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PE-048 - ORIENTAÇÕES PEDIÁTRICAS RECEBIDAS POR PAIS DE LACTENTES  
SOBRE HÁBITOS DE SONO SEGURO E MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA  
SÍNDROME DE MORTE SÚBITA
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Introdução: A Síndrome da Morte Súbita do Lactente é uma das principais causas de mortalidade no primeiro 
ano de vida nos países desenvolvidos. Objetivo: Verificar se os pais de crianças com idade entre 0-12 meses 
recebem orientações sobre hábitos de sono seguro e medidas de prevenção da síndrome de morte súbita em 
lactente em consultas pediátricas de puericultura. Método: Trata-se de um estudo exploratório, transversal, 
realizado de forma on-line com 38 perguntas, utilizando o software Qualtrics®, tendo, como sujeitos, pais de 
lactentes de 0-12 meses das regiões do Brasil. Para análise descritiva, os dados categóricos foram apresentados 
por frequências absolutas e relativas. Teste t de Student, teste bivariado de análise de variância e regressão 
logística binária. Resultados: Participaram 642 pais, com idade prevalente de 24 a 33 anos, totalizando 47,04%. 
Somente 1,87% dos lactentes foram expostos ao tabaco durante toda a gestação. Dos lactentes, 34,89% recebeu 
aleitamento materno exclusivo, com relação ao local onde os filhos dormem 54,21% disseram que os bebês 
dormem em berço próprio no quarto dos pais e 16,67% com os pais. A respeito ao hábito de sono, 50,62% dos 
pais escolheram a posição de dormir de barriga para cima, 44,39% continuam achando a posição de lado a mais 
segura. Entre os pais, 74,14% informaram que receberam orientação sobre a posição correta para o filho dormir, 
45,64% foram através do médico/pediatra e 12,77% por intermédio do enfermeiro. Sendo que a posição dormir 
de barriga para cima foi a mais recomendada pelos pediatras. Conclusão: A prevenção da Síndrome da Morte 
Súbita do Lactente ainda é um desafio importante e deve ser abordado com maior frequência nas consultas de 
puericultura e com o reforço da campanha “dormir de barriga para cima é mais seguro”. 
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Introdução: Os pacientes com fibrose cística (FC) apresentam uma susceptibilidade peculiar à infecção e colonização do 
trato respiratório por patógenos. Objetivo: Avaliar o impacto da infecção respiratória por Pseudomonas aeruginosa (PA) 
no quadro clínico e nutricional de pacientes pediátricos com FC. Métodos: Estudo transversal que analisou pacientes com 
idade entre 0 a 14 anos, com diagnóstico confirmado de FC, atendidos em ambulatório especializado no período de maio 
de 2019 a março de 2020. Foram avaliados dados clínicos, sociodemográficos, antropométricos e escore de Shwachman-
Kulczycki (SK). Os pacientes foram divididos em dois grupos, segundo a colonização por PA. Para as associações entre as 
variáveis, foi realizado o teste t de Student ou o Qui-quadrado, considerando nível de significância de 5%. 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 91 pacientes, 52,7% do sexo masculino, 86,8% brancos, 
com média de idade de 6,79±4,44 anos e 23,1% colonizados por PA. Das características clínicas dos pacientes, 94,5% 
apresentavam insuficiência pancreática, 8,8% tinham diabetes e 7,7% possuíam gastrostomia. Conforme o escore de 
SK, 54,9% foram classificados em excelente quadro clínico. No último ano, 26,4% foram hospitalizados e 26,4% tiveram 
exacerbação pulmonar. Em relação ao estado nutricional, a média de peso, altura e índice de massa corporal foram respec-
tivamente de 24,65±13,42 kg, 1,18±0,28 cm, 16,21±2,20 kg/m2 e 45,1% estavam abaixo do percentil 50. Ao comparar-se 
os pacientes colonizados ou não, verificou-se entre os colonizados que a maioria era do sexo feminino (66,7% vs. 41,4%, 
p = 0,042), maior frequência de hospitalização no último ano (47,6% vs. 20%, p = 0,012) e de gastrostomia (19% vs. 4,3%, 
p = 0,026). Conclusão: A maioria dos pacientes colonizados por PA são do sexo feminino, possuem mais gastrostomia e 
tiveram mais hospitalizações no último ano, quando comparados àqueles sem colonização. 


