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Colégio da Competência em Medicina Paliativa 

 

QESTIONÁRIO ÀS UNIDADES DE SAÚDE  

PARA PEDIR A ATRIBUIÇÃO DE IDONEIDADE FORMATIVA 

 

Este questionário destina-se a caracterizar o Serviço candidato e os seus profissionais 

apurando informação que sustente a decisão das comissões de avaliação do Colégio da 

Ordem dos Médicos. (preencher com maiúsculas) 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE 

1.1. Secção Regional da Ordem dos Médicos: Norte  /  Centro  /  Sul 

1.2. Administração Regional de Saúde: __________________________________________ 

1.3. Hospital, ULS ou ACES___________________________________________________ 

1.4. Nome da Unidade ou do Serviço de saúde: ___________________________________ 

Morada: ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Telefone: ____________Fax: ______________E-Mail ______________________________ 

1.5. Tipologia dos Cuidados: 

UCP          

EIHSCP com Consulta externa   

ECSCP      

Consulta de Medicina Paliativa      

 

1.6. CARACTERIZAÇÃO DA IDONEIDADE FORMATIVA 

Teve idoneidade no ano anterior?   Sim    Não   

Se respondeu SIM indique:   Total   Condicionada   

Se respondeu CONDICIONADA indique por quanto tempo:_____________________ 
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2. PRÁTICA INTERDISCIPLINAR 

2.1. A equipa tem uma prática interdisciplinar, baseada nos princípios dos Cuidados 

Paliativos (intervenção global no sofrimento, garantia do controlo sintomático e de apoio 

psicossocial), trabalhando em articulação com outros departamentos/sectores assistenciais:

             Sim      Não      

 

3. RECURSOS HUMANOS 

3.1. Tem médico com Competência em Medicina Paliativa responsável pela formação 

específica em curso?        Sim          Não  

3.2. Tem enfermeiro(s) com formação avançada em Cuidados Paliativos?  Sim  Não  

3.3. Tem assistente social?        Sim          Não  

3.4. Tem psicólogo?         Sim         Não   

3.5. Tem médico(s) pelo menos 40 h/semana? Sim                   Não     

3.6. Tem enfermeiro(s) pelo menos 40 h/semana? Sim             Não     

 

4 - RECURSOS FÍSICOS 

4.1. Número de gabinetes de consulta devidamente equipados _________________ 

4.2. Tem disponibilidade de gabinetes de consulta para estagiários?  

Sim    Não   

4.3. Existe biblioteca organizada ou acesso ao computador com ligação à internet permitindo 

pesquisa bibliográfica    Sim   Não    

4.4. Existe sala de reuniões   Sim    Não    

 

5 - ATIVIDADE CLÍNICA 

 

5.1- Tem um volume de doentes/atividade assistencial igual ou superior a 100 novos 

doentes/ano (incidência) em qualquer tipologia específica ou 150 doentes em 

seguimento/ano (prevalência)?  Sim    Não   

 

5.2.- Tem anualmente um número de consultas médicas igual ou superior a 50% do número 

de consultas de enfermagem ou seja, pelo menos uma consulta médica para duas de 

enfermagem?                 Sim     Não  
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6. ACESSO A FÁRMACOS 

6.1. A Unidade/Serviço tem acesso a fármacos essenciais no âmbito da prática de Medicina 

Paliativa para que seja garantido o bom controlo sintomático dos doentes? 

Sim   Não  

7. ATIVIDADE CIENTÍFICA E PEDAGÓGICA 

7.1. Existem reuniões de equipa (para discussão pluridisciplinar de casos e apresentação de 

temas relevantes ou jornal club) com uma periodicidade não inferior a quinzenal? 

      Sim   Não  

 

8. FORMADORES 

Junto uma página em anexo (v. adiante) por cada Orientador proposto por esta 

Unidade/Serviço, num total de: ________ 

 

9. OBSERVAÇÔES 

 Quer comentar sobre algumas particularidades de funcionamento da sua Unidade como a 

existência de Unidades de Internamento, Urgência, Cuidados Continuados ou outras que 

entenda relevantes? (se este espaço for insuficiente pode juntar um anexo não maior que 

uma página A4) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________, _____ de  __________________ de 20_____ 

 

O Proponente:______________________________________________________________ 

 

Cargo: ____________________________________________________________________ 
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ANEXO 

 

(Preencher uma página por cada médico em exercício que pretenda ser responsável em 

orientar estágios. Copie quantas páginas forem necessárias) 

 

FORMADOR PROPOSTO Nº ___ 

 

 

Nome do médico Orientador: 

__________________________________________________________________________ 

 

Nº da cédula profissional: ____________________   

 

Ano de atribuição da Competência em Medicina Paliativa: ____________ 

 

Está inscrito no Colégio da Competência em Medicina Paliativa? Sim  Não   

  

 


