Folha de Dados

ICPCN é a única associação de caridade internacional dedicada a
garantir aos 21 milhões de crianças em todo o mundo que sofrem
doenças limitantes ou ameaçantes da vida, o direito a receber
cuidados paliativos.

A Rede Internacional
de Cuidados
Paliativos pediátricos é uma rede global de
organizações e indivíduos que trabalham
na área de cuidados paliativos para
crianças.
Afirmamos
a
necessidade
de
reconhecimento e respeito aos cuidados
paliativos pediátricos como uma única
disciplina dentro dos sistemas de saúde
e fornecidos por profissionais qualificados
e altamente treinados, para todas as
crianças que sofrem doenças limitantes ou
ameaçantes da vida e de suas famílias,
independentemente da onde eles vivem
no mundo
Nós promover o conceito de que o
cuidado de bebês, crianças, adolescentes
e jovens que enfrentam a perspectiva
de vida limitada deverá incluir serviços,
terapias e medicamentos que reduzem
a dor e sofrimento e cobrindo todas as
necessidades físicas, sociais, emocionais,
e do desenvolvimento espiritual, bem
como suas famílias, permitindo a melhor
qualidade de vida possível.

As principais áreas em que a
organização atua incluem:

• Comunicação
• Promoção / Defesa
• Investigação
• Educação
• Apoio e desenvolvimento

Nossa visão

“Atingir globalmente a melhor
qualidade de vida e cuidados
para crianças e jovens
com doenças limitantes,
suas famílias e cuidadores,
por meio de redes sociais,
promoção, informação,
educação e pesquisa.”

Filiação

ICPCN oferece a filiação
livre para pessoas
que trabalham ou
são voluntários
em serviços de
cuidados paliativos
ou serviços
relacionados, e
livre adesão a
organizações que
prestam cuidados
paliativos para crianças.
Em nosso site você pode encontrar um
diretório internacional e mapeamento dos
serviços de cuidados paliativos.

Coordenar e desenvolver pesquisas relevantes
para o desenvolvimento global das questões de
cuidados paliativos pediátricos.
Oferecemos cursos online livres e módulos
de aprendizagem em formação em cuidados
paliativos
pediátricos,
patrocinado
pela
Universidade de Gales do Sul e disponível em
8 linguas.
Enriquecer á experiência em cuidados paliativos
pediátricos em países em desenvolvimento,
através de nossos especialistas para dar
formação presencial sobre os princípios
básicos de cuidados paliativos pediátricos. São
oferecidos cursos sobre “Treinar o treinador”
quando necessário.

Actividades

Fornecer apoio estratégico e materiais para os
indivíduos e organizações que querem começar
com serviços de cuidados paliativos pediátricos
localmente e ajudar a aconselhar sobre a
integração dos sistemas nacionais de saúde.

facilitar compartilhar inovações, recursos e
resultados da investigação.

Promover os cuidados paliativos pediátricos nos
Estados membros da Organização Mundial da
Saúde (OMS).

Oferecer oportunidades para redes locais,
regionais e internacionais para os nossos
membros.

Nós administramos um site atualizado que
fornece uma ampla fonte de informações
relevantes sobre questões internacionais dos
cuidados paliativos pediátricos.
Publicamos a edição internacional de ehospice
pediátrica - um aplicativo gratuito e site- que
fornece notícias, comentários e análises sobre
hospice, cuidados paliativos, e cuidados no final
da vida.
Desenvolver e publicar as fontes e artigos
relevantes para a comunidade internacional de
tópicos de cuidados paliativos pediátricos.

Representar cuidados paliativos pediátricos em
muitos fóruns internacionais, incluindo o Grupo
Consultivo Técnico em Cuidados Paliativos e
Cuidados ao Longo Prazo, da OMS; o Grupo
de Trabalho sobre Proteção Social, Cuidados
e Apoio da ONU e do Grupo de Trabalho da
Interagencia Regional para a África do Sul e
Oriental.
Celebrar Congressos Bianuais em países em
desenvolvimento para promover o crescimento
e avanço dos cuidados paliativos pediátricos na
região.

