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Contributo OPP 
Plano Estratégico de Desenvolvimento dos Cuidados Paliativos 2019-2020 

 

 

O presente documento surge no âmbito da solicitação de contributo, por parte da Secretaria de 

Estado da Saúde, à Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), acerca do Plano Estratégico de 

Desenvolvimento dos Cuidados Paliativos 2019-2020. 

 

Compete à Comissão Nacional de Cuidados Paliativos (CNCP) elaborar e propor para aprovação da 

tutela os Planos Estratégicos para o Desenvolvimento dos Cuidados Paliativos (PEDCP) com 

periodicidade bienal. 

 

A OPP é uma associação pública profissional que representa e regulamenta a prática dos 

profissionais de Psicologia que exercem a profissão de Psicólogo em Portugal (de acordo com a Lei 

nº 57/2008, de 4 de Setembro, com as alterações da Lei nº 138/2015, de 7 de Setembro). É missão 

da OPP exercer o controlo do exercício e acesso à profissão de Psicólogo, bem como elaborar as 

respectivas normas técnicas e deontológicas e exercer o poder disciplinar sobre os seus membros. 

As atribuições da OPP incluem ainda defender os interesses gerais da profissão e dos utentes dos 

serviços de Psicologia; prestar serviços aos membros em relação à informação e formação 

profissional; colaborar com as demais entidades da administração pública na prossecução de fins de 

interesse público relacionados com a profissão; participar na elaboração da legislação que diga 

respeito à profissão e nos processos oficiais de acreditação e na avaliação dos cursos que dão acesso 

à profissão.  

 

Neste sentido, a OPP julga pertinente oferecer um contributo para a reflexão e a discussão em 

torno do Plano Estratégico de Desenvolvimento dos Cuidados Paliativos para 2019-2020, 

nomeadamente através do reforço da importância e do papel dos Psicólogos nas equipas de 

Cuidados Paliativos. 

 

Os Psicólogos são elementos centrais nas diferentes equipas de Cuidados Paliativos que actuam em 

Portugal em diversos contextos. Para além do trabalho em equipas de Cuidados Paliativos, os 

Psicólogos intervêm também em áreas relacionadas que envolvem abordagens paliativas. A 

contribuição dos Psicólogos para acontecimentos de vida em que doentes e familiares se deparam 

com doenças ameaçadoras de vida é essencial, uma vez que pela sua formação profissional 

direccionada para a regulação emocional e alívio do sofrimento, são os profissionais mais 

capacitados para intervir no sentido da construção de significado de situações complexas e para 

ajudar outros profissionais a reconhecerem e identificarem estas questões. 

 

Deste modo, os Psicólogos constituem uma mais-valia para as intenções e as acções previstas no 

PEDCP 2019-2020, que dá continuidade à estratégia iniciada no biénio anterior, perseguindo o 

objectivo de garantir a equidade no acesso a Cuidados Paliativos de qualidade, adequados às 

necessidades multidimensionais (físicas, psicológicas, sociais e espirituais) e às preferências dos 

doentes e das suas famílias. 
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A OPP louva a preocupação, demonstrada ao longo de todo o documento, em implementar 

intervenções que permitam melhorar a qualidade de vida dos doentes (e das suas famílias), 

integrando-as numa Rede Nacional de Cuidados Paliativos (RNCP), que abrange os três níveis de 

cuidados do Serviço Nacional de Saúde (SNS) – Cuidados de Saúde Primários (CSP), Hospitalares 

(CSH) e Cuidados Continuados Integrados (CCI) – assim como a criação de equipas de Cuidados 

Paliativos Pediátricos. No entanto, julgamos pertinente sinalizar algumas sugestões de 

melhoria,nomeadamente no que diz respeito à estratégia para a implementação dos Cuidados 

Paliativos, a saber: 

 

1. No que diz respeito ao Eixo Prioritário I (Definição organizacional e garantia da qualidade de 

cuidados”… 

 

a. Refere-se a necessidade de “Criar condições para que as equipas específicas de 

