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A IMPORTÂNCIA DO
PLANO AVANÇADO DE
CUIDADO PARA
PACIENTES
DIAGNOSTICADOS
COM DEMÊNCIA
01

O Cuidado Centrado na Criança consiste em
uma nova abordagem de cuidados em saúde
década, cada vez mais notoriedade. Essa nova

De acordo com a Organização Mundial da
Saúde – OMS, o número de pessoas com
demência no mundo é estimado em 35,6
milhões. Esse número dobrará até 2030 e
será mais que o triplo em 2050 [1]. [...]
O Plano Avançado de Cuidado – PAC, foi
recomendado em uma recente pesquisa
[2], como uma ferramenta apropriada
para os pacientes com demência, uma
vez que estimula a conversa sobre
cenários de doenças específicos de
demência e pode resolver efetivamente
entre

Por Kalline Eler

pediátricos que tem ganhado, na última

Por Nelma Melgaço

inconsistências

A ABORDAGEM DO
CUIDADO CENTRADO NA
CRIANÇA
02

as

Diretivas

Antecipadas e o comportamento observado do paciente; enfatiza a autonomia
pessoal e relacional; pode ser geralmente adaptado aos estilos da toma-

forma de prover cuidados para o paciente
criança originou-se a partir da constatação de
que as crianças ainda ocupam um papel
secundário

e

não

são

envolvidas

no

planejamento ou nas decisões relativas aos
seus cuidados e, mesmo quando expressam
um desejo de envolvimento, não recebem
suporte para concretizá-lo (1). [...]
Assim, reconhece a criança enquanto titular
de direitos que se aplicam aos cuidados em
saúde, especialmente, seu direito humano de
participar de todas as etapas do cuidado e do
processo

de

prescindível

tomada
para

de

garantir

decisão,

im-

que

suas

necessidades sejam de fato atendidas e suas
preferências consideradas pelos profissionais
de saúde(1) (2).

da de decisão apoiada e às necessidades
das pessoas idosas.
[1] Organização Mundial da Saúde. Demência. Uma prioridade de
saúde

pública.

Disponível

em:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/75263/97892415644
58_eng.pdf;jsessionid=17929C21%20B89C7132E24C60BCF84F1506?
%20Sequence%20=%201 . Acesso em: 03 maio 2021.

[1] Coyne I, Hallström I, Söderbäck M. Reframing the focus from a family-

[2] BOSISIO, Francesca; STERIE, Anca; TRUCHARD, Eve R; et al.

centred to a child-centred care approach for children’s healthcare. J Child

Implementing advance care planning in dementia care: results and

Heal Care. 2016;20(4):494–502.

insights from a pilot interventional trial. PREPRINT (Version 1) available

[2] Coyne I, Holmström I, Söderbäck M. Centeredness in Healthcare: A

at

Concept Synthesis of Family-centered Care, Person-centered Care and

Research

Square.

13

April

2021.

Disponível

em:

[https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-383522/v1] Acesso em: 02 Maio. 2021
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Child-centered Care. J Pediatr Nurs. 2018;42:45–56.
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ATENÇÃO
INTEGRADA PARA AS
PESSOAS IDOSAS
04

DIA 5 DE MAIO DIA MUNDIAL DA
HIGIENIZAÇÃO DAS
MÃOS E A QUALIDADE E
SEGURANÇA DO
PACIENTE
03

Por Irene Fulgêncio

A estratégia Atenção Integrada para as
Pessoas Idosas, foi desenvolvida pela
Organização Mundial da Saúde (OMS)[1]
para atender tanto as necessidades em
saúde, quanto as demandas de uma
sociedade que envelhece rapidamente e
com expectativa de vida cada vez maior.
À medida que a população envelhece, há
uma necessidade iminente de desenvolver

Por Mariana Menegaz

novas

abordagens

integrais

que

O Dia mundial da Higienização das mãos

abarquem intervenções para evitar a

foi instituído, pela Organização Mundial da

perda

Saúde (OMS), no ano de 2009, sendo

promover o envelhecimento ativo e

celebrado no dia 05 de maio de cada ano.

saudável e apoiar os profissionais de saúde

A Campanha possui o slogan “Segundos

[2].

salvam

mãos”

O plano de cuidados personalizados

(“Seconds save lives. Clean your hands”).

consiste em uma abordagem que se

Através

OMS

afasta dos métodos tradicionais centrados

(Organização Mundial da Saúde), objetiva

na doença, assim, é importante que os

demonstrar que a higienização das mãos

profissionais de saúde envolvam a pessoa

possui relação direta com a redução de

idosa na tomada de decisões acerca dos

infecções associadas aos cuidados de

seus próprios cuidados e, desta forma,

saúde e segurança do paciente. [1].

compreenda

De acordo com a Campanha, é realizada a

necessidades, valores, e preferências [3].

convocação de todos, em especial dos

[1] Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. Genebra:

profissionais de saúde, para que ocorra

int/iris/handle/10665/186466, consultado em 2 de abril de 2019.

vidas.
da

Higienize
campanha,

suas
a

uma ação eficaz de higienização das mãos.
[1] Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do
Paciente (SOBRASP). Dia Mundial de Higienização das Mãos.
Disponível

em:

https://www.sobrasp.org.br/post/dia-mundial-de-

higieniza%C3%A7%C3%A3o-das-m%C3%A3os. Acesso em: 11 mai.
2021.

