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Portugal é um dos países mais antigos da Europa, sendo 
uma nação independente desde a sua fundação no sé-
culo XII, com fronteiras inalteradas desde o século XIII. 

Residem no país 10,6 milhões de habitantes, sem diversidades 
étnicas. Existe apenas uma língua e o catolicismo é a religião 
dominante. A tendência demográfica actual é de diminuição 
da população autóctone, sendo este declínio, no entanto, 
compensado pela imigração crescente que determina um saldo 
ligeiramente positivo. 

O sistema de saúde

O sistema de saúde é constituído pelo Sistema Nacional de 
Saúde, por subsistemas públicos de saúde e ainda por outros 
serviços do sector privado (lucrativos e não lucrativos). Os 
cidadãos escolhem os serviços de acordo com as suas neces-
sidades, sendo o acesso ditado pelas preferências, mas com 
condicionalismos óbvios. O financiamento público é dispo-
nibilizado através de acordos entre o Ministério da Saúde e os 
serviços de prestação de cuidados, sendo o Serviço Nacional 
de Saúde, que é universal e tendencialmente gratuito, supor-
tado integralmente pelo Orçamento Geral do Estado. Uma 
percentagem importante da despesa total em saúde constitui 
ainda assim despesa privada, em particular com consultas 
médicas e, principalmente, com medicamentos. O sistema 
público tem uma forte componente hospitalar, existindo 3,5 
camas/1.000 habitantes, das quais 2,9 camas/1.000 habitantes 
são destinadas a tratamentos agudos. 

Os primeirOs desenvOlvimentOs dOs cuidadOs paliativOs

Os cuidados paliativos, em Portugal, são uma actividade re-
cente, tendo as primeiras iniciativas surgido apenas no início 
dos anos 90 do século passado. No entanto, a visão paliativa 
perante a doença incurável, numa perspectiva que de algum 
modo nos faz lembrar a modernidade, pode ser detectada em 
textos médicos portugueses do século XVI.1 Este dado interes-
sante contrasta, porém, com a demora bastante significativa 
da implantação dos cuidados paliativos, em Portugal, se o 
compararmos com a realidade de outros países europeus. A 
origem de um dos serviços de cuidados paliativos, actualmente 
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QUADRO 1
Equipas de Cuidados Paliativos em Portugal
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in www.apcp@com.pt; de acordo com critérios qualidade internacionais.

activo, localizado num hospital ge-
ral, remonta a 1992,2 inicialmente 
como Unidade de Dor com camas 
de internamento. Antes desta data 
não há referências a qualquer or-
ganização estruturada de cuidados 
paliativos, no país. Outros serviços 
de cuidados paliativos destinados a 
doentes oncológicos surgiram nos 
Institutos do Cancro do Porto3 e de 
Coimbra.4 Em 1996, no Centro de 
Saúde de Odivelas, iniciou activida-
de a primeira equipa domiciliária de 
cuidados continuados, que incluí-
am a prestação de cuidados palia-
tivos e que teve enorme sucesso. 
Pode afirmar-se que a introdução 
dos cuidados paliativos em Portu-
gal se deveu não a uma inciativa 
goevernamental estruturada mas 
sim ao interesse de alguns pioneiros 
pelo tratamento da dor crónica dos 
doentes com doença oncológica 
avançada e ainda pela necessidade 
de ser garantida a continuidade dos 
cuidados dos doentes nas fases mais 
avançadas das doenças incuráveis 
e irreversíveis. Actualmente, o nú-
mero de serviços e programas tem uma expansão 
ainda muito limitada, estando referenciados no 
site da única associação profissional activa, a 
Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, 
dezoito equipas em funcionamento (Quadro 1). 
A inclusão neste conjunto tem por base critérios 
de qualidade como a obrigatoriedade de prática 
certificada e formação avançada em Cuidados 
Paliativos por parte do núcleo de profissionais res-
ponsáveis, bem como a acessibilidade a fármacos 
considerados fundamentais pela OMS. Segundo 
o atlas da EAPC (Centeno, 2005) exisitiam nessa 
altura 0,8 seviços de cuidados paliativos por mi-
lhão/habitante. O governo procura desde 2006  
incentivar com medidas mais concretas, incluídas 
num Programa alargado de Cuidados a crónicos, 
esta àrea de cuidados que, no entanto, continua a 
ser a menos desenvolvida – de acordo com fonte 