CP/CPP possam contratar profissionais com formação teórica e prática em CP e que 

os profissionais das equipas possam dedicar todo ou a maioria do seu horário de 

trabalho aos CP/CPP, libertando-os de outras tarefas (serviço de urgência, outras 

consultas, atividade no internamento da sua especialidade de origem) ou reduzindo 

a lista de utentes fora dos CP, no caso dos CSP. Deverão também ser criadas 

condições para evitar que os médicos e outros profissionais que trabalham nas 

equipas de CP/CPP sejam prejudicados na progressão da carreira, qualquer que seja 

a sua especialidade.”. Reforça-se que estas exigências deverão aplicar-se também 

aos Psicólogos, não apenas a nível assistencial, mas também no que concerne à 

investigação. Actualmente, é insuficiente o tempo previsto para a intervenção 

psicológica e é omisso o tempo que deve ser dedicado à investigação. 

 

b. Enuncia-se a necessidade de “Definir os indicadores de avaliação das equipas de 

CP/CPP a incluir nos contratos programa.”, sendo que consideramos igualmente 

necessária a elaboração de indicadores psicológicos do doente e da família. Estes 

indicadores devem ser discutidos em equipa, de modo a serem integrados nos 

indicadores psicossociais. 

 

c. Considera-se que se deve “Adequar os sistemas de informação do SNS, em 

articulação com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. (SPMS), para 

agilizar a comunicação entre os diferentes prestadores de cuidados (incluindo a 

Pediatria), melhorar a continuidade da assistência prestada aos doentes e suas 

famílias e permitir a monitorização dos cuidados prestados, com particular atenção 

aos prestados pelas equipas de CP/CPP. Destaca-se neste ponto, a urgência de 

operacionalizar a referenciação de doentes seguidos pelas equipas hospitalares 

(EIHSCP, UCP e EIHSCP-P) para as equipas de CP dos ACES (ECSCP) e de todas as 

tipologias de cuidados da RNCCI para as equipas específicas de CP, nomeadamente 

as ECSCP, mas também as EIHSCP e as EIHSCP-P.”. Para que tal aconteça é 

imperativo que se reforce a acessibilidade aos sistemas de informação pelos e para 

os Psicólogos. 
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d. O estabelecimento de “critérios de certificação, acreditação e monitorização da 

qualidade das equipas de CP/CPP e disponibilizar meios para a concretização dos 

mesmos, devendo esta informação ser disponibilizada no Portal do SNS, na área da 

transparência.” deve ser tido em conta para a intervenção psicológica. 

 

 

2. No que diz respeito ao Eixo Prioritário II – Acessibilidade aos Cuidados Paliativos em todos os 

níveis de Cuidados de Saúde… 

 

a. Considera-se fundamental para a melhoria e generalização da Abordagem Paliativa – 

“Continuar a promover a formação pré e pós-graduada dos profissionais de saúde 

para que identifiquem precocemente os doentes com necessidades paliativas, façam 

uma abordagem paliativa adequada às necessidades dos doentes e famílias e 

referenciem para as equipas especializadas de CP/CPP os casos de maior 

complexidade clínica (ver Eixo prioritário III - Formação.”. Julgamos que deve existir 

uma exigência formativa na especificidade da intervenção psicológica, não só em 

formação avançada em Cuidados Paliativos generalistas (que priveligiam o saber 

proveniente de outras áreas da Saúde). Da mesma forma, fala-se em “Promover, em 

colaboração com a Direção Geral de Saúde (DGS), a elaboração e permanente 

atualização de normas de orientação clínica e guias de boas práticas para a 

prestação de CP/CPP, nomeadamente no que se refere à realização do Plano 

Individual de Cuidados (PIC) e à definição e registo no processo clínico dos objetivos 

de cuidados para cada doente” e também estas orientações clínicas e guias de boas 

práticas devem englobar a especificidade, de forma explícita, da intervenção 

psicológica. 

 

b. A adequação dos recursos assistenciais em Cuidados Paliativos é, redutoramente, 

cingida a Médicos e Enfermeiros: “A prática de CP/CPP de qualidade exige que os 

profissionais de saúde tenham formação específica (teórica e prática) e que as 

equipas estejam dotadas de número adequado de profissionais e tenham médicos e 

enfermeiros em horário completo.”. Dependendo do número de doentes e famílias 

em seguimento haverá necessidade de Psicólogos (e outros profissionais) com 

horário completo, pois colaboram nas várias valências existentes, seja 

internamento, consulta ou domicílio. 

