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Introdução: Conhecer a epidemiologia de uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) é fundamental 
para aprimorar o funcionamento e os desfechos dos pacientes desse serviço. Contudo, além de uma má dis-
tribuição regional de leitos de UTIP no Brasil, carecemos de estudos sobre essas unidades. Objetivo: Detalhar 
as internações na UTIP no período analisado, a fim de buscar as frequências das internações, os principais 
diagnósticos e os desfechos clínicos dos pacientes. Métodos: Estudo transversal retrospectivo, com dados 
obtidos dos prontuários físicos e eletrônicos da UTIP, no período de julho de 2014 a março de 2019. Foram 
analisados os dados de 422 pacientes através do programa estatístico Epi Info, versão 7.2.1.0. Resultados: O 
maior número de hospitalizações ocorreu na faixa etária de menores de 1 ano, seguido do grupo entre 1 e 4 
anos. As doenças do aparelho respiratório apareceram como o principal motivo de internação nos menores de 4 
anos. Já nos pacientes maiores de 5 anos, as lesões, envenenamentos e causas externas superaram as doenças 
respiratórias, como principal causa de internamento. Dentre as doenças do aparelho respiratório, a pneumo-
nia foi a mais frequente. Nas lesões, envenenamentos e causas externas, o traumatismo cranioencefálico foi 
o principal motivo de admissão na UTIP. As taxas de mortalidade variaram conforme a idade, sendo a maior de 
18,1% nos menores de 1 ano. As três principais causas de óbito foram as doenças infeciosas e parasitárias, as 
do aparelho respiratório e as do aparelho circulatório. Conclusão: As doenças respiratórias foram muito fre-
quentes e estavam relacionadas com as maiores taxas de mortalidade. Porém, nos maiores de 5 anos a maioria 
das internações foi devido a causas evitáveis como lesões e causas externas. Espera-se que tais dados possam 
auxiliar e aprimorar o serviço dessa UTIP. 
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Introdução: A endoscopia digestiva alta (EDA) em pediatria é segura, sendo a taxa de eventos adversos baixa. 
A maioria das complicações é pequena, autolimitada e não necessita intervenção. Existem poucos estudos no 
Brasil e no mundo. Objetivo: Avaliar as complicações endoscópicas mais comuns em um centro de referência. 
Métodos: Estudo pediátrico, prospectivo, para avaliar complicações endoscópicas imediatas e até 72 horas pós-
procedimento, de maio a dezembro de 2019. Foi aplicado questionário e contato telefônico. As complicações 
foram divididas em anestésicas, maiores, quando necessitassem intervenção ou avaliação médica e menores, 
quando as queixas não resultassem em busca por atendimento médico. Resultados: Foram realizados 317 exa-
mes endoscópicos em 297 pacientes, sendo 278 endoscopias diagnósticas (87,7%) e 39 terapêuticas (12,3%). 
Dos pacientes que foram submetidos à EDA diagnóstica, 149 eram meninos (50,2%), com média de idade de 
8,8 anos (± 4,7), 86,9% de cor branca e 76,8% não apresentavam doenças crônicas. 233(73,5%) exames foram 
realizados por residente em gastroenterologia pediátrica, 99,1% anestesias por anestesista pediátrico. Com 
relação às complicações relacionadas à anestesia, a mais encontrada foi dessaturação (9 pacientes). Com relação 
às complicações endoscópicas, não houve nenhuma complicação maior. Todas as complicações foram menores. 
Das 278 endoscopias diagnósticas, 75 (27%) tiveram complicações. As complicações mais frequentes foram dor 
de garganta (16,5%), dor abdominal (5,4%), odinofagia (2,9%), náuseas (2,2%), rouquidão (1,1%), distensão 
abdominal (1,1%), vômitos (0,7%) e trauma emocional (0,4%). Dos exames terapêuticos, 17 complicaram (43,6%), 
sendo a complicação mais encontrada dor de garganta (20,5%). Conclusão: Não ocorreram complicações maiores. 
As complicações relatadas foram todas menores, como é demonstrado na literatura. Avaliar as complicações da 
endoscopia na população pediátrica pode trazer benefícios para o manejo clínico e auxiliar a preveni-las.


