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caros Internos de Reumatologia

A existência dum manual de internos é uma tradição recente da nossa especialidade, e esta é a sua segunda
edição. Desde 2009 que existe uma provedoria dos internos da Sociedade Portuguesa de Reumatologia
(SPR) cujo âmbito e ação é explicado mais aprofundadamente em capítulo próprio deste manual. Mas de
forma resumida esta estrutura faz a ligação entre a SPR e os internos e promove a sua formação.

Este manual vem atualizar uma primeira edição de 2011 e serve como guia prático para os recém-internos
da nossa especialidade. Aqui poderão encontrar dados acerca da SPR, da formação e das diversas atividades
que poderão aceder no âmbito do vosso percurso enquanto internos de Reumatologia. Igualmente poderão
ter uma noção sobre as diversas atividades e projetos da nossa especialidade nos quais em breve poderão
participar e colaborar.

Esperemos que este manual possa contribuir para uma mais rápida integração na dinâmica da nossa es-
pecialidade e que sintam que tem um cariz prático e útil.

Sejam bem-vindos à Reumatologia, a vossa especialidade que muito vos vai poder oferecer, mas que igualmente
vai pedir o vosso melhor empenho e qualidade de trabalho. Que o vosso trajeto seja pleno de sucesso. •

Os editores do II Manual de Internos da Sociedade Portuguesa de Reumatologia

Manual do interno 2ª edição
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José Canas da Silva
Presidente Eleito da SPR 2016-2018

De acordo com a portaria 237/2012 de 8 de agosto, a reumatologia é o ramo
da medicina que se dedica ao diagnóstico, avaliação, tratamento, reabilitação
e investigação das doenças que afetam o aparelho locomotor (ou sistema

musculoesquelético) nos seus vários componentes, ossos, músculos, articulações,
partes moles envolventes, nervos e vasos, de qualquer etiologia (degenerativa, in-
fecciosa ou pós-infecciosa, neoplásica, imunomediada, inflamatória, metabólica,
etc.), dos síndromes dolorosos regionais ou difusos, orgânicos ou funcionais que en-
volvam este aparelho (onde se inclui a patologia raquidiana) e das manifestações
musculoesqueléticas das doenças sistémicas, fazendo uso de conhecimentos nas
áreas da medicina, imunologia, ortopedia, neurologia, psiquiatria, reabilitação e te -
rapia da dor.

Para nós, reumatologistas, é muito mais do que isto: É a nossa vida! Ou pelo menos
uma parte muito importante dela.

Na nossa especialidade ainda não se perdeu o sentido de uma medicina centrada
no doente e nas suas queixas e no objetivo, de, para além de lhe melhorar a saúde,
lhe proporcionar uma melhor qualidade de vida.

Mais do que em qualquer outra especialidade os Reumatologistas lidam com dor e
sofrimentos crónicos, já que as doenças reumáticas estão entre as principais causas
de dor crónica e de invalidez prematura.

Tratamos desde doenças “simples” como é o caso de alguns reumatismos abarticu-
lares até às formas sistémicas dos reumatismos inflamatórios e as formas mais graves
das doenças metabólicas ósseas.

Fomos capazes de ao longos dos últimos anos, sendo relativamente poucos, criar
uma comunidade científica bem organizada ao redor da SPR, um jornal de referência
como a ARP e a nossa joia da coroa: o Reuma.pt.

Tudo isto só foi possível porque nos mantivemos unidos e porque a qualidade média
da especialidade permite opções de risco mas confortadas por dedicação e qualifi-
cação.

Introdução à Reumatologia
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A moderna Reumatologia não se irá compadecer com amadorismos ou falsas promessas antes deverá 
incorporar novos avanços técnicos e tecnológicos e subespecializações de que serão exemplo as áreas das
vasculites, esclerose sistémica progressiva e imagiologia em doenças reumáticas para só citar alguns 
exemplos.

Aspiramos a continuar a atrair cada ano os melhores internos e é nesse sentido que iremos sempre trabalhar. •

José Canas da Silva
Presidente Eleito da SPR

Introdução à Reumatologia
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Joana Fonseca Ferreira
Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, Hospital Sousa Martins

Quem é Quem na
Reumatologia Portuguesa?
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Cargo Nome

Director de Serviço Dr.ª Lúcia Costa

Especialistas em Reumatologia Dr.ª Alexandra Bernardo
Prof. Dr. Carlos Vaz
Dr.ª Maria do Céu Maia
Dr.ª Eva Mariz
Dr.ª Georgina Terrosa
Prof. Dr.ª Iva Brito
Dr. José António Araújo Pinto
Dr. José Silva Brito
Dr. José Miguel Bernardes
Dr.ª Sofia Pimenta
Dr. Pedro Madureira

Internos do 5º ano de Reumatologia Dr.ª Rita Fonseca
Dr.ª Diana Gonçalves (vaga protocolada- Vila Real)

Interno do 4º ano de Reumatologia Dr.ª Francisca Aguiar

Interno do 3º ano de Reumatologia Dr.ª Teresa Martins Rocha 

Interno do 2º ano de Reumatologia Dr.ª Raquel Miriam

Interno do 1º ano de Reumatologia Dr.ª Sara Ganhão 

NORTE

Centro: Centro Hospitalar de São João, E.P.E., Porto

Centro: Unidade Local de Saúde do Alto Minho, Hospital Conde de Bertiandos, Ponte de Lima

Cargo Nome

Director de Serviço Dr.ª Maria do Carmo Afonso

Especialistas em Reumatologia Dr.ª Daniela Peixoto
Dr.ª Filipa Teixeira
Dr. José António Costa
Dr. Sérgio Alcino

