
Associação Internacional de 
Cuidados Paliativos e Hospice  
para Animais

Junte-se à IAAHPC
Cuidados Paliativos e Hospice para 
animais são áreas que mudam e evoluem a 
cada dia!

Dos  
nossos associados:

“ “

“ “

Ser membro da IAAHPC é um recurso valioso. 
Somos profissionais que pensamos da mesma forma, 
com o objetivo não só de promover o conceito de 
hospice, como também de educar profissionais da área 
veterinária e as famílias dos animais. Há inúmeras 
alternativas disponíveis para as famílias que estão 
passando por essa jornada final com seu querido pet. 
As oportunidades de networking são extraordinárias.

Sarit Dhupa, BVSC, DACVS & 
Vivianne Villanueva – Proprietários do

Into the Sunset Pet Transition Center

Fazer parte da IAAHPC me ajudou a aprender a 
melhor comunicar os benefícios do hospice aos 
responsáveis pelos animais e a obter as informações e 
os recursos necessários para oferecer cuidados de final 
de vida mais abrangentes, tanto aos pacientes quanto 
às suas famílias.

Kerry Malak – Conselheira certificada da 
Association for Pet Loss and Bereavement (APLB)  

e gerente da Clínica Veterinária Wauwatosa  
(WI, EUA)

O que é 
Hospice para 
Animais?
Hospice para animais são cuidados que atendem 
às necessidades dos pacientes e de suas famílias no 
estágio final de vida do pet. O hospice para animais 
segue os moldes do hospice humano e envolve todos 
os aspectos de tratamento de apoio como home care, 
alívio da dor (cuidado paliativo) e suporte para o 
paciente terminal. 

Quando a medicina veterinária não tem como 
oferecer a cura, os pacientes de hospice podem ter 
uma expectativa de vida que varia de semanas a meses. 

Uma equipe de hospice veterinário trabalha em 
conjunto para criar um plano de cuidados com 
tratamentos focados em qualidade de vida e transição 
para a finitude (seja por eutanásia ou morte natural).

Neste trabalho conjunto, a equipe de hospice 
veterinário pode minimizar a dor do paciente e 
amenizar seu sofrimento. Finalmente, a equipe está 
apta a direcionar a família no caminho do final da 
vida do animal até a superação da perda.

A IAAHPC dedica-se a promover conhecimento e 
desenvolver diretrizes com relação aos cuidados voltados 
para o conforto dos animais de estimação à medida que 
se aproximam do final de suas vidas.

Para mais informações:

www.iaahpc.org
membership@iaahpc.org

O Programa de Certificação em Cuidados Paliativos e Hospice 
para Animais (AHPC) oferece créditos de educação continuada 
aprovados pelo RACE (Registry of Approved Continuing 
Education, da American Association of Veterinary State Boards) 
nos Estados Unidos. Email: ahpcprogram@iaahpc.org.

Seja um  
Pioneiro na Área 
de Hospice 

(cuidados para pacientes terminais)

IAAHPC.org



Programa de Certificação em 
Cuidados Paliativos e Hospice 

para Animais (AHPC) 

Cuidados paliativos e hospice para animais são campos 
emergentes que vêm ganhando um rápido respeito 
e reconhecimento entre os profissionais da medicina 
veterinária assim como do público em geral. A IAAHPC 
está na vanguarda desse trabalho interdisciplinar.

Além de oferecer benefícios individuais aos seus associados, 
a IAAHPC conduz ações de suporte e de relações públicas 
que promovem a comunidade de hospice como um 
todo. A IAAHPC também firma parcerias com outras 
organizações e comunidades veterinárias.

Junte-se à IAAHPC para ter a oportunidade única de 
desenvolver esta especialidade e aumentar a compreensão 
sobre hospice entre as famílias dos animais e os 
profissionais de saúde.

