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“Progresso Médico” no último século...

século XX (início)

 Escassos métodos diagnósticos

 Grande conhecimento médico ...

 Tratamento simples e de baixo custo

 A morte era uma evolução natural...

Cada paciente tinha seu médico

Século XXI

 Métodos diagnósticos sofisticados

 Conhecimento médico: complexo 

 Tratamentos de alto custo

 A “morte” pode ser “controlada”

Pacientes tem uma “equipe médica”
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A morte em UTIP tem se reduzido a níveis muito baixos…

… Mas, não é zero%!!! 
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Doenças em fase terminal e irreversível 
(morte inevitável)

Obsessão: CUIDAR (Não Maleficência)

Evitar dor e sofrimento!

Imagem autorizada
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Handling terminal ill children : ethical aspects

Family and cultural 

aspects

Autonomy
Medical aspects 

BeneficenceDecision making process
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Handling terminal ill children in Brazil: ethical aspects

Family and cultural 

aspects

Autonomy

Medical centered 

decision

“Paternalism”



UTIP-HSL

Handling terminal ill children in Brazil: ethical aspects

Family and cultural 

aspects

Autonomy

Medical Omnipotence 

Omission ?!?!

“Legal” concerns

Lack of knowledge

Medical centered 

decision
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O final de vida em UTI Pediátricas!
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Every death occurred in 16 / 26 Argentinean PICU in the year 2001

Modes of death: 457 chart reviewed

 F-CPR 52%

 WH / WD: 20%

 DNR: 16%

 BD: 11%

Without differences (p=.68) between the 16 PICU regarding the modes of death

LSL = 36%

Ped Crit Care Med 2003; 4:164



UTIP-HSL

Ped Crit Care Med 2003; 4:164

 Reasons for LSL : 

√ Poor prognosis and/or chronic condition (43,5%)

√ Poor quality of life (7,4%)

√ Family request (5,9%)

 Just 39% of the families were informed about the decision of LSL

 Brain death (11% - 52 cases): in just 2 cases the “vital support“ was withdrawn 

(“legal and/or religious concerns”).
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575 death / 6233 admissions (mortality rate= 9.2%)

Evolution of the medical practices and modes of death on Pediatric 
intensive care units in southern Brazil. 

Kipper D, Piva J, Garcia et al. Pediatr Crit Care 2005; 6: 258
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*

Evolution of the medical practices and modes of death on Pediatric 
intensive care units in southern Brazil.

Kipper D, Piva J, Garcia et al. Pediatr Crit Care 2005; 6: 258
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Modes of death N (%)

Full CPR 47 (44,3%)

DNR-orders 55 (51,8%)

Withdraw 1 (1%)

Brain death (lab confirmation?) 3 (2,8%)

Total 106 (100%)

J Pediatr (Rio J.) 2005:81:118

22% of families were involved in the decision making process 

for LST-L
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Life support limitation at three pediatric intensive care units in southern 
Brazil. Lago P, Piva J, Kipper D et al. J Pediatr (Rio J.) 2005; 81: 111

Free access at:  www.jped.com.br

 The plan for LSL was recorded in just 70% of the medical charts

 Family request for LSL: 9.2% (48.6% were informed)

 Family presence during the dying process= 14.2%

http://www.jped.com.br/


UTIP-HSL

Porto Alegre – 2 PICU

São Paulo –2 PICU

Salvador - 3 PICU Methods

 Retrospective study

 7 PICU - University affiliated hospitals

 All deaths between 2003 and 2004

“Brain death” recorded in the medical chart

“LSL” recorded in the medical chart

 Chart review (2 residents of each PICU)

 Main researcher reviewed all data
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Cardiopulmonary resuscitation: discrepancy between the actual CPR and 

the documentation in the medical record. Torreão L. J. Pediatr (Rio J) 2000; 76 (6):429

Estudo observacional realizado no Hospital das Clinicas SP - USP

Revisados176 mortes na UTIP: 47 (26.7%) sem RCP

 40 / 47 prontuários com todas as informações necessárias ao estudo

 Em 29 / 40 (72.5%) prontuários estava descrito: “Morte após manobras de RCP, 

sem qualquer resposta positiva as infusão de drogas” 

√ Entretanto, não foi possível identificar qualquer droga prescrita ou 

administrada nestes pacientes!!!!.
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Do not resuscitate orders: practice vs. medical record notes. 
Florence LG, Schvartsman C, Troster E et al. J Pediatr (Rio J). 2009;85(4):369-372

Revisão de prontuário de 52 pacientes não ressuscitados. 

