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CUIDADOS PALIATIVOS
Os cuidados paliativos visam melhorar a qualidade
de vida dos pacientes (adultos e crianças) que enfrentam um sofrimento grave relacionado com a sua
saúde. Os cuidados paliativos previnem e aliviam o
sofrimento através da identificação precoce, da avaliação adequada e do tratamento da dor e outros
problemas de natureza física, psicossocial ou espiritual [1, 2]. Além do paciente, os cuidados paliativos
também abrangem familiares e cuidadores.
A resolução 67.19 da Assembleia Mundial da Saúde, denominada “Fortalecendo os cuidados paliativos como parte
do tratamento integral ao longo da vida”, enfatiza a necessidade de fortalecer as políticas nacionais de cuidados
paliativos, garantir acesso seguro e efetivo aos medicamentos essenciais para o tratamento da dor e cuidados
paliativos, capacitar todos os profissionais de saúde e integrar cuidados paliativos nos sistemas de saúde existentes, além de descrever as responsabilidades dos Estados
Membros da Organização Mundial da Saúde (OMS) [3].
Os cuidados paliativos são reconhecidos como um componente essencial para obter Cobertura Universal de Saúde [4], o que implica que todas as pessoas tenham acesso
aos serviços de saúde essenciais e de qualidade de que
necessitam (promoção da saúde, prevenção, tratamento,
reabilitação e cuidados paliativos), sem terem que passar
por dificuldades financeiras ao pagarem por eles [5]. A
OMS também enfatiza que os cuidados paliativos oportunos reduzem a hospitalização desnecessária e o uso
excessivo de serviços de saúde [6, 7].
O Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais reconhece o direito de todos ao desfrute
do mais alto padrão atingível de saúde física e mental [8,
9]. Existem sólidas evidências que mostram que os cuidados paliativos precoces podem ter um impacto positivo
no curso da doença e nos resultados nos pacientes. Por
isso devem ser fornecidos a partir do momento do diagnóstico [10].
A Declaração Política da Reunião de Alto Nível da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre prevenção e controle de doenças não transmissíveis reconhece a necessida-

de de melhorar o acesso aos cuidados paliativos [11]. A
declaração também recomenda que os Estados Membros
fortaleçam os sistemas de saúde de maneira abrangente e reconheçam “a importância de promover o empoderamento e a reabilitação de pacientes com doenças
não transmissíveis e os cuidados paliativos para esses
pacientes”. Além disso, a declaração observa a necessidade de que, tendo em conta as circunstâncias internas,
os Estados Membros identifiquem “prioridades nacionais,
aumentando as dotações orçamentárias para enfrentar os
fatores de risco das doenças não transmissíveis e realizem
atividades de vigilância, prevenção, detecção precoce e
tratamento dessas doenças, bem como dispensar atenção e apoio, incluindo cuidados paliativos.“

O DESAFIO
A cada ano, aproximadamente 40 milhões de pessoas precisam de cuidados paliativos, dos quais 78% vivem em países de baixa e média renda [12]. No caso das crianças, 98%
das pessoas que necessitam de cuidados paliativos vivem
em países de baixa e média renda. A OMS estima que apenas 14% dos pacientes em todo o mundo que precisam
receber cuidados paliativos de fato o recebem [13]. A cada
ano na América Latina, com menos de dois serviços de
cuidados paliativos por milhão de habitantes [14], estima-se
que mais de 3,5 milhões de pessoas poderiam se beneficiar
beneficiar de cuidados paliativos e, destes, apenas 1% os
recebe [15].
Na América Latina, poucos países implementaram uma política de cuidados paliativos. Os programas nacionais de
cuidados paliativos estão disponíveis apenas em alguns
países e o reconhecimento oficial de cuidados paliativos
como especialidade e / ou subespecialidade médica é uma
exceção [14]. Além disso, o acesso ao tratamento da dor é
limitado, devido à falta de políticas adequadas, educação
e informação, além dos regulamentos desnecessariamente
restritivos sobre o uso de medicamentos controlados [16].
Para alcançar a Cobertura Universal de Saúde e atingir os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) é importante que os países integrem o alívio da dor e os cuidados
paliativos em seus sistemas de saúde em todos os níveis
(especialmente no nível primário).
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Desde a década de 1990, a OMS propôs uma estratégia de saúde pública que integra os cuidados paliativos no sistema de saúde e enfoca os seguintes
aspectos [17]:
1) Políticas apropriadas (por exemplo, inclusão de cuidados
paliativos no plano nacional de saúde, regulamentos, sistemas de prestação de serviços e financiamento);
2) Disponibilidade e acesso a medicamentos essenciais
para dor e cuidados paliativos (por exemplo, disponibilidade de medicamentos em hospitais, farmácias e centros rurais e políticas de prescrição e distribuição de
medicamentos opioides);
3) Educação para os profissionais de saúde e o público
em geral (por exemplo, inclusão da cadeira de cuidados
paliativos para profissionais de saúde, desenvolvimento
de programas de especialização em cuidados paliativos,
promoção na mídia e na comunidade);
4) Implementação de serviços de assistência em todos os
níveis da sociedade (por exemplo, dotações orçamentárias para desenvolver serviços de cuidados paliativos
em hospitais e centros comunitários, alocação de vagas
em cuidados paliativos e desenvolvimento de programas de atenção domiciliar).

