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Prefácio 

 

Exmo. Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos 

Professor Doutor José Manuel Silva 

 

Relatório sobre a verificação de idoneidade dos Serviços de Anatomia 

Patológica/2012 

 

Junto remetemos a Vossa Excelência o relatório da visita de idoneidade formativa 

realizada este ano pelo Colégio a que presido. 

Este relatório é novidade. Por razões que a razão desconhece, nunca antes estas 

visitas foram efectuadas, nestes moldes, por nenhuma Direção do Colégio de 

Anatomia Patológica da Ordem dos Médicos. Ficou-se quase sempre pela avaliação 

do preenchimento, pelos respectivos Diretores de Serviço, dos documentos 

enviados pelo CNIM à Direção do Internato Médico do Hospital!  

A elaboração pelo anterior Colégio de um novo documento sobre “Idoneidade 

Formativa em Anatomia Patológica” bem como a publicação de um novo Programa 

de Internato de Anatomia Patológica (Portaria nº 204/2012 de 4 de Julho) lançou-

nos sérias dúvidas que o modelo tradicional fosse apropriado para o atual momento. 

A escassez de tempo que mediou entre o envio dos documentos referidos e a 

necessidade de envio das idoneidades formativas à Ordem dos Médicos colocou-nos 

questões práticas, quer na data das visitas, quer na seleção dos elementos 

avaliadores. Por questões de logística e por independência face aos hospitais do SNS 

decidi eu próprio liderar o processo, chamando a Dra. Evelina Mendonça a 

acompanhar-me em todas as visitas e a Dra. Lígia Prado e Castro em alguns dos 

serviços da zona Sul. 

Na ausência de historial e de “modelo” de visita, a que se associou a condicionante 

de tempo, decidimos estabelecer algumas regras para garantir alguma uniformidade 

e que adiante expomos. Em todas elas tivemos oportunidade de privar a sós com os 
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internos, de modo a, libertos de qualquer constrangimento, pudéssemos ouvir as 

suas sugestões. Só por isso valeu a pena! 

No próximo ano repetiremos todo este processo e iremos melhorá-lo, quer na 

metodologia quer no espaçamento e temporalidade das visitas, até por que as regras 

impostas pelo novo Programa de Internato de Anatomia Patológica assim o 

obrigam! 

Assim peço-lhe que não exija perfeição no mesmo e que tolere o atraso no seu envio 

dado que se trata de uma “premiére”.  Iremos seguramente fazer melhor em 2013. 

Bem haja 

 

 

 

Dr. Pedro Soares de Oliveira 

(Presidente do Colégio de Anatomia Patológica)  
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Sumário e Recomendações 

Sumário da visita de idoneidade formativa: 

1. Há evidente assimetria formativa em relação aos diferentes serviços de 
Anatomia Patológica.  

2. Tal deve-se sobretudo a diferenças na metodologia do modelo 
formativo seguido até agora, deficiente variedade e número em “case-
load” de alguns dos serviços e escassez de recursos humanos médicos. 

3. Com excepção dos serviços dos antigos Hospitais Civis de Lisboa que 
carecem de remodelação, as instalações físicas dos laboratórios em que 
decorre o internato de Anatomia Patológica em Portugal variam entre o 
aceitável e o excelente. 

4. Foram aprovados para efeitos de idoneidade formativa todos os 
serviços visitados, à excepção do serviço de Anatomia Patológica do 
Instituto Português de Oncologia de Coimbra, ao qual, foi retirada a 
idoneidade formativa. 
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Recomendações do Colégio da Especialidade de Anatomia 

Patológica: 

1. Os serviços deverão seguir obrigatoriamente o novo programa de 
internato da especialidade de Anatomia Patológica publicado em Diário 
da República em Julho de 2012. 

2. Para diversificar o “case-load”, permitir vivências diferentes durante o 
internato e cobrir as deficiências em recursos médicos de alguns dos 
serviços, o Colégio recomenda a constituição de Agrupamentos 
Formativos que incorporem diferentes hospitais e serviços. 

3. A produção científica e as actividades ligadas à investigação nos 
diferentes serviços de Anatomia Patológica visitados, salvo raras 
excepções, deverá ser incrementada de modo a que não só se cumpram 
as condições impostas nos critérios de idoneidade formativa 
recentemente aprovados, como se possibilite ao interno o treino 
desejável nessa importante vertente da formação médica. 

4. Os Serviços ou Agrupamentos de serviços que tenham internato da 
especialidade de Anatomia Patológica deverão preparar no espaço 
máximo de 2 anos um “Manual do Internato” onde estejam coligidas 
todas as informações necessárias para o interno. Deve incluir o novo 
programa de internato publicado em DR e entre outras informações 
que os serviços achem por bem incluir, deverá estar a calendarização do 
internato com as rotações e estágios obrigatórios do mesmo. 

5. Foram aprovadas 14 posições de Internato para o ano de 2013 assim 
distribuídas: 6 na Região Sul, 2 na Zona Centro e 6 na Zona Norte. 
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Introdução 

 

Regulamento Geral dos Colégios das Especialidades 

 Art.º 21º - A verificação da idoneidade para a formação bem como a 
avaliação da qualidade são atributos específicos dos Conselhos Directivos 
dos Colégios de Especialidades. 
 

§ 1 - Para efeito do disposto neste artigo, serão formadas comissões de 
verificação de idoneidades, constituídas por dois membros do Colégio, 
designados pelo respectivo Conselho Directivo, de um representante do 
Conselho Regional da respectiva zona e de um representante do 
Conselho Nacional do Médico Interno da respectiva zona. 
 
§ 2 - Para verificação e atribuição de idoneidades é imperativa a 
realização de visitas periódicas aos Serviços ou Unidades. 

 

A Anatomia Patológica tem sido um parente pobre entre as Especialidades Médicas 

nas escolhas pelos candidatos ao Concurso de Especialidades. Tal deve-se a razões 

multi-factoriais que incluem entre outras algum desinvestimento durante a 

formação pré-graduada, aspectos metodológicos únicos da especialidade sentidos 

como pouco atractivos para os médicos (ex. a execução de autópsias), pouco 

mediatismo público da especialidade (a maior parte dos doentes desconhece que o 

diagnóstico que lhe é apresentado pelo clínico é frequentemente da 

responsabilidade de um anatomopatologista), mas sobretudo a um “drop-out” muito 

significativo de internos que abandona a especialidade no final do primeiro ano! 

O presente Colégio da Especialidade de Anatomia Patológica submeteu aos colegas 

da especialidade aquando das eleições realizadas em Novembro de 2011 um 

ambicioso programa eleitoral de que constava uma atenção particular ao Internato 

da Especialidade.  

Não é possível manter o Serviço Nacional de Saúde sem serviços de Anatomia 

Patológica e para estes funcionarem têm que estar munidos de quadros médicos em 

número e qualidade necessários. Sendo uma especialidade charneira e transversal a 

toda a estrutura hospitalar deveríamos em Portugal possuir um número de serviços 

de Anatomia Patológica e de Médicos Anatomopatologistas muito superior ao que 
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actualmente existe. A maior parte dos Hospitais distritais não possui serviços de 

Anatomia Patológica e muitos dos Centrais lutam com grandes problemas de 

recursos humanos. 

Há pois que trabalhar no sentido de solucionar esta situação indesejável. Para isso o 

Colégio anterior trabalhou no sentido de legar ao actual dois documentos de 

profunda relevância: o Documento sobre os Critérios de Idoneidade em Anatomia 

Patológica (aprovado pelo CNE da Ordem em 2011) e o novo Diploma que regula o 

internato da especialidade (publicado em DR em Julho de 2012, já na vigência do 

actual Colégio). 

O passo lógico seguinte era proceder à vistoria dos serviços de Anatomia Patológica, 

como preconizado no Regulamento Geral dos Colégios. Tal foi realizado nos 17 

serviços do País com Internato a decorrer. Três membros do Colégio participaram 

nas mesmas, o Presidente em exercício, Dr. Pedro Oliveira, e as Dra. Maria Evelina 

Mendonça e Dra. Lígia Prado e Castro.  

Foi assim possível ter um panorama nacional da Anatomia Patológica em Portugal, 

avaliar o modo como está a decorrer o internato, perceber as deficiências dos 

serviços bem como discutir com os internos da especialidade as questões que os 

preocupam e ouvir as suas sugestões. 

O presente documento traça um panorama da formação em Anatomia Patológica em 

Portugal.  Descreve sumariamente os diferentes serviços, traça o perfil do seu 

internato e propõe soluções para alguns dos problemas identificados.  Funciona 

como um alicerce sobre o qual futuras visitas mais detalhadas e exigentes irão ser 

realizadas. Com os documentos já citados, estabelece-se como um terceiro patamar 

num caminho que se deseja progressivo e sustentado de melhoria da quantidade 

mas sobretudo da qualidade da Anatomia Patológica portuguesa. 
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Razões subjacentes à Avaliação 

a. Historial prévio 

Apesar de previsto no Regulamento dos Colégios das Especialidades, no caso da 

Anatomia Patológica nunca foi realizada por nenhuma direcção anterior qualquer 

visita ou visitas de idoneidade aos serviços de Anatomia Patológica, nos moldes em 

que a atual foi efetuada. 

Sem historial prévio existente, este documento constitui-se como a base sobre a qual 

outros serão construídos no futuro. 

b. O trabalho do Colégio anterior com elaboração do novo modelo de 
idoneidade formativa em Anatomia Patológica 

Durante a vigência do Colégio anterior dois documentos com especial relevância 

para esta avaliação foram elaborados e aprovados pela Ordem, a seguir 

apresentados: 

Documento sobre os critérios de idoneidade dos Serviços de Anatomia Patológica 

(vide anexos) – aprovado pelo CNE em Janeiro de 2011, estabeleceu um conjunto de 

regras muito bem estruturadas e exigentes que um serviço que se propõe formar 

internos da especialidade tem de cumprir. Elemento precioso, serviu-nos de 

conduta de avaliação nesta ronda de visitas.  

Regulamento Geral do Internato de Anatomia Patológica (vide anexos) – aprovado 

pelo CNE e publicado em DR em Julho de 2012, ao basear-se no programa seguido 

pelo Royal College of Pathology, impõe padrões de excelência e qualidade formativa 

distintos dos que até à presente data têm sido seguidos na maior parte dos serviços 

em Portugal. Constitui-se como a referencia para futuras visitas de idoneidade 

formativa.  
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c. O novo programa de Internato de Anatomia Patológica 

 

Até à presente data o programa de formação seguido pelos diferentes serviços de 

Anatomia Patológica era liberalmente interpretado pela respectiva direcção. Isso 

conduzia a que o interno fosse o espelho do serviço e condicionava discrepâncias 

flagrantes aquando da prestação de provas de saída da especialidade.  