Interno do 5º ano de Reumatologia Dr. Marcos Cerqueira

Interno do 4º ano de Reumatologia Dr.ª Joana Sousa Neves

Interno do 3º ano de Reumatologia Dr.ª Daniela Santos Faria 

Interno do 2º ano de Reumatologia Dr.ª Joana Silva

Interno do 1º ano de Reumatologia Dr.ª Joana Rodrigues
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Cargo Nome
Coordenador de Unidade Dr.ª Paula Valente

Cargo Nome
Director de Serviço Dr.ª Patrícia Pinto
Especialistas em Reumatologia Dr.ª Taciana Videira

Dr.ª Romana Vieira
Interno do 3º ano de Reumatologia Dr. Pedro Lameira

Interno do 2º ano de Reumatologia Dr. Miguel Guerra

Cargo Nome
Director de Unidade Dr.ª Teresa Bravo

Centro: Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga E.P.E, Hospital de São Sebastião - Santa Maria da Feira

Centro: Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho

Centro: Hospital Militar do Porto

CENTRO

Centro: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE, Hospital da Universidade de Coimbra

Cargo Nome
Director de Serviço Prof. Dr. José António Pereira da Silva
Especialistas em Reumatologia Dr. Armando Malcata

Dr.ª Cátia Duarte
Dr. João Rovisco
Dr. Jorge Silva
Dr. Luís Sousa Inês
Dr.ª Margarida Coutinho
Dr.ª Maria João Salvador
Dr.ª Mariana Galante Santiago
Dr.ª Sara Serra
Dr.ª Tânia Santiago

Cargo Nome
Coordenador de Unidade Dr.ª Lígia Silva

Especialista em Reumatologia Dr.ª Ana Eduarda Raposo

Centro: Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real

Cargo Nome
Responsável pelo Serviço Dr.ª Ana Sofia Roxo Ribeiro

Especialista em Reumatologia Dr. José Redondo

Centro: Hospital de Braga 
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Internos do 5º ano de Reumatologia Dr. Carlos Costa
Dr.ª Marília Rodrigues
Dr. Pedro Carvalho (vaga protocolada - Faro)

Internos do 4º ano de Reumatologia Dr. Alexandra Daniel
Dr. Gisela Eugénio 

Internos do 3º ano de Reumatologia Dr. Diogo Jesus
Dr.ª Mary Lucy Marques 

Internos do 2º ano de Reumatologia Dr. João Pedro Freitas
Dr. Flávio Costa

Internos do 1º ano de Reumatologia Dr.ª Luísa Brites
Dr.ª Mariana Luís

Cargo Nome

Director de Serviço Dr.ª Anabela Barcelos

Especialistas em Reumatologia Dr.ª Inês Cunha
Dr.ª Catarina Ambrósio
Dr.ª Maria Renata Aguiar

Interno do 5º ano de Reumatologia Dr.ª Filipa Farinha

Interno do 4º ano de Reumatologia Dr.ª Tiago Meirinhos

Interno do 3º ano de Reumatologia Dr.ª Ana Filipa Águeda

Cargo Nome

Coordenador de Unidade Dr. Paulo Monteiro

Especialista em Reumatologia Dr.ª Maura Couto

Interno do 5º ano de Reumatologia Dr.ª Nádia Martins

Interno do 4º ano de Reumatologia Dr.ª Maria Inês Seixas

Cargo Nome

Director de Serviço Dr. Jorge Garcia

Especialista em Reumatologia Dr. João Madruga Dias

Centro: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE, Hospital da Universidade de Coimbra
(continuação)

Centro: Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE, Hospital de Aveiro

Centro: Centro Hospitalar Tondela Viseu, E.P.E., Hospital São Teotónio, Viseu

Centro: Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E, Tomar
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Cargo Nome

Director de Unidade Dr.ª Cláudia Vaz

Especialista em Reumatologia Dr.ª Joana Fonseca Ferreira

Cargo Nome

Director de Serviço Dr.ª Margarida Alexandre Oliveira

Cargo Nome

Director de Serviço Dr. Pedro Abreu

Centro: Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, Hospital Sousa Martins

SUL

Centro: Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE Hospital Egas Moniz

Cargo Nome

Director de Serviço Prof. Dr. Jaime C. Branco

Especialistas em Reumatologia Dr.ª Ana Filipa Mourão
Prof. Dr. Fernando Pimentel-Santos
Dr.ª Inês Gomes da Silva
Dr.ª Margarida Pratas Mateus
Dr.ª Maria Paula Araújo
Dr.ª Manuela Costa
Prof. Dr.ª Sandra Falcão
Dr. Walter Castelão

Interno do 5º ano de Reumatologia Dr.ª Teresa Pedrosa

Interno do 4º ano de Reumatologia Dr. Sofia Serra

Internos do 3º ano de Reumatologia Dr. João Lagoas Gomes
Dr. Tiago Costa

Interno do 2º ano de Reumatologia Dr.ª Carina Lopes

Interno do 1º ano de Reumatologia Dr. José Adriano Marona

Centro: Centro Hospitalar da Cova da Beira, EPE, Covilhã

Centro: Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE, Hospital Amato Lusitano
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Cargo Nome

Director de Serviço Prof. Dr. João Eurico Fonseca

Especialistas em Reumatologia Dr.ª Carla Macieira
Dr. Carlos Miranda Rosa
Dr.ª Catarina Resende
Dr.ª Cristina Ponte
Dr.ª Elsa Vieira Sousa
Dr. Fernando Saraiva
Dr.ª Filipa Oliveira Ramos
Dr.ª Inês Cordeiro
Dr. Joaquim Polido Pereira 
Dr. José Carlos Romeu
Dr. Luís Gaião
Dr.ª Maria João Saavedra
Dr. Mário Trol Bexiga
Dr.ª Raquel Marques
Dr.ª Rita Barros
Dr.ª Sílvia Fernandes
Dr.ª Susana Capela

