
Introdução  Resultados 

Práticas assistenciais especializadas são necessárias para CCC, em 

especial da Fisioterapia Neurofuncional e Terapia Ocupacional, inclusive 

durante hospitalização. Existem demanda elevada e crescente, com 

necessidade de  inclusão destes profissionais na equipe de assistência 

hospitalar. O perfil clínico da amostra e as condutas terapeuticas 

apresentadas são compatíveis ao descrito por estudos internacionais do 

tema 4-5.  

Conclusão 

 Estudo  longitudinal retrospectivo  dos prontuários das crianças 

hospitalizadas entre janeiro/2018-março/2019, na unidade intermediária 

pediátrica (UI) de um hospital público de referência materno-infantil no Rio 

de Janeiro (RJ). Pesquisa aprovada pelo Cômite de Ética (CAAE 

nº.09607619.7.0000.5269, em 04/04/2019).  

 Tiveram análise detalhada das características clínicas e da 

hospitalização, aspectos da funcionalidade e descrição da intervenção 

realizada, os prontuários das crianças de 0-6 anos de idade e 

hospitalização maior do que 30 dias da admissão à alta.  

 Foram coletadas informações demográficas (sexo, idade, data de 

nascimento, local de moradia), histórico gestacional/parto, intercorrências 

neonatais, história da doença no momento da internação (diagnóstico 

clínico, histórico de internações hospitalares, tempo de permanência na UI 

e de duração da internação atual e desfecho clínico (alta/ óbito/ 

transferência hospitalar).  

 Em relação à funcionalidade, foram coletadas informações de atividade 

relacionadas ao desenvolvimento infantil, a prevalência de atraso ou 

alteração na manutenção de postura e mobilidade, o máximo nível de 

controle postural observado na avaliação inicial (postura deitada, sentada 

com apoio, sentada independente, postura de pé, marcha com apoio e 

marcha livre);  indicação de intervenção especializada de Fisioterapia 

Neurofuncional e/ou Terapia Ocupacional; e outros fatores contextuais tais 

como o uso de tecnologia para alimentação, respiração e mobilidade.  

 Foi utilizada estatística descritiva para apresentação dos resultados, 

através do Programa Excel, 2003.  

Método 
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ESTIMULAÇÃO SENSORIOMOTORA PARA O 
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 Total de 104 crianças foram hospitalizadas no período do estudo e 20 

prontuários selecionados conforme critérios de inclusão (19,23%; n=11 foram 

excluídas por idade e n=73 por tempo de internação).  

 Na amostra final, 80% das crianças tinham até 1 ano de idade (n=16); 60% 

apresentavam maior ou igual a 4 sistemas orgânicos acometidos; 15% (n=3) 

traqueostomizadas, 35% (n=7) gastrostomizadas; 20% (n=4) com ileostomia 

caracterizando o grau de complexidade clínica e dependência tecnológica. 

Características sociodemográficas e neonatais na tabela 1. 

 Grande parte das internações foram decorrentes de doenças respiratórias 

(pneumonia e bronquiolite) (40%; n=8). Permanência hospitalar média de 112,9 

(32-460) dias, sendo de 38,2 (5-139) dias na UI, como apresentado na Figura 1; 

54,75 dias a média de uso de suporte ventilatório (oxigenoterapia e/ou ventilação 

mecânica).  

 Prevalência de 90% de atraso de desenvolvimento motor com necessidade de 

intervenção. Em 65% foi observada mobilidade apenas na postura deitada 

(decúbito dorsal). Posicionamento terapêutico, facilitação de movimentos, 

alongamento muscular foram as técnicas mais utilizadas. Não observados 

eventos adversos à estimulação sensoriomotora. Registrado desfecho de alta 

para assistência domiciliar em 35% da amostra.  

 

 

  

Figura 1. Descrição do tempo de Internação Hospitalar entre os pacientes da 
amostra    
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 Apresentar a prevalência de atraso e/ou alteração  do desenvolvimento 

das crianças com internação prolongada e as estratégias de estimulação 

sensoriomotora utilizadas pela equipe multiprofissional em um hospital 

público de referência materno-infantil no Rio de Janeiro (RJ). .  

 

Tabela 1. Características sociodemográficas e neonatais das crianças selecionadas, 
internadas na UI do IFF/FIOCRUZ entre janeiro/2018 – março/2019.  

Objetivo  

  Novas práticas preventivas e tecnológicas, especialmente na assistência 

perinatal, permitiram aumento da sobrevida e maior prevalência de 

condições crônicas, especialmente nos últimos 20 anos 1.. O adoecimento 

crônico na infância tornou-se pauta na saúde pública em 2015 com a 

publicação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança.  

 Agravos à saúde em período tão precoce da vida podem trazer 

repercussões sobre o desenvolvimento infantil quer por repercussões 

multissistêmicas, quer pelas restrições ambientais impostas pela 

hospitalização prolongada 2-3.  Práticas assistenciais relacionadas à 

mobilização precoce durante a hospitalização também vem sendo 

estudadas para melhores resultados terapêuticos e redução das 

repercussões residuais desse período, como uma estratégia adequada às 

crianças com condições crônicas complexas de saúde (CCC). 4-5.   

 

 

 

Descritores: “criança”; “doença crônica”; “hospitalização”; 

“desenvolvimento infantil”; “transtornos do desenvolvimento infantil”.  
 

 