do Ministério da Saúde, existem em Portugal, em 
2008, cerca de 80 camas de cuidados paliativos 
para uma população de 10 milhões de habitantes 
(Figura 1). 

estatutOs e regulamentOs — 
recOmendações naciOnais

Em 2004 foi publicado pelo Ministério da Saúde 
o Programa Nacional de Cuidados Paliativos. Este 
documento considera os cuidados paliativos como 
constituintes essenciais dos cuidados de saúde 
gerais, tendo em atenção o imperativo ético da 
promoção e defesa dos direitos humanos funda-
mentais e ser uma obrigação social em termos de 
saúde pública. O Programa indica que os cuidados 
paliativos se desenvolvem em vários níveis e são 
exercidos por equipas interdisciplinares, prevendo 
a criação de unidades de cuidados paliativos. Os 
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FIGURA 1

Localização das Equipas de Cuidados Paliativos.

componentes essenciais dos cuidados são: o alívio 
da dor e de outros sintomas; o suporte psicológico, 
emocional e espiritual; e o apoio à família quer 
durante a doença quer no luto.

Podem considerar-se estas recomendações, 
elencadas em documento, como o primeiro con-
tributo mais relvante do governo português para 
esta àrea, tendo em vista o movimento interna-
cional dos cuidados paliativos. 

Em 6 de Junho de 2006, foi publicado o decre-
to-lei n.º101/2006 que criou a Rede Nacional de 
Cuidados Continuados Integrados, instituindo a 
colaboração dos ministérios da saúde e da segu-
rança social na obrigação da prestação dos cui-
dados de saúde às pessoas com doenças crónicas 
incapacitantes e ainda com doenças incuráveis na 

fase avançada e no final da vida. Esta legislação 
de grande importância veio reconhecer o direito 
inalienável à prestação dos cuidados paliativos, 
institucionalizando os serviços destinados a pro-
ver os tratamentos e cuidados activos e organi-
zados às pessoas com doenças irreversíveis, com 
sofrimento intenso e na fase final da suas vidas. 

Esta Rede, actualmente em construção, inclui 
unidades e equipas distribuídas quer pelos hospi-
tais e centros de saúde, quer por outras estruturas 
da segurança social ou da rede de solidariedade, 
como as misericórdias. 

O diploma legal caracteriza as unidades de cui-
dados paliativos e as equipas intra-hospitalares de 
suporte em cuidados paliativos. O financiamento 
das unidades de internamento e das equipas intra-
hospitalares e as equipas domiciliárias de suporte 
em cuidados paliativos da rede passam a ser da 
responsabilidade integral do Ministério da Saúde. 
No entanto, uma nova proposta do Plano Nacional 
de Cuidados Paliativos, elaborada por uma equipa 
de trabalho de nomeação ministerial, é ambígua 
quanto a esta matéria essencial. Continua a 
aguardar-se a publicação de uma nova versão do 
Plano Nacional de Cuidados Paliativos, em que 
este aspecto esteja claramente acautelado.