Internos do 5º ano de Reumatologia Dr.ª Alice Morais Castro
Dr.ª Maria João Gonçalves
Dr. Vasco Romão

Interno do 4º ano de Reumatologia Dr. Nikita Khmelinskii

Internos do 3º ano de Reumatologia Dr. Pedro Ávila Ribeiro
Dr. Rui Teixeira
Dr. Vítor Teixeira

Internos do 2º ano de Reumatologia Dr.ª Ana Valido
Dr.ª Joana da Silva Dinis

Internos do 1º ano de Reumatologia Dr.ª Rita Machado
Dr.ª Sofia Barreira

Cargo Nome

Director de Serviço Dr. António Alves de Matos

Especialista em Reumatologia Dr. Rui André Santos

Cargo Nome

Especialista em Reumatologia Dr. Filipe Araújo
Dr. Rui Leitão

Centro: Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE, Hospital de Santa Maria

Centro: Hospital Beatriz Ângelo, Loures

Centro: Hospital Ortopédico de Sant’Ana, Parede
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Cargo Nome

Presidente da Direcção Dr. Augusto Faustino

Especialistas em Reumatologia Dr. Adriano José Moreira Neto
Dr. António Vilar
Dr.ª Cândida Silva
Dr.ª Cláudia Miguel
Dr.ª Dina Medeiros
Dr. Filipe Barcelos
Dr.ª Helena Madeira
Dr.ª Helena Santos
Dr. José António Melo Gomes
Dr. José Vaz Patto
Dr. Luís Cunha Miranda
Dr.ª Manuela Micaelo
Dr.ª Manuela Parente 
Dr.ª Margarida Marques da Silva
Dr.ª Maria Eugénia Simões
Dr.ª Maria Jesus Mediavilla
Dr. Miguel Matias e Sousa
Dr. Paulo Clemente Coelho
Dr. Rui Leitão
Dr.ª Sara Cortes
Dr.ª Vera Las

Internos do 5º ano de Reumatologia Dr.ª Joana Borges
Dr.ª Susana Fernandes

Interno do 1º ano de Reumatologia Dr.ª Nathalie Madeira

Cargo Nome

Director de Serviço Dr. José Canas da Silva

Especialistas em Reumatologia Dr.ª Ana Cordeiro
Dr.ª Fátima Godinho
Dr. Filipe Vinagre
Prof. Dr.ª Maria José Santos
Dr. Pedro Gonçalves
Dr.ª Raquel Roque
Dr.ª Viviana Tavares

Interno do 5º ano de Reumatologia Dr.ª Sandra Nunes Sousa

Interno do 4º ano de Reumatologia Dr.ª Lídia Teixeira

Interno do 3º ano de Reumatologia Dr.ª Ana Catarina Duarte

Centro: Instituto Português de Reumatologia, Lisboa

Centro: Hospital Garcia de Orta, Almada
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Cargo Nome

Director de Unidade Dr.ª Graça Sequeira

Especialista em Reumatologia Dr.ª Célia Ribeiro

Cargo Nome

Director de Serviço Dr. Mário Rodrigues

Especialistas em Reumatologia Dr. Alberto Quintal
Dr. Herberto Jesus
Dr. Ricardo Figueira

Cargo Nome

Responsável 
da Consulta de Reumatologia

Dr.ª Ana Maria Rodrigues

Cargo Nome

Director de Serviço Dr. Guilherme Figueiredo

Especialistas em Reumatologia Dr.ª Ana Carolina Furtado
Dr.ª Teresa Sampaio Nóvoa

Centro: Hospital de Faro, EPE

ILHAS

Centro: Centro Hospitalar do Funchal, EPE, Madeira

Centro: Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo E.P.E., Terceira, Açores

Centro: Hospital do Divino Espírito Santo, EPE, Ponta Delgada, São Miguel, Açores
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Nome

Dr. Alexandre Sepriano
Dr.ª Ana Maria de Assunção Teixeira 
Dr.ª Ana Rita Cravo
Dr.ª Anabela Cardoso
Dr. António Aroso Dias 
Prof. Dr. António Albino Teixeira
Prof. Dr. António Lopes Vaz
Dr. Armando Filipe Brandão 
Dr.ª Aurora Pires Marques 
Dr.ª Cristina Catita
Dr. Domingues Araújo
Dr.ª Elizabete Benito Garcia
Dr. Fernando Alvarenga
Dr. Fernando Costa Dias
Prof. Dr. Francisco Simões Ventura
Prof. Dr.ª Helena Matos Canhão
Dr.ª Inês Gonçalves
Dr. João Carlos Ribeiro Silva
Dr. João Ramos
Dr. Jorge Espírito Santo
Dr. José Alberto Pereira da Silva
Dr. José Bravo Pimentão
Dr. José Carlos Teixeira da Costa
Dr. José Saraiva Ribeiro
Dr. Licínio Poças
Dr. Luís Maurício Santos
Dr.ª Luzia Sampaio
Dr. Manuel Gouveia de Almeida
Dr.ª Margarida Cruz
Dr.ª Maria Isabel Barata
Dr.ª Maria José Leandro
Dr.ª Maria Lizete Cardoso
Dr.ª Maria Manuela Fernandes
Prof. Dr. Mário Viana Queiroz
Dr.ª Mónica Bogas
Dr.ª Patrícia Nero
Dr. Paulo Ceia
Dr. Paulo Reis
Dr. Pedro Machado
Dr. Rui Mota Figueiredo
Dr. Rui Gomes de Melo
Prof. Dr.ª Sandra Garcês
Dr.ª Sara Pires de Freitas
Prof. Dr.ª Sofia Ramiro
Dr.ª Teresa Laura Pinto
Dr.ª Yolanda Guerra

