
 

 
São Paulo, 09 de Agosto de 2019 

 

Posicionamento da ANCP sobre a divulgação de informações incorretas sobre          
Cuidados Paliativos 
 

A Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP), em seu compromisso de           
disseminar e fomentar a busca por conhecimento adequado e embasado em estudos sobre             
Cuidados Paliativos, vem por meio desta manifestar seu posicionamento a respeito da            
divulgação recente de informações equivocadas sobre o que são Cuidados Paliativos. 
 

Com a popularização e crescimento de perfis e canais não jornalísticos em redes             
sociais, buscando disseminar informações sobre diversos assuntos na área de saúde,           
observamos o crescente interesse sobre Cuidados Paliativos, porém notamos que alguns           
estão disseminando informações incorretas. 
 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, Cuidados Paliativos é “uma abordagem           
que melhora a qualidade de vida de pacientes (adultos e crianças) e seus familiares, que               
enfrentam doenças que ameacem a vida. Previne e alivia o sofrimento através da             
identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e outros problemas físicos,            
psíquicos, sócio familiares e espirituais”.  
 

Em relação a pacientes oncológicos, a American Society of Clinical Oncology           
(ASCO) em seu posicionamento oficial publicado em 2017, informa que “Pacientes           
hospitalizados e ambulatoriais com câncer avançado devem receber Cuidados Paliativos          
especializados, precocemente no curso da doença, paralelo ao tratamento oncológico”.  
 

Com base em diversos artigos publicados, de alta qualidade e com forte evidência,             
os Cuidados Paliativos quando aplicados corretamente, promovem o controle de sintomas,           
aumento da sobrevida em algumas doenças e melhoria no uso de recursos em saúde. 
 

Por meio de seus canais e atividades a ANCP busca difundir conhecimento,            
promovendo discussões sobre os diversos assuntos que permeiam o atendimento de           
Cuidados Paliativos. Estando à disposição para colaborar com a divulgação correta das            
boas práticas de Cuidados Paliativos. 
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