Por outro lado a presente série de visitas efectuada permitiu perceber alguma 

clivagem nacional entre o modelo de sequência formativa seguido no Norte/Centro 

face ao seguido no  Sul do pais. Como só existe um único programa de internato que 

se encontra claramente definido e publicado com força de lei, uma situação destas 

tem de ser corrigida. 

A partir de 2013 o Colégio será rigoroso com os serviços formativos exigindo que as 

regras definidas no novo programa e publicadas no DR sejam correcta e 

uniformemente seguidas em todo o pais. Portugal tem uma dimensão pequena e 

sendo possuidor de um Serviço Nacional de Saúde (local onde a maior parte dos 

Internatos decorre) não são aceitáveis diferenças formativas regionais. Se os EUA e 

Canadá possuidores de uma muito maior dimensão geográfica e de modelos de 

prestação de cuidados de saúde às respectivas populações totalmente opostos 

(maioritariamente privado nos EUA, público em quase exclusividade no Canadá), 

conseguem uma uniformidade quase total nos seus “Residency Programs” não se 

percebe que tal não suceda em Portugal. 

Iremos dedicar o próximo ano ao novo programa de Internato. Trabalharemos com 

as direções dos serviços de Anatomia Patológica de molde a que as novas regras 

sejam implementadas permitindo a que os internos que entram na especialidade em 

2013 tenham uma formação uniforme a nível nacional como preconiza o novo 

diploma.    
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Obtenção dos dados e modelo da visita 

 

O curto espaço de tempo disponível para a avaliação das idoneidades dos serviços, 

de forma a cumprir os prazos do CNIM e, por outro lado, fazê-las sempre com o 

mesmo grupo de elementos do Colégio que possibilitasse uma uniformidade de 

critérios, obrigou obviamente a uma concentração das mesmas com horários 

apertados de modo a incluir o máximo de serviços. 

Para alem disso outra questão importante se colocava: como avaliar a idoneidade do 

Serviço? Embora haja documentação aprovada recentemente sobre os critérios de 

idoneidade dos serviços para prestarem formação em Anatomia Patológica, não há 

ao invés de outros países, normas pré-definidas a que as visitas devam obedecer 

para além das estabelecidas sobre a composição da comissão. 

Pelas razões referidas decidimos estabelecer o seguinte esquema para todas as 

visitas efectuadas:  

1. Duração aproximada de 60 minutos 

2. Nos 20 a 30 minutos iniciais procedia-se à visita das instalações do 

Serviço acompanhado pelo Director do Serviço ou quem o representasse, 

que iria comentando e prestando os esclarecimentos necessários. 

3. Posteriormente o mesmo prestaria os esclarecimentos necessários em 

relação ao documento que o Serviço tinha enviado ao CNIM (cerca de 10 

a 20 minutos). 

4. Por último, os Membros da Comissão de avaliação de idoneidade 

formativa reuniam-se a sós e à porta fechada, com os internos do serviço 

questionando-os sobre os aspectos positivos e negativos do seu 

internato bem como sugestões que tivessem a fazer.  

Este modelo foi utilizado em todos os casos. Embora houvesse receio que o pouco 

tempo disponível por serviço comprometesse o valor da mesma, tal não se verificou 

no nosso entendimento.  
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Contudo, no próximo ano, teremos de as proceder em moldes mais exigentes. O 

regulamento do Internato de Anatomia Patológica recentemente publicado em DR, 

já posteriormente a esta série de visitas, vai obrigar alguns dos serviços visitados a 

alterarem os seus esquemas de formação para os novos internos. 

Assim, iremos repetir as visitas com maior flexibilidade horária e menor 

concentração diária de instituições. Por outro lado, seremos mais inquisitivos quer 

em relação ao relatório de actividades anuais do serviço quer ao desempenho 

evolutivo anual dos internos. 

Iremos debruçarmo-nos sobre o modelo de auditoria usado pelo Accreditation 

Council for Graduate Medical Education em relação aos serviços de Anatomia 

Patológica de modo a estabelecermos futuramente um guião sobre como as visitas 

deverão decorrer. 

Somos de opinião que estas visitas são fundamentais. Beneficiam os doentes, 

protegem os interesses dos internos, melhoram a qualidade do ensino, educação, 

investigação e sobretudo a prática assistencial.  

Ao fazê-las, contribuímos inequivocamente para a melhoria da qualidade da 

Medicina Portuguesa. Ainda mais importante, defendemos a nossa especialidade ao 

preparar melhores Programas de Internato onde os Internos que no futuro nos irão 

substituir,  se possam formar. 
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Visita aos Serviços dos Hospitais da Zona Sul 

 

A visita aos Serviços da Zona Sul decorreu em dois períodos distintos: um no dia 18 

de Maio em que foram visitados o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, Hospital da 

Luz, Hospital Beatriz Ângelo e Hospital Fernando da Fonseca e no dia 30 de Maio em 

que foram visitados os serviços do Centro Hospitalar de Lisboa Central, IPO de 

Lisboa, Hospital Garcia de Orta, Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, Centro 

Hospitalar de Lisboa Norte e Hospital Curry Cabral. Nestas visitas fomos 

acompanhados pela Dra. Catarina Callé como representante dos internos e por 

questões de isenção fizemos questão que a Dra. Lígia Prado e Castro se juntasse à 

equipa de vistoria na primeira série de hospitais dado esta incluir um hospital em 

que os membros do Colégio são parte integrante do serviço. 

Este ano tomámos a liberdade de excluir da visita de vistoria de idoneidade 

formativa os serviços que à partida pela sua dimensão não preenchem condições de 

idoneidade e que não possuem internos: Maternidade Alfredo da Costa, Hospital de 

Cascais, Hospital de Santarém, Hospital de Faro, Hospital Nélio Mendonça do 

Funchal e Hospital Distrital de Santarém. É nossa intenção no próximo ano 

avaliarmos as condições “in loco” desses serviços bem como dos restantes da zona 

Sul não incluídos na listagem que o CNE enviou ao Colégio. Isso permitir-nos-á 

perceber a possibilidade e valor de agregar esses hospitais aos actuais centros de 

formação em Anatomia Patológica do país. 

Foram assim visitados os seguintes serviços pela ordem descrita: 

1) Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 

2) Hospital da Luz, SA 

3) Hospital Beatriz Ângelo, PPP 

4) Hospital Fernando da Fonseca, EPE 

5) Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 

6) Instituto Português de Oncologia de Lisboa de Francisco Gentil, EPE 
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7) Hospital Garcia de Orta, EPE 

8) Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, EPE 

9) Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE 

10) Hospital Curry Cabral, EPE 

 

 

Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE  

 

O Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental agrupa três Hospitais da zona ocidental de 

Lisboa: o Hospital Egas Moniz (onde está centralizado o serviço de anatomia 

patológica), o Hospital de S. Francisco Xavier e o Hospital de Santa Cruz. 

O Serviço foi reestruturado pela Dra. Sância Ramos, actual directora, e compõe-se de 

um Chefe de Serviço e dois Assistentes Hospitalares, 19 técnicos e 4 internos (1º, 3º 

e 5º anos). 

Tem cerca de 13.000 análises de histologia e 6.500 de citologia, e 240 autópsias das 

quais 34 referentes a adultos. Tem um “case-load” variado e inclui áreas muito 

diferenciadas como a patologia cardíaca, neuropatologia, fetopatologia (Centro de 

referencia para o Sul de Portugal) e nefropatologia. A transferência para o Hospital 

Egas Moniz do laboratório de dermatopatologia do Centro de Dermatologia de 

Lisboa da ARS, actualmente sob a direcção da Dra. Isabel Viana, veio acrescentar a 

área da dermatopatologia à lista das já referidas. 

Mantém programa de controle de qualidade e reuniões multidisciplinares com 

vários serviços. Apresenta contudo uma baixa produção cientifica sem publicações 

efectuadas nos últimos dois anos. 

As instalações estão bem estruturadas e a centralização no Hospital Egas Moniz da 

Anatomia Patológica concentrou recursos humanos e técnicos que se reflectiu 

positivamente no Internato. 



  Colégio de Anatomia Patológica   

 

  

15 

O modelo de internato segue nas linhas gerais o actualmente publicado e inclui 

estágios em outras instituições: IPO de Lisboa, Hospital Cuf Descobertas e 

IPATIMUP. 

Conclusão:  

1) O Serviço de Anatomia Patológica do Centro Hospitalar de Lisboa 

Ocidental ultrapassou de maneira inteligente o problema da junção de 

serviços que decorre das fusões hospitalares que têm ultimamente sido 

cada vez mais frequentes. Tem um perfil muito associado a áreas 

especializadas da anatomia patológica e funciona como centro de 

referencia para a fetopatologia no Sul do Pais.  

2) Apesar de grande empenho no Internato e do número razoável de 

internos,  o “case-load” existente aliado ao “under-staffing” característico 

da maior parte dos serviços de Anatomia Patológica desequilibra o 

internato. Reconhecendo isso mesmo, o Serviço decidiu agregar-se com 

os serviços de Anatomia Patológica do Hospital Fernando da Fonseca e 

Hospital da Luz/Hospital Beatriz Ângelo constituindo um Agrupamento 

Formativo de forma a corrigir todas as insuficiências que os mesmos 

isoladamente possam conter. Trata-se de uma experiência piloto que o 

Colégio acompanhará activamente dado que, na nossa opinião, é uma 

das soluções possíveis para inverter o declínio da especialidade em 

Portugal e melhorar a qualidade do próprio internato. 

3) Haverá contudo que investir nas actividades científicas muito 

necessárias para um internato de qualidade . 

 

Hospital da Luz, S.A. 

 

O Serviço de Anatomia Patológica do Hospital da Luz conjuntamente com o do 

Hospital Cuf Descobertas são os únicos serviços existentes no panorama da saúde 

privada em Portugal. De instalação recente (6 anos) e utilizando tecnologia distinta 

da existente na maior parte dos serviços de Anatomia Patológica nacional tem um 

elevado “workload”: cerca de 30.000 exames/ano dos quais 14.000 de citologia 

ginecológica em meio liquido. Dirigido pela Dra. Ana Luísa Catarino associa outro 
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assistente hospitalar graduado em tempo completo e dois chefes de serviço em 

tempo parcial e um assistente hospitalar eventual. 