Reumatologistas Portugueses a trabalhar exclusivamente em Clínicas/Instituições
Privadas ou no Estrangeiro/ não integrados num Centro de Reumatologia



Ana Raposo
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real

As doenças reumáticas (DR) podem definir-se como doenças e alterações fun-
cionais do sistema musculoesquelético de causa não traumática, traduzindo-
-se por inflamação e/ou dano das estruturas e órgãos envolvidos. Constituem

um grupo com mais de uma centena de entidades onde se incluem as doenças 
inflamatórias crónicas imunomediadas como a artrite reumatóide, as espondilartrites,
o lúpus eritematoso sistémico e outras patologias difusas do tecido conjuntivo e
doenças não inflamatórias do sistema musculoesquelético, que incluem por exemplo,
a osteoporose e a osteoartrose, entre outras.

As DR são, nos países desenvolvidos, o grupo de patologias mais frequente, atingindo
pessoas de todas as idades, associando-se frequentemente a incapacidade funcional
e laboral com repercussões económico-sociais importantes. É determinante, por isso,
o diagnóstico e tratamento atempado e correto, visando diminuir as repercussões
físicas, psicológicas e familiares que a doença pode conduzir. Nos últimos anos, os
avanços no diagnóstico e desenvolvimento de novas terapêuticas têm permitido uma
melhoria significativa da sobrevida e da qualidade de vida destes doentes.

Segundo o Programa Nacional Contra as Doenças Reumáticas, publicado em 2004,
as DR são o primeiro motivo de consulta nos cuidados de saúde primários e são
também a principal causa de incapacidade temporária para o trabalho e de reformas
antecipadas por doença/invalidez.

O primeiro estudo epidemiológico nacional de larga escala sobre DR  (EpiReumaPt),
apresentado em 2014, mostrou que cerca de metade da população portuguesa sofre
de, pelo menos uma DR, sendo as mulheres mais afectadas do que os homens. 
A lombalgia é a DR mais frequente em ambos os sexos, com uma prevalência de
26,4%, seguindo-se a patologia periarticular (15,8%) e a osteoartrose do joelho
(12,4%). Das doenças reumáticas inflamatórias imunomediadas, as espondilartrites
(1,6%) e a artrite reumatóide (0,7%) são as mais prevalentes. Os doentes reumáti-
cos, comparando com outros doentes crónicos, são os que reportaram pior qualidade
de vida, e entre as diversas DR os doentes com artrite reumatóide são os que apre-
sentam maior incapacidade funcional e pior qualidade de vida. 

O doente e a doença reumática exigem uma visão global e integrada do doente e
uma abordagem cuidada e diferenciada, tendo em conta a complexidade e envolvi-
mento multissistémico característico destas doenças, com necessidade de vigilância

Quem são 
os doentes reumáticos
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frequente, para melhor controlo da atividade da doença e potenciais efeitos secundários dos tratamentos
em curso.

Por serem doenças crónicas apresentam um importante impacto psicológico e social que requer uma ade-
quada adaptação e ajuste do doente em múltiplas dimensões da sua vida. A persistência da dor e, muitas
vezes, a perda progressiva de funcionalidade, quer na sua atividade profissional quer nas atividades do
dia-a-dia, torna o doente física e psicologicamente mais vulnerável, por vezes com necessidade de ajuda
de terceiros, com prejuízo frequente da sua auto-estima. 

Os doentes reumáticos exigem uma avaliação e seguimento por uma equipa multidisciplinar, que inclui a
medicina física e de reabilitação, a ortopedia e a medicina geral e familiar entre outras. Também se destaca
o papel de outros profissionais de saúde, das associações de doentes e da família e amigos no acompan-
hamento e melhor compreensão do doente sobre a sua doença. 

A evolução das DR pode prevenir-se, apresentando o reumatologista um papel fundamental no estabele-
cimento de um diagnóstico correto e seguimento adequados, que permitem reduzir o impacto social e
económico associado a estas doenças.

Tendo em conta todos os aspetos descritos, uma relação estreita médico-doente é fundamental, bem como
o compromisso de ambos na gestão da doença. •

Quem são os doentes reumáticos?
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Sandra Sousa
Hospital Garcia de Orta, Almada

Nos últimos anos ocorreram grandes mudanças no número e no motivo de
internamento dos doentes reumáticos. Nos cuidados de saúde em geral,
cada vez mais os doentes são acompanhados em regime de ambulatório e

consequentemente, a necessidade de internamento tem vindo a diminuir. Esta
tendência refletiu-se também na Reumatologia que, associada à criação dos hospitais
de dia, levou a uma redução do número de camas hospitalares, bem como a uma
mudança nos critérios de internamento. Contudo, apesar desta evolução histórica,
o internamento continua a ser um dos pilares de formação de qualquer interno de
Reumatologia. Deve constituir a base de formação para as restantes atividades,
sendo um espaço único de aprendizagem e treino. 

O internamento de Reumatologia permite atualmente o contacto com as doenças
reumáticas mais graves, com necessidade de cuidados médicos e instituição ter-
apêutica imediata. A diversidade na apresentação clínica inicial das várias patologias,
exige uma conduta personalizada e um tratamento individualizado para cada doente.
Os doentes com grande limitação funcional ou acamados, nos quais a reabilitação
intensiva vai possibilitar o desenvolvimento progressivo da autonomia do doente ou,
situações de reabilitação no período pós-operatório precoce, com o objetivo de acel-
erar a recuperação, podem também ser alvo de internamento num serviço de Reuma-
tologia. O internamento permite também o contacto e cooperação com outras
especialidades levando ao estabelecimento de diagnósticos e à realização de decisões
terapêuticas. A abordagem holística do doente leva também à colaboração com a
equipa de enfermagem, fisioterapeutas, administrativos, assistentes sociais, psicól-
ogos e todos os demais profissionais de saúde. 

