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PROGRAMA DE ACÇÃO PARA A DIRECÇÃO DO COLÉGIO DE 
ANATOMIA PATOLÓGICA DA ORDEM DOS MÉDICOS 

 

Caros Colegas, 
 
Após um período em que a nossa Especialidade parecia votada a um declínio inexorável, 
têm-se acumulado nos últimos anos os sinais de esperança e de progresso, que são bem 
visíveis, por exemplo, pelo incremento da capacidade de recrutarmos Internos e de estes 
finalizarem com êxito o seu programa formativo. Paradoxalmente, nunca pareceu tão difícil 
recrutar jovens Especialistas que permitam aos Serviços e Laboratórios dar resposta às 
crescentes solicitações, em quantidade e qualidade de trabalho. Simultaneamente, os novos 
desafios ao nível da definição das nossas atribuições, dos nossos métodos de trabalho, 
tecnologias inovadoras e formas de organização, têm de implicar uma análise cuidada e 
uma reflexão profunda sobre o caminho que em conjunto, como Especialidade Médica, 
queremos percorrer e que objectivos definir para a nossa evolução profissional. 
O Colégio de Especialidade de Anatomia Patológica da Ordem dos Médicos (CEAPOM) é, na 
sua génese e constituição, um órgão consultivo do Conselho Nacional Executivo, com 
capacidade de acção limitada. Contudo, a sua influência poderá ultrapassar a mera 
representação consultiva se todos conseguirmos contribuir para o desenvolvimento da 
nossa Especialidade, através da participação activa na elaboração, discussão, aprovação e 
implementação das normas que regulam a nossa actividade profissional. 
O nosso propósito é precisamente esse: transformar o CEAPOM num fórum de participação 
de todos os Anatomopatologistas portugueses, com capacidade de verdadeiro diálogo, 
auscultando os seus membros, trabalhando as informações e promovendo o 
reconhecimento das instituições e dos nossos pares. As tecnologias da informação actuais 
proporcionam oportunidades únicas para a comunicação entre nós, permitindo uma 
discussão e participação amplas por todos os interessados. A direcção do CEAPOM deve ser 
o catalisador dessa discussão e participação, sem dogmas ou reservas mentais, prestando o 
serviço de representar os Colegas da Especialidade e de lhes dar voz perante as estruturas 
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executivas da Ordem dos Médicos. É precisamente isso que nos propomos fazer com esta 
candidatura, esperando dos Colegas o voto de confiança no trabalho que pretendemos 
desenvolver e cujos pontos principais expomos seguidamente, de forma resumida. 
 
Programa de acção 
 
A nossa proposta foi elaborada com base numa definição clara e sucinta dos temas que nos 
pareceram mais relevantes no contexto actual da nossa Especialidade e da enumeração das 
acções que pretendemos tomar nesse contexto, para que a nossa actuação possa vir a ser 
facilmente escrutinada pelos Colegas: 
 
1. Volume de trabalho de diagnóstico / assistencial: é por todos sentido o 

incremento significativo do volume de trabalho diagnóstico ao longo, sobretudo, da 
última década. Esse incremento, que é resultado de múltiplos factores, inclui, não 
apenas, uma variável “número”, mas também uma variável “complexidade”, para além 
da extensão das actividades do Anatomopatologista (e.g., participação activa em 
consulta de grupo multidisciplinar). Embora existam recomendações prévias do 
CEAPOM sobre o volume de trabalho, estas estão desactualizadas face à realidade 
actual e carecem de uma revisão rápida. A elaboração destas normas poderá ter um 
impacto significativo no reconhecimento do nosso esforço de trabalho e proporcionar os 
elementos necessários para, junto das entidades competentes, argumentar a favor da 
necessidade de reforço dos quadros de Especialistas e da sua renovação. Existem 
sistemas implementados em outros países e que poderemos transpor para a nossa 
realidade, com as adaptações que se revelem necessárias. 
 

2. Condições para o exercício das funções: é universalmente reconhecida a 
importância das condições físicas e materiais para o adequado exercício da nossa 
Especialidade. Contudo, em diversos locais, as condições de trabalho não cumprirão as 
exigências adequadas à exposição a riscos biológicos e químicos, entre outros. Neste 
contexto, o CEAPOM, deverá contribuir activamente para a melhoria destas condições, 
através da monitorização da aplicação das normas estabelecidas para as unidades 
funcionais laboratoriais de Anatomia Patológica em instituições públicas e privadas, 
quer no que respeita a instalações / condições de trabalho, quer a recursos humanos. 

