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Introdução: Qualidade de vida e um termo que pode nomear algumas características da experiência humana, ou seja, a
sensação de bem-estar. Com isso, a avaliação da qualidade de vida passou a ser um indicador da eficácia de alguns
tratamentos e de procedimentos para o controle de problema de saúde em vários aspectos da saúde de um individuo.
Objetivos: Avaliar o a qualidade de vida dos pacientes atendidos na Clínica Escola da Faculdade Adventista da Bahia no
ano de 2012. Métodos e Resultados: Como instrumento foi utilizado o SF-36 e este é composto por 11 questões e 36
itens que englobam oito componentes (domínios ou dimensões). O indivíduo recebe um escore em cada domínio, que
varia de 0 a 100, sendo 0 o pior escore e 100 o melhor, porém dividimos esse escore para 0-49 baixo e 50-100 alto. O
SF-36 foi realizado somente com 65 dos 150 pacientes da Clínica Escola da FADBA, no ano de 2012, escolhidos de forma
aleatória, através da consulta dos prontuários em arquivo morto. Utilizando do Independent Samples T Test relacionou-se os
seguintes tipos de problema: ortopédico, neurológicos, cardíaco, respiratório e metabólico como variáveis de teste e
capacidade funcional, limitações por aspectos físicos e dor como variáveis de grupos. Comparando-se os resultados,
perceberam-se valores análogos quanto à capacidade funcional (CF) que foram 32 em índice baixo (0-49) e 33 em alto
(50-100) e dor com 35 para índice baixo (0-49) e 30 para alto (50-100) para todos os tipos de problema, a única variância
ocorre no tipo de problema ortopédico em relação a limitações por aspectos físicos, tendo como resultados 43 pacientes com
índice baixo (0-49) e 22 com índice alto (50-100), nas demais variáveis de tipos de problema obtivemos 44 pacientes com índice
baixo e 21 com índice alto. avaConclusão: Desta forma o presente estudo mostrou que os três domínios analisados (CF, LAF
e Dor) não apresentou diferença significativa quanto à variância da qualidade de vida sobre os tipos de problemas estimados.
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Introdução: Desde o nascimento até os 5 anos de idade é imprescindível que as crianças estejam com as vacinas em dia,
pois esses imunobiológicos podem desenvolver respostas do sistema imune o que resultará em proteção de patologias
graves que podem colocar a vida em risco.As vacinas que estão listadas no calendário básico de saúde infantil protegem
as crianças de aproximadamente 15 doenças, como tuberculose, pneumonia, meningite, febre amarela, hepatite B, difteria,
tétano, coqueluche, poliomielite, rotavírus humano, doenças graves pelo hemófilo influenza tipo B, sarampo, caxumba e
rubéola. Por isso, o estudo torna-se relevante ao passo que evidenciou situações de sucesso e insucesso no que tange ao
controle vacinal do publico alvo estudado. Objetivos: O estudo objetivou analisar a cobertura vacinal de crianças com idade
de 0 a 15 meses, pertencentes ao Centro de Saúde de Maragogipe-Ba e identificar o percentual das vacinas que estão mais
completas e incompletas. Métodos e Resultados: A pesquisa possui uma abordagem quantitativa caracterizando-se como
uma pesquisa de campo,foi realizada no Centro de Saúde de Maragogipe-BA. A população estudada foram os cartões
espelho de 67 crianças que correspondiam a idade de 0 a 15 meses arquivados no Centro de Saúde de Maragogipe-Ba. Os
dados foram coletados através de um formulário esquematizado contendo as variáveis: cobertura vacinal e vacinas mais e
menos administradas. Após feita a coleta,os dados quantitativos foram organizados e tabulados para análise no programa
estatístico (PSPP)para obtenção dos resultados. Notou-se que mais da metade das crianças se encontram com o cartão
vacinal completo com cerca de 62%.A vacina que se encontra com o percentual mais completo é a BCG com índice
de 100%,seguida por HepatiteB com 93%, FebreAmarela com 89%, Rotavirus com 87% e a Tetravalente com 86%. Em
contrapartida sendo a mais incompleta, a Tríplice Viral com 32%, seguida da Poliomielite\MeningoC com 23% e
Pneumo10 com 22%. Conclusão: O estudo mostrou que há uma cobertura vacinal de mais da metade da amostra com o
cartão vacinal completo representado por 62%. Vale a pena ponderar que a presente pesquisa servirá como banco de dados para
futuras intervenções, contribuindo efetivamente para o aperfeiçoamento da prática de enfermagem em imunização infantil.
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