O “case-load” do serviço é muito variado dado estarem representadas no Hospital da 

Luz todas as especialidades. Dada a diferenciação de alguns dos médicos do serviço 

a patologia da tiroideia, neuroendócrina, uropatologia, citopatologia e 

dermatopatologia constituem-se como áreas de “expertise”.  Tem todas as técnicas 

principais e tem em curso um processo de acreditação. 

Embora orientado preferencialmente para a prática assistencial, o serviço mediante 

um protocolo estabelecido com a Faculdade de Ciências Médicas colabora na 

formação pré-graduada em Anatomia Patológica. Os membros do staff participam 

regularmente em reuniões cientificas nacionais e internacionais com trabalhos 

publicados em colaboração nos últimos 4 anos nas principais revistas da 

especialidade. 

Consciente do benefício que poderá advir da presença de internos da especialidade 

no Hospital da Luz, o serviço decidiu participar conjuntamente com o Centro 

Hospitalar de Lisboa Ocidental, Hospital Fernando da Fonseca e Hospital Beatriz 

Ângelo num Agrupamento Formativo integrado.  

Conclusão:  

1) O Serviço de Anatomia Patológica do Hospital da Luz é um dos principais 

serviços nacionais em termos de “workload” sendo possuidor de tecnologia 

distinta e única a nível nacional. Tem um quadro de recursos humanos 

pequeno mas que participou durante anos em formação de internos tendo 

todos os seus membros sido tutores e orientadores de internato de alguns 

dos assistentes hospitalares juniores. Mantém um interesse nítido em 

actividades formativas ao participar no ensino pré-graduado da Faculdade 

de Ciências Médicas.  

2) Apesar de por si só não reunir a totalidade das condições para provir um 

internato da especialidade, a sua presença num Agrupamento Formativo 

com o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, Hospital Fernando da Fonseca 

e Hospital Beatriz Ângelo valoriza o mesmo, dado trazer recursos humanos, 

técnicos e científicos aos internatos dos dois hospitais públicos que já fazem 

parte da rede formativa nacional. O Colégio, que advoga este modelo 
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integrativo para solucionar alguns dos problemas existentes na 

especialidade, irá acompanhar activamente a evolução deste Agrupamento 

Formativo para verificar da sua validade. 

 

Hospital Beatriz Ângelo, PPP 

 

O Hospital Beatriz Ângelo foi inaugurado este ano acrescentando mais um serviço 

de Anatomia Patológica ao SNS. Tem um regime de gestão de tipo parceria público-

privada sendo comummente designado de “Hospital de Loures” e contém cerca de 

450 camas. 

Integrado num Centro Laboratorial, tem dois Chefes de Serviço, que já exerceram 

previamente funções de direcção, um deles responsável pelo serviço (Dra. Helena 

Oliveira). Possui todas as instalações e técnicas necessárias à prática moderna da 

Anatomia Patológica.  

Apesar de integrado num hospital do SNS, o facto de só este ano ter sido inaugurado 

não permite a existência para já de internos embora tenha dimensão e instalações 

para no futuro possuir internato em várias especialidades. No entanto e tal como 

acima referido para o Hospital da Luz, abraçou a ideia de se constituir em 

Agrupamento Formativo com os restantes serviços já referidos de modo a juntos se 

potencializarem como núcleo formativo 

Conclusão:  

1) O Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Beatriz Ângelo é a mais 

recente aquisição no universo da Anatomia Patológica nacional. Serve 

um Hospital novo e moderno e possui óptimas instalações. Tem nos seus 

recursos médicos pessoas que dirigiram serviços previamente durante 

muitos anos e que participam em actividades formativas pré-graduada 

quer na Universidade da Beira Interior quer na Faculdade de Ciências 

Médicas.   

2) Apesar de por si só não reunir ainda condições para provir um internato 

da especialidade, a sua integração num Agrupamento Formativo com o 

Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, Hospital Fernando da Fonseca e 
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Hospital da Luz valoriza o mesmo dado trazer recursos humanos, 

técnicos e científicos aos internatos dos dois hospitais públicos 

referidos. O Colégio, que advoga este modelo integrativo para solucionar 

alguns dos problemas existentes na especialidade em termos formativos, 

irá acompanhar activamente a evolução deste Agrupamento Formativo 

para verificar da sua validade. 

 

Hospital Fernando da Fonseca, EPE 

 

O Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Fernando da Fonseca é dirigido pela 

Dra. Sofia Loureiro dos Santos e compõe-se de dois Chefes de Serviço e 3 Assistentes 

Hospitalares. Tem um interno em formação no primeiro ano da especialidade. 

Está bem apetrechado tendo todas as valências básicas da especialidade. Tem um 

volume de análises apreciável (cerca de 18.000 casos/ano de histopatologia e 6.000 

casos/ano de citologia predominantemente ginecológica. Em 2011 realizaram-se 96 

autópsias de fetos e 39 de adultos. Tem um programa de controlo da qualidade e 

mantém reuniões temáticas e multidisciplinares quer internas quer com outros 

serviços do hospital. 

Tem uma área de especialização importante em nefropatologia sendo um dos 

poucos hospitais nacionais com Microscopia Electrónica sob a orientação do Dr. 

Samuel Aparício, patologista português que durante muitos anos, até à reforma, 

exerceu a sua actividade no Reino Unido.  

Possui excelentes instalações tendo sido alvo de obras recentes que modernizaram 

toda a área laboratorial técnica que possui das melhores infraestruturas a nível 

nacional. 

Consciente da necessidade de melhorar a formação em Anatomia Patológica, decidiu 

constituir-se com o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, Hospital Beatriz Ângelo e 

Hospital da Luz em Agrupamento Formativo integrado. 

Conclusão:  
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1) O Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Fernando da Fonseca tem 

neste momento um interno em formação. Possui condições para a prática do 

mesmo contudo, a decisão de participar em Agrupamento Formativo vai 

traduzir-se, estamos certos, numa melhoria notável em vários aspectos com 

impacto marcado no internato da especialidade. 

2) O Colégio acompanhará ativamente a evolução deste modelo integrativo de 

internato, avaliando anualmente a sua evolução. Independentemente deste 

facto o Colégio recomenda maior empenho nas actividades científicas 

necessárias para um internato de qualidade. 

 

Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE  

 

O Serviço de Anatomia Patológica do actualmente denominado Centro Hospitalar de 

Lisboa Central (vulgo “Hospital de S. José”) tem sofrido profundas alterações nos 

últimos anos em virtude da fusão entre hospitais com encerramento progressivo e 

junção no serviço do Hospital de S. José dos vários médicos e técnicos dos serviços 

do Hospital dos Capuchos e do Hospital de Santa Marta.  

Para alem das agregações referidas foi recentemente feita a junção ao Centro 

Hospitalar de Lisboa Central da Maternidade Alfredo da Costa e do Hospital Curry 

Cabral pelo que ainda não se sabe se porventura terá consequências idênticas, com 

transferências dos serviços dos respectivos hospitais para S. José. 

A acrescentar a estas alterações as instalações do próprio serviço em S. José 

começam a carecer de intervenções arquitecturais para poderem não só comportar 

todo este acréscimo de pessoal como para responderem às necessidades 

assistenciais.  

O Serviço é dirigido actualmente pelo Dr. Mário Ferraz de Oliveira e conta com 8 

assistentes hospitalares e 24 técnicos. Tem um “case-load” de cerca de 16.000 

casos/ano histologia, 5.000 de citologia e 94 autópsias (78 das quais de adultos). 

Tem reuniões multidisciplinares e formativas internas e algumas publicações em 

revistas internacionais. 
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Tem neste momento 3 internos em formação (1º, 4º e 5º anos) e no programa de 

internato associa estágios de patologia oncológica e citopatologia no total de 5 

meses no IPO de Lisboa. 

Conclusão:  

1) O Serviço de Anatomia Patológica do Centro Hospitalar de Lisboa Central 

espelha um pouco as alterações de concentração administrativa que desde 

há alguns anos o Ministério da Saúde tem vindo a implementar. No caso 

deste hospital isso traduziu-se por preencher as instalações do serviço do 

Hospital de S.José com os recursos humanos, técnicos e materiais 

provenientes dos outros serviços que foram encerrados. Isso condiciona 

inevitavelmente alguma instabilidade no serviço e testa a capacidade prática 

efectiva do mesmo. As recentes alterações acima descritas eventualmente 

poderão agravar esta situação. O Colégio espera que a construção do novo 

Hospital de Todos os Santos se inicie e assim se resolva em parte os 

problemas actuais do serviço com transferência para novas instalações. 

2) Apesar das circunstâncias referidas o serviço tem condições para 

providenciar internato na área da Anatomia Patológica. O Colégio irá 

acompanhar as consequências formativas da recente junção dos dois 

hospitais referidos (Maternidade Alfredo da Costa e Hospital Curry Cabral) 

ao Centro Hospitalar. Um futuro serviço de Anatomia Patológica no Hospital 

de Todos os Santos seria altamente benéfico e a sua existência resolveria 

grande parte dos problemas actualmente existentes. 

 

 

Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco 

Gentil, EPE 

 

O Serviço de Anatomia Patológica do Instituto Português de Oncologia de Francisco 

Gentil de Lisboa afirmou-se ao longo das duas últimas décadas como um dos de 

maior procura pelos futuros especialistas de Anatomia Patológica e de maior 

actividade científica na região Sul. 
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Existente desde a fundação do Instituto, está actualmente sob a direcção do Dr. José 

Valente Cabeçadas e possui 3 Chefes de Serviço e 7 Assistentes hospitalares. Tem 

cerca de 18.000 analises histológicas/ano; 8000 citológicas/ano e 8 autópsias de 

adulto/ano. Tem todas as técnicas complementares de diagnóstico incluindo 

microscopia electrónica, citogenética e biologia molecular. Participa nas múltiplas 

consultas multidisciplinares existentes no Centro e possui reuniões formativas 

internas e publicações científicas relevantes em revistas internacionais. Dois dos 

seus elementos médicos assumem a responsabilidade de liderarem respectivamente 

a formação pré-graduada de Anatomia Patológica na Faculdade de Ciências Médicas  

e da Universidade da Beira Interior.  

Tem neste momento 6 internos em formação cobrindo todos os anos do internato. O 

Internato é maioritariamente realizado no IPO havendo estágios adicionais de 

autopsias no Hospital de Sta. Maria e de fetopatologia no Centro Hospitalar de 

Lisboa Ocidental. 

