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Introdução: A fibrose cística (FC) é uma doença crônica, genética e progressiva e seu diagnóstico precoce e a 
evolução do tratamento tem aumentado a expectativa de vida dos pacientes. Objetivo: Aferir a qualidade de 
vida (QV) de pacientes pediátricos com FC. Métodos: Estudo transversal que analisou crianças e adolescentes 
com idade entre 2 a 14 anos, com diagnóstico confirmado de FC e atendidos em ambulatório especializado no 
período de maio de 2019 a março de 2020. Os dados foram coletados através do questionário de QV Pedia-
tric Quality of Life Inventory (PedsQl), o qual utilizou as versões de 2 a 4 anos e 5 a 7 anos, e o Cystic Fibrosis 
Questionnaire (CFQ), o qual utilizou as versões 6-11 anos, 12-13 anos e >14 anos. O estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da universidade sob CAAE número 00189418.6.0000.5369, e do hospital sob CAAE 
00189418.6.3001.5361. Resultados: Foram analisados 81 pacientes, 56,8% são do sexo masculino, 87,7% 
são brancas e com média de idade de 7,53±4,10 anos. As crianças mais jovens apresentaram excelente QV, o 
domínio que apresentou pontuação mais alta foi o domínio social (96,67 [95-100]) e a menor pontuação foi o 
domínio emocional (74,95 [40 -100]). De maneira geral as crianças e adolescentes apresentaram boa QV. Nas 
crianças 6-11 anos, o domínio físico apresentou a pontuação mais alta (87,63 [58,33-100]) e o domínio peso 
apresentou a menor pontuação (53,12 [0-100)], nos adolescentes o domínio que teve a pontuação mais alta 
foi o digestivo (91,11 [77,78-100]) e o domínio saúde a menor pontuação (44,44 [11,11-77,78]). Conclusão: 
As crianças e adolescentes apresentaram uma QV satisfatória. Os pais de crianças de 6 a 11 anos apresentaram 
insatisfação com o domínio peso, e os adolescentes com o domínio saúde.
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Introdução: Atresia esofágica (AE) é uma anomalia congênita cuja associação com outras anomalias piora a mor-
bimortalidade, Sistemas de classificação baseados no perfil epidemiológico podem ajudar a definir prognóstico. 
Objetivo: Traçar o perfil de pacientes com diagnóstico de atresia esofágica e analisar os desfechos com fatores 
de risco associados. Métodos: Estudo série de casos, com revisão de prontuários de recém-nascidos da unidade 
de terapia intensiva neonatal do hospital de estudo, de 1 de janeiro de 2003 a 31 de dezembro de 2018, com 
atresia esofágica e submetidos a tratamento cirúrgico. Resultados: Dos 164 casos com AE, 55,5% eram do sexo 
masculino. A média da idade gestacional foi de 36.3 semanas (27-42 sem) e do peso ao nascimento 2385,6 
g (960-3850 gramas). Anomalias congênitas foram relatadas em 53,7% pacientes. Foram classificados como 
SPITZ I 62,7%, SPITZ II 33,3% e SPITZ III 3,9%, num total de 153 pacientes. Complicações pré-operatórias 
foram identificadas em 26,8%, peri-operatórias em 11,6% e pós-operatórias 52,4%,sendo 18,9% associadas 
à estenose. A sobrevida global foi de 85,4% (140 pacientes). Comparando o desfecho de alta ou óbito pelo 
modelo de regressão Logística e teste de Wald, apresentaram p significativo complicações peri-operatórias 
(p = 0,003) e presença de malformações (p < 0,002). Malformações cardiovasculares (p < 0,001), genitourinária 
(p = 0,028) e presença de síndromes genéticas (p < 0,001), mostraram, isoladamente, significância positiva com 
desfecho óbito. Pacientes enquadrados na classificação Spitz 2 ou 3 (p < 0,001) e pacientes com 2 ou mais 
malformações (p < 0,001) tiveram tempo de internação acima da mediana (> 25 dias). Conclusão: O perfil dos 
pacientes do estudo é semelhante da literatura e mostrou a importância das variáveis no desfecho, guiando 
melhorias no tratamento e prognóstico.


