
 

 

A Declaração de Dublin, Irlanda 

 

Sobreviver a um cancro na infância pode ser o desafio de uma vida, 

independentemente do enquadramento geográfico, religioso, étnico, financeiro ou 

cultural. Nós, rede global de sobreviventes do CCI, pedimos a todos os médicos, 

profissionais de saúde, psicólogos e técnicos de serviços sociais, assim como a todos os 

directa e indirectamente envolvidos na temática, que reconheçam os desafios e as 

necessidades dos sobreviventes. 

Os sobreviventes de um cancro na infância podem vir a desenvolver efeitos 

tardios na sua saúde quer física, quer emocional ou psíquica, com um impacto sério nas 

suas vidas. Por isso, o acompanhamento multidisciplinar de longo prazo é essencial. 

Pedimos que sejam criadas clinicas de seguimento nas quais os sobreviventes 

tenham acesso a um “follow-up” personalizado. 

Pedimos que exista mais investigação relativamente aos efeitos tardios de um 

cancro em idade pediátrica, para que os serviços de apoio aos sobreviventes possam 

melhorar. 

A passagem menos cuidada dos cuidados pediátricos para os cuidados de 

adultos pode resultar numa falta de conhecimento e compreensão do impacto e das 

consequências de ter tido um cancro na infância para os profissionais de saúde 

envolvidos. É essencial, portanto, que estes profissionais de saúde compreendam bem 

as necessidades dos sobreviventes de um cancro pediátrico. 

Queremos a divulgação e partilha do nosso historial médico, bem como dos 

riscos potenciais para a nossa saúde, quer no presente, quer no futuro. 



Salientamos a importância de um apoio psicossocial empático e de confiança, 

quer durante quer após os tratamentos. Pedimos a todos os envolvidos no nosso 

acompanhamento de longo prazo que sejam acessíveis e honestos connosco, e que 

encarem as nossas questões com seriedade. 

Nalguns países os sobreviventes são estigmatizados e sujeitos a discriminação. 

Pedimos oportunidades iguais, e que estas incluam, nomeadamente, a 

educação, o emprego e os seguros. 

Embora o cancro seja uma das principais causas de morte na infância em todo 

o mundo, é importante que a opinião pública perceba que o cancro na infância é 

frequentemente curável, e que a população de sobreviventes cresce globalmente todos 

os anos. 

Incitamos-vos a trabalhar connosco na sensibilização da sociedade em geral, de 

forma a eliminar os mitos e os equívocos relacionados com o cancro pediátrico. 

Com o suporte e o empenho de todos, os sobreviventes de cancro pediátrico 

poderão envolver-se activamente em sociedade e viver plenamente as suas vidas. 

 

Dublin, 18 de Outubro de 2016 


