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Discutir a percepção de crianças e adolescentes com
fibrose cística sobre a inserção de um programa
individualizado de exercício físico domiciliar diário.

OBJETIVO 

A fibrose cística é uma condição de saúde crônica e
multifatorial caracterizada por um distúrbio genético
que leva ao comprometimento sistêmico. A doença
pode evoluir com a inatividade do indivíduo em
decorrência às alterações fisiológicas geradas em seu
organismo, sobretudo no sistema respiratório através
do aumento da viscosidade das secreções e obstrução
das vias aéreas; às recorrentes infecções bacterianas
com destruição do parênquima pulmonar; alterações
cardiovasculares e da musculatura periférica; bem
como ao acometimento de outros órgãos como fígado
e pâncreas. Estudos apontam a eficácia de um
programa de exercício físico em crianças e
adolescentes com fibrose cística, entretanto não
abordam quanto à perspectiva desses indivíduos sobre
o assunto.

Estudo qualitativo, aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), Belo Horizonte, Brasil (CAAE:
78556017.6.0000.5149), com a elaboração de uma
entrevista semiestruturada sobre a experiência dos
participantes no programa de exercício domiciliar.
Foram incluídas no estudo crianças e adolescentes
que concordaram em responder a entrevista
previamente agendada. Os dados foram coletados
pelo princípio da saturação teórica em participantes
que completaram o programa de exercício proposto.

O programa de exercícios foi realizado por 60
pacientes e a maioria do sexo masculino (59%).

     Tipo 
Participante 

Nº 
Participante 

Média de 
Idade 

Crianças 
Adolescentes 

16 
22 

7 
13  

 

TABELA 1: Características da população

O programa de exercício físico domiciliar elaborado de
forma a contemplar a individualidade de cada paciente,
de acordo com o relato dessas crianças e
adolescentes com fibrose cística, proporciona efeitos
favoráveis em relação à melhora dos sintomas dos
sintomas, da funcionalidade e da qualidade de vida.
Portanto, deve ser considerado para auxiliar no
estabelecimento de rotinas diárias que envolvam
atividades físicas nesta população.

Figura 1: Diagrama do fluxo da amostra de Estudo

Figura 2: Organograma das categorias
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