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PROGRAMA DE AÇÃO PARA A DIREÇÃO DA SECÇÃO DA 
SUBESPECIALIDADE DE NEUROPATOLOGIA DA ORDEM DOS MÉDICOS 

 
 
Em 1992 foi criado em Portugal o Ciclo de Estudos Especiais em Neuropatologia (Diário da 

República, série II, nº179, de 05.08.1992). Este ciclo, que tem uma duração de 24 meses, com um 

corpo docente responsável das áreas de interesse (Anatomia Patológica, Neurologia, 

Neurocirurgia e Neurofisiologia), tem por missão “fornecer uma adequada preparação para a 

execução e estudos anátomo-patológicos, em estreita colaboração com a clínica neurológica, 

neurocirúrgica e anatomia patológica, quer com o fim diagnóstico, quer para a investigação e 

ensino”. 

  

Ao longo destes 30 anos, vários neuropatologistas foram formados, sendo um número residual 

aquele que exerce atualmente neuropatologia em tempo inteiro. À semelhança do que acontece 

na Europa, a neuropatologia é uma área muito especializada, que exige um treino específico e 

se move num contexto onde não existe um financiamento próprio. Apesar de ser reconhecido como 

essencial pelos clínicos das áreas a que a neuropatologia confere capacidade diagnóstica 

(neurologia, neuropediatria, neurocirurgia e algumas áreas da medicina interna e reumatologia), 

não tem sido prioridade nos diversos hospitais terciários, assistindo-se a uma inevitável perda na 

qualidade e risco médico inerente. 
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Recentemente foi consagrada a sua necessidade na Rede de Referenciação Hospitalar de 

Neurologia (Portaria nº 147/2016 de 16 de maio; Despacho nº 6696/2016 do Secretário de 

Estado Adjunto e da Saúde; aprovada por despacho do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, 

26 de março de 2018), onde foram consagrados três centros de referência para a neuropatologia 

no país. 

 

A lista ao colégio de subespecialidade de Neuropatologia terá como principais objetivos: 

 

1. Promover junto das estruturas hospitalares e académicas soluções para formação e contratação 

de neuropatologistas, assim como o desenvolvimento da carreira médica e quadro hospitalares 

de Neuropatologia.  

A formação em neuropatologia exige um treino de dois anos após a especialidade (Neurologia 

ou Anatomia Patológica), que dada a sua especificidade e ausência de programa de treino 

financiado pela Administração Central dos Sistema de Saúde, não existem candidatos na 

comunidade médica facilmente disponíveis. Tendo a subespecialidade um forte componente 

académico e ligada a diferenciação em contexto hospitalar terciário, não existe soluções nos 

sistemas privados de saúde que possam ajudar a complementar esta decisão pelos potenciais 

candidatos. A falta de neuropatologistas irá comprometer seriamente os cuidados assistências em 

múltiplas áreas clínicas. 

 

2. Promover discussão sobre critérios de referenciação em Neuropatologia  

No plano de desenvolvimento de centros de referência, programas específicos como cirurgia de 

epilepsia ou unidades de referenciação em doenças neuromusculares, deverão ter no seu plano 

aquando da submissão ao Ministério da Saúde para a sua criação/manutenção quais o(s) centro(s) 

de diagnóstico em Neuropatologia para onde serão encaminhadas as biópsias. 
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3. Promover discussão sobre a criação de uma rede nacional de estudo em tumores do sistema 

nervoso central  

O continuo desenvolvimento das técnicas diagnósticas, com particular enfase no desenvolvimento 

da genética molecular, e de acordo com os recentes critérios da “WHO classification of CNS 

Tumours, 2021”, irá tornar o estudo dos tumores do SNC altamente dependentes de técnicas muito 

especializadas e dispendiosas, e em que um número significativo de estudos efetuados é essencial 

para maximizar recursos mas, acima de tudo, garantir experiência necessária para a correta 

execução. 

  

4. Garantir a correta implementação do programa de formação do Ciclo de Estudos Especiais em 

Neuropatologia, assim como dos critérios de idoneidade formativa. 


