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Cuidados Paliativos
nas Políticas
Públicas: da 
regulamentação à
implementação



Políticas Públicas

As políticas públicas, por definição, são conjuntos de

programas, ações e decisões tomadas pelos governos

nacional, estadual ou municipal que afetam a todos os

cidadãos, de todas as escolaridades, independente de

sexo, cor, religião ou classe social. A política pública

deve ser construída a partir da participação direta ou

indireta da sociedade civil, visando assegurar um

direto a determinado serviço, ação ou programa. No

Brasil, o direto à saúde é viabilizado por meio do

Sistema Único de Saúde (SUS) que deverá ser universal,
integral e gratuito.



Para quem????
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Art. 1º Dispor sobre as diretrizes para a organização dos cuidados 
paliativos, à luz dos cuidados continuados integrados, no âmbito 
Sistema Único de Saúde (SUS).

Parágrafo único. Os cuidados paliativos deverão fazer parte dos 
cuidados continuados integrados ofertados no âmbito da RAS.

Art. 2º Cuidados paliativos consistem na assistência promovida por 
uma equipe multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de 
vida do paciente e seus familiares, diante de uma doença que ameace 
a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação 
precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas 
físicos, sociais, psicológicos e espirituais

Parágrafo único: Será elegível para cuidados paliativos toda pessoa 
afetada por uma doença que ameace a vida, seja aguda ou crônica, a 
partir do diagnóstico desta condição
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Equipes 

registradas em 
CP Pediátricos
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Onde 
estamos...

Onde 
queremos 
chegar...



METAS:

1. Controle de sintomas, principalmente da dor

2. Acesso aos serviços de saúde, nas diferentes
modalidades de diagnóstico e tratamento, 
especialmente aos medicamentos adequados
ao seu plano de cuidados

3. Suporte emocional/psicológico para 
pacientes, familiares e equipes

4. Unidades de diferentes níveis de 
complexidade, com estrutura adequada para 
atender à criança em CP

5. Política ampla e inclusiva da criança no que 
diz respeito às suas peculiaridades na atenção à
saúde, independente do caráter curativo ou
não da doença
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