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1. Nota Introdutória
 
Os Cuidados Paliativos (CP) são das dimensões da 
saúde global mais negligenciadas. (WHO, 2014a) 
Atualmente, cerca de 45% dos países do Mundo não 
têm acesso aos CP.(WHO, 2014b) Assim, o acesso a este 
tipo de cuidados deverá ser uma prioridade em Saúde 
Pública, pois estima-se que em 2060 o número de 
doenças com necessidades paliativas duplicará 
(Sleeman et al., 2019), com impacto económico a nível 
mundial. (Kruk ME, Gage AD, Arsenault C, 2018) Sem a 
integração dos CP nos serviços de saúde prevê-se uma 
insustentabilidade crescente dos mesmos, já por si 
vulneráveis, que irão sobrecarregar as famílias e os 
cuidadores informais. Estes dados exigem políticas 
globais que fortaleçam os serviços de saúde através da 
disponibilidade de medicamentos essenciais, treino e 
formação pessoal, educação pública e apoio às 
comunidades, com foco nas populações que sofrerão o
aumento mais rápido de necessidades: aqueles que 
vivem em países subdesenvolvidos, idosos e 
pessoas com demência. (Sleeman et al. , 2019)
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2. Análise crítica de alguns aspetos da Lei de 
Bases dos CP
 
a. Antecedentes legislativos
 
     Ao nível legislativo, os primeiros passos no 
desenvolvimento dos CP remontam, pelo menos, 
ao Despacho Conjunto n.º407/98, de 15 de maio, 
dos Ministros da Saúde e do Trabalho e da 
Solidariedade. Este diploma veio aprovar as 
orientações reguladoras da intervenção articulada 
do apoio social e dos cuidados de saúde 
continuados dirigidos às pessoas em situação de 
dependência.
Já em 2002 veio a ser definida uma rede nacional 
de cuidados continuados integrados, por força da 
Resolução do Conselho de Ministros n.º59/2002, de 
22 de março. Este diploma veio a
ser revogado pelo Decreto-Lei n.º281/2003, de 8 de 
novembro, que veio criar a rede de cuidados 
continuados de saúde.
Estes diplomas legislativos foram substituídos em 
2006 pelo Decreto-Lei n.º101/2006, de 6 de junho. 
Este diploma veio criar a Rede Nacional de 
Cuidados Continuados Integrados.

b. A Lei de Bases
       
     Neste seguimento, a regulação dos CP veio a ter 
um pilar estrutural com a publicação, em 2012, da 
Lei de Bases. Efetivamente, a Lei n.º52/2012, de 5 
de setembro, consagra o direito e regula o acesso 
dos cidadãos aos CP, define a responsabilidade do 
Estado em matéria de CP e cria a Rede Nacional de 
Cuidados Paliativos (RNCP), a funcionar sob tutela 
do Ministério da Saúde. Esta Lei veio a entrar em 
vigor em 2013, tendo, ainda, sido objeto de 
regulamentação por diversos diplomas ulteriores. 
Destaque-se a Portaria n.º340/2015, de 8 de 
outubro, que veio regular a caracterização dos 
serviços e a admissão nas equipas locais e as 
condições e requisitos de construção e segurança 
das instalações de cuidados paliativos, bem como 
o Despacho n.º14311-A/2016, de 28 de novembro, 
que aprovou o Plano Estratégico para o 
desenvolvimento dos Cuidados Paliativos para o 
biénio 2017/2018.

c. O direito a escolher o local de prestação de CP
 
     Atentando aos direitos dos doentes explanados na 
Lei de Bases dos CP, esta menciona que o doente tem 
o direito a escolher o local de prestação de CP. Esta 
escolha, porém, só é uma verdadeira escolha se 
houver alternativas em que o doente possa optar por 
uma em detrimento da outra. Esta possibilidade de se 
poder optar tem subjacente que o acesso aos CP é 
universal e
equitativo, independentemente dos recursos 
económicos do doente e da sua localização geográfica 
no território português. Mais ainda, a própria Lei de 
Bases dos CP refere que "nenhum cidadão pode ser 
prejudicado ou discriminado em função da sua 
situação económica, área de residência ou patologia. ” 
Infelizmente, a cobertura nacional em CP não é 
uniforme, o que gera desigualdades sociais e dilemas 
éticos. Assim, a 15 de junho de 2020, de acordo com a
informação disponibilizada pela Administração Central 
do Sistema de Saúde, o território português dispunha 
de 45 Equipas Intra-hospitalares de Suporte em CP 
(EIHSCP), 29 Equipas Comunitárias de Suporte em CP 
(ECSCP), 28 Unidade de CP (internamento) (UCP), 14 
hospitalares (213 camas) e 14 da Rede Nacional de 
Cuidados Continuados Integrados (168 camas) e 6 
Equipas Intra-hospitalares de Suporte em CP 
Pediátricos (EIHSCP-Pediátricas). A disponibilização 
destes cuidados encontra-se essencialmente no litoral 
do território nacional, com especial concentração nas 
áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Isto significa 
que se encontra a descoberto, por exemplo, o interior 
centro do país, que é uma zona particularmente 
carenciada destes cuidados. 

