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PROGRAMA DE ACÇÃO PARA A DIRECÇÃO DO COLÉGIO DE 
REUMATOLOGIA DA ORDEM DOS MÉDICOS 

 
 

Esta Lista candidata-se à continuação do seu trabalho na Direcção do CEROM, iniciado 
há 3 anos atrás e reassumindo os vectores programáticos então apresentados: 
 
- valorização da especificidade e qualidade na formação e diferenciação profissional; 
- aposta na procura de padrões de excelência na prática do acto clínico; 
- defesa intransigente da Saúde dos Cidadãos. 
 

Propostas de Acção: 

 

1. Formação Profissional 
 
- Programas de Formação  
 
* Promover e monitorizar a implementação do novo Programa Curricular de Formação 
do Internato Médico (elaborado pelo Colégio em Janeiro de 2019 e que aguarda 
promulgação oficial desde Novembro de 2019); 
 
* Intensificar a participação e cooperação com a UEMS para uma maior uniformidade 
e conformidade dos currículos propostos e para defesa da especificidade e identidade 
da Reumatologia. 
 
- Definição de Critérios de Exigência de Formação em Reumatologia 
 
* Promover a definição e implementação destes critérios, que permitam a 
homogeneização da exigência de formação e de avaliação em reumatologia, e um 
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instrumento objectivo (normas) de avaliação de pedidos de obtenção de equivalência 
ao título de Especialista em Reumatologia. 
 
- Formação em Reumatologia em contexto e pós Pandemia 
 
* Garantia de compensação da formação de todos os internos afectados na mesma 
pela Pandemia (nos seus diferentes anos de formação) 
 
- Formação em Reumatologia e Serviço de Urgência no Internato Complementar de 
Reumatologia 
 
* Prosseguir o trabalho efectuado durante os passados 3 anos no sentido de garantir a 
retirada gradual e progressiva dos internos de reumatologia dos SU nos hospitais em 
que esta realidade ainda vigore. 
 
- Avaliações 
 
* Estabelecer normas de orientação para a elaboração de um Curriculum Vitae (CV) 
para obtenção do título de especialista em Reumatologia com o intuito de uniformizar 
os CV na nossa especialidade; 
* Implementar regras internas processuais de nomeação de elementos de Júri para 
exames. 
 

2. Idoneidade e Capacidades Formativas dos Serviços 
 
- Grelha de Avaliação para Atribuição de Idoneidade e Capacidade Formativa dos 
Serviços/Unidades de Reumatologia  
 
* Implementar a Grelha revista pelo CEROM; 
* Promover o seu preenchimento digital; 
 
- Rever os Critérios de Idoneidade Formativa; 
 
- Auditar a idoneidade formativa dos atuais centros, nomeadamente através da 
manutenção das Visitas de Verificação de Idoneidade Formativa com a periodicidade 
legal definida; 
 
- Criar os mecanismos legais para que os Centros de Reumatologia do Sector de Saúde 
Privado possam, se assim o desejarem, candidatar-se à atribuição de idoneidade para 
a Formação em Reumatologia; 
 
- Promover cursos para a formação dos orientadores / tutores de formação uma vez 
por ano (com eventual exigência de assiduidade obrigatória, a ser discutida e aprovada 
entre todos, estando, nestas circunstâncias, o estatuto de Formador dependente da 
exigência de frequência deste curso). 
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3. Defesa da Especialidade e da qualidade da actividade assistencial em 
Reumatologia 
 
Para além da importância dos pontos 1. e 2. anteriormente enunciados, propomos 
especificamente: 
 
A) Promover acções que visem obter uma prática profissional diferenciada e de 
excelência da nossa Especialidade, nomeadamente: 
 
* Normas da DGS - manter a exigência do reconhecimento da especificidade e da 
competência da Reumatologia enquanto especialidade a quem devem ser 
referenciados os doentes e as patologias reumáticas, não subscrevendo quaisquer 
normas em que a referenciação não seja salvaguardada para a Reumatologia neste 
contexto. 
 
