
34ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE 

230       Clin Biomed Res 2014; 34 (Supl.) 

 

    

 

 

1113 
RELAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS CLÍNICAS E QUALIDADE DE VIDA AUTO-RELATADA EM PACIENTES ADULTOS COM 
FIBROSE CÍSTICA 

Gabriele Carra Forte, Gabriela Cristofoli Barni, Cristiano Perin, Fernanda Cano Casarotto, Simone Chaves Fagondes, 
Paulo de Tarso Roth Dalcin. Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) 
 
Introdução: Com a melhoria da expectativa de vida em Fibrose Cística (FC), a qualidade de vida ganhou fundamental 

interesse. Objetivo: avaliar a associação entre variáveis clínicas, nutricionais, de função pulmonar, qualidade do sono 
e variáveis polissonográficas com dois questionários de qualidade de vida: questionário geral proposto pela OMS 
(WHOQoL) e questionário específico para pacientes com FC (CFQV), em pacientes adultos com FC no sul do Brasil. 

Métodos: Estudo transversal, envolvendo 51 pacientes, com FC clinicamente estáveis. Foram submetidos à avaliação 
clínica e nutricional, aplicação de questionário de qualidade de vida, polissonografia e questionário do sono (Índice 
de qualidade do sono de Pittsburg- IQSP e Escala de sonolência de Epworth - ESE). Além disso, foram avaliadas 

função pulmonar, distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos (TC6) e ecocardiograma. Resultados: 
considerando o escore WHOQoL, IQSP foi associado com domínio físico; distância percorrida no TC6 e ESE com 
domínio psicológico, IQSP com domínio ambiental; e VEF1% predito e IQSP com domínio de relação social. 
Considerando o CFQV, idade do diagnóstico, escore clínico e IQSP foram associados com o domínio de função física; 

distância percorrida no TC6 e pressão pulmonar arterial sistólica (PPAS) com domínio papel social; gênero e IQSP 
com domínio vitalidade; sexo e IQSP com o domínio vitalidade; sexo e IMC com o domínio da imagem corporal; 
distância percorrida no TC6 e IQSP com domínio percepções de saúde; idade, sexo, IMC e índice de excitação com o 

domínio de peso; idade, sexo, VEF1% do previsto, distância percorrida no TC6 e PPAS com o domínio sintomas 
respiratórios; e escore de Shwachman-Kulczycki (S-K) com o domínio sintomas digestivos. Conclusão: Escore IQSP, 
distância percorrida no TC6, ESE e VEF1% do previsto foram preditores independentes dos domínios do escore de 

WHOQoL; por outro lado, a idade do diagnóstico, o S-K, IQSP, distância percorrida no TC6, sexo, IMC, idade, índice 
de excitação, FEV1% do previsto e PPAS foram preditores dos domínios do CFQV. Palavra-chave: fibrose cística; 
qualidade de vida; qualidade do sono. 




