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AVALIANDO A SATISFAÇÃO DOS FAMILIARES DE IDOSOS DO PROGRAMA DE 
ENFERMAGEM PALIATIVA. Caren de Oliveira Riboldi, Beatriz Regina Lara dos Santos, Martiela 
Ribeiro Torres, Thaís Schossler, Maria Isabel Pinto Coelho Gorini (orient.) (Departamento de 

Enfermagem Médico-Cirúrgica, Escola de Enfermagem, UFRGS). 
Através do Grupo de Estudos, Planejamento e Execução do Cuidado Domiciliar do Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre foi criado o Programa de Enfermagem Paliativa, de cunho assistencial e formado por uma equipe 
multidisciplinar. Este programa é dirigido aos clientes oncológicos que estão em acompanhamento no Serviço da Dor 
e Medicina Paliativa do hospital e visa promover a qualidade de vida, proporcionar uma morte mais tranqüila ao 
cliente e apoiar sua família. O número de casos de câncer aumentam a cada ano no Brasil, constituindo a terceira 
causa morte de doença (INCA, 2002) e apresentando uma grande incidência na população idosa devido fatores 
como: aumento da expectativa de vida e da longevidade e alterações na defesa imunológica do idoso. Este trabalho é 
um estudo quantitativo de caráter descritivo. A população é composta por 25 familiares de clientes com idade igual 
ou superior a 60 anos assistidos pelo programa, que acompanharam o indivíduo até a morte e receberam visita 
domiciliar. As informações das famílias foram obtidas a partir dos registros do programa, sendo realizado um 
agendamento prévio para a coleta de dados que se deu através de um instrumento semi-estruturado mediante visita 
domiciliar. Os princípios éticos foram respeitados de acordo com Goldim (2000). O trabalho está em fase de coleta e 
análise dos dados, sendo que estes serão organizados no software SPSS 9.0 e as associações entre as variáveis 
qualitativas realizadas pelo teste qui-quadrado de Pearson. Este estudo caracteriza-se por uma retrospectiva da 
satisfação dos familiares em relação aos cuidados prestados a um membro da família que vivenciou a terminalidade e 
a morte. Sendo assim, a importância deste estudo consiste em aprimorar o atendimento prestado aos clientes e obter 
subsídios para o aperfeiçoamento dos profissionais que prestam os cuidados às famílias. 
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