 Em 45 (86,5%):“constatado o óbito”

 Em 7 (13,5%): descrições de “tentativas de RCP sem sucesso”.

√ Concordância de 86,5% entre a prática médica e o registro 

no prontuário

√ Estudo anterior (2000) a concordância foi  27,5% (p < 0,001)
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Intervenções curativas plenas até o óbito, mesmo em pacientes não reanimados? (?!)

 Por que oferecer todo esse arsenal terapêutico se a RCP não será realizada? 

 Qual propósito? ... 

End of life practices in seven Brazilian Pediatric Intensive Care Units. 
Lago P, Piva J, Garcia PC et al. Pediatr Crit Care 2008; 9 (1)
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Evaluating end of life practices in ten Brazilian paediatric and adult ICU.
Piva J, Lago P, Othero J et al. J Med Ethics 2010; 36: 344-8
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Evaluating end of life practices in ten Brazilian paediatric and adult 
intensive care units. Piva J, Lago P, Othero J et al. J Med Ethics 2010; 36: 344-8

 Intervenções curativas plenas até o óbito, mesmo em pacientes não reanimados ...

 Falta de registro do plano terapêutico no prontuário ...

 Ausência de envolvimento da família no processo decisório ...
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Imagem autorizada

Quais as expectativas dos pais de crianças em fase 
terminal internadas em UTIP?
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Prioridade Exemplo de citação

Informação completa e honesta “Estamos enfrentado uma situação que não temos idéia 

para onde estamos indo”

Acesso regular e fácil ao(s) médico(s) “Por favor, definam um horário regular para que 

possamos falar e ser recebidos pelo(s) médico(s) 

assistente(s)”

Coordenação na comunicação “Existem muitos médicos explicando coisas diferentes”

Envolvimento emocional e sinais de 

solidariedade por parte da equipe

“Precisamos sentir que a equipe realmente se importa e 

que não se trata apenas de um trabalho”

Preservação da integridade da relação 

pais e filhos

“Manifeste compaixão pelas necessidades dos pais e de 

seu filho”

Suporte espiritual (Fé) “Naquele momento duvidei muito de minha fé”

Prioridades referidas por 56 pais de crianças que faleceram em três UTIP 
dos Estados Unidos - MEYER et al. Pediatr 2006; 117: 649-657
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Entrevista com pais de 34 crianças que faleceram em 2 duas UTIs (LSV= 50%). 

Intervalo mínimo de 6 meses. Agendamento telefônico. 

 Revisão do caso com o médico assistente  (15 – 30 min)

 Entrevista semiestruturada com pesquisadora – (gravação)

√ Momento do óbito

√ Participação na decisão

√ Retornar ao hospital

√ Participar em estudo sobre morte em UTIP

Percepção dos pais em relação à morte de seus filhos em UTIP. 
Abib G, Piva J, Lago P et al. 2010 – agosto (PPG-PUCRS) 
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Despedida impessoal e 
sem privacidade.

[...] a gente teve que ser rápido depois que ele faleceu 
[...] ...teve que correr bastante porque tinha um horário 
pra cumprir (U121).

[...]descer num corredor cheio de canos e na frente de 
dois carrinhos de sujeira... [...] quem morre sai junto com 
a sujeira do hospital? Isso pra mim foi a gota d’água 
(U114)

[...] a gente passou com o corpo dele pela sala dos 
médicos... Acho que as pessoas não estavam 
envolvidas ..... Tinha gente rindo,... [...] pra quem ta 
vivendo o oposto de uma risada é uma coisa 
chocante (U222).