        Em 2019, elaborou-se, ainda, o Plano Estratégico 
para o Desenvolvimento dos CP (PEDCP) para o biénio 
2019/2020 (Isabel and Parreira, 2019) que, entre 
outras coisas, tem como objetivo estender a prestação 
de CP a todo o território português.



Estes números são claramente insuficientes para 
responder às necessidades, estando Portugal 
muito aquém do que seria aconselhável, de 
acordo com os peritos internacionais em 
organização de serviços de CP. (Capelas, 2009)
(Bernardo et al. , 2016) (Schreck, 2020) Para além 
disto, até maio de 2017, cerca de 75% das 
equipas e unidades de CP tinham gestão pública 
e 25% gestão privada, apesar da maioria ter 
acordos com o Serviço
Nacional de Saúde, seguradoras e subsistemas 
de saúde.(Observatório Português de Cuidados 
Paliativos, 2017)

Portanto, pode-se concluir que os CP não são 
acessíveis a todo e qualquer cidadão português de 
forma equitativa. Para além disto, a literatura 
evidencia que mais de 50% das pessoas prefere ser 
cuidada e morrer em casa, desde que as 
circunstâncias permitam a escolha. No entanto, 
apesar das políticas implementadas, apenas um terço 
ou menos de todas as mortes, ocorrem no domicílio 
em muitos países do mundo. (Gomes et al. , 2016) Em 
Portugal, o cenário não é diferente: em 2017, 62% das 
pessoas morriam no hospital, 26% no domicílio e 12% 
noutros lugares, incluindo locais públicos. 
(Observatório Português de Cuidados Paliativos, 2017) 
A mudança de paradigma exigirá um maior 
investimento na constituição de ECSCP, uma vez que a 
literatura demonstra que os CP domiciliários 
aumentam em cerca do dobro a probabilidade de se 
morrer em casa e reduzem a carga de sintomas, 
principalmente para doentes oncológicos, sem afetar 
o sofrimento do cuidador. Isso justifica a prestação de 
cuidados paliativos domiciliários para pacientes que 
desejam morrer em casa, que é a maioria. (Gomes et 
al. , 2016) 

d. Direito a participar nas decisões sobre os 
CP
 
Outro direito dos doentes mencionado na Lei de 
Bases dos CP é a participação nas decisões sobre os 
CP que lhe são prestados. Muitas vezes, os doentes 
em CP, perdem autonomia, deixando de poder decidir 
sobre os cuidados de saúde que lhes são prestados. 
Tal situação resulta no ónus da decisão vir a recair 
nos familiares ou na equipa de profissionais de saúde.
Esta situação pode ser evitada com a determinação, 
por parte do doente, enquanto se encontra capaz 
para decidir, das diretivas antecipadas de vontade na 
plataforma informática criada para o Registo Nacional 
do Testamento Vital (RENTEV), conforme consagrado 
pela Lei n.º25/2012, de 16 de julho. Contudo, até 13 
de março de 2018 apenas cerca de 20 mil 
portugueses tinham testamento vital registado 
https://www.dn.pt/portugal/perto-de-20-mil 
portugueses-tem-o-seu-testamento-vital-registado- 
9182986.html’, 2018) o que é claramente insuficiente 
face ao número de mortes por ano em Portugal com 
necessidades paliativas. (Pordata (acedido em julho 
de 2020), INE)
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     O estatuto do cuidador informal prevê um 
conjunto de medidas que aliviem os desafios 
enfrentados diariamente por estas pessoas: 
subsídios de apoio (com necessidade de 
cumprimento de certos requisitos), integração em 
programas de capacitação para apoiar a pessoa 
cuidada, pela sinalização de um profissional de 
saúde de referência da pessoa cuidada, acesso a 
aconselhamento, informação, orientação e 
acompanhamento no âmbito da segurança e ação 
social, promoção da integração no mercado de 
trabalho (terminada a prestação de cuidados), entre 
outras. (Lei n. o 100/2019, de 6 de setembro)         A partir do momento em que é feito o diagnóstico 

de uma doença incurável e ameaçadora da vida, o 
doente deverá ser informado, pelo seu médico 
assistente, da possibilidade de manifestar 
antecipadamente a sua vontade consciente, livre e 
esclarecida, no que concerne aos cuidados de saúde 
que deseja receber, ou não deseja receber, no caso 
de, por qualquer razão, se encontrar incapaz de 
expressar a sua vontade pessoal e autonomamente. 
Ou ainda da possibilidade de nomear um procurador 
de cuidados de saúde que o represente. (Lei n. o 
25/2012, de 16 de julho) No caso em particular dos 
doentes menores: “Sempre que, nos termos da lei, 
um menor careça de capacidade para consentir 
numa intervenção, esta não poderá ser efetuada sem 
a autorização do seu representante, de uma 
autoridade ou de uma pessoa ou instância designada 
pela lei. A opinião do menor é tomada em 
consideração como um fator cada vez mais 
determinante, em função da sua idade e do seu grau 
de maturidade.” (Declaração de Oviedo, 2001)

