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Just News (JN) – Como avalia a forma-
ção dos fisiatras em Portugal? 
Miguel Guimarães (MG) – Os fisiatras 
têm, atualmente, uma formação de qua
lidade, centrada na existência de ser
viços organizados e tendo como trave 
mestra a carreira médica. O ensino da 
Medicina Física e de Reabilitação (MFR) 
tem como suporte conhecimentos cien
tíficos sólidos, competências técnicas 
evoluídas e uma base de investigação 
em permanente crescimento.

JN – estamos equiparados aos restan-
tes países da União europeia?
MG – Quando comparados com outros 
países da União Europeia, estamos se
guramente acima da média, dispondo de 
uma especialidade bem estruturada e 
organizada, centrada nos doentes e nas 
equipas multiprofissionais e interdisci
plinares lideradas por médicos especia
listas em MFR.

JN – Com a Portaria n.º 121/2012, 
passou a existir uma única fase de 
for mação, designada por internato 
Médico, constituído por um período 
inicial, de um ano, comum às várias 
especialidades, seguido por um perí-
odo de 5 anos de formação específica. 
este modelo é para continuar? 
MG – O modelo do Internato Médico é 

para continuar, na medida em que per
mite formar jovens especialistas de ele
vada qualidade, capazes de responder 
de forma adequada às necessidades dos 
portugueses.

JN – esta mudança contribuiu para um 
maior reconhecimento do papel do fi-
siatra entre pares e interprofissões na 
saúde?
MG – A mudança foi essencial para o de
senvolvimento da MFR, para o reconhe
cimento dos fisiatras como os líderes 
naturais dos tratamentos de reabilita
ção, quer interpares quer como coorde
nadores das várias profissões de saúde 
ligadas a esta área de intervenção.

JN – Ainda relativamente à formação, 
como avalia o internato em MFR e a 
idoneidade formativa nos diferentes 
hospitais e outras instituições (hospi-
tais públicos, centros de reabilitação 
públicos e misericórdias)? 
MG – A MFR, tal como as outras espe
cialidades médicas, está bem organiza
da, seja no seio da Ordem dos Médicos 
(onde é representada pela Direção do 
respetivo Colégio), como a nível cientí
fico, através da Sociedade Portuguesa 
de MFR, e da Associação Portuguesa de 
MFR (que representa unidades privadas 
de saúde). 

Os especialistas de MFR têm dado um 
importante contributo para a qualidade 
da formação especializada e a Direção 
do Colégio tem realizado um magnífico 
trabalho na atribuição de idoneidades e 
capacidades formativas aos serviços que 
cumprem os critérios para tal. Como con
sequência, estamos a formar jovens mé
dicos de elevada competência, capazes 

de garantir a continuidade da excelência 
de uma especialidade essencial para a 
Medicina portuguesa e para os doentes.

JN – Mas há as condições necessárias 
para os fisiatras aprenderem toda a 
componente de gestão associada à co-
ordenação de uma equipa multidisci-
plinar na área da Reabilitação?

MG – A componente de gestão associa
da à coordenação de equipas multipro
fissionais e multidisciplinares constitui 
uma área crítica, especialmente desen
volvida ao nível dos cuidados de saúde 
de MFR. As condições necessárias para 
o desenvolvimento deste tipo de compe
tências existem em vários serviços do 
país, sendo que, tal como acontece com 

outras áreas da Medicina, é essencial 
aprofundar competências em gestão e 
liderança de equipas.
 De resto, a Ordem dos Médicos criou 
no seu seio um Colégio de Competência 
em Gestão de Unidades de Saúde, que 
promove as boas práticas nesta área e 
reconhece a qualidade de alguns cursos 
de gestão e liderança de equipas e uni

dades de saúde, que podem dar acesso a 
uma formação complementar certifica
da a nível nacional.

