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Resultados

O ambulatório atende uma variedade de condições de saúde, os

pacientes recebem diagnóstico e realizam início do tratamento

fisioterapêutico ao final do primeiro ano de vida e, pertencem a

classe média a baixa. Foi considerado facilitador o diagnóstico

precoce, entretanto, renda e falta de acesso a transporte público de

qualidade e, a alguns serviços, sistemas e políticas foram vistos

como barreira. Ainda é necessária a conscientização dos

profissionais de saúde para a realização do diagnóstico precoce e

encaminhamento para intervenção oportuna, assim como de

melhores condições contextuais para suporte às famílias de

crianças e adolescentes com deficiências atendidas pelo Sistema

Único de Saúde.

Conclusão
Estudo transversal de natureza quali-quantitativa, aprovado pelo

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Juiz de

Fora (CAEE: 09581119.1.0000.5133). O estudo preliminar

realizado no ambulatório de fisioterapia infanto-juvenil do HU-CAS

utilizou-se de um questionário estruturado, baseado nos

componentes da CIF, contendo dados referentes a características

sociais, ambientais, clínicas e pessoais dos participantes, aplicado

por acadêmicas do curso de fisioterapia/UFJF com os

responsáveis pelos pacientes atendidos no serviço, enquanto

aguardavam o atendimento fisioterapêutico.

A análise de frequência das categorias, a média e desvio padrão

das variáveis coletadas foi realizada por meio

do software estatístico Statistical Package for

Social Sciences (SPSS©, versão 22).
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Foram coletadas informações de 51 participantes e, em relação

aos fatores pessoais foi visto que a média de idade é 4 anos e 3

meses. 94,1% destes apresentam diagnóstico fechado, recebendo

este aos 9 meses de idade e com tratamento iniciado com 10 meses

(Tabela 1).

Além de outros distúrbios neurológicos, respiratórios, sistêmicos e

musculoesqueléticos (35,2%).

Houve um predomínio de mães (92,2%) ou avós (7,8%)

como informantes com média de idade de 35,73 anos (±9,94).

Dentre as famílias entrevistadas, 7 possuem classe social média

alta (B2) e 44 média baixa (C1-E), a maioria possui plano de saúde

privado e, pelo menos 24 recebem algum benefício social do

governo. Mais da metade destes usuários utilizam o ônibus como o

principal meio de transporte e, 19 jovens frequentam a escola

(Tabela 2).
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Descrever os fatores contextuais das crianças e adolescentes

com deficiências em tratamento fisioterapêutico ambulatorial no

Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora,

unidade Dom Bosco (HU – CAS).

Agradecimentos

Objetivo 

A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade

e Saúde (CIF), que descreve estados relacionados à saúde, é

dividida em domínios, sendo eles: “Funções e Estrutura do

Corpo”, “Atividades e Participação” e “Fatores Contextuais”.

Este último composto por fatores pessoais e ambientais¹.

A CIF entende que limitações nas funções e estruturas

corporais alteram atividades e/ou participação e, que os fatores

contextuais influenciam e são influenciados pelas condições de

saúde e atuam como facilitador ou barreira no tratamento

fisioterapêutico²'³.

Apoio Financeiro: CAPES e Pro-Reitoria de Pós-Graduação

e Pesquisa – UFJF.

Tabela 2 – Dados referentes aos fatores ambientais das crianças e

adolescentes atendidos no ambulatório de fisioterapia infanto-juvenil

do HU-CAS

Dentre as diversas condições de saúde assistidas no local,

temos como as mais prevalentes o Atraso no Desenvolvimento

Neuropsicosensóriomotor (21,6%), Paralisia Cerebral (19,6%) e

Síndrome de Down (11,8%), outras condições encontraram-se em

menor prevalência, como o Transtorno do Espectro Autista (9,8%)

e Mieloeningocele (2,0%).

Tabela 1 – Dados referentes aos fatores pessoais das crianças 

e adolescentes atendidos no ambulatório de fisioterapia infanto-juvenil do 

HU-CAS, relacionados aos diagnósticos e início do tratamento.