desenvOlvimentOs na fOrmaçãO 

A formação em cuidados paliativos, abrangendo 
os intervenientes multi-profissionais das equipas, 
mostra actualmente algum desenvolvimento. Este 
interesse passou a ser mais visível, na viragem do 
milénio, com o início dos mestrados em cuidados 
paliativos da Faculdade de Medicina de Lisboa, ac-
tualmente em 6ª edição. Também na Universidade 
Católica (Porto e Lisboa) e mais recentemente, 
decorrem mestrados equivalentes, e várias escolas 
superiores de enfermagem/saúde realizam cursos 
de pós-graduação. Outros projectos destinados à 
formação em cuidados paliativos têm surgido nos 
anos recentes, nomeadamente inciativas pioneiras 
da Faculdade de Medicina de Lisboa, através de 
e-learning. O financiamento de estágios a vários 
profissionais em instituições nacionais e interna-
cionais tem sido particularmente acarinhado por 
uma organização privada de utilidade pública 
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de grande prestígio, a Fundação Calouste Gul-
benkian. A própria Associação (APCP), com o 
apoio de um benfeitor, instituiu desde 2006 Bolsas 
para sócios, na àrea da investigação e na da for-
mação. Muitos profissionais que se dedicam aos 
cuidados paliativos têm estagiado em Unidades 
estrangeiras, como é o caso da da Clinica Univer-
sitária de Navarra, do Hospital Gregório Marañon, 
das Unidades da Extremadura espanhola, de So-
bell House ou St.Christopher Hospice.

a assOciaçãO pOrtuguesa de cuidadOs  
paliativOs

Desde 1995, existe uma associação profissional 
criada por elementos da Unidade de Cuidados 
Paliativos do Instituto Português de Oncologia 
do Porto, que paulatinamente vem reforçando o 
seu papel dinamizador dos cuidados paliativos, 
quer junto dos profissionais, credibilizando a ac-
tividade com aportes documentais significativos 
de natureza científica e organizacional, tendo 
como escopo inalienável a qualidade, quer junto 
da população, promovendo e participando em 
acontecimentos públicos destinados a desenvol-
ver a consciência social nesta área. Inicialmente 
denominada Associação Nacional de Cuidados 
Paliativos, desde 2007 que passou a chamar-se 
Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, 
tendo nessa altura sido criada a sua página na in-
ternet — www.apcp.com.pt. A própria associação 
tem fomentado a formação dos seus associados e 
de outros profissionais através da realização de 
cursos básicos distribuídos um pouco por todo o 
país, e também das já referidas bolsas. Em 2006, 
promoveu-se pela primeira vez a publicação de 
importante documentação com adaptação de 
textos internacionais, na área da Qualidade, da 
Formação e da Implementação de serviços. Á luz 
de recomendações internacionais, apresentou 
também recentemente uma proposta para o de-
senvolvimento e implementação estruturada de 
equipas de cuidados paliativos em Portugal (Ca-
pelas, 2008, comunicação no Congresso Nacional 
de Cuidados Paliativos).

Uma das inciativas mais recentes (2008) da 
APCP refere-se à realização de um estudo de âm-

bito nacional para avaliação dos conhecimentos 
dos portugueses sobre cuidados paliativos, com 
a revelação de que apenas 1/3 dos portugueses 
refere expontaneamente saber o que são cuidados 
paliativos. Este estudo, com muitos dados quanti-
tativos e qualitativos relevantes, vai-nos permitir 
traçar um plano de acção mais detalhado no que 
toca ás acções a desenvolver com profissionais e 
com a sociedade civil. 

A APCP priveligia laços de trabalho e coope-
ração com outras associação congéneres interna-
cionais de referencia, nomedamente a SECPAL e 
a EAPC, e está reconhecida a todo o apoio que 
tem sido dado. Um facto que constitui um marco 
para o densenvolvimento dos cuidados paliativos 
nacionais a EAPC ter atribuído recentemente a 
organização do Congresso Europeu de Cuidados 
Paliativos de 2011 à APCP, e que terá lugar em 
Lisboa.