A atividade de enfermaria inicia-se diariamente pela manhã e consiste na realização
de histórias clínicas aos doentes admitidos, exame objetivo, redação dos diários clíni-
cos, formulação de hipóteses de diagnóstico, lista de problemas e sua discussão, pe-
dido de exames complementares de diagnóstico, sua interpretação e discussão,
formulação de esquemas terapêuticos, programação de altas e aprendizagem de téc-
nicas reumatológicas como a realização de artrocenteses, infiltrações e biópsias. Para
todos os doentes que têm alta clínica, bem como para os doentes transferidos para
outros serviços de internamento é, normalmente elaborado um relatório clínico, onde
são especificados os diagnósticos principais, sumarizados os dados mais relevantes
da história clínica e dos exames complementares realizados e reportadas as terapêu-
ticas efetuadas, bem como a evolução do estado clínico sob a medicação instituída. 

Internamento Reumatologia

18



O contacto no internamento com situações clínicas graves e complexas obriga inevitavelmente à consulta
e estudo constante da literatura, bem como à revisão de casos clínicos publicados e à atualização das
novas terapêuticas, estimulando assim não só o raciocínio clínico, mas também facilitando a memorização
e a aprendizagem da gestão de situações patológicas complicadas. 

O internamento torna-se assim um local único de aprendizagem e treino das várias áreas e competências
da Reumatologia, crucial para o crescimento de qualquer interno de Reumatologia •

Internamento Reumatologia
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Renata Aguiar
Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE Hospital de Aveiro

Éna Consulta Externa que se desenrola grande parte da atividade de um reuma-
tologista e também de um interno de Reumatologia.

Habitualmente, os internos acompanham os especialistas nas consultas durante os
primeiros meses da sua formação. Esta interação permite-lhes contactar com um
leque vasto de patologias e com um grande número de doentes, cada um deles com
as suas peculiaridades, assim conhecendo as várias faces de cada doença reumática.
Nesta fase, o interno tem a oportunidade de sistematizar algumas particularidades
da Consulta Externa de Reumatologia, tais como o exame reumatológico e a apli-
cação de índices de atividade e função em várias doenças. Também aqui, poderá
ter a oportunidade de conhecer várias técnicas, tais como artrocenteses, aspirações
de bursas e infiltrações articulares e periarticulares, frequentemente desempenhadas
no contexto da consulta.

Após este período, os internos são incentivados a assumir um período de consulta
em seu nome e a sua própria agenda. Evidentemente, esta prática deverá ser apoiada
pelo seu tutor ou pelos restantes especialistas do serviço, sempre que haja dúvidas
perante um caso. É uma fase crucial para a formação do interno, em que ele deverá
adquirir autonomia e agilidade na avaliação de cada doente e na tomada de opções
diagnósticas e terapêuticas.

Tendo adquirido estas competências, o interno é também estimulado a colaborar em
consultas específicas, ditas consultas de «subespecialidade», que existem em alguns
centros. Trata-se de consultas ministradas por um especialista com particular exper-
iência e diferenciação numa patologia, frequentemente regidas por um protocolo, e
que visam uma avaliação sistematizada dos doentes que dela padecem; é o caso
das consultas de Lupus Eritematoso Sistémico, de Artrite Inicial, de Espondilartrites,
de Doenças Osteometabólicas e de Reumatologia Pediátrica, entre outras.
Globalmente, a consulta de Reumatologia respeita a estrutura da maioria das con-
sultas de outras especialidades, distinguindo-se, naturalmente, nalguns aspetos, e
individualizando-se na prática de cada médico. O facto de se tratar de uma primeira
consulta ou de uma consulta de seguimento introduz também algumas diferenças
no curso da consulta.

Consulta Externa
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Assim, a consulta começa no momento em que o doente entra no gabinete médico, através da apreciação
da sua postura, da forma como caminha e como se senta. O estabelecimento do contacto com o doente
dita o início de uma relação entre ele e o seu médico, e portanto deve ser cordial e empático. A fase seguinte
é a elaboração de uma história clínica detalhada, que parte da identificação do motivo da consulta. Poste-
riormente, deve abranger não só a história da doença atual e uma clara caracterização das queixas
(nomeadamente da dor, a razão que mais frequentemente traz os doentes à consulta - em termos de local-
ização, ritmo e fatores de alívio e agravamento), mas também uma revisão minuciosa dos órgãos e sistemas
e os antecedentes pessoais (fisiológicos, sociológicos, patológicos e farmacológicos) e familiares do doente.
A entrevista deve privilegiar questões abertas, contudo dirigidas à obtenção de informação relevante. Nat-
uralmente, numa consulta de seguimento, o interrogatório visa conhecer a evolução dos sintomas previa-
mente conhecidos, o despiste de novas queixas, a adaptação ao esquema terapêutico proposto... 

Posteriormente, o médico deve proceder à realização do exame objetivo, que deve compreender quer um
exame objetivo geral e completo, quer o exame musculo-esquelético. No caso das consultas de seguimento,
o exame deverá ser mais dirigido às particularidades da patologia em causa. Também nesta fase da avali-
ação, devem ser obtidos dados do exame objetivo para o cálculo dos índices de atividade e/ou função da
doença, sempre que pertinente, ou aplicados os índices de resposta subjetiva pelo doente.
Integrados os dados da história clínica e do exame objetivo, o médico deve formular as suas hipóteses di-
agnósticas, analisando os fatores que as suportam e que as contrariam. De acordo com elas, impõe-se
definir uma estratégia diagnóstica e elaborar ou ajustar um plano de intervenção terapêutica, nos planos
não farmacológico e farmacológico.

