
 

 
 

CUIDADOS PALIATIVOS: PORQUE EU IMPORTO 
 
 

Mensagens Chave 

 



 
Mensagens principais da campanha 
 
Ouça as pessoas diretamente afetadas por doenças graves. 
Apoiar pessoas com doenças sérias a exigirem cuidados paliativos de qualidade 
para todos, como parte da Cobertura Universal de Saúde 
Todos, em todos os lugares, devem receber os cuidados de que precisam quando 
enfrentam doenças graves. 
 

Mensagens-chave - porque eu importo 
● Escute pessoas com experiência direta de doença grave ao discutir 

cuidados individuais e planejar políticas de saúde. 
● Pessoas diretamente afetadas por doenças sérias também devem ser 

incluídas nos serviços de cuidados paliativos e ações  de reivindicação. 
● Pessoas com experiência direta de doença grave são uma parte vital da 

solução e devem ser incluídas e envolvidas em mudanças positivas para 
melhorar o acesso a serviços de cuidados paliativos de qualidade em todo 
o mundo. 

● As pessoas que sofrem de doença grave são tão importantes quanto 
aquelas que não apresentam problemas de saúde. 

● Obter cuidados de saúde apropriados é um direito humano básico e deve 
fazer parte de todos os programas de CUS. 

● Os governos devem distribuir equitativamente serviços de saúde, incluindo 
cuidados paliativos para todas as pessoas, incluindo pessoas idosas e 
crianças. 

● Com base no princípio de "não deixar ninguém para trás", os cuidados 
paliativos são uma abordagem holística essencial para alcançar o 
desenvolvimento sustentável para todos. 

● Cuidados paliativos são essenciais para alcançar e manter uma ótima 
qualidade de vida, então por que há acesso limitado? 

● Todas as pessoas merecem a melhor qualidade de vida possível. 
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● Todas as pessoas merecem excelente controle da dor e dos sintomas. 
● Todos os profissionais de saúde, assistentes sociais e profissionais de 

saúde aliados devem ser treinados em cuidados paliativos. 
● Os profissionais de saúde devem aprender sobre cuidados paliativos, 

praticar cuidados paliativos e manter valores e princípios de cuidados 
paliativos em seu trabalho. 

● Todas as pessoas com deficiência devem ter acesso a cuidados paliativos. 
● Hospices e prestadores de cuidados paliativos devem ter assistência 

financeira para prestar cuidados paliativos a todos que dela necessitam. 
● Cuidados paliativos são assuntos de todos. 

 

Mensagens-chave - O que importa para mim 
● Pessoas com doença grave devem ser tratadas com igual respeito àquelas 

que não precisam de cuidados paliativos 
● As pessoas que sofrem de doenças graves devem ser respeitadas e 

capacitadas para atuar igualmente na sociedade 
● As pessoas que sofrem de doença grave devem receber cuidados, como 

alívio da dor, e devem ser capazes de se envolver o máximo possível na 
vida. 

● As pessoas que sofrem de doenças graves devem ter as suas 
necessidades psicológicas e espirituais apoiadas - bem como as suas 
necessidades físicas - para funcionarem de forma digna e ponderada. 

● Envolva as equipes de cuidados paliativos em um estágio inicial no cuidado 
às pessoas com doenças que limitam a vida. 

● Devemos erradicar o estigma associado ao HIV e às doenças crônicas, 
como o câncer, para que todas as pessoas possam viver uma vida plena e 
digna, independentemente do seu estado de saúde. 

● Os governos devem disponibilizar os cuidados paliativos para todos como 
parte da cobertura universal de saúde. 
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Mensagens-chave - Por que os cuidados paliativos são 
importantes para mim? 

● Com os cuidados paliativos, as pessoas são apoiadas para viver com boa 
qualidade de vida no contexto das dificuldades de saúde. 

● O cuidado paliativo permite que pessoas com doenças graves atuem da 
forma mais completa possível. 

● O cuidado paliativo visa gerenciar a dor e otimizar a atividade diária 
● Os cuidados paliativos abordam não apenas os efeitos da doença, mas 

também os efeitos colaterais dos medicamentos. 
● O cuidado paliativo ajuda a combater o isolamento social e o estigma. 
● Cuidados paliativos são sobre viver, não morrer! 
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