O modelo de internato aproxima-se do recentemente aprovado e desde sempre 

houve um interesse intrínseco do Serviço no envio de internos para estágios no 

estrangeiro em hospitais de renome.  

Conclusão:  

1) O Serviço de Anatomia Patológica do IPO de Lisboa tem todas as condições 

para integrar o grupo de serviços prestadores de formação em Anatomia 

Patológica em Portugal. Está bem dirigido, tem um “case-load” invejável em 

patologia oncológica com uma distribuição geral abrangente e contém 

pessoas no seu staff com competência científica e de gestão para poderem 

conduzir um internato. 

2) Contudo, como se trata de um hospital especializado e como a quase 

totalidade do tempo de internato é realizado na instituição, seria 

eventualmente apropriado estabelecer-se protocolo com hospital mais 

generalista para dar outra vivência hospitalar aos internos. Apesar de seguir 

um modelo formativo muito próximo do recentemente publicado, haverá 

que se proceder a ajustamentos para cumprir na íntegra o programa. 
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Hospital Garcia de Orta, EPE 

 

O Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Garcia de Orta está integrado num 

importante hospital central que cobre uma importante área populacional. O serviço 

é dirigido pela Dra. Maria José Brito e conta adicionalmente com 3 Assistentes 

Hospitalares, e 14 técnicos. 

Tem um total de 15.000 registos histológicas/ano; 5.000 registos de citopatologia e 

100 autópsias (cerca de 40 referentes a adultos). Contudo, uma parte significativa 

deste “case-load” é referenciado para outros laboratórios para resolução. Possui 

instalações apropriadas e bem estruturadas e mantém programas de controlo de 

qualidade. 

Desde a sua criação tem participado na formação de internos. Actualmente tem 3, 

dois no primeiro ano e outro no segundo ano. O modelo formativo é o geralmente 

seguido nos Hospitais da zona Sul e assemelha-se ao definido no novo programa de 

internato carecendo contudo de ajustamentos. O internato inclui para alem da 

patologia do próprio serviço estágios no Centro Hospitalar de Lisboa Central,  IPO de 

Lisboa e IPATIMUP no Porto. Participa nas reuniões multidisciplinares hospitalares 

e mantém reuniões internas formativas. Para além disso tem algumas publicações 

em revistas da especialidade internacionais. 

Conclusão:  

1) O Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Garcia de Orta está 

provido das condições para a participação na formação pós-graduada em 

Anatomia Patológica. Apesar de importante, o seu “case-load” está 

contudo reduzido para efeitos de internato dado o recurso a laboratórios 

extra-hospital para a realização de análises histológicas e citológicas, 

aspecto este que facilmente poderia ser solucionado com a 

contratualização de mais um assistente hospitalar a tempo inteiro.  

2) Quanto ao internato, o modelo seguido é próximo do recentemente 

publicado pelo que carece apenas de pequenos ajustamentos. O Colégio 

vê como potencialmente atractiva a constituição de um Agrupamento 

Formativo com o Centro Hospitalar Barreiro-Montijo a explorar na 

próxima visita de 2013.  
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Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, EPE 

 

O Serviço de Anatomia Patológica do Centro Hospitalar Barreiro-Montijo está 

sediado no Hospital do Barreiro. Tem um Chefe de Serviço e dois assistentes 

hospitalares no quadro e um interno do primeiro ano. Tem instalações adequadas e 

possui todas as técnicas complementares relevantes. 

Com um total de cerca de 5.600 registos histopatológicos, 11.500 citológicos e 15 

autópsias anuais, o grande desafio do serviço centra-se no “under-staffing” para 

além de ausência de historial quanto à formação médica e escassa actividade 

científica. 

O programa de internato contempla estágios no Centro Hospitalar de Lisboa Central 

bem como eventualmente noutros hospitais ainda por definir. Dada a grande 

quantidade de casos disponíveis e um empenho muito grande na tutorização da 

única interna, esta apresentava um número de exames muito elevado 

comparativamente com outros internos do mesmo ano. No entanto, a prática 

assistencial não é a única vertente no desenvolvimento do internato pelo que haverá 

que se proceder a alguns ajustamentos para cumprir o novo programa de internato 

de Anatomia Patológica. Por outro lado, a saída da Directora e a escassez de 

recursos humanos do quadro colocam alguns problemas práticos para a 

manutenção do internato centrado exclusivamente neste Centro Hospitalar, pelo 

que há que reavaliar muito seriamente o mesmo no próximo ano.  

Conclusão:  

1) O Serviço de Anatomia Patológica do Centro Hospitalar do Barreiro-Montijo 

tem potencial para participar na formação de internos e demonstrou 

empenho marcado na formação da única interna que dispõe.  

2) Contudo, pelas razões apontadas a continuação da idoneidade formativa 

carece de alterações profundas para se manter na próxima visita anual. É 

nossa sugestão que o Serviço deveria agregar-se para efeitos formativos com 

o do Hospital Garcia de Orta, constituindo-se assim em Agrupamento 

Formativo. 
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Centro Hospitalar de Lisboa 

Norte, EPE 

 

O Serviço de Anatomia Patológica do Centro Hospitalar de Lisboa Norte agrega o 

Hospital de Sta Maria e o Hospital de Pulido Valente. 

Constituindo-se como um dos mais importantes hospitais universitários do país, o 

Serviço de Anatomia Patológica do Hospital de Sta Maria tem um historial muito 

importante no panorama formativo da Anatomia Patológica em Portugal. Pessoas 

como Friedrich Wohlwill e Jorge Horta marcaram a Anatomia Patológica 

portuguesa.  

Actualmente está sob a direcção da Dra. Madalena Ramos e funciona como um único 

serviço embora mantenha dois laboratórios autónomos em cada um dos hospitais 

do Centro. Tem no seu quadro um total de 4 Chefes de Serviço, 12 assistentes 

hospitalares e 28 técnicos. O “case-load” em 2011 foi de: 35.268 registos de 

histopatologia, 23.459 registos de citopatologia e 209 autópsias das quais 73 

respeitantes a adultos. Está bem apetrechado tendo todas as valências da 

especialidade dispondo ainda o Hospital de Sta. Maria de laboratórios de 

neuropatologia e dermatopatologia nos respectivos serviços de Neurologia e 

Dermatologia onde há protocolo de estágio formativo para o internato de Anatomia 

Patológica o mesmo sucedendo com o Instituto de Medicina Molecular. Mantém 

reuniões temáticas e multidisciplinares no contexto quer interno quer com outros 

serviços do hospital. 

Integrado no Centro Académico Universitário de Lisboa, colabora na formação pré-

graduada de anatomia patológica, bem como no Biobanco.  

Presentemente estão em formação 3 internos, primeiro, segundo e terceiro ano da 

especialidade. 

Conclusão:  

1) O Serviço de Anatomia Patológica do Centro Hospitalar de Lisboa Norte é um 

dos serviços mais completos a nível nacional em termos de variedade 
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casuística. Por razões múltiplas perdeu nos últimos anos algum peso na 

formação médica em Anatomia Patológica. 

2) Actualmente tem todas as condições para prestar um internato nos moldes 

do exigido na nova publicação. 

3) Estando integrado num Hospital Universitário os internos beneficiam da 

associação à formação pré-graduada e à integração em projectos de 

investigação na Faculdade de Medicina e no Instituto de Medicina Molecular 

da FML, estimulando-se assim a produção científica, a nosso ver escassa no 

contexto académico em que o serviço se insere. 

 

Hospital Curry Cabral, EPE 

 

Inicialmente parte dos antigos Hospitais Civis de Lisboa, o Hospital Curry Cabral 

tem um serviço autónomo de Anatomia Patológica que participa na formação de 

internos desde há longos anos. 

É dirigido actualmente pelo Dr. António Lázaro tendo outros 2 assistentes 

hospitalares no quadro, 13 técnicos e um interno no 2º ano da especialidade. Possui 

instalações adequadas, embora se reflicta o peso dos anos a nível da manutenção da 

própria estrutura do serviço. Está bem apetrechado em relação a todas as técnicas 

necessárias para a prática da especialidade e possui um dos poucos laboratórios de 

microscopia electrónica existentes em Portugal. 

Tem um volume de análises de cerca de 9000 registos/ano de histopatologia e 1500 

registos/ano de citologia a que acresce cerca de 40 autópsias de adultos/ano. O 

“case-load” espelha um pouco a distribuição das especialidades médicas pelos 

diferentes hospitais dos “Civis” e portanto há uma sobre-valorização da patologia 

urológica, dermatológica e infeciosa, a que acresce nos últimos anos a proveniente 

da Unidade de Transplantação e Cirurgia Hepato-Biliar. 

O modelo de internato contempla estágios complementares no IPO de Lisboa e no 

Hospital Garcia de Orta durante um período total de 12 meses. 
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Neste momento o futuro do Hospital contínua incerto. Aparentemente foi incluído 

no Centro Hospitalar de Lisboa Central não se sabendo contudo qual a repercussão 

sobre o serviço de Anatomia Patológica. Muito provavelmente se os recursos 

financeiros o possibilitarem será transferido para o novo Hospital de Todos os 

Santos a construir na zona de Chelas em Lisboa. 

Conclusão:  

1) O Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Curry Cabral reúne as 

condições mínimas, no momento actual, para manter um Internato. No 

entanto pelo facto de ser um dos poucos hospitais nacionais de 

referenciação para a patologia hepato-bilio-pancreática, a que acresce um 

“case-load” em áreas pouco comuns como seja a microscopia electrónica, a 

dermatopatologia e a patologia infecciosa e ortopédica não deverá ser 

excluído da rede nacional de formação em Anatomia Patológica. 

2) O grande problema do serviço resulta da indefinição do Ministério da Saúde 

sobre o futuro do Hospital. Em princípio houve agregação recente do 

Hospital Curry Cabral e da Maternidade Alfredo da Costa com o Centro 

Hospitalar de Lisboa Central, se bem que não seja claro ainda a articulação e 

repercussão deste decisão. 

