2. DECLARAÇÃO MÉDICA DE APTIDÃO FÍSICA
Levamos Força, Esperança e Alegria a crianças com
doenças de risco, através da realização dos seus desejos
Lista médica
O objectivo desta lista é fornecer ao médico uma lista das enfermidades que levam a que uma criança seja
eventualmente contemplada com a realização de um desejo. As crianças com enfermidades ou condições
médicas não incluídas nesta lista podem igualmente ser consideradas pelos seus médicos, devendo cada
caso ser avaliado individualmente.
CARDIOLOGIA
Todas as condições de insuficiência cardíaca ou cianose
persistente, como por exemplo:

Cardiomiopatia dilatada e insuficiência cardíaca

Lesões Cardíacas Congénitas Debilitantes e não
corrigíveis com Insuficiência Cardíaca Congestiva ou
cianose
 Síndroma de Eisenmenger (hipertensão pulmonar
grave devido a lesão cardíaca congénita)
 Pacientes transplantados de coração anterior a
cirurgia, complicações com a cirurgia ou rejeições.
GASTROINTESTINAL
 Atresia Biliar Congénita
 Síndrome do intestino curto grave
 Insuficiência hepática terminal,
 Pacientes transplantados de fígado, intestino,
pâncreas, anterior a cirurgia, complicações com
cirurgia, ou rejeições

IMUNODEFICIÊNCIA
 Imunodeficiências congénitas com conhecidas
limitações na esperança média de vida; ou que
requeiram transplantes de medula óssea
 Síndroma de Imunodeficiência Adquirida (Infecção
HIV com sintomas e/ou imunossupressão
significativa)

ENFERMIDADES METABÓLICAS
Enfermidades metabólicas como exemplo:



Diabetes Mellitus instável e associada a
complicações inerentes a esta patologia



Doença de Gaucher com envolvimento neurológico
progressivo e outras situações semelhantes


HEMATOLOGIA
Doenças crónicas que requerem transfusões ou outra
terapia crónica, como por exemplo:
 Anemia Aplástica (de Fanconi e Idiopática)
 Talassemia major
 Doença Falciforme ou Anemia falciforme com
complicações (cardíacas, renais)

PULMONAR




Fibrose Quistica Grave
Bronquiectasia Grave
Pacientes transplantados de pulmão, anterior a
cirurgia, complicações com cirurgia, ou rejeições

RENAL

Insuficiência Renal terminal

Pacientes transplantados renal anterior a cirurgia,
complicações com cirurgia ou rejeições.
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NEUROLOGIA
 Qualquer tumor cerebral ou na coluna vertebral
 Qualquer condição neurológica progressiva ou
degenerativa
 Qualquer miopatia progressiva ou degenerativa tal
como distrofia muscular, Duchenne ou outro tipo
 Qualquer malformação congénita grave, como por
exemplo síndrome de Apert´s.
 Epilepsia grave, intratável, ou estado de mal
epiléptico recorrente
TRAUMA
 Queimadura Grave – queimaduras de 3º grau,
afectando mais de 30% do corpo
 Trauma multisistemico, com lesões permanentes
ONCOLOGIA
Todos os tipos de cancro com severo impacto na
qualidade de vida da criança, como exemplo:
 Todos os tipos de leucemia aguda e crónica, que
requerem quimioterapia
 Todos os pacientes com tumores sólidos metastáticos
 Todos os pacientes com tumores cerebrais malignos
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