
 
 

 

CRITÉRIOS PARA ATRIBUIÇÃO DE CAPACIDADE FORMATIVA 

ESPECÍFICA EM MEDICINA PALIATIVA 

 

Para atribuição de Capacidade Formativa específica em Medicina Paliativa devem 

ser cumpridos TODOS os critérios seguintes: 

 

A – QUADRO MÉDICO: 

 Pelo menos um médico com a Competência em Medicina Paliativa, que será 

o responsável pela formação específica em curso; 

 

 No caso de se tratar de um estágio no âmbito da atribuição da Competência, 

não devem ser mais de dois os médicos nessas circunstâncias em 

simultâneo (sem prejuízo de outros tipos de estágio que se estejam a 

realizar na unidade); 

 

 

B - TIPOLOGIA DE CUIDADOS: 

 A equipa tem uma prática interdisciplinar, baseada nos princípios dos 

Cuidados Paliativos (intervenção global no sofrimento, garantia de controlo 

sintomático e de apoio psicossocial), trabalhando em articulação com outros 

departamentos/sectores assistenciais. 

 

 Pelo menos UMA tipologia de cuidados (unidade de internamento, equipa 

intra-hospitalar com consulta externa, equipa comunitária/domiciliária). 

 

C- ATIVIDADE CLÍNICA 

 

C.1- VOLUME DE DOENTES 

 

Atividade assistencial igual ou superior a 100 novos doentes/ano em qualquer 

tipologia específica OU 150 doentes em seguimento/ano.  

E 

Número de consultas médicas igual ou superior a 50% do número de consultas de 

enfermagem (pelo menos 1 consulta médica para 2 de enfermagem).  

 



 
 

C.2- EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 

 

Para além do apoio médico descrito no ponto A, para obtenção de idoneidade 

formativa torna-se MANDATÓRIA a existência na equipa, de pelo menos: 

 Assistente Social pelo menos a tempo parcial; 

E 

 - Psicólogo pelo menos a tempo parcial; 

 

C.3 – ACESSIBILIDADE FARMACOLÓGICA 

 

A equipa deve dispor e ter acesso aos fármacos considerados fundamentais no 

âmbito da prática dos Cuidados Paliativos e tendo em conta a garantia de bom 

controlo sintomático. 

 

D- ATIVIDADE CIENTÍFICA E PEDAGÓGICA 

 

 É obrigatório acontecerem reuniões de equipa (para discussão 

pluridisciplinar de casos e apresentação de temas relevantes/journal club) 

com uma periodicidade não inferior à quinzenal. 

 

 É obrigatório facultar, aos internos, acesso a gabinete médico com 

computadores, internet e apoio bibliográfico. 
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