3) Pelo exposto, o Colégio decidiu manter a idoneidade formativa sugerindo 

que se proceda a formação de Agrupamento Formativo com o Serviço de 

Anatomia Patológica do Centro Hospitalar de Lisboa Central, se no 

entretanto não se proceder a uma fusão física dos dois serviços. Esperamos 

que em breve se iniciem as obras para o futuro Hospital de Todos os Santos 

e que se clarifique de vez o panorama hospitalar lisboeta. Iremos seguir com 

toda a atenção a evolução desta situação e acompanhá-la activamente na 

visita de 2013. 
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Visita aos Serviços dos Hospitais da Zona Centro 

 

 

A visita em causa decorreu no dia 8 de Maio e foi acompanhada pelo Dr. Ávila Costa 

da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos e como representantes dos 

Internos a Dra. Carla Sofia Amado Barbosa no caso da visita do Centro Hospitalar de 

Coimbra e da Dra. Joana Filipa Miranda Raposo Alves na visita ao IPO e Hospitais da 

Universidade de Coimbra.  

De realçar que no período que mediou a recolha das informações prestadas pelos 

Directores de Serviço e pelas Direcções do Internato Médico dos respectivos 

Hospitais e a visita efectuada para avaliação de idoneidades, o Ministério da Saúde 

decidiu fundir numa única instituição os Hospitais da Universidade com o Centro 

Hospitalar formando o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE. A 

constituição desta mega-estrutura implicará no futuro a fusão dos dois serviços de 

Anatomia Patológica actuais existentes em ambos os hospitais referidos o que terá 

inevitavelmente consequências a nível do internato. No entanto e até à altura da 

redação do presente relatório os respectivos serviços ainda se mantêm 

independentes pelo que se manteve a avaliação isolada de ambos. 

Independentemente de todos estes aspectos o Colégio é um defensor do modelo de 

Agrupamentos Formativos previstos nos regulamentos de internato. No caso 

particular de Coimbra, tem a firme convicção que a fusão recente dos dois grupos 

hospitalares principais e o facto do IPO ser um hospital especializado, conduz a que 

haja todo o benefício em que os serviços com capacidade formativa se juntem num 

modelo de partilha de internato comum. A constituição do mesmo sob a forma de 

Agrupamento de Serviços, facilitada pela diferença intrínseca entre o CHUC, o IPO e 

o Pediátrico, criaria um internato muito sólido e apelativo para futuros interessados 

na especialidade e beneficiaria muitíssimo Coimbra como centro médico assistencial 

e de investigação. 
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Foram visitados os seguintes serviços pela ordem descrita: 

1. Centro Hospitalar de Coimbra, EPE 

2. Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil de Coimbra, EPE 

3. Hospitais da Universidade de Coimbra 

 

 

Centro Hospitalar de Coimbra, EPE  

 

O Serviço de Anatomia Patológica do Centro Hospitalar de Coimbra localiza-se no 

Hospital dos Covões e mantém um posto para exames intra-operatórios no Hospital 

Pediátrico de Coimbra. É um serviço que cresceu adaptado em instalações não 

desenhadas para o efeito e por isso com alguns condicionantes.  

É dirigido pela Dra. Lígia Prado e Castro e conta adicionalmente com 3 Assistentes 

Hospitalares e 9 técnicos. Tem cerca de 11.000 análises de histologia e 6.000 de 

citologia. Realiza como grande parte dos Hospitais do Centro e Norte do país um 

reduzido numero de autópsias de adultos embora tenha um número elevado de 

autopsias fetais e neo-natais (#98 em 2011). Possui todas as técnicas 

complementares, entre outras o Sistema Cobas da Roche para genotipagem de HPV 

em citologia ginecológica. 

Tem um “case-load” variado sendo de realçar a vertente da patologia pediátrica 

dado servir o maior hospital pediátrico do país. Apesar de “under-staffed” não 

recorre a contratualização externa na realização dos exames anatomo-patológicos. 

Sendo um serviço pequeno e sofrendo a concorrência dos Hospitais da 

Universidade, tem tido ao longo dos anos poucos internos. No início do presente ano 

uma interna concluiu o internato e recebeu um novo interno. 

No entanto, o dinamismo e o investimento no Internato tem possibilitado aos 

internos estágios diversificados em outras instituições do pais permitindo não só 

vivências diferentes mas também colmatar deficiências em áreas menos 



  Colégio de Anatomia Patológica   

 

  

29 

representadas no Centro Hospitalar de Coimbra com reflexos inequivocamente 

salutares a nível do internato. 

Conclusão:  

1) O Serviço de Anatomia Patológica do Centro Hospitalar de Coimbra é um 

serviço que dá o melhor de si para providenciar a melhor formação aos 

internos. Como principal factor negativo a baixa produção científica para 

além de um “case-load” menos rico que o dos HUC. Apesar da sua dimensão 

o colocar teoricamente em condições menos vantajosas para angariação de 

internos que o dos HUC, o empenho demonstrado na qualidade do internato 

e os numerosos estágios que a interna que aí se formou realizou permitem 

equilibrar razoavelmente as instituições. 

2) O grande desafio ao Serviço coloca-se na criação recente do Centro 

Hospitalar Universitário de Coimbra que vai condicionar a breve prazo a 

fusão de ambos os serviços de Anatomia Patológica e potencial 

deslocamento para os HUC do mesmo. O futuro serviço carecerá de uma 

nova direção e de uma reorganização arquitectónica com eventual expansão 

dentro do espaço actualmente alocado à Anatomia Patológica dos HUC. O 

impacto que esta re-organização terá no internato ainda é desconhecido. No 

entanto seguramente o vai ter, e na visita de 2013 desejamos que estas 

questões estejam devidamente esclarecidas e resolvidas. 

 

Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil de Coimbra, 

EPE 

 

O Serviço de Anatomia Patológica do IPO de Coimbra agrupa dois laboratórios que 

historicamente eram distintos mas que se agregaram posteriormente, embora 

mantendo uma quase total separação de funções: o antigo Laboratório de Citologia, 

dirigido por muitos anos pela Dra. Odete Real e que coordena o programa mais 

antigo de rastreio de carcinoma do colo do útero do pais, e o Serviço de Anatomia 

Patológica até recentemente sob a direção da Dra. Manuela Lacerda e actualmente 

dirigido interinamente pelo Dr. Paulo Figueiredo. 
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Da visita ao serviço constatou-se que apesar de partilha das instalações, as secções 

de citopatologia e histopatologia continuam a ser dirigidas e orientadas com grande 

independência pelo que serão analisadas em separado. 

A responsabilidade da Citopatologia está a cargo da Dra. Olga Ilhéu, única assistente 

hospitalar dedicada a essa área e que coordena um conjunto de 7 citotécnicas. O 

numero total de registos citopatológicos é notável pela sua dimensão e pelo facto de 

estar exclusivamente na dependência de um médico: cerca de 65.000 exames dos 

quais 56.000 referentes a citologia ginecológica do rastreio. Achamos que uma carga 

de trabalho desta dimensão atribuída a um único profissional não é desejável sob 

nenhum aspecto, nomeadamente no que respeita ao próprio internato porque não 

permite quer atenção dedicada aos internos nem tão-pouco tempo para actividade 

cientifica. Apesar de reconhecermos a dedicação e louvarmos o trabalho da Dra. 

Olga Ilhéu, entendemos que a situação que verificámos terá de ser corrigida a breve 

prazo para se repor o equilíbrio desejável entre qualidade e segurança assistencial 

com a prática cientifica e educacional. 

A secção respeitante à histopatologia é dirigida pelo Dr. Paulo Figueiredo 

(responsável do Serviço) e mais cinco assistentes hospitalares a que se associa um 

quadro técnico de 14 técnicos.  O “case-load” do serviço é de cerca de 12.000 exames 

histopatológicos anuais dos quais a maior parte respeita a biopsias (cerca de 10.000 

registos) não realizando qualquer exame necrópsico. O serviço recorre a 

contratualização externa de análises histopatológicas numa proporção aproximada 

de 50% a 60% dos registos. Embora disponha do mais moderno equipamento parte 

dele está inactivo e, dentro do próprio serviço, a área dedicada à Biologia Molecular 

está sob a alçada de um outro serviço do IPO. 

O Serviço tem uma interna do 5º ano que irá efectuar exame no início do próximo 

ano e recebeu um Interno em 2012. O internato é maioritariamente feito no próprio 

IPO acrescendo-se um período de 6 meses no Centro Hospitalar de Coimbra e um 

estágio de dermatopatologia nos HUC.  

Sendo um hospital especializado e de dimensão muito inferior ao dos seus 

congéneres de Lisboa e Porto o “case-load” para efeitos de formação de internos é 

limitado. Para alem disso o recurso a laboratórios externos para a realização de 

exames do próprio hospital numa ordem de valores tão expressiva diminui ainda 

mais esse “case-load”. Por outro lado a afectação de recursos humanos 
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notoriamente insuficientes na área da citopatologia (por oposição à de 

histopatologia) também compromete a qualidade formativa na área em que o 

serviço tem um número de análises muito elevado.  

Este conjunto de dados a que acresce o facto do interno do primeiro ano ter 

observado um número de casos significativamente baixo quando comparado com os 

internos dos outros hospitais que entraram no mesmo ano, levou-nos a propor a 

perda de idoneidade formativa ao Serviço do IPO de Coimbra e a solicitar a 

transferência do Interno actual para o Centro Hospitalar de Coimbra do CHUC.  

Conclusão:  

1) O Serviço de Anatomia Patológica do IPO de Coimbra é um serviço que tem 

alguns desajustamentos que comprometem a capacidade para formar 

internos da especialidade. 1) Tem um “under-staffing” altamente 

penalizador a nível da citopatologia o que compromete necessariamente a 

qualidade do internato independentemente de todo o esforço e empenho da 

única médica assistente, Dra. Olga Ilhéu. 2) Recorre numa ordem de valores 

muito expressiva à contratualização externa na realização de análises 

histopatológicas o que compromete ainda mais a variedade e número de 

análises para efeitos de internato, num Hospital que é especializado e de 

dimensão intermédia. 3) O próprio serviço reconhece as deficiências ao não 

solicitar qualquer interno para 2012. 

2) Pelo exposto, decidiu-se que não seria benéfico manter a idoneidade 

formativa do Serviço nas condições actuais. Foi solicitado à Ordem que 

transmita ao CNIM a necessidade de transferência do interno para outro 

serviço, de preferência para o Serviço de Anatomia Patológica do Ex-Centro 

Hospitalar de Coimbra atualmente integrado no Centro Hospitalar 

Universitário de Coimbra.  

3) Quanto ao futuro, a própria Direção do Colégio apresentou uma proposta 

aos Directores dos três serviços de Coimbra no sentido de se constituírem 

como Agrupamento Formativo agregando todos os Hospitais de Coimbra. 

