
Título do projeto de pesquisa: QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS 

INTERNADAS EM HOSPITAIS DE GOIÂNIA. 

Pesquisadores: 

• Maysa Ferreira Martins Ribeiro  

• Anne Figueiredo Soares 

 

Unidade da SES-GO: HMI 

 

Monografia: QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS INTERNADAS EM 

HOSPITAIS DE GOIÂNIA. 

RESUMO 

A hospitalização infantil gera uma série de fatores físicos e psicológicos que podem 
interferir na qualidade de vida dessas crianças. Objetivo: avaliar a qualidade de vida de 
crianças internadas em hospitais e comparar com a qualidade de vida de crianças de 
uma escola. Metodologia: estudo observacional transversal com 42 indivíduos de quatro 
a doze anos, sendo o grupo caso composto por 30 crianças internadas em três hospitais 
pediátricos de Goiânia e o grupo controle composto por 12 crianças de uma escola 
regular da rede municipal também desta capital. Para avaliação da qualidade de vida foi 
utilizado o instrumento Autoquestionnaire Qualité de Vie Imagé (AUQEI). Resultados: 
foi obtido a média de qualidade de vida para o grupo caso (48,83 ± 4,32) e para o grupo 
controle (49,42 ± 9,17), para ambos os grupos a maioria das crianças apresentaram 
prejuízo na qualidade de vida, grupo caso (70%) e grupo controle (66,7%). Os domínios 
função e autonomia apresentaram pior qualidade de vida em ambos os grupos, apenas 
na questão 24 ―diga como você se sente quando recebe as notas da escolaǁ houve 
diferença significativa entre a pontuação dos grupos, com melhor pontuação no grupo 
caso (1,93) e pior no grupo controle (1,33). A qualidade de vida boa ou prejudicada não 
foi influenciada pelas variáveis sociodemográficas. Conclui-se que a hospitalização não 
foi um fator prejudicial na qualidade de vida das crianças estudadas.  
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