
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Os Cuidados Paliativos Pediátricos estão a progredir no mundo lusófono! 
 
O mês de março de 2021 ficará na história dos Cuidados Paliativos Pediátricos, pois 
marca o início de uma colaboração entre os dois maiores países de língua oficial 
portuguesa, Portugal e Brasil.  
 
Esta iniciativa foi uma ideia da Drª Esther Ferreira, uma reumatologista pediátrica com 
interesse especial em Cuidados Paliativos Pediátricos e que é uma das fundadoras da  
Rede Brasileira de Cuidados Paliativos Pediátricos. A Drª Esther abordou a Drª Ana 
Lacerda, que desde 2013 tem coordenado o Grupo de Apoio à Pediatria da Associação 
Portuguesa de Cuidados Paliativos e o Grupo de Trabalho de Cuidados Continuados e 
Paliativos da Sociedade Portuguesa de Pediatria.  
 
A ideia foi acolhida entusiasticamente, e logo se criou o Grupo Lusófono de Cuidados 
Paliativos Pediátricos (GLCPP), já que pretende a inclusão dos outros países de 
língua oficial portuguesa. A Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) 
representa cerca de 270 milhões de pessoas espalhadas pela Europa, América do Sul, 
Ásia, África Sub-Sahariana e Oceânia. Atualmente tem nove Estados-membros (Angola, 
Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé 
e Príncipe, Timor-Leste) e 19 observadores associados (www.cplp.org). 
 
Esta colaboração é especialmente relevante, pois na última atualização (2019) feita pela 
International Children’s Palliative Care Network dos níveis de provisão de Cuidados 
Paliativos Pediátricos a nível mundial apenas o Brasil (nível 3 – evidência de provisão 
localizada e disponibilidade de formação) e Portugal (nível 4 – evidência de provisão 
generalizada, com formação disponível e planos para o desenvolvimento de serviços e 
integração nos cuidados de saúde) apresentavam atividade. Todos os outros países se 
encontram no nível 1 (sem provisão reconhecida).  
 
A primeira ação do GLCPP vai ter lugar no sábado dia 1 de maio de 2021 – um webinar 
de 90 minutos para apresentar a Rede Brasileira e discutir as experiências nacionais bo 
desenvolvimento de Cuidados Paliativos Pediátricos (inscrição gratuita: 
https://forms.gle/H6eX45TW8e8jeYYMA).  
 
O Grupo espera continuar a colaborar através da organiaçao de reuniões periódicas, 
simpósios, webinares, discussões de casos, e ainda o desenvolvimento e/ou tradução e 
adaptação de instrumentos para uso clínico ou investigacional – mantenham-se atentos 
aos futuros eventos e notícias! 
 
Estamos todos muito animados e ansiosos por trabalharmos juntos e melhorarmos a 
qualidade de vida das crianças com necessidades paliativas no mundo lusófono!  
 
Se quiser juntar-se a nós e fazer parte da nossa lista, por favor envie-nos um email! 
 
 
Ana & Esther  
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