A Consulta Externa assume-se assim, como um cenário de eleição para o crescimento do interno, quer
pela extensa variedade de patologias e pelo grande número de doentes que irá acompanhar, quer pela difer-
enciação que lhe trará em vários domínios - na anamnese, no exame objetivo, na execução técnica e na
capacidade de definição de problemas e elaboração de estratégias. •

Consulta Externa
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Romana Vieira
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho

ADireção Geral de Saúde define Hospital de Dia como uma estrutura organiza-
cional de uma instituição de saúde com um espaço físico próprio onde se
concentram meios técnicos e humanos qualificados, que fornecem cuidados

de saúde de modo programado a doentes em ambulatório, em alternativa à hospi-
talização clássica, por um período normalmente não superior a 12 horas, não re-
querendo estadia durante a noite. No caso da Reumatologia, a criação do Hospital
de Dia tornou possível que doentes sob terapêutica endovenosa passassem a realizar
a mesma em regime de ambulatório, sem necessitar de internamento hospitalar. 

As principais atividades desenvolvidas no Hospital de Dia de Reumatologia são:
• Administração de fármacos endovenosos (biotecnológicos e não-biotecnológi-

cos);
• Avaliação inicial de todos os doentes reumáticos propostos para terapêutica

biotecnológica; 
• Informação e educação dos doentes, em articulação com enfermeiros espe-

cializados;
• Avaliação da eficácia terapêutica através da avaliação clínico-laboratorial sis-

temática e periódica dos doentes sob terapêuticas biotecnológicas (endoveno-
sas ou subcutâneas);

• Prestação de cuidados não programados (consulta aberta) a doentes seguidos
no Hospital de Dia de Reumatologia e que apresentem intercorrências; 

• Requisição de meios complementares de diagnóstico durante as avaliações
clínicas.

Hospital de Dia 
de Reumatologia
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Fármaco Utilizações em Reumatologia* Posologia

Citostático Ciclofosfamida Formas graves de LES, 
Esclerose Sistémica, Vasculite,
Miosite

500-750mg i.v./m2

Habitualmente 1x/mês
durante 6 meses

Vasodilatadores 
e inibidores da
agregação    
plaquetária

Iloprost Úlceras cutâneas de difícil 
cicatrização no contexto de 
esclerose sistémica, 
Fenómeno de Raynaud

0.5–3 ng i.v/kg/minuto, 
durante pelo menos 6h, 
3–5 dias consecutivos. Alguns
centros fazem dose de manuten-
ção mensal de cerca de 12h.

Hipertensão pulmonar 5 mcg inalado, 6 a 9 vezes/dia;
dose máxima de 45 mcg/dia 
(5 mcg, 9 vezes/dia).

Alprostadilo Úlceras cutâneas de difícil 
cicatrização no contexto 
de esclerose sistémica, 
Fenómeno de Raynaud

60 mcg i.v./dia, durante 21 dias

Imunoglobulina Humana LES, Miosite, Kawasaki 
ou outras vasculites

2g/kg divididos ao longo de 5 dias
consecutivos, intervalos variáveis

Bisfosfonatos Pamidronato Osteogénese Imperfeita Dose máxima de 60mg/dia
<2.0 anos: 0.5 mg/kg/d 
em 3 dias cada 2 meses 
2.1-3.0 anos: 0.75 mg/kg/d 
durante 3 dias cada 3 meses
>3.1 anos: 1.0 mg/kg/d durante
3 dias, cada 4 meses.

Osteoporose 30 mg i.v., 3/3 meses

Doença Óssea de Paget 30 - 60mg i.v./dia, 
3 dias consecutivos

Zoledronato Osteoporose, 
Doença Óssea de Paget

5mg i.v./ ano para a osteoporose.
Para a Doença óssea de Paget 
administrações subsequentes 
dependem da atividade da doença.
Para muitos doentes uma 
só administração é suficiente.

*Refere-se a indicações aprovados e utilizações off-label
LES, Lúpus Eritematoso Sistémico; 

Fármacos não-Biotecnológicos



Fármaco Indicações aprovadas Posologia

Anti-TNF Infliximab AR Indução: 3mg/kg i.v. às 0, 2ª e 6ª semana;
Manutenção: 3mg/kg cada 8 semanas podendo ser 
aumentado até 7,5 mg/Kg, a intervalo de 8 semanas.

AP Indução: 5mg/kg i.v. às 0, 2ª e 6ª semana;
Manutenção: 5mg/kg cada 8 semanas.

EA Indução: 5mg/kg i.v. às 0, 2ª e 6ª semana;
Manutenção: 5mg/kg cada 6 semanas.

Etanercept AR, AP, EA, 
EpA não-radiográfica

50mg s.c./semana

AIJ 0,8mg s.c./kg/semana 
até um máximo de 50mg s.c./semana

Adalimumab AR 40mg s.c. de 15/15 dias podendo ser aumentado 
para semanal

AP, EA, EpA não-radio-
gráfica, uveíte

40mg s.c. de 15/15 dias
uveíte: 80 mg e depois 40mg 15/15 dias

AIJ 2-12 anos: 24mg/m2 s.c. até uma dose máxima de
20mg, entre os 2-4 anos, e 40mg, entre os 4 e 12 anos,
em semanas alternadas.
>13 anos: 40mg s.c. em semanas alternadas

Golimumab AR, AP, EA, 
EpA não-radiográfica

50mg s.c. 1 vez/mês

Certolizumab AR, AP, EA, 
EpA não-radiográfica 

Indução: 2x200mg s.c. às 0, 2ª e 4ª semana;
Manutenção: 200mg s.c. 2/2 semanas ou 400mg s.c.
4/4 semanas

Inibidores 
de células B

Rituximab AR, Poliangeíte 
microscópica e 
granulomatose com
poliangeíte 

1g i.v. (duas administrações com 15 dias de intervalo)

Belimumab LES Indução: 10mg/kg i.v. aos 0, 14 e 28 dias
Manutenção: 10mg/kg i.v. de 4/4 semanas

Inibidores 
da IL-1

Anakinra AR, Doença de Still 
do Adulto

100mg s.c./dia

CAPS 1-2mg s.c./kg/dia; a dose pode ser aumentada 
até máximo de 8 mg/kg. 

