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

 
 

Os Cuidados Paliativos (CP), em geral, e a Medicina Paliativa (MP) em particular,  estão hoje 

estabelecidos como um direito humano básico, correspondem a cuidados de saúde específicos e 

activos, e dignificam a sociedade em que vivemos. A MP, enquanto área diferenciada, tem uma 

identidade e fundamentos próprios, e a sua prática está assente numa formação especializada e 

rigorosa. Em paralelo, qualquer médico com actividade clínica deve hoje poder prestar uma 

abordagem paliativa (nível básico, distinto do nível da especialização) através de acções 

paliativas. Essa abordagem deve ser enquadrada e apoiada em consultoria por uma equipa 

especializada de CP. 

Na sociedade portuguesa, em que o aumento das pessoas com patologias crónicas e progressivas 

e o envelhecimento demográfico constituem uma realidade inegável, são notórias as necessidades 

em saúde crescentes dessas pessoas, bem como das suas famílias. A pandemia COVID-19 que 

ainda atravessamos pôs a nu muitas das carências do sistema de apoio aos mais idosos e 

vulneráveis, e aumentou a responsabilidade dos serviços de saúde para este numeroso grupo de 

pessoas. 

Face a essa realidade, e apesar de lentos progressos organizativos nos últimos anos, com 

insuficiência de recursos humanos específicos, as respostas de CP são ainda manifestamente 

insuficientes. É imprescindível chamar a atenção dos decisores, dos profissionais – particularmente 

dos médicos - e da sociedade em geral para a necessidade de as aumentar, em número e em 

qualidade, por forma a garantir uma oferta alargada, sem iniquidades territoriais, de idade ou 

por patologias, que foram agravadas nos últimos anos. 

 



 

COLÉGIO  DA COMPETÊNCIA  DE  
 

 

M E D I C I N A  P A L I A T I V A  

 

 

2 

 

Na linha de trabalho que um grupo de colegas vem desenvolvendo com a Ordem dos Médicos 

ao longo de anos e que conduziu ao reconhecimento em 2013 da competência em MP – trabalho 

esse também prejudicado pela pandemia e pelos condicionalismos impostos -, constituímo-nos 

agora como núcleo que concorre às próximas eleições para a Competência de MP da Ordem dos 

Médicos. Sabemos que muito não depende de nós, mas de outras entidades, mas teremos que 

fazer o melhor possível a nossa parte. 

 

Assim, propomo-nos um conjunto de objectivos gerais e medidas que aqui elencamos 

sumariamente: 

• Ser um pólo dinamizador dos CP em Portugal, contribuindo para aumentar junto da 

sociedade e dos cuidadores, em geral, dos profissionais de saúde e dos médicos, em 

particular, a informação e os conhecimentos sobre CP, sobre as questões ético-clínicas em 

torno do fim de vida e da morte e sobre o direito e a necessidade de respostas de qualidade 

nesta matéria. 

• Constituir um núcleo forte, credível, na Ordem dos Médicos, que trabalhe e desenvolva 

parcerias com outras entidades igualmente reconhecidas, de modo a consolidar, de forma 

sinérgica, a informação, a formação, as práticas profissionais e a investigação no âmbito 

dos CP. 

• Promover medidas concretas que contribuam para melhorar a qualidade assistencial aos 

doentes com necessidades paliativas e em fim de vida de todas as idades, nomeadamente 

no que diz respeito à formação dos médicos nesse domínio, a nível pré e pós graduado. 

Nesse sentido, pretendemos mais concretamente: 

• Contribuir para que a formação pré-graduada em CP seja obrigatória em todas as 

faculdades de Medicina do país; 

• Contribuir para garantir que a nível pós graduado, durante a realização dos internatos 

médicos, a formação em CP seja obrigatória para os internos das especialidades de Medicina 

Interna, Oncologia, Neurologia e Medicina Geral e Familiar, sem impedimento de num futuro 

próximo se alargar essa formação a outras especialidades (Pediatria, Nefrologia, Medicina 

Intensiva); 

• Contribuir para garantir uma boa qualidade de formação para os médicos que já trabalham  

em equipas de CP, corrigir e homogeneizar práticas assistenciais; 

• Contribuir para criar condições que não limitem a progressão na carreira dos médicos que se 

dedicam aos CP; 

• Rever os ratios dos quadros (médicos e outros) das equipas de CP e a dotação mínima e 

correcta de todos os profissionais das equipas; 

• Criar um grupo de trabalho no âmbito deste colégio para rever as condições formativas 

respeitantes à MP Pediátrica; 
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• Criar a Especialidade de Medicina Paliativa; 

 

Pretendemos ser uma equipa comprometida e responsável, aberta às propostas dos médicos, 

dinâmica e trabalhando sempre pelo Doente, com Rigor e Ética. 

 

Contamos com o apoio e empenho de todos os colegas que verdadeiramente se interessem por 

criar pontes, trabalhar para os consensos, e melhorar, alargar e consolidar o panorama da prática 

dos CP de qualidade no nosso país.    


