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NOTA À IMPRENSA 

 

APCP promove campanha enquadrada no Dia Mundial dos Cuidados Paliativos que 

se celebra a 9 de outubro 

 

Ao longo das últimas décadas a Organização Mundial da Saúde tem, sistematicamente, reforçado 

a urgência do desenvolvimento dos Cuidados Paliativos. No passado dia 5 de outubro, foi tornado 

público mais um documento que sistematiza um conjunto de medidas e recursos para tomadas de 

decisão estratégicas para este tipo de cuidados, dando orientações claras e mostrando a 

evidência que suporta claramente a urgência do investimento, sem o qual está em causa a 

qualidade dos cuidados de saúde prestados a todos os que enfrentam uma doença grave/crónica 

e suas famílias.  

Se hoje Portugal não oferece resposta a mais de 70% das pessoas com necessidades paliativas, 

é preciso ter em conta que a expectativa é que as necessidades dupliquem em 2060 (estimando-

se mais de 140 mil portugueses apresentem necessidades paliativas em 2060). 

Outubro tornou-se no mês para celebrar e sensibilizar para a importância do acesso a Cuidados 

Paliativos. 

Este ano, a WHPCA (Wold Hospice and Palliative Care Aliance) definiu como objetivo da 

comemoração do Dia Mundial, o reforço da mensagem sobre a importância do acesso a Cuidados 

Paliativos por todos os que precisam destes cuidados, sob o mote "Leave no-one behind - equity 

in access to palliative care" 

O Dia Mundial dos Cuidados Paliativos acontece no próximo dia 9 de outubro e a Associação 

Portuguesa de Cuidados Paliativos associa-se a esta celebração promovendo uma campanha que 

visa sensibilizar todas as pessoas, através de mensagens positivas, reforçando a importância 

deste tipo de cuidados na vida de TODOS. 

#PORQUE TODOS IMPORTAM é o mote deste ano, onde se pretende enaltecer o trabalho de 

todos os profissionais que se dedicam aos Cuidados Paliativos, de cada equipa, cada cuidador, 

cada doente. 

Nesta campanha, alertamos para o ainda escasso acesso a esta área especializada dos cuidados 

de saúde - em cerca de 70 000 adultos com necessidades paliativas, apenas 20 000 foram 
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acompanhados por uma equipa de cuidados paliativos, em cerca de 8000 crianças com 

necessidades paliativas, apenas cerca de 800 tiveram acesso a Cuidados Paliativos (estimativas 

utilizadas no PEDCP 2019-2020 e dados da ACSS sobre a produtividade das equipas de cuidados 

paliativos). 

Queremos, sobretudo, fomentar uma reflexão forte e consequente entre os cidadãos, decisores e 

profissionais sobre a importância e urgência de garantir acesso a equipas de cuidados paliativos a 

cada pessoa que tem a sua vida marcada por uma doença grave que condicionadora sofrimento e 

dependência e sua família. Falamos de equipas de profissionais de saúde especializados nas 

áreas que se focam na qualidade de vida, conforto, segurança, dignidade, tomada de decisão 

informada e atempada sobre a forma como se lida com a doença e o seu impacto na vida. 

A par de tratamentos focados na doença, cada doente tem direito a tratamentos especializados 

focados na pessoa e na sua família. 

Por isso surge o apelo a Todos pelos Cuidados Paliativos!  

Porque Todos os Doentes Importam 

Porque Todos os Cuidadores Importam 

Porque Todos os Contextos Importam 

Porque Todas as Fases Importam 

Porque Todas as Idades Importam 

Porque Todos os Lugares Importam 

Porque Todas as Etapas importam 

Porque Todos os Momentos Importam 

Porque Todos Importam 

 

 

Para mais informações, por favor, contacte: 

divulgacao@apcp.com.pt  

 

Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos 

Sede: Serviço de Cuidados Paliativos  

Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E.P.E. 

Rua Dr. António Bernardino de Almeida 

4200-072 Porto 

Email: secretariado@apcp.com.pt 

Website: www.apcp.com.pt 
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