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Sessão 5 
PEDIATRIA A 

 
ANÁLISE DO PERFIL DOS PACIENTES ATENDIDOS EM UM AMBULATÓRIO DE 
FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA PEDIÁTRICA. Laís Cristina Rizzo, Adriana Tomasi Raubust, 
Daniele Rusante Rech, Janice Luisa Lukrafka (orient.) (IPA). 

Introdução: Devido à importância e gravidade das doenças pulmonares pediátricas cria-se a necessidade de maior 
acompanhamento dos pacientes após a alta hospitalar Objetivo: Analisar o perfil clínico e demográfico dos pacientes 
em acompanhamento no Ambulatório de Fisioterapia Respiratória do Hospital da Criança Santo Antônio. Métodos: 
Estudo transversal com 16 pacientes de ambos os sexos e idade entre três meses a 12 anos, com diagnóstico clínico 
de pneumopatias acompanhados no ambulatório de fisioterapia. As variáveis analisadas foram: sexo, idade, 
procedência, diagnóstico clínico, escolaridade dos pais, classificação econômica (pelo Critério de Classificação 
Econômica do Brasil), peso, altura, saturação periférica de oxigênio (SpO2), número de internações prévias e 
internações ao ano, uso de ventilação mecânica, uso de oxigenoterapia e qualidade de vida (através do PedsQLTM 
4.0 - relato dos pais sobre a qualidade de vida dos filhos). Resultados: Dos pacientes estudados 63% eram do sexo 
masculino com média de idade de dois anos, sendo que 50% eram procedentes de Porto Alegre. O diagnóstico 
clínico mais prevalente foi bronquiolite obliterante. O peso médio foi de 11, 9kg e a altura foi de 87, 5cm. A SpO2 
no repouso foi em média 96%. No nascimento 25% dos pacientes utilizaram ventilação mecânica e somente um 
paciente faz uso de oxigênio noturno. Pelo critério sócio-econômico 69% dos pacientes se enquadraram na classe 
social C e apenas 19% dos pais apresentaram o ensino superior completo. O número de internações prévias foi em 
média de três e, uma internação no ano. A pontuação atingida no PedsQLTM foi no mínimo seis e no máximo 56. 
Conclusão: Ao realizar a avaliação dos pacientes pneumopatas atendidos no ambulatório do HCSA, foi possível 
traçar o perfil clínico e demográfico e mensurar a qualidade de vida destes pacientes.  
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