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PROGRAMA DE AÇÃO PARA A DIREÇÃO DO COLÉGIO DE  
COMPETÊNCIA DE MEDICINA PALIATIVA DA ORDEM DOS MÉDICOS 

 
 

A constituição das primeiras equipas de Cuidados Paliativos (CP) em Portugal remonta já aos anos 

90 do século passado e fruto do trabalho dedicado de um número crescente de colegas, a 

competência em Medicina Paliativa é uma diferenciação reconhecida pela Ordem dos Médicos 

desde 2013. A formação em Medicina Paliativa é também já uma realidade, a nível pós-

graduado e nos mestrados integrados em medicina, embora muito haja ainda por fazer nesta 

área. 

Atualmente os CP são uma realidade na maioria dos hospitais públicos e privados e, embora 

ainda escassas, as equipas comunitárias e pediátricas têm vindo aumentar. É também crescente o 

interesse dos médicos por esta área de cuidados de saúde interdisciplinar, ética e cientificamente 

estruturada. No entanto, em Portugal, a maioria das equipas em funcionamento está 

subdimensionada para as necessidades da população. 
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Não estando já em causa a pertinência dos CP no âmbito do sistema nacional de saúde, em 

Portugal continuam a colocar-se grandes desafios sobre como e quando fazer chegar estes 

cuidados a todos os que deles precisam. Persistem também alguns mitos e ideias erradas sobre os 

CP, quer na população em geral, quer ao nível dos profissionais de saúde e agentes políticos. 

Com o objetivo de consolidar, dinamizar e fortalecer os Cuidados Paliativos em geral e a 

Medicina Paliativa em particular, apresentamos as seguintes propostas de atuação: 

• Criar condições que permitam a progressão na carreira dos médicos que se dedicam parcial 

ou totalmente aos CP. Esta dificuldade é hoje um obstáculo real à dedicação de colegas de 

diversas especialidades às equipas de CP do Serviço Nacional de Saúde e pode contribuir 

para a carência de médicos nestas equipas. Há, pois, que trabalhar com os colégios da Ordem 

que têm mais médicos dedicados à área, nomeadamente os colégios de Medicina Geral e 

Familiar, Medicina Interna e Anestesiologia e a Comissão Nacional de Cuidados Paliativos 

(CNCP) e lutar junto da tutela para que as grelhas de avaliação dos concursos sejam 

modificadas, valorizando o trabalho dos médicos que exercem funções nas equipas de CP. 

• Trabalhar para que a Medicina Paliativa evolua para especialidade ou sub-especialidade 

médica, dialogando com os principais interlocutores envolvidos, nomeadamente os colegas 

inscritos no Colégio da Competência em Medicina Paliativa, outros colégios da Ordem dos 

Médicos, a CNCP e a tutela. 

• Rever a adequação dos quadros médicos das equipas de CP e a dotação mínima de 

profissionais das equipas para assegurar cuidados personalizados e verdadeiramente 

centrados no doente e família. 

• Rever os critérios de atribuição de idoneidade formativa das equipas de CP e fazer visitas 

de verificação de idoneidade, para assegurar que as equipas dão uma formação em 

Medicina Paliativa cientificamente suportada e abrangente em termos de consultadoria e 

prestação direta de cuidados e na tipologia de doentes tratados. 

• Estimular a formação dos médicos paliativistas e a investigação em Medicina Paliativa, 

trabalhando com a tutela e a CNCP condições que facilitem a realização dos estágios práticos 

indispensáveis para a obtenção da Competência em Medicina Paliativa a médicos que 

trabalham ou venham a trabalhar em equipas de CP e criando parcerias com entidades 

publicas e privadas que promovam esta formação, bem como a investigação em CP. 

• Clarificar e uniformizar conceitos e registos da prática clínica em Medicina Paliativa, 

nomeadamente através do uso de escalas e de uma linguagem reconhecida por todos os 

paliativistas, que facilite a comunicação entre equipas, minimizando erros e mal-entendidos. 

Acreditamos que uma linguagem consensual e com definições claras contribuirá para 

consolidar a filosofia dos cuidados paliativos e a especificidade da nossa atividade. Tal trará 

benefícios não apenas em termos práticos de comunicação interpares, mas também e não 

menos importante, na definição dos CP como área de saber próprio que usa um léxico 

adequado às práticas distintas que a caracterizam. 

• Promover a literacia / formação em CP na população em geral e nos médicos em particular, 

desenvolvendo ações de formação sobre temas relacionados com os CP, nomeadamente 

referenciação precoce para CP, questões éticas no fim de vida, cuidados compassivos, plano 

avançado e integrado de cuidados, organização dos CP. Pretendemos também trabalhar 
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junto das escolas médicas para que a formação em Medicina Paliativa passe a ser obrigatória 

para todos os alunos dos Mestrados integrados de Medicina. 

 

Pretendemos desenvolver os CP em Portugal divulgando e melhorando a sua qualidade, 

condição essencial para que sejam reconhecidos como cuidados de saúde ética e 

cientificamente estruturados e os seus profissionais valorizados. 

 

Pensamos que este é o único caminho compatível com o objetivo nobre dos CP, com a sua 

dignificação e, consequentemente, com o desenvolvimento das equipas que deverão abranger 

toda a população necessitada. Esperamos assim ajudar a colmatar algumas das carências sentidas 

por todos os que trabalham no terreno. Os doentes e suas famílias merecem o nosso empenho. 