MAIO 2021

da

capacidade

e

intrínseca

respeite

as

e

suas

Organização Mundial da Saúde (OMS); 2015 (https://apps.who.
[2] American Geriatrics Society 2015 Beers Criteria Update Expert
Panel. American Geriatrics Society 2015 updated Beers criteria for
potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr
Soc. 2015;63(11):2227-46. doi: 10.1111/jgs.13702.
[3] Dispositivos y tecnologías de apoyo a las personas con
discapacidad. Genebra: OMS; sem data (https://www.who.int/
disabilities/technology/es/, consultado em 1º de maio de 2019)
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LANÇAMENTO:

GUIA DE TOMADA DE
DECISÃO
COMPARTILHADA
PARA PACIENTE

Desejamos que o
Guia de Tomada de Decisão
Compartilhada para Paciente
seja amplamente compartilhado
por vocês!

É com grande alegria que o IBDPAC
compartilha o lançamento do Folheto
Informativo de Tomada de Decisão
Compartilhada para Paciente.
O

Folheto

Informativo

tem

como

objetivo divulgar a Tomada de Decisão
Compartilhada para Paciente.
A Tomada de Decisão Compartilhada é
um dos pilares do Cuidado Centrado no
Paciente, ao promover a autonomia
pessoal

do

paciente

no

encontro

clínico.
Pensando nisso, o IBDPAC elaborou um
Folheto Informativo sobre a temática
para auxiliar os pacientes na provisão
de um cuidado em saúde que tenha
como premissa o respeito suas às
preferências e necessidades.

MAIO 2021

Faço o download gratuito do Guia
de Tomada de Decisão
Compartilhada para Paciente no
site
www.ibdpac.com.br
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CURSOS E EVENTOS

CURSO DE FORMAÇÃO EM DIREITO DO
PACIENTE
No mês de maio, o IBDPAC promoveu o lançamento da primeira edição do Curso de Formação
em Direito do Paciente.
Este Curso é único e exclusivo no Brasil e foi desenvolvido por professores doutores, mestres e
especialistas, visando prover conhecimentos teórico-práticos sobre os direitos dos pacientes
para pacientes e familiares, profissionais de saúde e profissionais do direito.
Dentre os temas abordados, estão: Autonomia e Dignidade Humana do Paciente, Cuidado
Centrado no Paciente, Direito ao Consentimento Informado, Direito de não ser Discriminado,
Direito de Participar da Tomada de Decisão, Direito de Apresentar Queixa e Direito à Reparação,
Direito à recusa de tratamento e procedimento, Diretivas Antecipadas, Planos Avançado de
Cuidados, entre outros.

Caso você tenha interesse, a segunda edição do Curso de Formação em Direito do Paciente
ocorrerá em setembro de 2021.
Faça sua pré-inscrição no nosso site, www.ibdpac.com.br, e receba, em agosto, um e-mail com
todas as informações relativas ao Curso e à inscrição.

MAIO 2021
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CURSOS E EVENTOS
Durante o mês de maio, o IBDPAC
promoveu e participou de eventos que
contaram com a participação de
profissionais da saúde e do direito:
XI Fórum Nacional Oncoguia - Câncer:
Por mais equidade, empatia e justiça:
A Diretora Executiva do IBDPAC, Aline
Albuquerque, juntamente com Luciana
Holtz,

presidente

Carolina

do

Navarrete,

Oncoguia,
advogada

Ana
e

coordenadora do programa de saúde do
IDEC, e André Santos, gerente de dados e
RWE do Oncoguia, participaram do Fórum

Webinar: Diretivas Antecipadas
e Cartão de Crise em Saúde
Mental:
O webinar contou com a participação dos
convidados
Eduardo
Vasconcelos,
psicólogo, cientista político, professor
aposentado da UFRJ e militante
antimanicomial,
e
Luciana
Musse,
advogada,
professora
universitária,
pesquisadora, doutora e mestre em Direito,
graduada em Direito e Psicologia,
juntamente com as Diretoras do IBDPAC,
Nelma Melgaço e Thatiana Ayres:

abordando o tema: Direitos dos Pacientes
com Câncer e os Desafios de Garanti-los na
Prática:

Acesse o canal do IBDPAC , no Youtube,
para assistir os vídeos disponíveis.
Acesse nosso site para ler todos os artigos,
na íntegra.
Acompanhe nosso site e redes sociais para mais informações sobre os próximos cursos e
eventos!

IBDPAC
Endereço: Golden Office, SGAS 915, Bloco A, sala 305,
Brasília, DF
Telefone: (61) 98358-3454
E-mail: contato@ibdpac.com.br
Site: www.ibdpac.com.br
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