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RESUMO

Diante da precária assistência de saúde na atenção básica a pacientes com patologias pulmonares crônicas nas comunidades da região de 
Fortaleza-Ce, existe uma queda progressiva da qualidade de vida desses pacientes, principalmente no que diz respeito à independência funcional 
em suas atividades de vida diária, a falta de treinamento físico para aumentar a tolerância ao exercício, ausência de orientações sobre a forma de 
gasto de energia de maneira eficiente, inexistência de sessões educativas sobre os cuidados, ausência de encorajamento à boa postura, formas 
de prevenção às complicações musculoesqueléticas e conhecimento da patologia para redução dos sintomas. Por isso, objetivou-se analisar a 
qualidade de vida de pacientes pneumopatas e correlacionar o diagnóstico com os domínios do SF-36 que apresentam maior comprometimento. 
Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório, transversal e com abordagem quantiqualitativa dos resultados apresentados. O estudo foi 
realizado com pacientes das UAPS do município de Fortaleza-Ce, no período de agosto de 2018 a março de 2019, mediante a aprovação do 
Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Estácio do Ceará (Protocolo nº 2.333.627), em 3 UAPS da cidade de Fortaleza-Ce. Aplicou-se 
o questionário de qualidade de vida (SF-36) onde inicialmente foi agendado uma visita a coordenação do posto de saúde, para explicar os 
objetivos e procedimentos a serem realizados durante a pesquisa, além de solicitar a autorização. Realizou-se uma reunião com a presença de 
todos os agentes comunitário de saúde (ACS) de cada UAPS para agendar a visita nas residências dos pacientes com patologia pulmonar crônica, 
após esse agendamento o atendimento era realizado na residência do paciente juntamente com ACS. Foram avaliados os dados 
sociodemográficos, quadro clinico, os sinais vitais, parâmetros hemodinâmicos, ausculta pulmonar e medicação diária do paciente e em seguida 
aplicou-se o questionário SF-36, o qual foi lido pelo pesquisador para o paciente responder, objetivando fornecer maior compreensão de cada 
pergunta de forma dinâmica e simples. Dos 19 voluntários avaliados, 73,68% foram homens e 26,31% mulheres, com média de idade de 58,52±
18,96 anos. Houve uma prevalência de 53% de asmáticos, 21% de bronquite, 11% enfisema pulmonar,5% para bronquiectasia e DPOC. Para o 
SF-36 encontramos uma média de escore de 25 para Limitação por Aspectos Físicos, sendo o mais comprometido. Concluiu-se que os 19 usuários 
das 3 UAPS avaliadas, apresentam uma baixa qualidade de vida para todos os domínios do SF-36, principalmente nos aspectos relacionados à 
Limitação por Aspectos Físicos e Capacidade funcional, enquanto saúde mental, aspectos sociais e limitação por aspectos emocionais 
apresentaram-se com melhores valores de escores, mas ainda menores que 50.
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