidade Federal de Alagoas), através
da aplicação de pré e pós-teste. O alvo foram 25 adolescentes gestantes entre 10 e 19 anos e 11 meses de idade,
acompanhadas durante a gestação até 3 meses após o parto, juntamente com seus filhos. As adolescentes que
buscaram o Serviço de Pré-natal do HU/UFAL, com até 14 semanas gestacionais e assinaram Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (juntamente com seus responsáveis), foram selecionadas para este estudo,
nos meses de março e abril de 2003. A coleta dos dados foi feita em 3 momentos:1) Entrevista semi-estruturada
individual com as gestantes para traçar o perfil sócio-econômico-cultural das gestantes adolescentes e sentimentos
relacionados à gravidez; 2) Questionário avaliativo antes e após cada uma das 10 sessões educativas, realizadas
em forma de oficinas; e 3) Busca de dados neonatais e da puericultura dos filhos dessas adolescentes nos
arquivos médicos do HU. Resultados - Os temas trabalhados foram: Auto-conhecimento – Adolescência &
maternidade; Mudanças físicas e psicossociais na gravidez; Adolescência X gênero X vulnerabilidades; Paternidade
e adolescência; Direitos e deveres da gestante / puérpera / nutriz; Planejamento familiar e prevenção das DST/
AIDS; Alimentação saudável na gravidez; Parto e auto-cuidado no puerpério; Cuidados com o bebê e Teste do
Pezinho; e Amamentação & superação de dificuldades. Foram excluídas do estudo, 3 adolescentes que faltaram
3 ou mais atividades.

Conclusão - Os conceitos do senso comum apreendidos nos pré-testes, foram trabalhados com dinâmicas,
resultando melhoria da auto-estima, sentimento de segurança e de acolhimento durante o parto e puerpério,
aquisição de conhecimentos teóricos sobre si própria e sobre o filho, maior desenvoltura nos cuidados com o
bebê e desenvolvimento de vínculo entre mãe e filho, além de melhoria e fortalecimento das relações interpessoais
com o companheiro, familiares, colegas do grupo e equipe multidisciplinar responsável pelo estudo. Quanto às
crianças, cerca de 70% delas nasceram de parto vaginal e apenas uma nasceu com APGAR menor que 7,
prematura limítrofe, tendo desenvolvido desconforto respiratório e ficado em UTI neonatal por 3 dias. Todas foram
amamentadas ao seio materno desde a maternidade, porém, apesar das orientações, 40% delas já estavam em
aleitamento misto aos 3 meses de idade, mostrando que os hábitos culturais de desmame precoce precisam ser
incansavelmente trabalhados



Revista Baiana de Pediatria
Órgão Oficial da Sociedade Baiana de Pediatria

64 Revista Baiana de Pediatria - Vol. 1, Nº 3, set 2005

PROCEDIMENTOS PARA A SUBMISSÃO DE ORIGINAIS

Preparação dos originais:

- Digitar o original em arquivo “Microsoft Word®”, em
espaço duplo, usando a fonte “Times New Roman”, ta-
manho 12. Imprimir em papel branco, liso, tamanho A4
(212x297 mm), somente em um lado do papel.

- Iniciar cada seção ou componente do artigo em uma nova
folha, inclusive as ilustrações. Numere as páginas con-
secutivamente, começando com a página de rosto. Co-
loque o número da página no canto direito superior de
cada folha.

Sobre a Autoria: Todas os autores listados devem estar
qualificados para a condição de autoria. Cada um dos  au-
tores deve ter participado doa execução do trabalho, de
forma a assumir responsabilidade pública pelo seu conteú-
do. A participação somente na obtenção de financiamento
ou na coleta de dados não justifica autoria. Nesses casos,
citação nos agradecimentos é o mais indicado.