Está já em curso o processo de elaboração de 
um Directório de Cuidados Paliativos promovido 
pela APCP e que esperamos ver concluído até ao 
final de 2009.

dispOnibilidade dOs Opióides

O consumo de opióides em Portugal situa-se em 
níveis bastante baixos. Para além da insuficiência 
de serviços de tratamento de dor crónica e de 
cuidados paliativos, uma outra razão justificativa 
desta importante lacuna prende-se com o proibi-
tivo acesso a estes medicamentos. Esta situação, 
no entanto, sofreu recentemente um importante 
revês, pois o governo, em Julho de 2008 e após 
pressão prolongada da APCP e da APED, decidiu-
se pela comparticipação pública máxima dos 
opióides fortes, próximo dos 100%, quando forem 
prescritos para o tratamento da dor oncológica e 
não oncológica, no âmbito das unidades de dor e 
de cuidados paliativos.

Continuam a existir problemas no que toca a 
um acesso mais alargado e agilizado da metadona 
para o tratamento da dor, e só uma minoria a ela 
tem acesso.

as restrições e as OpOrtunidades

 O forte domínio da medicina hospitalar curativa, 
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FIGURA 2
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Evolução do Nº de Equipas de Cuidados Paliativos em Portugal.
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e também as incertezas e alguma frouxidão da 
prática política — tendo em atenção a hegemo-
nia do serviço nacional de saúde —, quanto aos 
caminhos a seguir na implantação dos cuidados 
paliativos e ainda a falta de formação específica, 
têm dificultado o seu progresso. A generalidade 
dos médicos continua ainda afastada deste domí-
nio. Existe, no entanto, um número já com algum 
significado de profissionais preparados, mas que 
não encontram ainda condições de trabalho acei-
táveis, já que, apesar do discurso político oficial 
atribuir prioridade a esta área, continua a existir 
uma discrepânica nas práticas e uma menorização 
do trabalho efectivo em cuidados paliativos. Um 
outro problema importante diz respeito à impre-
cisão de conceitos relacionados com os cuidados 
nas doenças crónicas. Cuidados continuados e 
cuidados paliativos são muitas vezes confun-
didos na gíria dos prestadores de cuidados de 
saúde, tendo como consequência levar doentes 
com efectiva necessidade de cuidados paliativos 
a ser absorvidos noutras tipologias de cuidados, 
onde não existem respostas efectivas para as suas 
necessidades. 

 O facto de existir um panorama ainda tão 
precário de oferta de cuidados face á premencia 
das necessidades favorece uma implementação 
desordenada de equipas, podendo por parte das 
entidades oficiais estar a privilegiar-se a quan-

tidade sem atender ao valor central da 
qualidade da prestação dos cuidados 
(seja através da alocação de recursos 
humanos indevidamente formados, seja 
em número insuficiente).

 Uma realidade de alguma adversi-
dade e resistencia tem permitido que 
um núcleo resiliente de profissionais 
continue a manter a informação sobre 
a premencia destes cuidados, sendo 
bastante recompensador ver o interesse 
de gerações mais novas de profissio-
nais, nomeadamente enfermeiros e, em 
menor número, médicos, por trabalhar 
especificamente nesta área. A Ordem dos 
Médicos tem manifestado um interesse 
crescente por esta àrea, reconhecendo a 

sua importância. No entanto, no nosso país, os 
Cuidados Paliativos não são ainda reconhecidos 
como área de competência ou especialização. 

Todo este contexto constitui seguramente 
uma oportunidade para desenvolver mais e mais 
os Cuidados Paliativos no nosso país. Quando 
se olha para trás, vemos que os últimos 15 anos 
trouxeram a consciencia da importancia desta 
área, o surgimento de equipas (Figura 2), fruto 
sobretudo do entusiasmo e persistencia de grupos 
de profissionais que, em condições de grande du-
reza, souberam persisitir no seu objectivo maior 
de dar Dignidade e Qualidade de vida aos que não 
se curam. Oxalá se possa passar desta fase para 
uma outra, tão necessária, em que a quantidade 
de profissionais aumente, aliada à qualidade in-
dispensável dos mesmos.   
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