A filiação é destinada a veterinários, assistentes sociais, 
profissionais de saúde mental e de apoio ao luto, e a todos 

os interessados em 
cuidados paliativos e 
de final de vida para 

animais.

Seja um pioneiro em cuidados paliativos e 
hospice para animais! 

Os benefícios para membros incluem:
• Acesso a um rede mundial de especialistas da área
• Networking regional e internacional, e oportunidades 

de parcerias
• Orientação para implementar práticas de hospice em 

seus serviços
• Gratuidade e desconto em aulas de educação 

continuada e webinars mensais
• Desconto na taxa de inscrição para a Conferência Anual 

da IAAHPC
• E-newsletter mensal - IAAHPC News & Notes
• Kit de ferramentas de marketing para Hospice (modelos 

de prospectos, press releases, página do Facebook, 
orientação para planos de marketing/RP...e mais!)

• Acesso à seção do website exclusiva para membros 
• Relações Públicas e ativismo em prol da profissão
• Website de referência/suporte para compartilhar com 

as famílias que busquem informações sobre como 
proceder na fase final de vida de seus pets

• Programa de Certificação em Cuidados Paliativos e 
Hospice para Animais (há pré-requisitos aplicáveis para 
inscrição) 

• Novo Certificado para Assistentes Sociais, um programa 
de educação continuada de 61 horas aprovado pela 
Associação Nacional dos Assistentes Sociais, EUA 
(National Association of Social Workers – NASW)

    Filie-se online: IAAHPC.org 

O Programa de Certificação em Cuidados 
Paliativos e Hospice para Animais 

é um programa de educação continuada aprovado pelo 
RACE (Registry of Approved Continuing Education, da 
American Association of Veterinary State Boards, EUA) de 
aproximadamente 100 horas, que certifica seus alunos em 
cuidados paliativos e hospice para animais. O programa 
tem início com um panorama geral dos conceitos 
fundamentais e, em seu desenvolvimento, são abordados os 
desafios específicos dos cuidados médico-veterinários, dos 
cuidados de enfermagem e da assistência dos cuidadores 
segundo o modelo de hospice para animais.
O programa tem cinco módulos:
quatro online e um presencial, em formato flexível. Os 
módulos online são compostos de palestras transmitidas via 
streaming e podem ser concluídos no ritmo de cada aluno. 
O módulo presencial é realizado durante a Conferência 
anual da IAAHPC, quando os alunos participam de uma 
aula de habilidades avançadas de comunicação e de um 
laboratório de técnicas avançadas de eutanásia. 
Alunos do Programa de Certificação em Cuidados 
Paliativos e Hospice para Animais se qualificam para 
a denominação Certified Hospice and Palliative Care 
Veterinarian - CHPV (Veterinário Certificado em 
Cuidados Paliativos e Hospice), endossada pela IAAHPC. 
Os requisitos para a obtenção da CHPV são:
• veterinários formados com, no mínimo, três anos de 

experiência
• concluir todos os cinco módulos do Programa de 

Certificação
• ser aprovado no exame online
• ter aprovados os relatórios de casos de hospice revisados 

por colegas
Inscrições e informações adicionais: 
As aulas tem início em junho. Para mais informações sobre 
o Programa de Certificação em Cuidados Paliativos e 
Hospice para Animais, acesse www.iaahpc.org/certification.

Entre em contato pelo e-mail:   
ahpcprogram@IAAHPC.org

www.IAAHPC.org 

Filie-se  
hoje à IAAHPC!

Um campo emergente!

Veterinários  ................. $125 

Clínicas – a partir de $275 para 
3 membros

Assistentes Sociais & 
Profissionais de Saúde  .. $125

Estudantes (de medicina 
veterinária, saúde mental ou 
serviço social) – GRATUITO

Profissionais de apoio ao luto 
e provedores de serviços de 
cremação/sepultamento . $69 

Idosos/Aposentados (acima de 
60 anos) ........................ $69

Extras:  
Círculos de Negócios ......$75