Ambiente hostil e 
sentimento de 
desvalorização.

Percepção dos pais em relação à morte de seus filhos em UTIP. 
Abib G, Piva J, Lago P et al. 2010 – agosto (PPG-PUCRS)

1 – O MOMENTO DA MORTE



UTIP-HSL

Presença da Família no momento do óbito....

Porto Alegre (2005) 14% (Lago P, Piva J, et al. J Pediatr (Rio J.) 2005; 81: 111)

South Europe (2004) 46% (Devictor DJ, et al. PCCM 2004;5:211-215)

Detroit (2000) 65% (Meert KL, et al. PCCM 2000;1:179-185)

North Europe (2004) 69% (Devictor DJ, et al. PCCM 2004;5:211-215)

Pittsburgh (2004) 74% (Zawistowski CA et al. PCCM 2004;5:216-23)

Toronto (2002) 76 % (Garros DL, et al, Pediatrics 2003;112:2371)

Cuidado centrado na Família
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Impessoal e excesso de 
tecnologia.

Ele tava cheio dos aparelhos ainda.[...] Eu acho 
que isso, pelo menos, eles podiam mudar.[...] ...se 
ele não tivesse com aquele tubo, eu podia ter 
pego ele pela última vez.... [...] ..depois quando 
eu fui ver ele de novo, ele já tava lá embaixo 
enrolado num monte de panos (U111).

Percepção dos pais em relação à morte de seus filhos em UTIP. 
Abib G, Piva J, Lago P et al. 2010 – agosto (PPG-PUCRS)

1 – O MOMENTO DA MORTE
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Distanciamento da equipe 
médica e dificuldade de 
comunicação no momento 
da morte.

Elas entravam na sala e saíam como se a gente não 
existisse e no dia do óbito foi igual. ... disseram que 
não tinha mais o que fazer,... Saíram dali e na porta 
ela falou para a amiga que ia ficar com “aquele” 
anel! [...] Cadê os médicos para dar apoio? (U114).

Proximidade com a equipe 
de enfermagem.

[...] as enfermeiras que estavam lá, muito queridas, me 
atenderam, me ajudaram, e foi um momento difícil, na 
hora... Mas o atendimento delas foi o que mais me 
ajudou... (U113).

Percepção dos pais em relação à morte de seus filhos em UTIP. 
Abib G, Piva J, Lago P et al. 2010 – agosto (PPG-PUCRS)

1 – O MOMENTO DA MORTE
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Forgoing Life Sustaining or Death Prolonging Therapy in the PICU. 
Devictor D et al. Ped Clin North Am in (June 2008).

Parents make

the decision

Physicians make 

the decision

No decision

is made

Parents and 

physicians

share the decision

Physician´s autonomy

Parents’

autonomy

Nurses

Decision Making process
Shared-decision model
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17 nurses caring 17 children in the last 24 hours of life were interviewed

 The 17 children were not reanimated (NoCPR)

√ 30 % of nurses referred an active participation in the decision 

making process. 

√ Even not participating actively in the EOL  decision, 80% of 

nurses approved the medical decision of limiting vital support.

Nurse´s Participation in the decision making process of children dying in 
the PICU. Nilson C, Piva J, Lago P et al. 
(2010 Under Evaluation – Crit Care Nurses)
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Nurse´s Participation in the decision making process of children dying in 
the PICU. Nilson C, Piva J, Lago P et al. 
(2010 Under Evaluation – Crit Care Nurses)
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Ho KM et al. The involvement of intensive care nurses in end-of-life decisions: a nationwide survey. Int Care Med 2005;31:668-73

EOL decisions: Role of Critical Care Nurses
Mono or Multi disciplinary?

