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Posicionamento da ANCP 
 

A Academia Nacional de Cuidados Paliativos, na condição de principal entidade de 

representação multiprofissional da prática paliativa no Brasil, tendo como compromisso o 

desenvolvimento e o reconhecimento desta prática como campo de conhecimento científico e área 

de atuação profissional, aprovou em Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 22 de 

novembro de 2018, em Belo Horizonte, um novo estatuto. 

A atual diretoria da ANCP, empossada em 10 de janeiro de 2019, vem seguindo o novo 

estatuto e atuando para implementá-lo, especialmente no quesito da formação de Academias 

Estaduais de Cuidados Paliativos. 

Diante de dificuldades observadas na organização de eventos estaduais sobre Cuidados 

Paliativos organizados pela ANCP, assim como ausência de regulamentação sobre parâmetros de 

criação e atuação das futuras Academias Estaduais de Cuidados Paliativos, a diretoria da ANCP 

considera necessária a realização de uma atualização de partes do novo Estatuto. Para isso foi 

formado um Comitê de Reforma do Estatuto, com a participação de membros da diretoria atual da 

ANCP e associados adimplentes com experiência em organização estatutária. 

Segue o nome dos membros do Comitê de Reforma do Estatuto, 

- André Filipe Junqueira dos Santos 

- Erika Aguiar Lara Pereira 

- Mirlane Guimaraes de Melo Cardoso 

- Neulanio Francisco de Oliveira 

- Rodrigo Kappel Castilho 

- Rudval Souza da Silva 

 

O comitê irá elaborar propostas de alteração do novo estatuto e após parecer de consultoria 

jurídica com expertise na área, publicara no site da ANCP as propostas, que serão discutidas em nova 

Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em São Paulo, durante o II Congresso Paulista de 

Cuidados Paliativos, no dia 29 de novembro de 2019, sexta-feira às 18h30, nas dependências  do  

Frei Caneca Shopping e Convention Center Ltda, sediada na Rua Frei Caneca, 569, São Paulo, SP  

 

Atenciosamente, 

Academia Nacional de Cuidados Paliativos 
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