A PLATAFORMA
Para que as estratégias descritas sejam eficazes, os governos e a sociedade civil devem trabalhar de maneira colaborativa e buscar formas de fortalecer o sistema social
de saúde. Com esse objetivo, diversas organizações líderes
em cuidados paliativos uniram forças na plataforma “Cuidados Paliativos: Fortalecendo o Sistema Sócio-Sanitário”
(CP-FeSS).
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A estrutura da plataforma “Cuidados Paliativos: Fortalecimento do Sistema Sócio-Sanitário” (CP-FeSS) é de responsabilidade da Associação Latino-Americana de Cuidados
Paliativos (ALCP). Os parceiros de cooperação da CP-FeSS
2018 são a Federação Latino-Americana de Associações
para o Estudo da Dor (FEDELAT) e a Associação Internacional de Cuidados Paliativos (IAHPC). A Fundação Grünenthal
de Medicina Paliativa é responsável pelo financiamento e
apoio não financeiro (por exemplo, apoio logístico).
O objetivo da plataforma CP-FeSS é:
• Trabalhar em conjunto para que os cuidados paliativos sejam reconhecidos como um componente de cobertura
universal da saúde para pacientes e cuidadores, e parte
integrante dos cuidados ao longo da vida, em todos os níveis do sistema de serviços sociais na América Latina [18].
• Contribuir para a implementação das recomendações do
Relatório da Comissão Lancet, incluindo o alívio da dor e
os cuidados paliativos em políticas e sistemas sociais e
de saúde dos países em todos os níveis.
• Contribuir para a implementação da estratégia de saúde
pública da OMS, para integrar os cuidados paliativos e
alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
bem como oferecer orientação técnica e conhecimento
especializado aos governos e formuladores de políticas.

A REUNIÃO DE ALTO NÍVEL
A plataforma CP-FeSS convidará criadores de políticas nacionais e regionais, reguladores e decisores sobre questões
relacionadas à saúde, com a finalidade de interagir em um
diálogo aberto sobre políticas para melhorar o acesso aos
cuidados paliativos na América Latina.
Na Reunião de Alto Nível serão traduzidas as conclusões
do Relatório da Comissão Lancet (Mitigando o abismo de
acesso em cuidados paliativos e alívio da dor - um imperativo da cobertura universal da saúde [2]) em uma declaração sobre cuidados paliativos na América Latina. Este
documento de política regional será apresentado durante o
próximo Congresso Internacional de Cuidados Paliativos na
América Latina. O objetivo geral da reunião e do documento será o alívio do sofrimento e a melhoria da qualidade de
vida de todos os pacientes com doenças crônicas avançadas e de suas famílias.
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Marco científico:

Asociación Latinoamericana de Cuidados
Paliativos (ALCP)
Domicilio:
Belgrano 141, San Nicolás (2900), Argentina
Domicilio legal:
Av. Díaz Vélez 4565 Piso 6 Dto. A (1405) CABA,
Argentina
Tel/Fax: +54 0336 443 3351
http://cuidadospaliativos.org
alcp.administracion@gmail.com

Federación Latinoamericana de Asociaciones
para el Estudio del Dolor (FEDELAT)
www.fedelat.com
info@fedelat.com

Asociación Internacional de Cuidados de
Hospicio y Paliativos (IAHPC)
5535 Memorial Drive, Suite F - 509
Houston TX 77007-8023
Estados Unidos
Tel: +1 (346) 571-5919
Línea gratuita: +1 (866) 374 2472
Fax: +1 (713) 589 3657
https://hospicecare.com

Financiamiento
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