Participação no processo decisório Enfermeiras de UTI (n=611)
26,4% Pediatr ou Neo

Todo o tempo 66 (10,8%)

Maior parte do tempo 226 (37,0%)

Ocasionalmente 250 (40,9%)

Nunca se envolve 69 (11,3%)
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Participação condicionada às 
decisões prévias tomadas 
pela equipe de saúde... 
PATERNALISMO (!?)

...[...] Me explicaram o porquê e perguntaram se eu
tinha alguma objeção. Na verdade não
perguntaram, me falaram o que ia ser feito, porque
era o melhor para ele (U121).

...[...] Pra mim eles não perguntaram, mas pra ela
acredito que perguntaram, mas,... se não
perguntaram nada de errado eles fizeram (U123).

...[...] tudo o que foi decidido, me foi comunicado,
mas eu não participei (U114).

Percepção dos pais em relação à morte de seus filhos em UTIP. 
Abib G, Piva J, Lago P et al. 2010 – agosto (PPG-PUCRS)

2 – PARTICIPAÇÃO NA DECISÃO DE FINAL DE VIDA
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Eu achei importante porque tinha umas
coisas que eu tava em dúvida, que eu queria
conversar...foi ótimo ... muito importante,..
[...] acho que assim ele acompanhou tudo e
nos ouviu, .... Esclareceu todas as dúvidas
que a gente tinha (U212).

Foi bom, achei bom sim [...] a minha 
mulher é muito quieta, ela não é de falar 
muito [...] .., a gente nunca conversou 
sobre isso ...(U121).

É sofrido lembrar tudo aquilo de novo. Mas, 
tem o ponto positivo, porque para superar 
essa fase tem que enfrentar de frente essas 
coisas [...] tinha muitas dúvidas ali eu não 
conseguiria sobreviver sem esclarecer. Seria 
muito difícil (U215).

Percepção dos pais em relação à morte de seus filhos em UTIP. 
Abib G, Piva J, Lago P et al. 2010 – agosto (PPG-PUCRS)

3) – RETORNAR AO HOSPITAL E REDISCUTIR O CASO
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Figura 1: Representação ilustrativa das ações paliativas em pediatria relacionadas com o 
prognóstico da doença até o momento do óbito. Observe que mesmo após a morte, ações 
paliativas são empreendidas no sentido de dar suporte aquela família (PIVA, 2010).

Interação de Cuidados Paliativos na Evolução da Doença
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Satisfação por serem 
escutados e pela 
possibilidade de desabafar 
suas angústias e opiniões

De repente tu te sente assim: ‘não, não sou mais um 
número, tive atenção, alguém  me ouviu’. Acho que é 
positivo esse trabalho. Acho que sempre quando a 
gente busca melhorar alguma coisa é positivo em 
tudo na vida da gente, faz um balanço (U212).

Acho que uma coisa legal que também esclarece e 
pode ajudar outras pessoas (U222).

A gente cria uma coragem […] E se for preciso, a
gente vem de novo. Não tem problema (U227).

Percepção dos pais em relação à morte de seus filhos em UTIP. 
Abib G, Piva J, Lago P et al. 2010 – agosto (PPG-PUCRS)

4) – RETORNAR AO HOSPITAL E PARTICIPAR DA PESQUISA
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[...]até foi feito no momento adequado porque ... se fosse 

me perguntar isso um mês, dois meses depois do que 

aconteceu acho que eu não ia estar preparado 

emocionalmente pra responder. 

Acho que o prazo que vocês deram foi suficiente (U222)

Eu acho que se tivessem me convidado antes, eu teria 

vindo também. Se teria me convidado depois, eu 

também teria vindo[...] Mas foi positivo eu ter vindo 

aqui agora (U124).

Tempo adequado para a 
rediscussão do caso e 
participação na pesquisa

Percepção dos pais em relação à morte de seus filhos em UTIP. 
Abib G, Piva J, Lago P et al. 2010 – agosto (PPG-PUCRS)

4) – RETORNAR AO HOSPITAL E PARTICIPAR DA PESQUISA
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Obrigado pela atenção!!