Esse agrupamento formativo teria a nosso ver os seguintes benefícios: a) 

“Case-load” diversificado e total, mesmo em áreas de especialização: 

transplantes, patologia cardíaca, dermatopatologia e neuropatologia 
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(utilizando-se o potencial dos Serviços de Dermatologia e Neurologia 

(laboratório de neuropatologia) dos HUC); b) Rotatividade de internos 

permitindo vivências distintas; c) Dimensão em termos de recursos 

humanos médicos (internos e assistentes) optimizada para uma actividade 

assistencial e sobretudo científica ao nível do que se espera de um Centro 

Universitário e Académico com a importância histórica como Coimbra. 

 

Hospitais da Universidade de Coimbra, EPE 

 

O Serviço de Anatomia Patológica dos HUC é o maior da zona Centro. É um serviço 

com tradição histórica no universo da Anatomia Patológica nacional com associação 

à Faculdade de Medicina. 

Dirigido actualmente pela Dra. Maria Fernanda Xavier da Cunha tem um total de 11 

médicos entre Chefes de Serviço e Assistentes Hospitalares e 17 técnicos tendo em 

formação 6 internos. Integrado num dos maiores hospitais do país tem um “case-

load” apreciável de cerca de 25.000 análises/ano de histologia, 50.000 de 

citopatologia, 85 autópisas das quais 21 respeitantes a adultos e realiza exames 

adicionais de imunocitoquimica e biologia molecular para além de possuir um banco 

de tecidos e microscópio electrónico. Cobre todas as áreas da Anatomia Patológica à 

excepção da pele inflamatória. Não recorre a contratualização externa de quaisquer 

análises geradas pelo próprio hospital. 

Instalado num Hospital de concepção relativamente recente, carece contudo de 

obras de adaptação. Há que renovar os espaços dedicados aos gabinetes médicos e 

laboratórios com alguma urgência nem que seja pelo facto da fusão dos hospitais e 

constituição do Centro Universitário Hospitalar de Coimbra acarretar 

eventualmente a transferência do serviço do Centro Hospitalar de Coimbra para os 

HUC. 

O internato de Anatomia Patológica sobrevaloriza a disseção e a descrição 

macroscópica como modelo formativo o que carece de revisão em face do novo 

diploma do Internato de Anatomia Patológica publicado em DR. A fraca produção 

científica para um Hospital com a responsabilidade académica, a ausência de 

experiência na prática de pele cutânea inflamatória e reduzida rotação de internos 
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por outros hospitais são aspectos que consideramos menos desejáveis e que 

sugerimos que sejam objecto de reflexão pelos responsáveis do serviço.  

Conclusão:  

1. O Serviço de Anatomia Patológica dos HUC é um serviço com 

responsabilidade histórica acrescida agora com a criação de uma mega-

estrutura académico-assistencial. Funcionando num dos hospitais mais 

completos do país e numa cidade que contempla um não menos 

importante hospital pediátrico e um instituto de oncologia autónomo, 

tem todas as condições para liderar um projecto de constituição de um 

Agrupamento Formativo constituindo um internato integrado de 

Anatomia Patológica. 

2. Carece de remodelação da sua estrutura que está desajustada ao 

incremento que a especialidade tem tido nos últimos anos e que se 

tornou mais premente em face da constituição do CHUC.  

3. Utiliza um modelo formativo de internato muito clássico e que necessita 

adaptação às novas regras definidas na publicação do novo regime do 

internato de Anatomia Patológica, sendo exemplo o estágio obrigatório 

de dermatopatologia. Para alem disso achamos benéfico para os internos 

um aumento do tempo de estágios opcionais em outros hospitais. Por 

último, deverá haver um esforço no sentido de aumentar a produção 

científica em revistas internacionais dado se tratar de um serviço com 

responsabilidades académicas.  
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Visita aos Serviços dos Hospitais da Zona Norte 

 

A visita em causa decorreu no dia 28 de Maio e por questões logísticas foram 

agrupados os cinco hospitais descritos numa “maratona” de 10 horas. Para alem dos 

representantes do Colégio já referidos, fomos acompanhados pelo Prof. Dr. José 

Manuel Lopes do Hospital de S. João como representante do Conselho Regional da 

Ordem, para a verificação de idoneidade formativa. Não houve disponibilidade de 

qualquer interno de Anatomia Patológica para nos acompanhar, segundo 

informação do secretariado da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos . 

Inicialmente constava da visita o Centro Hospitalar Gaia-Espinho. Contudo o facto 

deste Centro não ter requerido internos no documento enviado do CNIM a que se 

associou a condicionante horária da visita dos restantes e deslocação a Braga levou-

nos a contactar telefonicamente o responsável do serviço a explicar as razões da não 

concretização da visita.  

Foram assim visitados os seguintes serviços pela ordem descrita: 

1. IPO do Porto 

2. Centro Hospitalar de S. João 

3. Centro Hospitalar do Porto 

4. Hospital Pedro Hispano 

5. Hospital Escala Braga 

 

Instituto Português de Oncologia do Porto 

Francisco Gentil, EPE  

 

O Serviço de Anatomia Patológica do Instituto Português de Oncologia do Porto 

Francisco Gentil mudou recentemente para novas instalações no recém inaugurado 

pavilhão de radioterapia. A sua dimensão e qualidade das infraestruturas  incluem-

no num dos melhores do país em relação a estes critérios .  
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É dirigido pelo Prof. Dr. Rui Henrique e conta adicionalmente com 10 Assistentes 

Hospitalares e 14 técnicos. Teve, em 2011, 20.292 análises de histologia e 40.217 de 

citologia, estas últimas maioritariamente de citologia ginecológica relativas ao 

rastreio do Cancro do Colo Uterino da ARS Norte. Realiza, como quase todos os 

hospitais da zona Norte, um número escasso de autopsias (6 adultos no ano de 

2011). Possui todas as técnicas complementares nomeadamente, realização de 

análises de Biologia Molecular que partilha com o Serviço de Genética do hospital. 

Tem um “case-load” variado embora predominantemente orientado para a patologia 

oncológica e actividade científica mantida com um número muito apreciável de 

publicações em revistas científicas internacionais (cerca de 34 nos últimos dois 

anos!). 

Com esse dinamismo não é de espantar que tenha sido um pólo atractivo para quem 

escolha Anatomia Patológica como especialidade médica tendo um total de 11 

internos em formação ao longo dos 5 anos de internato (o maior número de 

internos de qualquer hospital nacional). Um dos aspectos mais relevantes foi o 

número elevado de internos em estágios formativos em instituições de grande 

prestígio nomeadamente nos EUA. 

No entanto, alguns aspectos que podemos apreciar em relação ao modelo de 

formação tradicional existente em quase todos os hospitais da zona Norte, não se 

enquadram no novo diploma aprovado de Internato de Anatomia Patológica pelo 

que deverá ser objecto de algumas adaptações a verificar na próxima visita de 

idoneidade. Para alem disso, dado o cariz predominante de hospital especializado 

que o IPO é, achamos benéfico aos internos estagiarem em outros hospitais para 

enriquecerem a sua experiência profissional. 

 

Conclusão:  

1. O Serviço de Anatomia Patológica do Instituto Português de 

Oncologia do Porto Francisco Gentil é uma instituição 

inultrapassável no panorama da formação em Anatomia Patológica 

nacional. Está bem dirigido, tem um “case-load” muito rico embora 

de predominância oncológica, tem uma actividade citopatológica 

variada e intensa, mantém elevada produção científica, é moderno, 
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tem uma das melhores instalações físicas do país e para alem disso 

aposta na formação de internos oferecendo-lhes possibilidade de 

estágios frequentes em instituições de prestígio como sejam o 

Massachusetts General Hospital e o Johns Hopkins Hospital. 

2. Foi-lhe concedida a idoneidade formativa para um interno anual 

achando nós que num contexto de reforço do quadro de assistentes 

hospitalares poderá eventualmente passar a formar dois internos 

anualmente. No entanto recomendamos que, no futuro, sejam 

reformulados alguns aspectos formativos tradicionais nos hospitais 

da zona Norte e por outro lado que se associe a outra instituição 

hospitalar para permitir uma exposição mais abrangente em áreas 

em que a especialização intrínseca do hospital não o permite. 

 

 

Centro Hospitalar de S. João, EPE 

 

O Serviço de Anatomia Patológica do Centro Hospitalar de S. João, intimamente 

associado à Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, é seguramente o que 

mais prestígio internacional traz à Anatomia Patológica e também à Medicina 

portuguesa. Pessoas como os Profs. Drs. Daniel Serrão e Manuel Sobrinho Simões 

conduziram o serviço ao reconhecimento e popularidade nacional e internacional, 

que se mantém na pessoa da directora actual, Prof. Dra. Fátima Carneiro ao presidir 

à European Society of Pathology. É de longe provavelmente o serviço nacional 

hospitalar com maior número de publicações anuais em revistas internacionais de 

referência: 136 nos últimos dois anos. 

Os elementos da visita não querem deixar de realçar que a dinâmica, esforço e 

empenho do Serviço de Anatomia Patológica do Hospital de S. João têm tido um 

reflexo muito para além do mesmo e têm beneficiado em muito a formação dos 

internos da especialidade por todo o país. A realização em Lisboa em 2013 do 25º 

Congresso da European Society of Pathology é uma oportunidade única para os 

Internos de Anatomia Patológica em todo o pais para apresentarem trabalhos e 

estabelecerem os contactos para estágios futuros, bem como assistirem ao que de 
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melhor que existe na patologia europeia e mundial. Tudo isso se deve ao caminho 

desde há longos anos escolhido e mantido pelos diferentes orientadores do Serviço 

de Anatomia Patológica do Hospital de S. João que não é de mais realçar. 

Com um quadro de 14 Anatomopatologistas, dos quais 4 Chefes de Serviço, 4 

Assistentes graduados e 6 Assistentes Hospitalares e 21 técnicos é um dos 

principais serviços de Anatomia Patológica nacional embora haja que ter em 

atenção que há alguma sobreposição com as actividades académicas da Faculdade 

de Medicina. Está certificado pela Norma ISO 9001-2008 e é submetido a Auditorias 

regulares internas e externas. Recebe um número apreciável de casos externos, 

internacionais e nacionais, para consulta, em especial na área da patologia da 

tiroideia e digestiva. Possui técnicas de biologia molecular e tem um “case-load” 

abrangente com cerca de 29.600 análises histopatológicas e 12.500 citológicas 

anuais. Realiza anualmente cerca de 100 autópsias fetais/neo-natais e 10 de adulto.  