Sobre os Agradecimentos: Todas as pessoas que contri-
buíram com a execução do trabalho, mas que não satisfa-
zem os critérios de autoria, (coleta e realização de exames
laboratoriais, auxílio na redação ou chefes de departamen-
to que tenham dado apenas apoio geral) devem ser citadosa
nos agradecimentos. Aí devem estar incluídos, também,
fontes de apoio financeiro e material.

Composição do artigo a ser enviado:

1. Página de rosto ou de identificação;
2. Resumo eUnitermos;
3. Texto;
4. Agradecimentos;
5. Referências bibliográficas (caso excedam o número de

30, as excedentes estarão à disposição dos leitores na
Redação);

7. Tabelas e figuras (cada uma em uma folha separada). As
ilustrações, impressas e sem moldura, não devem ultra-
passar 200x250 mm.

8. Legendas para ilustrações.

A página de rosto deve conter o título do artigo, a autoria,
com a titulação de cada autor, a (s) instituição (ões) onde
foi desenvolvido o trabalho e as fontes de financiamento,
se existirem. Deve, também, conter o endereço completo e
telefones do autor responsável pelo contato com a RBP,
bem como o endereço eletrônico deste autor ou um outro
endereço eletrônico, através do qual serão confirmados o

recebimento do material e o seu encaminhamento. Esta pá-
gina deverá, ainda, conter informação sobre submissão do
projeto do trabalho à Comissão de Ética em Pesquisa ou
Comissão de Ética da Instituição onde foi realizado.

O resumo deve ter até 150 palavras e deve ser estruturado
(Objetivos; Material e Métodos; Resultados e Conclusão).
Colocar nessa página, também, 5 palavras-chaves
(unitermos), de acordo com o DECS (Descritores em Ciên-
cias da Saúde).

O texto dos artigos observacionais ou experimentais de-
vem ser divididos em seções com os títulos: Introdução,
Métodos, Resultados e Discussão. Artigos longos podem
necessitar de subtítulos em algumas seções (especialmen-
te Resultados e Discussão) para facilitar a leitura e a com-
preensão do conteúdo.

Artigos de revisão deverão apresentar avaliação crítica da
bibliografia apresentada, em formato narrativo.

Artigos de atualização, também em formato narrativo, de-
verão apresentar as mais recentes considerações sobre um
tema ou sobre um determinado aspecto de um tema, com
citações das referências apresentadas.

Relatos de casos, deverão conter uma breve revisão sobre
o assunto em foco, seguindo a apresentação do caso e das
particularidades que o fizeram ser submetido para publica-
ção. Deverá ser apresentada uma discussão sobre os da-
dos encontrados, à luz do conhecimento estabelecido so-
bre o tema.

Aspectos Éticos: Todo experimento que envolva seres hu-
manos, deve estar de acordo com os padrões éticos do
comitê responsável por experimentação humana
(institucional ou regional) e com a Declaração de Helsinki
(de 1975, revisada em 1983).* Os pacientes objetos do es-
tudo não devem ser identificados, nem mesmo por letras
iniciais do nome nem por registros hospitalares. Quando
há utilização de animais, indique se o estudo considerou
alguma lei ou diretriz (da instituição, órgão estadual ou
nacional) sobre o uso de animais de laboratório.

Referências: Numere as referências consecutivamente, na
ordem de aparecimento no texto (inclusive tabelas e outras
ilustrações). Identifique as referências no texto, tabelas e
legendas de ilustrações com numerais arábicos entre pa-
rênteses.



Revista Baiana de Pediatria
Órgão Oficial da Sociedade Baiana de Pediatria

65Revista Baiana de Pediatria - Vol. 1, Nº 3, set 2005

Os títulos das revistas devem ser abreviados de acordo
com o estilo usado no Index Medicus. Consulte a Lista de
Revistas Indexadas no Index Medicus

Observações:
Caso algum relato preliminar, que não o resumo para apre-
sentação em Congresso, tenha sido publicado ou submeti-
do para publicação em qualquer outro periódico ou em
qualquer outro meio de divulgação, uma cópia deverá ser
anexada ao material enviado.