Canakinumab CAPS >40kg: 150mg s.c., 8/8 semanas; 15-40kg: 2mg/kg s.c.,
8/8 semanas;7,5-15kg: 4mg/Kg 8/8 semanas

AIJ sistémica >7.5kg: 4 mg s.c./kg (máximo 300 mg), 4/4 semanas

Artropatia gotosa 150mg s.c. toma única 
(se necessário repetir após 12 semanas)

Inibidores 
da IL-6

Tocilizumab AR Administração i.v.: 8mg/kg i.v. de 4/4 semanas;
Administração s.c.: 162mg s.c/semana

Fármacos Biotecnológicos aprovados pela European Medicines Agency:

24



25

Hospital de Dia de Reumatologia

Fármaco Indicações aprovadas Posologia

AIJ sistémica 
e poliarticular 

<30kg: 12mg/kg i.v., 2/2 semanas;
>30kg: 8mg/kg i.v., 2/2 semanas

Inibidores de
moléculas de
co-estimula-
ção

Abatacept AR Administração i.v (0, 2ª e 4ª semanas e depois 4/4 semanas):
< 60kg: 500 mg; 60-100kg: 750 mg; ≥100Kg: 1000 mg

Administração s.c.: 125mg/semana

AIJ poliarticular <75kg: 10 mg i.v./kg (0, 2ª e 4ª semanas e depois 4/4
semanas)
≥75Kg: dose de adulto

Inibidor da
IL12 e IL23

Ustekinu-
mab

AP < 100kg: 45 mg 0, 1 mês e 3 em 3 meses
>100kg: possibilidade de usar o dobro da dose

Inibidor da
IL17

Secukinu-
mab

EA e AP EA: 150mg 0,1,2,3 semanas e depois mensal a come-
çar na 4ª semana
AP com psoríase em placas moderada a grave 
ou após falência TNF: 300mg 0,1,2,3 semanas 
e depois mensal a começar na 4ª semana
AP com psoríase de outros tipos: 150mg 0,1,2,3 sema-
nas e depois mensal a começar na 4ª semana

Inibidor da
Fosfodiaste-
rase-4

Apremilaste AP 30 mg oral 2 vezes/dia (início com 10 mg/dia; 
incremento de 10 mg/dia, ao longo de 6 dias, 
até 60 mg/dia)

AR, Artrite Reumatoide; AP, Artrite Psoriática; EA, Espondilite Anquilosante; EpA, Espondilartrite Axial; AIJ,
Artrite idiopática Juvenil; LES, Lúpus Eritematoso sistémico; CAPS, cryopyrin-associated periodic syndromes; 

Fármacos Biotecnológicos aprovados pela European Medicines Agency:
(continuação)

As indicações referidas na tabela são aquelas que constam no RCM do medicamento. No entanto, quer
pela complexidade da situação clínica, pela ausência de outras alternativas e pela experiência clínica favo-
rável, alguns  fármacos são utilizados de forma off-label. As utilizações off-label mais importantes são o
uso do Rituximab na nefrite e na trombocitopenia do LES e o uso dos anticorpos monoclonais anti TNF nas
Uveites (o adalimumab já tem aprovação).

Recentemente foi aprovado o uso de dois biossimilares do infliximab e um do etanercept. Este processo
está em expansão e mais biossimilares destas duas moléculas serão aprovados e estão em desenvolvimento
biossimilares dos outros biológicos. A Sociedade Portuguesa de Reumatologia publicou um position paper
para o uso de medicamentos biossimilares (ACTA REUMATOL PORT. 2014:39;60-71).
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Procedimentos gerais recomendados 
antes do início da terapêutica biotecnológica

1 - História clínica e exame físico detalhado para identificação de focos infeciosos,
sinais de insuficiência cardíaca, neoplasia ou outras situações clínicas que con-
traindiquem o uso destes fármacos.

2 - Avaliação da existência de infeções ativas e/ou recorrentes nomeadamente das
peças dentárias, vias urinárias, vias respiratórias e seios perinasais. 

3 - Avaliação laboratorial de rotina com inclusão de VS e PCR.

4 - Serologias VIH, VHC, VHB.

5 - Exclusão de tuberculose ativa ou latente (Position paper on tuberculosis screening
in patients with immune mediated inflammatory diseases candidates for biologi-
cal therapy. ACTA REUMATOL PORT. 2012;37:253-259).

6 - Anticorpos antinucleares.

8 - Atualização do Plano Nacional de Vacinação e recomendar vacinação anti-pneu-
mocócica (de 5 em 5 anos) e anti-gripal (anualmente). Vacinas vivas estão con-
traindicadas.

9 - Em doentes que vão iniciar Rituximab: efetuar o doseamento de imunoglobulinas
séricas.

10 - As contraindicações e recomendações específicas de cada medicamento devem
ser cuidadosamente avaliadas. 

