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Introdução: Com a evolução da medicina, há cada vez mais pacientes que se mantêm vivos apesar de possuí-
rem doenças irreversíveis. Estudar e aplicar cuidados paliativos e limitação de suporte de vida (LSV) tornou-se 
essencial. Objetivo: Comparar os cuidados fornecidos aos pacientes admitidos em uma Unidade de Terapia 
Intensiva Pediátrica (UTIP) que tinham e que não tinham descrição de LSV no prontuário. Métodos: Estudo de 
coorte retrospectivo realizado em um hospital universitário do sul do Brasil. Foram incluídos os pacientes que 
foram a óbito na UTIP de 1º de março de 2015 a 28 de fevereiro de 2019 e excluídos os pacientes com diag-
nóstico de morte encefálica e com permanência menor que 24 horas na UTIP. Foram coletadas dos prontuários 
as características demográficas e variáveis correlacionadas a LSV, e realizada comparação entre os grupos que 
receberam e que não receberam LSV. Resultados: Foram incluídos 53 pacientes na análise. Os dois grupos di-
feriram em relação ao aumento ou manutenção de dose de drogas vasoativas, do qual o grupo sem descrição 
de LSV apresentou maiores valores. Ainda, os pacientes com LSV eram mais velhos, permaneceram mais tempo 
na UTIP, tiveram escores de gravidade mais altos na admissão e os pais estiveram presentes no momento do 
óbito quase na totalidade do grupo. Conclusão: LSV foi associada a pacientes mais graves e mais velhos, que 
receberam limitação através de medidas terapêuticas como redução ou suspensão de drogas vasoativas e, 
associado a isso, a participação dos pais foi relevante, já que participaram nas decisões de final de vida.
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Introdução: Cada vez mais se tem levado em consideração a avaliação da satisfação dos usuários/clientes de 
um serviço. No âmbito hospitalar, o atendimento realizado a pacientes pediátricos pode ser avaliado através da 
satisfação dos pais. Objetivo: Avaliar a satisfação dos pais de pacientes internados em uma Unidade de Terapia 
Intensiva Pediátrica (UTIP), utilizando as ferramentas Net Promoter Score (NPS) e Empowerment of Parents in 
the Intensive Care (EMPATHIC-30). Métodos: Estudo observacional realizado em uma UTIP de um hospital uni-
versitário de Porto Alegre/RS, nos meses de fevereiro a abril de 2020. Foram elegíveis os responsáveis legais 
pela criança hospitalizada, com idade superior a 18 anos. As ferramentas EMPATHIC-30 e NPS, foram aplicadas 
juntamente com um questionário sociodemográfico. Resultados: Foram entrevistados os responsáveis por 23 
pacientes internados na UTIP. Dos respondentes 82,6% eram do sexo feminino, com idade média de 35 anos, 
que em sua maioria (69,6%) utilizaram o Sistema Único de Saúde como modo de internação. O questionário 
EMPATHIC-30 obteve a satisfação em 94,4% e o NPS em 87% dos entrevistados. Em relação aos domínios do 
EMPATHIC-30, a “Atitude Profissional” foi o que atingiu a maior média e o “Cuidado e Tratamento” a mais baixa. 
Na questão qualitativa do NPS, 82,6% dos participantes mencionaram o “Atendimento da Equipe/profissionais” 
como o motivo para nota. Conclusão: Os dois instrumentos utilizados, NPS e EMPATHIC-30, constataram um 
alto nível de satisfação dos usuários desta UTIP.