JN – Quando se fala em Reabilitação e 
em equipas multidisciplinares, o fisia-
tra deve ser sempre o coordenador? 
MG – Sem dúvida que o fisiatra tem as 
competências necessárias para ser o 
coordenador das equipas multidisci
plinares de Reabilitação. No caso de 
equipas multidisciplinares constituí
das por fisiatras e outros profissio
nais de saúde, apenas o fisiatra pode 
e deve ser o coordenador das equipas. 
Na realidade, os especialistas em MFR 
têm o conhecimento científico, clíni
co e técnico que lhes permite fazer 
os diagnósticos corretos de diferentes 
situações clínicas e planear e pres
crever um determinado tratamento de 
reabilitação, coordenando diferentes 
tipos de intervenções técnicas, sejam 
executadas por médicos ou por outros 
profissionais. 
De acordo com as boas práticas e as 
evidências científicas, em variadas si
tuações clínicas, são necessárias, si
multaneamente, intervenções de mais 
de uma valência técnica executadas 
por diferentes profissionais, como os 
fisioterapeutas, os terapeutas ocupa
cionais, os terapeutas da fala e/ou os 
enfermeiros de reabilitação. Só assim é 
possível tratar os doentes com a qua
lidade desejável, com base em indica
ções e decisões clínicas sustentadas no 
conhecimento e na experiência adqui
rida ao longo de 12 anos de formação 
médica até se atingir o estatuto de es
pecialista e depois no desenvolvimento 
profissional continuado. De resto, a res
ponsabilidade e capacidade de decisão 
perante a situação clínica dos utentes 
constitui uma característica inerente à 
condição de ser médico.

JN – Mas isso é o que se verifica nos 
hospitais portugueses? 
MG – Tanto quanto é do meu conhe

cimento, isso acontece nos diferentes 
hospitais portugueses. Nem poderia ser 
de outra forma. Caso contrário não esta
ríamos a defender a qualidade da Medi
cina e os doentes.

JN – O que pensa da contratação de fi-
siatras para os cuidados de saúde pri-
mários (CSP)?
MG – Acredito que os médicos fisiatras 
têm um papel importante a desempe
nhar ao nível dos CSP. Os cuidados de 
proximidade na área da Reabilitação 
são essenciais para os doentes. Neste 
momento, uma solução adequada seria 
ter por cada ACES um médico fisiatra 
(dependendo da dimensão do ACES, 
poderia eventualmente ser mais do 
que um) responsável por uma equipa 
multidisciplinar, constituída por outros 
profissionais de saúde da área da Rea
bilitação.

JN – e relativamente ao papel dos fi-
siatras como consultores dos serviços 
hospitalares nos CSP?
MG – A solução que aponta seria uma 
alternativa interessante ao modelo 
referido anteriormente. Pode haver 
sempre um sistema misto (contrata
ção de fisiatras e/ou fisiatras consul
tores dos hospitais), dependendo da 
disponibilidade dos serviços de MFR 
e das necessidades da população de 
referência.

JN – Quais são os principais desafios 
futuros em termos de formação dos fi-
siatras?
MG – Os principais desafios futuros re
lacionados com a formação dos fisiatras 
centramse na qualidade e na opção por 
trabalhar no SNS. O envelhecimento da 
população e a elevada carga de doença 
crónica, a par dos episódios agudos mé
dicos e cirúrgicos nos cuidados de saú
de hospitalares, tornam os cuidados de 
reabilitação cada vez mais necessários, 
o que vai exigir de todos nós uma maior 
capacidade de resposta.
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Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos:

“Sem dúvida que o fiSiatra tem aS co mpetênciaS neceSSáriaS
para Ser o coordenador daS equipaS multidiSciplinareS de reabilitação”

fazendo uma análise da formação dos 
fisiatras, em portugal, o bastonário da 
ordem dos médico acredita que esta é de 
qualidade. miguel Guimarães destaca também 
a importância destes especialistas como 
responsáveis pelas equipas multidisciplinares 
de reabilitação e vê com bons olhos 
a sua presença nos agrupamentos 
de centros de saúde (aceS). 