    Note-se, por fim, que a denominada Lei da 
Eutanásia se refere à possibilidade do acesso pelos 
doentes a CP. Esta Lei (Decreto nº 109/XIV da 
Assembleia da República, publicado no Diário da 
Assembleia da República, Séria II-A, número 76, de 12 
de fevereiro de 2021), aprovada pela Assembleia da 
República e, neste momento, em apreciação por 
parte do Tribunal Constitucional, por força de um 
pedido do Senhor Presidente da República, regula as 
condições especiais em que a antecipação da morte 
medicamente assistida não é punível. No número 5 
do seu artigo 3.º é consagrado que “Ao doente é 
sempre garantido, querendo, o acesso a cuidados 
paliativos”.

e. Direito à privacidade e confidencialidade

        A garantia da privacidade dos doentes paliativos e 
confidencialidade dos dados pessoais deve ser 
sempre assegurada, quer em vida, quer após a 
morte, constituindo igualmente um direito do doente 
que consta na Lei de Bases de CP. A Lei n.º 58/2019, 
de 8 de agosto, veio assegurar a execução, na ordem 
jurídica nacional, do Regulamento 2016/679 do 
Parlamento e do Conselho, de 27 de abril de 2016, 
relativo à proteção das pessoas singulares no que diz
respeito ao tratamento de dados pessoais e à sua 
livre circulação. Assim, o doente, desde que maior de 
13 anos e com as faculdades mentais preservadas, 
pode autorizar, livre e conscientemente, o 
tratamento dos seus dados pessoais para diversos 
fins. Mesmo os dados pessoais de pessoas falecidas 
são protegidos nos termos do Regulamento Geral da 
Proteção de    Dados e da presente lei, 
nomeadamente os direitos de acesso, retificação e 
apagamento, apenas por quem a pessoa falecida 
tenha designado para o efeito ou, na sua falta, pelos 
respetivos herdeiros. Os titulares falecidos dos dados 
podem igualmente, nos termos legais aplicáveis, 
deixar determinada a impossibilidade de exercício 
dos direitos de acesso, retificação e apagamento 
após a sua morte. (Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto)

f. Exaustão dos cuidadores informais
 
        Por fim, pela Lei de Bases dos CP, a exaustão dos 
cuidadores informais pode constituir critério para 
internamento e, assim, de admissão na RNCP.(Lei n. 
o 52/2012, de 5 de setembro). De facto, as unidades 
de internamento da Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados podem admitir doentes para 
descanso do cuidador até 90 dias por ano que 
podem ser assegurados num único período ou 
em    períodos interpolados. Este direito foi 
formalizado



3. Conclusão
 
         A Comissão Nacional de Cuidados Paliativos tem dado importantes 
passos no desenvolvimento dos CP em Portugal, ainda que insuficientes 
para a prestação de CP de qualidade. Apesar de todos os distritos de 
Portugal continental terem, atualmente, pelo menos um recurso específico 
de CP, importa reforçar e alargar a RNCP, dado que ainda se está longe da 
pretendida cobertura universal da população.

através da elaboração da Lei n. o 100/2019, de 6 de setembro, que aprova o 
estatuto do Cuidador Informal e que foi, posteriormente, regulamentada 
pela Portaria nº2/2020, de 10 de janeiro.
        Para além disto, o cuidador informal pode beneficiar de outras medidas 
de apoio que até à data eram inexistentes. Segundo dados que constam no 
site do Serviço Nacional de Saúde, estima-se que em Portugal existam entre 
230 mil a 240 mil pessoas cuidadas em situação de dependência. Também a 
Fundação AFID refere que não existem dados oficiais quanto ao número de 
cuidadores informais, mas estima que sejam 827 mil cuidadores em 
Portugal.
     O estatuto do cuidador informal prevê um conjunto de medidas que 
aliviem os desafios enfrentados diariamente por estas pessoas: subsídios de 
apoio (com necessidade de cumprimento de certos requisitos), integração 
em programas de capacitação para apoiar a pessoa cuidada, pela sinalização 
de um profissional de saúde de referência da pessoa cuidada, acesso a 
aconselhamento, informação, orientação e acompanhamento no âmbito da 
segurança e ação social, promoção da integração no mercado de trabalho 
(terminada a prestação de cuidados), entre outras. (Lei n. o 100/2019, de 6 
de setembro).
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