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Colégio de Reumatologia 

Critérios de Idoneidade Formativa 

 

 

De acordo com a legislação vigente e conforme o Regulamento Geral dos Colégios 

das Especialidades, a verificação de idoneidade dos Serviços para formação de 

Especialistas é uma atribuição específica das Direções dos respetivos Colégios e 

pressupõe a avaliação da qualidade Assistencial desses mesmos Serviços.  

Para tal, a Direção do Colégio de Reumatologia propõe-se:  

a) Avaliar a nível nacional, a situação dos diferentes Serviços/Unidades de 

Reumatologia  

b) Definir critérios mínimos para reconhecimento de idoneidade de formação de 

Internos  

c) Comunicar ao Conselho Nacional a atribuição ou não de idoneidade e respetiva 

justificação  

 

 

Programa de Internato  

O programa de formação do Internato de Reumatologia, publicado na Portaria n.º 

237/2012, prevê que o Internato de Reumatologia tenha a duração de 5 anos, com 

a seguinte distribuição sequencial:  

- O primeiro ano de formação em Medicina Interna, durante o qual os Internos 

devem ter oportunidade de estudar/tratar as diferentes patologias no internamento 

e no ambulatório, nomeadamente as doenças sistémicas e suas complicações, 

familiarizando-se o mais possível com as principais técnicas de estudo, de 

diagnóstico e de tratamento.  

- Os segundo, terceiro e quarto anos destinar-se-ão à formação específica em 

Reumatologia (formação teórica, pratica e técnica)  

- O quinto ano englobará um estágio em Ortopedia, Medicina Física e Reabilitação, 

Neurologia e estágios opcionais, de acordo com os interesses de cada Interno e/ou 

do Serviço.  
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Os Internos devem idealmente cumprir a sua formação reumatológica em, pelo 

menos, dois Serviços diferentes, sendo um desses Serviços considerado de 

Acolhimento e Formação de Base (AFB) e o outro de Formação Suplementar (FS). 

Assim será possível uma maior diversificação de meios e métodos, mas também 

uma maior uniformidade de formação e de conhecimentos.  

 

 

Serviços/Unidades de Acolhimento e Formação de Base (AFB).  

Critérios de Idoneidade Mínimos  

Um Serviço deste tipo terá de estar integrado numa instituição hospitalar que 

obedeça aos seguintes critérios:  

a) Fazer parte de um Hospital integrado na rede hospitalar do SNS, Hospital 

privado, ou estabelecimento equivalente, com idoneidades reconhecidas pelo 

Ministério da Saúde e pela Ordem dos Médicos (OM)  

b) Que integre ou tenha articulação programada com os seguintes Serviços com 

Idoneidade reconhecida pela OM: Medicina Interna, Patologia Clínica, Imagiologia, 

Anatomia Patológica, Ortopedia e Medicina Física e Reabilitação  

 

 

Estes Serviços AFB têm de apresentar a seguinte estruturação mínima:  

 

 

1- Instalações  

a) Assistenciais  

- Gabinetes de consulta externa, devidamente equipados  

- Uma sala para tratamentos de ambulatório e Hospital de Dia  

- Camas para Reumatologia (sector mulheres/sector homens) com apoio de, pelo 

menos, um Fisioterapeuta e/ou Enfermeiro de Reabilitação  

- Uma sala para realização de Técnicas de diagnóstico/tratamento  

- Uma sala de Ecografia  
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b) Complementares  

- O Serviço/Unidade deverá dispor de salas para acolhimento dos doentes, 

gabinetes médicos, uma sala de reuniões, arquivo clínico de fácil acesso (sempre 

que possível informatizado), secretariado próprio, sistema de comunicações que 

permita contactos fáceis entre os seus profissionais e com serviços exteriores, além 

da normal estrutura e equipamento hospitalar  

 

c) Educativas de Formação  

 

- Biblioteca com os principais livros básicos atualizados do Programa de Formação 

Curricular, com acesso físico ou informático a redes de pesquisa bibliográfica  

 

 

2- Pessoal  

 

a) Médico  

- Deverá ser suficiente para cobrir as atividades assistenciais sem o recurso aos 

Médicos Internos para as tarefas de rotina. No mínimo deve comportar:  