* Atendendo à definição do Regulamento Geral dos Colégios de Especialidades da OM 
(Regulamento n.º 628/2016) de subespecialidade e competência, defender estas 
atribuições de diferenciação técnica profissional às seguintes áreas da Reumatologia: 
- Ecografia músculo-esquelética; 
- Densitometria Óssea; 
- Capilaroscopia; 
- Técnicas invasivas de intervenção técnica e terapêutica em Reumatologia. 
 
De salientar a obtenção da Competência em Reumatologia Pediátrica durante o 
anterior mandato do CEROM. 
 
* Manter uma colaboração profunda na iniciativa promovida pela OM de revisão e 
atualização do Código de Nomenclatura e Valor dos Atos Médicos, promovendo a 
defesa dos atos medicos reumatológicos. 
 
* Identificar e tentar corrigir situações de má prática em Reumatologia. 
 
B) Defender a implementação nacional global e equilibrada da Reumatologia 
 
* Promover a actualização, divulgação e publicação do trabalho “Census da 
Reumatologia - Recursos Humanos em Reumatologia”, instrumento fundamental na 
caracterização e identificação da realidade da especialidade a nível nacional; 
 
* Promover concertadamente com as Autoridades de Saúde e outros Órgãos da 
Reumatologia a implementação gradual e racional da Rede Nacional de Especialidade 
Hospitalar; 
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Colaborar activa e intimamente com a ACSS na identificação de prioridades de 
abertura de Serviços de Reumatologia a nível nacional, promovendo todas as 
iniciativas e esforços potenciando a sua criação. 
 
C) Assegurar a legalidade do exercício da Especialidade 
 
* Denunciar qualquer usurpação de funções por parte de outros profissionais de saúde 
ou de outras especialidades, em particular quando ponham em causa a especificidade 
ou a dignidade da Especialidade; 
 
* Denunciar as práticas ou vendas de produtos que ponham em risco a saúde dos 
doentes reumáticos ou que constituam publicidade enganosa grosseira. 
 

4. Articulação com os Especialistas, outros Órgãos da Reumatologia e 
outras Sociedades Científicas e Colégios da OM 
 
* Promover uma maior aproximação entre o Colégio de Especialidade e os 
Reumatologistas, e em particular coma Sociedade Portuguesa de Reumatologia (SPR), 
através de: 
- uma comunicação e informação regular sobre as actividades do CEROM; 
- realização de Assembleias Gerais (artigo 8.º do Regulamento); 
- manter um alinhamento estratégico com a SPR, com reuniões de concertação de 
iniciativas e posicionamento, procurando sinergias de acção e fortalecimento de 
posições comuns; 
 
* Cooperação com outra Sociedades Científicas e outros Colégios de especialidade 
para promoção de recomendações, a exemplo das produzidas anteriormente (Ex: 
Choosing Wisely). 
 
* Promover uma ligação mais estreita com os Colégios de Especialidade de áreas 
clínicas de fronteira com a Reumatologia, equacionando reuniões conjuntas de 
reflexão politica e/ ou científica; 
 
* Estabelecer pontes com a Direcção Geral da Saúde na área do Departamento da 
Qualidade na Saúde, procurando iniciativas (para além das NOCs), que visem reforçar e 
divulgar a importância das Doenças Reumáticas, em particular nas doenças do 
Envelhecimento. 
 

5. Defesa intransigente da Saúde dos Cidadãos 
 
A concretização de todas as acções enunciadas anteriormente, contribuirá 
decisivamente para este desiderato. Em última instância iremos focar a nossa iniciativa 
na tentativa de: 
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* Promover / possibilitar o acesso do cidadão aos serviços de Reumatologia, em tempo 
útil e com qualidade de atendimento, assegurando a possibilidade de escolha com 
respeito pela referenciação dos clínicos e da participação/decisão/escolha informada 
do cidadão; 
 
* Tentar fomentar acções que permitam que esta referenciação seja exequível com 
equidade (minimizando assimetrias regionais) e de qualidade (oferecendo a melhor 
resposta clínica a um doente reumático); 
 
* Disponibilizar e fomentar parcerias em acções de formação dos médicos de MGF na 
área da Reumatologia, e educação aos cidadãos, para que de forma informada e 
consciente, possam escolher em pleno exercício do seu direito de cidadania e 
participação. 
 
 
 
NOTA- O documento não foi redigido de acordo com o actual acordo ortográfico 

 