 
3.  Qualidade e Boas Práticas: no âmbito das suas atribuições, o CEAPOM deve 

promover activamente a adopção e/ou reforço da implementação de mecanismos de 
controlo de qualidade interno e de avaliação externa de qualidade, com vista à 
preservação das boas práticas laboratoriais. Este objectivo deve ser atingido através do 
diálogo com os intervenientes no processo, dando espaço à diversidade e respondendo 
às especificidades de cada Serviço/Laboratório. Em vez da imposição de um sistema 
dogmático em que os utilizadores são coagidos a adaptar-se ao fornecedor, deverá ser 
promovido o reconhecimento de todos os sistemas de qualidade cumpridores de 
normas internacionalmente reconhecidas, deixando a cada Serviço/Laboratório a 
liberdade de optar pelo que melhor se ajusta à sua realidade. 
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4. Internato Médico: o modo de funcionamento do Internato Médico de Anatomia 

Patológica e da sua avaliação são determinantes para o sucesso da nossa 
Especialidade, para a captação de novos Médicos Internos e para a sua manutenção ao 
longo do Internato. Assim, urge monitorizar a aplicação do mais recente programa 
formativo em Anatomia Patológica, em diálogo com os Serviços e, sobretudo, com os 
Formadores, procurando minorar os potenciais problemas e realçar os pontos positivos. 
No que concerne ao Exame final de avaliação torna-se imprescindível tornar claro e 
transparente a forma de nomeação dos júris, dando lugar à participação de elementos 
com diversidade de visão e opinião baseados na experiência e mérito profissional 
reconhecidos, cumprindo as determinações quanto à representatividade das várias 
secções regionais da Ordem dos Médicos. Em nome da transparência, é de primordial 
importância elaborar um modelo único e uniforme de grelha de avaliação, que seja 
oficial e do conhecimento geral, permitindo aos Internos preparar adequadamente o 
seu percurso formativo, transmitindo a necessária sensação de igualdade de 
oportunidades na avaliação. 

 
5. Âmbito funcional e delegação de competências: O CEAPOM deve activamente 

pugnar pelo cumprimento das determinações relativas ao exercício de 
responsabilidades profissionais. Esta atitude pressupõe a existência de normas claras, 
expressivas e consensuais, sobre a delegação de competências em outros profissionais, 
particularmente os Técnicos de Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica. Sem se 
imiscuir na regulamentação de outros grupos profissionais, o CEAPOM deve, contudo, 
determinar as normas para o exercício de actos médicos próprios do 
Anatomopatologista por parte de outros profissionais, pois quem delega a competência 
é responsável pela forma como este processo se desenvolve. Na actualidade existem 
acções de formação devidamente estruturadas e de qualidade reconhecida que 
conferem a outros profissionais de saúde a capacidade de neles serem delegadas 
algumas das funções do Anatomopatologista. Assim, entendemos que o CEAPOM deve 
ser proactivo na elaboração do perfil de competências desses profissionais e na 
definição das exigências de formação que os tornem aptos ao exercício das mesmas. 
 

6. Novas tecnologias de trabalho: recentemente, o incremento da capacidade de 
digitalização da imagem em Anatomia Patológica, fez nascer a área da Patologia Digital. 
Esta deve ser entendida como um desafio e uma oportunidade e não uma panaceia 
para todas as limitações actuais do exercício da Anatomia Patológica e, muito menos, 
como um mecanismo de substituição do Anatomopatologista. É, na realidade, uma 
nova ferramenta de trabalho que requer utilização de acordo com normativos 
adequados. Neste contexto, torna-se prioritário finalizar o processo de regulamentação 
desta actividade, que motivou uma das assembleias gerais do CEAP mais concorridas e 
participadas de sempre. Volvidos quase dois anos, não se observam quaisquer 
desenvolvimentos num processo que foi claro e transparente. É obrigação da direcção 
do CEAROM dar sequência à opinião maioritária dos membros do Colégio, 
independentemente das opiniões e posições pessoais sobre a matéria. A direcção do 
CEAPOM representa todos os Anatomopatologistas e não apenas os próprios membros 
da direcção. 
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7. Fórum da Especialidade de Anatomia Patológica: para impedir que a nossa 

Especialidade retorne ao passado recente, é imprescindível a realização de uma 
discussão e reflexão sobre o que será a prática futura da Anatomia Patológica. Nesta 
discussão todos devemos tomar parte activa, cabendo ao CEAPOM e às Sociedades 
Científicas da nossa área (Sociedade Portuguesa de Anatomia Patológica e Sociedade 
Portuguesa de Citologia) liderar a organização de um Fórum da Especialidade, onde 
possamos debater desde o ensino universitário, à formação profissional em contexto de 
Internato e à formação contínua após a especialização. É necessário congregar a 
experiência e o conhecimento de todos os que trabalham nestes diversos domínios para 
elaborar um documento estratégico que corporize a nossa visão da Anatomia 
Patológica, permitindo que, uma vez mais, possamos tomar a liderança na definição do 
nosso futuro como Especialidade. 

 
Os temas relevantes para a Especialidade de Anatomia Patológica não se esgotam nos 
enumerados previamente, pelo que o contributo de todos será determinante para que o 
CEAPOM seja sentido como algo “nosso” e não dos “outros”.  
 
Apelamos, assim, à participação de todos neste acto eleitoral, independentemente das 
escolhas que possam fazer, para que a nossa Especialidade possa sair reforçada através do 
empenho e interesse de todos os Anatomopatologistas. 
 
Saudações cordiais, 
 

Augusta Cipriano (Secção Regional do Centro) 

Helena Garcia (Secção Regional do Centro) 

Hermínia Pereira (Secção Regional do Sul) 

Isabel Andrade (Secção Regional do Sul) 

Rui Henrique (Secção Regional do Norte) 
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