. Diretor de Serviço/Unidade (inscrito no Colégio de Reumatologia da OM)  

. Um Assistente Hospitalar  

. Três (3) Internos no máximo por cada Assistente Hospitalar  

 

b) Enfermagem  

- No mínimo um elemento associado ao Hospital de Dia e Técnicas Reumatológicas  

 

c) Técnico de fisioterapia/ergoterapia  

- Apoio de um Técnico de fisioterapia/ergoterapia  
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3- Atividades Educacionais e de Formação Contínua  

 

- Reuniões clínicas e visitas de serviço regulares, reuniões bibliográficas e 

organização/participação em atividades científicas (cursos, simpósios, etc.)  

- Dinamização e atualização dos orientadores de formação criteriosamente 

selecionados  

- Atividades de investigação com participação obrigatória dos Internos  

 

 

4- Avaliação da Capacidade e da Qualidade Formativa e Assistencial  

 

O Serviço/Unidade deverá ter os seguintes índices mínimos:  

- 2000 Consultas/ano das quais 20% primeiras consultas  

- Apoio a 15 doentes internados/ano  

- 10 Técnicas diferentes/ano, das quais infiltrações de pelo menos 4 grupos 

articulares distintos  

- 1 Publicação/ano de artigo científico (revisão, caso clínico ou tema de 

investigação). Deve ser indicado o(s) título(s), autores e publicação(ões)  

- 2 Comunicações orais/ano, fora do Serviço. Indicar os títulos e reuniões  

Deve ser enviado ao Colégio de Reumatologia da Ordem dos Médicos regularmente, 

sustentação dos dados fornecidos.  

 

 

Serviços/Unidades com Capacidade Formativa Suplementar (FS).  

Critérios de Idoneidade Mínimos  

Para além da integração e estruturação definidas para os Serviços de Acolhimento 

e Formação de Base, estes Departamentos de Formação Suplementar terão 

maiores quadros de pessoal médico e paramédico, maior capacidade de 

internamento, técnicas mais diferenciadas e maior capacidade investigacional.  
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1- Quadro Médico  

 

- Deverá ser suficiente para cobrir as atividades assistenciais à população 

abrangida sem o recurso aos Médicos Internos para as tarefas de rotina.  

No mínimo deve comportar:  

. Diretor de Serviço/Unidade (inscrito no Colégio de Reumatologia da OM)  

. Três Assistentes Hospitalares  

. Três (3) Internos no máximo por cada Assistente Hospitalar  

 

 

2- Enfermagem e Técnicos de saúde  

 

- Ter o apoio de enfermagem no Hospital de Dia/Técnicas Reumatológicas  

- Apoio de um Técnico de fisioterapia/ergoterapia e/ou Enfermeiro de reabilitação  

- Apoio de um Psicólogo  

 

 

3- Capacidade de Internamento  

 

O Internamento deverá comportar o número de camas suficiente para garantir a 

assistência reumatológica à população de referência  

 

 

4- Equipamento Técnico  

 

Estes Serviços devem ter acesso a equipamentos (próprios ou partilhados) que 

permitam executar o maior número possível de técnicas, nomeadamente:  

- Material para infiltrações e artrocenteses  

- Material para realização de biopsias  

- Microscópio de luz polarizada  

- Ecógrafo  

- Capilaroscopio  
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5- Capacidade Investigacional  

 

Os Serviços FS devem possuir em permanência projetos de investigação próprios 

e/ou multicêntricos, com participação ativa dos Internos  

 

6- Avaliação da Capacidade Formativa e Assistencial  

 

A capacidade formativa e assistencial anual destes Serviços será efetuada através 

dos seguintes índices:  

- 3000 Consultas externas/ano, das quais 20% serão primeiras consultas  

- 30 Doentes reumatológicos/ano no internamento  

- Realização de 12 técnicas diferentes incluindo, pelo menos, infiltração de 4 grupos 

articulares e treino, no mínimo, em quatro das técnicas próprias destes Serviços 

(número variável por técnica)  

- Apresentação no mínimo de 4 comunicações orais fora do Serviço e de 2 

publicações em Revista indexada ou de prestígio (indicação dos títulos, autores, 

reuniões e publicações)  

 

 

 