Uma das características paradigmáticas deste serviço é a realização de reuniões 

anatomo-clinicas com a quase totalidade de unidades e serviços do Hospital de S. 

João, participação em actividades pós-graduadas formativas como o Programa 

Gabba e Programa Doutoral em Medicina e Oncologia Molecular da Faculdade de 

Medicina da Universidade do Porto, para além de ser escolhido e receber 

anualmente especialistas e internos de Anatomia Patológica de outros países 

(aspecto pouco frequente a nível nacional). 

Funciona assim como um pólo atractivo para a formação em Anatomia Patológica, 

particularmente para aqueles que tencionam escolher uma vertente académica ou 

de investigação. Tem um total de 8 internos ao longo dos cinco anos formativos. 

Embora tenha idoneidade formativa total é hábito do serviço enviar internos para 

estágios no estrangeiro o que valoriza e expõe os futuros especialistas a realidades 

diferentes, o que se torna altamente benéfico. 

 

Conclusão:  

1. O Serviço de Anatomia Patológica do Centro Hospitalar de S. João tem 

enorme prestígio internacional e mantém um lugar preponderante a 

nível nacional. Está rigorosamente dirigido e orientado e é o que tem a 

mais elevada produção científica, fruto em parte da sua íntima 
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associação com a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. 

Embora bem apetrechado a sua arquitectura interior ainda espelha a 

estrutura pós-guerra do Hospital de S. João pelo que uma renovação 

interior o beneficiaria grandemente. Possuidor da mais sofisticada sala 

de autopsias do país é pena a fraca referenciação de autopsias de adulto 

num hospital universitário.  

2. A recente saída de alguns elementos do quadro hospitalar assistencial e 

ausência de contratação de novos condiciona um pouco a capacidade 

anual formativa do serviço. Embora estejamos certos da sua capacidade 

formativa anual para dois internos decidimos atribuir inicialmente 

apenas um, dadas as condicionantes referidas (ver nota no anexo). Como 

já referido para o IPO do Porto alguns aspectos minor na metodologia 

em que decorre o internato que não se coadunam com o novo modelo 

publicado em DR pelo que na próxima visita haverá que discutir e 

analisar estes aspectos. 

 

Centro Hospitalar do Porto, EPE 

 

O Serviço de Anatomia Patológica do Centro Hospitalar do Porto centra-se no 

Hospital de Santo António e é um dos mais antigos serviços de Anatomia Patológica 

do pais. É actualmente dirigido pelo Dr. José Ramon Vizcaíno Vasquez e compõe-se 

de 7 Assistentes Hospitalares. Instalado na área “nova” do Hospital de Santo António 

e apesar de estar devidamente apetrechado tem uma condicionante arquitectónica 

major que dificulta a sua expansão e remodelação, que se impõem. 

Para alem de estar incluído num hospital geral e portanto ter um “case-load” 

abrangente, a que a associação com o futuro centro materno-infantil do Porto ainda 

mais favorece, tem uma vertente significativa em relação à patologia do transplante: 

renal, pancreático e hepático em que o Hospital de Santo António nos últimos anos 

se tem especializado, o que condiciona um trabalho assistencial não só de 

especialização mas muito intenso. 

Com um total de cerca de 27.000 análises histológicas (a maior parte biopsias) e 

cerca de 12.000 exames citológicos  e 106 autópsias das quais 9 de adultos em 2011, 
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o grande desafio do serviço para além do constrangimento arquitectural, centra-se 

no “under-staffing” para o número de exames realizados o que conduz a que uma 

parte importante das biopsias seja realizada sob a forma  de contrato externo (cerca 

de 8000 casos/ano) o que se reflecte no “case-load” disponível para os internos. 

Independentemente deste aspecto o serviço está presentemente a formar 7 

especialistas e tem permitido aos internos estágios em instituições internacionais de 

referência. Para alem disso o Centro Hospitalar do Porto está associado ao Instituto 

Biomédico Abel Salazar o que permite alguma vertente académica de que o melhor 

exemplo é o “Update Course in Anatomic Pathology” a realizar em Outubro deste 

ano com um número elevado de convidados estrangeiros. 

Conclusão:  

1. O Serviço de Anatomia Patológica do Centro Hospitalar do Porto tem as 

condições mínimas necessárias para integrar o grupo de serviços 

prestadores de formação em Anatomia Patológica em Portugal. Está bem 

organizado, tem um “case-load” apreciável com uma distribuição geral 

abrangente e contem pessoas no seu staff com competência científica e 

gestão para poderem conduzir um internato. 

2. No entanto tem uma condicionante de “under-staffing” e de desvio para 

o exterior de realização de análises que se reflecte na qualidade do 

internato. Por outro lado tem uma baixa produtividade académica em 

termos de publicações que certamente poderá ser incrementada pelo 

menos na área de transplantação dada a diferenciação na mesma. 

Pensamos ser benéfico para o internato que o Serviço do Centro 

Hospitalar do Porto se constitua com outros hospitais em Agrupamento 

Formativo para fins de internato, eventualmente com o Hospital Pedro 

Hispano, Centro Hospitalar de Gaia-Espinho associando estágio parcelar 

no IPO do Porto de forma a colmatar as deficiências referidas, aspectos 

estes a discutir na próxima visita anual. 
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Hospital Pedro Hispano – Unidade Local de Saúde 

de Matosinhos, EPE  

 

O Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Pedro Hispano é dirigido pela Dra. 

Mrinalini Honavar e compõe-se de um Chefe de Serviço e 3 Assistentes Hospitalares. 

Tem um quadro técnico de 9 elementos para alem dos elementos administrativos e 

dispõe de sistema informático integrado no do Hospital. 

Está bem apetrechado tendo todas as valências básicas da especialidade. Tem um 

volume de análises apreciável (cerca de 8500 casos/ano de histopatologia e 19.000 

casos/ano de citologia predominantemente ginecológica colaborando com os 

centros de saúde da área). A realização de autópsias é sobretudo de fetopatologia 

embora haja condições locais para realização de autopsias de adultos. Tem uma 

Web page dedicada no site do Hospital muito bem organizada e tem um programa 

de controlo da qualidade. Mantém reuniões temáticas e multidisciplinares quer no 

contexto interno quer com outros serviços do hospital. 

Mantém uma actividade cientifica regular em particular na área das neurociências 

em que a Dra. Mrinalini Honavar tem particular interesse embora estejam 

publicadas trabalhos noutras temáticas nos últimos cinco anos em revistas 

internacionais e nacionais. 

Neste momento o Serviço não possui internos e a razão da inclusão do mesmo no 

conjunto de serviços abrangidos pelas visitas de avaliação de idoneidade deve-se ao 

facto de ter solicitado que lhe seja reconhecida idoneidade formativa total para o 

Internato de Anatomia Patológica. 

Conclusão:  

1. O Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Pedro Hispano/Unidade 

Local de Saúde de Matosinhos tem todas as condições para integrar o 

grupo de serviços prestadores de formação em Anatomia Patológica em 

Portugal. Está bem dirigido, tem um “case-load” apreciável com uma 

distribuição geral abrangente e contem pessoas no seu staff com 

competência científica e de gestão para poderem conduzir um internato. 
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2. Foi-lhe concedida a idoneidade formativa para um interno anual. No 

entanto recomendamos que no futuro se constitua em eventual 

Agrupamento Formativo com outra entidade de localização geográfica 

próxima, eventualmente o Centro Hospitalar do Porto, aspecto este que o 

Colégio irá discutir na próxima visita anual. 

 

Hospital Escala Braga, PPP 

 
 

Construído e administrado em regime de Parceria Público-Privada sendo parte 

integrante do Grupo Mello-Saúde, o novo Hospital de Braga afigura-se como uma 

grande referência na assistência médica para a região do Minho e Cávado. Com cerca 

de 700 camas funciona como hospital formativo para a Escola de Ciências da Saúde 

da Universidade do Minho com a qual constitui um Centro Académico. 

Embora se trate de um serviço “novo” é de facto um serviço que transitou da 

estrutura antiga do encerrado Hospital de S. Marcos pelo que havia um historial 

formativo prévio. Compõe-se de um Director de Serviço e dois Assistentes 

Hospitalares e 5 técnicos. Possui óptimas instalações partilhando algumas técnicas 

de biologia molecular com o Serviço de Patologia Clínica. 

É liderado pelo Dr. Fernando Pardal de Oliveira que para além das suas funções no 

Serviço de Anatomia Patológica é também o Director Clínico do Hospital, facto 

prestigiante e pouco habitual na Anatomia Patológica. 

Está bem apetrechado tendo todas as valências de um Hospital Central à excepção 

de cirurgia cardio-torácica. Tem um volume de análises elevado (cerca de 18000 

casos/ano de histopatologia e 4500 casos/ano de citologia equilibradas num misto 

ginecológica/não ginecológica/aspirativa e realizou 85 autópsias no ano de 2011 

das quais duas de adulto. Mantém reuniões temáticas e multidisciplinares 

particularmente com os serviços de gastroenterologia e dermatologia. 

O Dr. Pardal de Oliveira tem mantido ao longo dos anos uma actividade cientifica 

com publicações regulares predominantemente na área da dermatopatologia. 
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O Serviço possui 3 internos dos três primeiros anos formativos. O modelo de 

internato que serve é semelhante aos dos restantes hospitais na zona Norte com 

predominância da macroscopia na formação. O serviço tem idoneidade global pelo 

que não estão previstos estágios extra-hospitalares ab initio. Este aspecto 

condiciona algum isolamento dos internos bem como pode conduzir a insuficiência 

de formação em valências não existentes no hospital. Como Centro Académico que 

pretende ser não se vislumbrou um impacto real que seria esperado a nível 

formativo e de investigação que atribuímos ao processo de re-instalação do serviço 

no novo hospital. 

Conclusão:  

1) O Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Escala Braga tem todas as 

condições para integrar o grupo de serviços prestadores de formação em 

Anatomia Patológica em Portugal. Está bem dirigido, tem um “case-load” 

invejável em histopatologia com uma distribuição geral abrangente e 

contem pessoas no seu staff com competência administrativa e científica 

para poderem conduzir um internato. 