Definição de Cuidados Paliativos Pediátricos
da OMS
Os Cuidados Paliativos Pediátricos representam, embora
intimamente relacionados aos cuidados paliativos para
adultos, um campo especial. A definição da OMS de cuidados
paliativos para crianças e suas famílias é a seguinte; princípios
que se aplicam a outras doenças crônicas pediátricas (OMS,
1998a):
Os Cuidados Paliativos Pediátricos são um cuidado ativo total
do corpo, mente e espírito da criança e também envolvem
a família. Tem inicio quando a doença é diagnosticada, e
continua independentemente de haver ou não a criança
recebido tratamento direto para a doença subjacente. Os
profissionais de saúde devem avaliar e aliviar o sofrimento
físico, psicológico e social da criança. Os Cuidados Paliativos
eficaces requer uma abordagem multidisciplinar ampla
que inclui famílias e de uso dos recursos disponíveis da
comunidade; Eles podem ser implementados com sucesso,
mesmo que os recursos sejam limitados. Eles podem ser
fornecidos em instituições de ensino superior, centros de
saúde da comunidade e até mesmo em casa.
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Principais Termos e Definições
Cuidados paliativos pediátricos
Os Cuidados Paliativos Pediátricos são um
foco ativo e total de atendimento, abrangendo
os elementos físicos, emocionais, sociais e
espirituais. Eles se concentrar em melhorar
a qualidade de vida da criança e acompanhar
toda a família e inclui a gestão de sintomas de
angústia, alivio e cuidados desde o diagnóstico
até a morte e luto.

alivio especializados, cuidados terminais e de
emergência , suporte por telefone as 24 horas
por dia, ajuda prática, conselhos e informação
e apoio no luto para todos os membros da
família.

Acompanhamento no Luto
O luto geralmente começa no momento do
diagnóstico, de modo que o suporte tem de
ser oferecido ao longo da doença. Isto inclui
CondicCondições de risco de vida
a necessidade de apoio contínuo e intensivo
As condições que ameaçam a vida são aquelas para toda a família durante o tempo da morte
para os quais pode haver uma cura, mas pode
da criança e posteriormente.
falhar, como acontece com as crianças que
sofrem de câncer. Não inclui crianças que
têm uma remissão prolongada ou que tenham Cuidado basado en domicilio
alcançado um tempo de tratamento curativo No âmbito dos cuidados paliativos, os cuidados
domiciliários são um termo comumente usado
bem sucedido.
para descrever um serviço que fornece cuidados
paliativos especializados e práticos dentro do
Condições limitantes / condições de
ambiente de casa, trabalhando em parceria
encurtamento da vida
Condições limitantes
ou condições de com os pais e familiares. Fornece cuidados de
encurtamento de vida são aquelas para as enfermagem especializada, juntamente com
quais não há esperança razoável de cura e que outros elementos de cuidados paliativos.
as crianças ou jovens podem morrer. Algumas
destas condições podem causar deterioração Cuidados Paliativos Perinatais
progressiva que, gradualmente, pode tornar a Os Cuidados Paliativos Perinatais são o
criança dependente de seus pais ou cuidadores. suporte oferecido aos pais que descobrem
durante a gravidez que seu bebê tem condições
que limitam a sua vida. Para aqueles pais que
Fim de vida
A fase de “fim de vida” termina com a morte. decidiram continuar a gravidez, este apoio é
Definir o seu início é variável de acordo com a fornecido a partir do momento do diagnóstico,
criança ou jovem considerado individualmente e durante todo o nascimento e morte do bebê.
Os Cuidados Paliativos Perinatais ajudam aos
a abordagem médica.
pais a abraçar a vida que pode ter o bebê
antes e após o nascimento.
Cuidado do fim da vida
O cuidado do fim da vida está centralizado
em a preparação para uma morte precoce e a Cuidados Paliativos Neonatais
dos cuidados de
gestão da última etapa de uma condição médica São o planejamento
de terminalidade. Isto inclui o cuidado em torno suporte para a vida e fim da vida de um bebê
do momento da morte e imediatamente depois. recém-nascido e sua família quando ele é
Para identificar e atender às necessidades de diagnosticado com uma condição limitante da
cuidados paliativos e apoio tanto para o paciente vida. Os Cuidados paliativos neonatais são
como para sua família durante a última fase da normalmente fornecidos nas Unidades de
vida e de luto. Ele inclui gestão da dor e outros Terapia Intensiva Neonatal (UTIN).
sintomas e prestação de apoio psicológico,
social, espiritual e prático.
Transição
Transição é o termo usado quando a criança
Hospice para Niños
Um hospice para crianças é uma organização está se movendo desde a infância até a idade
que presta cuidados paliativos para a criança ou adulta. A transferência dos serviços prestados
jovem que sofre condições que limitam a vida e nesta etapa tem que ser bem planejados e
suas famílias. O seu objetivo visa atender todas assegurar a perturbação mínima possível para
as necessidades físicas, emocionais, sociais e o menino e sua família.
espirituais através de uma gama de serviços,
incluindo cuidados paliativos, cuidados de

Saiba mais sobre nosso trabalho no nosso site:

www.icpcn.org
Mantenha-se informado sobre os cuidados paliativos pediátricos em todo o
mundo através da edição internacional do ehospice:

www.ehospice.org
Os cursos de e-learning do ICPCN estão disponíveis em 8 linguas, incluindo
Português:

www.elearnicpcn.org
Contacte-nos através do email:

info@icpcn.org