 

c. O PEDCP afirma ainda que “Considerando a realidade atual de recursos humanos 

existentes no SNS, em 2019-2020, mantem-se a dotação mínima de profissionais 

por recurso de CP indicada para o biénio anterior (Quadro 3) mas, passada a fase 

inicial de implementação da RNCP, impõe-se exigir a partir de agora mais 

formação prática aos profissionais que trabalham nas equipas específicas de 

CP/CPP. Neste sentido, deverão as instituições de saúde promover e facilitar a 

realização de estágios práticos aos profissionais das equipas específicas de CP/CPP 

que não tenham ainda o grau de formação exigido (Quadro 2).”. No Quadro 2 

(Formação Mínima dos Profissionais das Equipas Específicas de Cuidados 
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Paliativos) existe uma grande discrepância entre a exigência de horas práticas de 

Médicos e outros Profissionais. Para os Psicólogos deverá ser obrigatório o nível B 

e formação específica em Intervenção Psicológica em Cuidados Paliativos, assim 

como Formação em Luto. No entanto, é incompatível, para os Psicólogos que, na 

maioria das equipas estão com um horário de 4/8 horas por semana, formar 

outros colegas. Deverá ainda ser da responsabilidade da OPP o reconhecimento 

dos Serviços de Cuidados Paliativos mais idóneos para a formação de Psicólogos. 

 

d. No Quadro 3 (Dotação Mínima de Pessoal por Recurso de Cuidados Paliativos e 

metas para o biénio 2019-2020), a dotação proposta enferma de uma realidade que 

não deve ser mantida e que consiste na não avaliação de todos os doentes. É 

imperativo que todos os doentes passem a ser alvo de uma avaliação inicial e que 

seja o Psicólogo a definir a necessidade de seguimento do doente. A realidade 

existente que se limita a reagir ao pedido médico é responsável, frequentemente, 

por intervenções tardias e ineficazes. De modo a valorizar-se a intervenção familiar 

propomos que a dotação de pessoal, no que aos Psicólogos diz respeito, deve ser, 

no mínimo de 0,5 ETC. 

 

e. Quando se afirma que “Em todas as equipas terá de ser assegurada a assistência aos 

doentes nas férias, folgas e ausências não programadas dos respetivos 

profissionais.”, gostaríamos de reforçar que esta substituição deverá ser feita por 

Psicólogos com o mesmo nível de formação. 

 

3. No que diz respeito ao Eixo Prioritário III – Formação e Investigação… 

 

a. É de salientar que dificilmente será cumprida a formação e a capacitação dos 

profissionais da área da Saúde, prevista neste Eixo, no que aos Psicólogos diz 

respeito, se se mantiverem os ETC propostos para os Psicólogos. 

 

b. “Reafirma-se ainda o interesse em investigar as áreas de estudo mencionadas no 

PEDCP 2017-2018”. Uma vez que não é descrito qualquer tipo de investigação na área 

psicológica, propõe-se o desenvolvimento de trabalhos de investigação na intervenção 

psicológica e sua custo-efectividade na qualidade de vida dos doentes e das suas 

famílias. 

 

 

 

Por último, gostaríamos de referir que muito brevemente a OPP disponibilizará linhas de orientação 

para a prática profissional dos Psicólogos no âmbito dos cuidados paliativos, bem como sublinhamos 

a disponibilidade para funcionar como um parceiro activo no PEDCP, contribuindo com comunicação 

e partilha de informação e conhecimento, no sentido de promover Cuidados Paliativos de qualidade 

acessíveis a todos os cidadãos portugueses. 

 

 

https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2016/11/Plano-Estratégico-para-o-Desenvolvimento-CP-2017-2018-2.pdf
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Sugestão de Citação: 
Ordem dos Psicólogos Portugueses (2019). Contributo OPP – Plano Estratégico de 

Desenvolvimento dos Cuidados Paliativos 2019-2020. Lisboa. 