Quando da apresentação do material para submetê-lo à apre-
ciação para publicação na RBP, os autores deverão infor-
mar qualquer apoio financeiro ou outra forma de apoio à
pesquisa. Essa informação será mantida em sigilo enquan-
to durar a apreciação pelos revisores, a fim de não compro-
meter a avaliação do artigo. Porém, am caso de aceitação
para publicação, essa informação deverá constar no artigo.

Para maiores esclarecimentos sobre a redação de artigo
para publicação, bem como modelos para as referências
bibliográficas, os autores deverão acessar o site da
SOBAPE, para consultar os “Requisitos uniformes para
originais submetidos a revistas biomédicas”, de autoria
do Comitê Internacional de Editores de Revistas Médi-
cas, ali disponível: http://www.sobape.com.br .

Deverão ser anexados ao artigo:

Formulário 1 - Apresentação do material, concordando com
as normas de publicação e transferência de direitos auto-
rais. (Para todos os artigos submetidos)

Formulário 2 - Informa ocorrência de publicação ou apre-
sentação prévia do material e apresenta permissão de ou-
tro periódico para reproduzir material já publicado. (Para
artigos previamente publicados ou apresentados)

Formulário 3 - Atesta a existência de permissão para usar
ilustrações que possam identificar pessoas. (Para artigos
que contenham fotografia ou outro material ilustrativo que
possa identificar um indivíduo, objeto do estudo)

Instruções para envio do material:

O envio do material poderá ser feito:
- Através dos Correios, como correspondência registrada

ou SEDEX;
- Entrega diretamente na sede da SOBAPE.

Obs.: Não será aceito material enviado por e-mail ou fax.

Conjunto do material a ser enviado:

A) Formulário nº 1. Se for o caso, enviar também os formu-
lários nº 2 e/ou nº 3.

B) Três cópias do artigo (vide composição do material),
sendo que, em duas delas, não deverão constar os
nomes dos autores, ou da (s) instituição (ões), bem
como quaisquer evidências que indiquem a autoria do
trabalho.

C) Um disquete com a versão completa, identificada.
Certificar-se de que a versão gravada é a versão origi-
nal, na íntegra, encaminhada com identificação.
Obs.: Gravar no disquete somente a última versão do
original e protegê-lo de alterações.
Rotular o disquete com o nome do autor e o título do
artigo.

Endereço para envio do material:

Ao Editor da Revista Baiana de Pediatria
Sociedade Baiana de Pediatria
Av. Prof. Magalhães Neto, 1450 - Sala 208
Edf. Millenium Empresarial - Pituba
Salvador-BA  - CEP 401280-000

No caso de entrega do material na SOBAPE, Observar as
seguintes instruções:

O material deverá estar acondicionado em envelope opaco,
lacrado.

Este envelope deverá receber, às vistas do portador, um
carimbo específico na borda de fechamento, utilizado de
modo que possa ser um método de prevenção à violação
da correspondência.

Ao portador será entregue um comprovante de recebimen-
to do material, datado e assinado pelo funcionário da
SOBAPE.

Procedimento para apreciação dos artigos:

Uma vez recebido, o material será encaminhado, pelo editor,
a dois revisores. Somente o editor terá conhecimento da au-
toria e dos nomes dos revisores de cada artigo. Uma vez
apreciado, o material poderá ser aceito sem restrições, rejei-
tado ou reencaminhado ao autor, com sugestões para possí-
veis modificações. O autor responsável pelo contato com a
RBP será comunicado pelo editor, logo que haja uma posi-
ção sobre seu artigo.

Os revisores, se assim o quiserem, poderão indicar sua iden-
tificação, quando do envio das observações feitas ao au-
tor, sobre seu artigo.

A RBP priorizará a ordem de recebimento para a publicação
dos artigos aceitos. Porém, para possibilitar a adequação
de espaço e de um plano editorial, alguns artigos poderão
ter sua publicação retardada.