2) Contudo, para a dimensão e valores apresentados sofre de “under-

staffing” quer para se desenvolverem correctamente as actividades 

assistenciais mas sobretudo para as de índole formativo e de 

investigação, dado que se trata de um Centro Académico.  Pensamos que 

a eventual contratação de “Pathology-Assistants” (Técnicos de Anatomia 

Patológica com formação e treino de macroscopia que estão já presentes 

em numerosos hospitais nacionais) poderá libertar tempo aos médicos e 

aos internos para actividades mais relevantes. 

3) Foi-lhe concedida a idoneidade formativa para um interno anual. No 

entanto pelo que constatámos da conversa com os internos 

recomendamos que no futuro se constitua em eventual Agrupamento 

Formativo com outra entidade de localização geográfica próxima, 

eventualmente os Centros Hospitalares da área de referenciação do 

próprio Hospital. Isso permitirá quebrar um certo “isolamento” dos 

internos facilitando-lhes a aquisição de uma melhor capacidade de 

autonomia administrativa e assistencial . Poderá para além disso trazer-
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lhes benefícios futuros de empregabilidade e preenchimento das 

enormes lacunas de anatomopatologistas existentes nesses hospitais .  

4) O novo modelo de Internato de Anatomia Patológica obrigará a 

reformular alguns aspectos tradicionais formativos a serem revistos 

aquando da visita do próximo ano. 

5) Para alem do exposto, o Colégio entende que dado integrar um Centro 

Académico o Serviço tem também responsabilidade acrescida face a 

outros neste aspecto. Esperemos ver uma evolução positiva nesta área 

em especial no que respeita à participação dos internos. 
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Os desafios à formação em Anatomia Patológica nos 
próximos 10 anos 

a. Captação de Internos 

 

A Anatomia Patológica está sistematicamente associada a uma escolha pouco 

popular para especialidade entre os estudantes de Medicina. Em anos em que o 

número de candidatos excede o número de vagas não é raro a maior parte das 

mesmas ficarem desocupadas. Por outro lado, muitos internos do primeiro ano 

repetem o exame de colocação na especialidade  o que conduz a um “drop-out” 

muito significativo. 

As razões deste problema são multifactoriais e estão bem resumidas num trabalho 

publicado no Human Pathology em 2009 cujo sumario citamos: 

“Most clinical residents rejected pathology because they preferred direct patient 

contact; however, a sizable minority blamed insufficient or inadequate medical 

school experiences in pathology. Clinical residents also cited several 

misconceptions and stereotypes about pathology, including misunderstandings 

about the role of pathologists and the nature of pathology practice. “ 

Dado que este aspecto de recrutamento se associa ao próprio Internato, o Colégio 

tem em vista iniciar um conjunto de acções no ano de 2013 no sentido de inverter 

esta tradição.  

b. Demografia Médica e SNS 

 

Em Setembro de 2011 a ACSS publicou um relatório intitulado “Actuais e Futuras 

Necessidades Provisionais de Médicos (SNS)” em que na área respeitante à 

especialidade de Anatomia Patológica conclui que “a escassez de recursos humanos 
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nesta especialidade é muito acentuada, sobretudo no interior e sul do Pais”. Estimou 

em cerca de 38 o deficit de médicos existentes para os Hospitais indicados. 

O documento referido está indexado a uma distribuição populacional, o que tem 

pouca relevância na Anatomia Patológica que sendo uma especialidade unicamente 

hospitalar está dependente da produção do hospital e não da densidade 

populacional. Constitui no entanto um prova oficial de que há que tomar medidas 

para proceder à sua correção. As necessidades não são estáticas e no cálculo 

efectuado houve inexactidão de dados, pelo que o Colégio estima em pelo menos o 

dobro do número indicado a necessidade de médicos Anátomo Patologistas nos 

diferentes hospitais do SNS. Para que se possa manter a qualidade diagnóstica, a 

segurança na prática assistencial e ao mesmo tempo racionalizar os cuidados de 

saúde dado que um diagnóstico certo e atempado poupa muitos gastos indirectos, 

há que equipar o SNS com o ratio desejável de profissionais da especialidade de 

Anatomia Patológica. 

No sentido de começar a trabalhar numa resolução desta situação indesejável, o 

Colégio decidiu por iniciativa própria e em resposta ao documento da ACSS lançar 

um inquérito aos diferentes serviços de Anatomia Patológica sobre as necessidades 

de recursos humanos estimada pelos critérios definidos pelo Royal College of 

Pathology que são adoptados pelo NHS (National Health System). Sendo o nosso SNS 

moldado em termos semelhantes ao do NHS inglês considerámos, que seguindo os 

mesmos critérios, conseguiríamos compreender melhor as necessidades 

provisionais de médicos para os Serviços existentes em face do perfil de cada 

hospital. Uma das criticas que nos leva a minorizar o benefício dos estudos de base 

populacional tem a ver com o facto de as necessidades variarem consoante o perfil 

das patologias tratadas. Como o próprio Royal College refere:  

“Histopathology is a clinical service, offering medical opinions and diagnoses, 

not measurements … quality in histopathology cannot be evaluated simply on 

the basis of ‘samples in, results out’. Rather, the assessment of quality should 

start with the right decision to take the right sample, handled in the right 

manner, and end with the timely implementation of the right treatment for the 

right patient based on the right interpretation of the right result.” 

A adesão por parte dos serviços de Anatomia Patológica nacional ao solicitado pelo 

Colégio foi quase de 100%. O Colégio está agora a proceder à analise dos resultados 
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e irá posteriormente discutir com os respectivos directores de serviço eventuais 

duvidas ou desvios não explicáveis, de modo a obter o perfil demográfico de 

recursos humanos desejável para os hospitais nacionais em 2012. 

Iremos apresentar estes resultados ao CNE e iremos solicitar autorização da Ordem 

para começar a trabalhar conjuntamente com a ACSS para melhorarmos a prestação 

da Anatomia Patológica nacional. 

c. O futuro “Médico Anatomopatologista” 

 

A Anatomia Patológica actual não se revê no estereotipo tradicional do “médico que 

faz autopsias”. Cada vez mais o puro diagnóstico morfológico ao microscópio em 

hematoxilina-eosina se associa a estudos complementares de imunocitoquimica e 

biologia molecular. O médico anatomopatologista passou a ser responsável não só 

pelo estabelecimento do diagnóstico como também pela decisão terapêutica e 

avaliação de prognóstico. Decide terapêuticas de suspensão de drogas 

imunosupressoras ou aumento das mesmas nas biopsias dos transplantados, aponta 

necessidades de estudos genéticos em doentes cujas neoplasias tenham 

determinadas morfologias ou associações, etc. Participa activamente com os 

restantes colegas nas muito necessárias “Consultas Multidisciplinares”, 

fundamentais na qualidade da assistência médica. Por outro lado é o responsável 

pela preservação de material para estudos posteriores nomeadamente ao possuir 

arquivos de anos com material preservado em parafina ou congelado, este último 

nos designados “Bancos de tumores” existentes em vários serviços de Anatomia 

Patológica nacional. Por outro lado o desenvolvimento de tecnologia nas áreas de 

informação com digitalização de slides e telepatologia abre um novo campo 

diagnóstico. 

O novo programa de Internato de Anatomia Patológica abre portas a esta mudança 

de paradigma ao incluir pela primeira vez um estágio obrigatório em Biologia 

Molecular. Alguns dos serviços visitados já estão apetrechados para prestarem 

formação nesta área e nas visitas do próximo ano será dedicada atenção especial a 

estes aspectos evolutivos da especialidade. 
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O Colégio estará atento aos avanços e mudanças da especialidade no sentido de 

rapidamente as incorporar no programa de internato sempre que tal se torne 

necessário. 
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Objectivos para 2013 

 

Apesar de avaliarmos muito positivamente este conjunto de visitas efectuadas, estas 

primaram por alguma rapidez o que não permite avaliar completamente um serviço. 

Foram contudo fundamentais para termos a percepção do panorama nacional e 

quais as principais deficiências com que a aplicação do novo regime do internato da 

especialidade se vai confrontar.  

Assim são objectivos para 2013 os seguintes: 

1) Visitar todos os Serviços de Anatomia Patológica do pais, no máximo dois 

por dia de visita. 

2) Discutir com aqueles que têm formação a decorrer, o modo como estão a 

executar o programa publicado em DR. 

3) Verificar rigorosamente todos os pontos referentes ao documento aprovado 

pelo CNE em Janeiro de 2011 sobre critérios de idoneidade em Anatomia 

Patológica. 

4) Discutir a constituição de eventuais Agrupamentos Formativos como 

sugerido neste relatório. 

5) Propor aos serviços a constituição de um “Manuel de Internato” a 

disponibilizar aos internos e que contenha toda a informação relevante ao 

programa formativo nesse hospital ou agrupamento, nomeadamente a 

calendarização de rotações e estágios bem como locais em que os mesmos 

são efectuados. 

6) Discutir com os serviços e internos soluções para o problema da fraca 

produção cientifica na área.  

7) Discutir com os serviços questões gerais do seu funcionamento que se 

repercutem a nível formativo (instalações, equipamentos, “under-staffing”, 

etc). 
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8) Avaliar com os Internos o modo como decorre o internato tendo em atenção 

o impacto das alterações do novo programa na sua formação.  
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Adenda:  

a. Documentos enviados à Ordem dos Médicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Por solicitação do Ministério da Saúde pedindo à Ordem dos Médicos um incremento de 
100 lugares de especialidade e solicitação do Serviço de Anatomia Patológica do Hospital de 
São João, foi decidido incrementar para duas o número de vagas da especialidade para 2013 
nesse hospital.  
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Nota: Por solicitação do Ministério da Saúde pedindo à Ordem dos Médicos um incremento de 
100 lugares de especialidade foi decidido incrementar para duas o número de vagas da 
especialidade respectivamente no IPO de Lisboa e Hospital Fernando da Fonseca para 2013. 
 

b. Critérios de Idoneidade Formativa em Anatomia 
Patológica (aprovado pelo CNE em 25 de Janeiro de 
2011) 

Disponivel para download na página do Colégio de Anatomia Patológica no 
site da Ordem dos Médicos 
(https://www.ordemdosmedicos.pt/?lop=conteudo&tp=2&op=eecca5b6365d9607
ee5a9d336962c534&Submit=ok&chave=especialidade&) 

c. Programa de Internato de Anatomia Patológica 
(Portaria nº 204/2012 de 4 de julho de 2012) 

Disponivel para download na página do Diário da República 

(http://www.dre.pt/pdf1s/2012/07/12800/0340103406.pdf) 

http://www.dre.pt/pdf1s/2012/07/12800/0340103406.pdf

