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RESUMO 

 
A pesquisa objetivou verificar a qualidade de vida de pacientes pediátricos que frequentam 
um ambulatório de Gastropediatria, bem como seu diagnóstico, aspectos nutricionais e 
clínicos e indicadores socioeconômicos. Trata-se de um estudo transversal, realizado com 
pacientes atendidos num ambulatório de Gastropediatria de Santa Cruz do Sul/RS. 
Coletaram-se dados sócio demográficos, clínicos e nutricionais, antropométricos, e 
indicadores socioeconômicos. Para definir a qualidade de vida, aplicou-se o Questionário de 
Qualidade de Vida, o “Pediatric Quality of Life™” (PEDSQL). As variáveis analisadas 
foram sexo, faixa etária, escore de qualidade de vida, estado nutricional, indicadores 
socioeconômicos e dados clínicos, através de estatística descritiva. A amostra contou 34 
crianças e adolescentes, com faixa etária de 2 a 18 anos de idade, sendo 58,8% do sexo 
feminino. O estado nutricional predominante foi eutrofia, o diagnóstico foi constipação e o 
nível socioeconômico foi baixo superior. O escore de qualidade de vida, que se destacou, 
pelas respostas das crianças, foi “boa” (73,3%), e pelos pais e/ou responsáveis, foi “ótima” 
(47%). Conclui-se que apesar das doenças que afetam o trato gastroinstestinal poder 
repercutir na qualidade de vida da criança, esse resultado não foi observado no presente 
estudo. 

 
Palavras-chave: Doenças trato gastrointestinal; Qualidade de vida; Gastropediatria. 

 
ABSTRACT 

 
This research aims to verify the quality of life of several pediatric patients whom attended a 
pediatric gastroenterology emergency care, as well their clinical, nutritional and socio-
economic profiles. It is a cross-sectional study, undertaken with patients cared in a pediatric 
gastroenterology emergency care in Santa Cruz do Sul/RS. Some data were collected: socio-
demographics, clinical and nutritional, anthropometric, and socioeconomic indexes. To 
define the quality of life, it was applied a questionnaire, the “Pediatric Quality of Life™” 
(PEDSQL).The analyzed variables were sex, age group, quality of life score, nutritional state, 
socioeconomic indexes and clinical data, by descriptive statistics. The sample counted with 
34 kids and teenagers, in a social group from 2 to 18 years-old, stating that 58,8% are female. 
The predominant nutritional state was eutrophy, the diagnostic was constipation and the 
socioeconomic level was “low-higher”. The quality of life score considered excelled, by the 
kids’ answers, was “good” (73,3%), and by the parents and/or guardian, was “excellent” 
(47%). It can be conclude that, although the illnesses that affects the gastrointestinal tract can 
rebound in the kid’s quality of life, this result was not noted on this research. 
Keywords: gastrointestinal tract illnesses; quality of life; pediatric gastroenterology. 
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