11- Introdução sistemática de todos os doentes no registo nacional de doentes reu-
máticos (reumpa.pt).
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Procedimentos gerais recomendados durante a terapêutica biotecnológica

1 - Em caso de reação alérgica: tratar sintomaticamente (i.e. anti-histamínico e corticoides); conforme a
gravidade e persistência da reação, ponderar suspensão e introdução de outro fármaco biotecnológico.

2 - Em caso de cirurgia ou gravidez programada, o fármaco deve ser suspenso previamente. Não é con-
sensual qual a duração da suspensão prévia à cirurgia. Os tempos habitualmente propostos estão ali-
nhados com a semivida de cada fármaco ou com a duração do seu efeito biológico, mas os intervalos
aconselhados em diferentes recomendações publicadas são variáveis O medicamento deve apenas ser
reiniciado na ausência de infeção e cicatrização satisfatória. (Guia prático de utilização de terapêutica
biológica na artrite reumatóide-atualização de Dezembro de 2011. ACTA REUMATOL PORT.
2011;36:389-395).

Os homens que pretendam ser pais não têm necessidade de suspender a medicação embora os dados
para fármacos como o belimumab, canakinumab e apremilaste sejam escassos. 

3 - Em caso de infeção, o fármaco não deve ser iniciado enquanto não existir resolução completa da infeção.
Em caso de infeções graves ou recorrentes o risco-benefício da terapêutica biotecnológica deve ser pon-
derado bem como a sua suspensão definitiva. Deve ser feita avaliação laboratorial de rotina com inclusão
de VS e PCR.



Carlos Costa e Marília Rodrigues
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE, Hospital da Universidade de Coimbra

Conceitos:
As técnicas em Reumatologia fazem parte do “know-how” essencial do Reumatolo-
gista e estão presentes na sua prática clínica diária. Têm um papel fundamental no
apoio ao diagnóstico e orientação terapêutica nas diversas doenças reumáticas.

As técnicas intra-articulares devem ser realizadas em condições de assepsia, utili-
zando material esterilizado e campos cirúrgicos. Os cuidados mencionados são im-
prescindíveis em procedimentos como a artrocentese, a artroscopia, infiltrações
intra-articulares e biópsias. Nas infiltrações periarticulares deve ser realizada desin-
fecção local e utlizado material descartável e esterilizado. 

Quando se usa radiação ionizante, deve-se diminuir a exposição do doente e dos
profissionais de saúde. Devem ainda ter-se cuidados especiais em mulheres em
idade fértil e crianças. 

Nos gestos terapêuticos utilizam-se fármacos como os glucocorticóides (hexacetonido
de triancinolona - Lederlon®, acetato de metilprednisolona - Depo-medrol®), anesté-
sicos (lidocaína) e viscosuplementação (por exemplo: Synvisc®, Synvisc-One®, 
Durolane®). O histórico de alergias medicamentosas deve ser sistematicamente ques-
tionado, na medida em que contra-indica a sua administração. 

O doente deve ser permanecer alguns minutos em vigilância por médico/enfermeiro
após a intervenção. Os principais efeitos secundários após uma infiltração são dor ou
desconforto na zona de punção, hematoma/equimoses, calcificação de tecidos moles,
despigmentação e atrofia cutânea. Os mais graves, mas também menos frequentes
são a rotura tendinosa, a síncope vaso-vagal ou a reacção alérgica ao fármaco. A artrite
séptica é uma complicação grave, embora rara, da punção intra-articular.

Todos os procedimentos devem ser realizados com consentimento informado do
doente que deve ser assinado pelo mesmo e pelo médico.

Técnicas diagnósticas:

Artrocentese:
A artrocentese consiste na punção intra-articular e aspiração do líquido sinovial. Tem
fins diagnósticos, mas também pode ser terapêutica (retirar líquido para diminuir a
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pressão numa articulação tumefacta e assim aliviar a dor). O joelho é a localização mais frequente da ar-
trocentese sem apoio imagiológico, dada a sua acessibilidade e ser frequentemente afectado nas doenças
reumáticas. Outras articulações tanto pelo seu tamanho (metacarpofalângicas, interfalângicas) ou difícil
acessibilidade (ombro, coxo-femoral, cotovelo) podem necessitar de apoio ecográfico ou fluoroscópico para
a realização desta técnica. Como referido nos conceitos gerais, a artrocentese deve ser realizada em situa-
ções de assepsia estrita e está contra-indicada a realização da mesma em locais com pele inflamada/infec-
tada, devido ao risco elevado de artrite séptica. 

As características macroscópicas do líquido sinovial fornecem informação imediata sobre a natureza do
mesmo: cor, transparência, viscosidade e odor.

Microscopia Óptica de Luz Polarizada
A observação a fresco de líquido sinovial ao microscópio óptico de luz polarizada é um meio útil, rápido e
barato. Permite a observação da celularidade e cristais (monourato de sódio e pirofosfato cálcico) através
das características morfológicas e birrefrigência dos mesmos, permitindo assim, a sua identificação.

Biópsia de membrana sinovial:
No estudo diagnóstico de determinadas patologias reumáticas como a monoartrite crónica, ou sinovite vi-
lonodular, a biópsia de membrana sinovial representa um importante meio complementar de diagnóstico.
Este procedimento deve ser realizado em assepsia estrita e os meios imagiológicos (ecografia ou artroscopia)
podem ser usados como apoio. Os fragmentos de membrana sinovial colhidos serão depois submetidos a
avaliação anatomopatológica e cultura. 

Biópsia de glândulas salivares minor:
A biópsia de glândulas salivares minor é uma técnica útil no diagnóstico de Síndrome de Sjögren, consti-
tuindo um dos critérios de classificação de 2002 (Consenso Americano-Europeu) e 2012 (ACR). Pode ser
realizada em contexto de ambulatório com recurso a anestesia local com lidocaína. Consiste na realização
de uma incisão na mucosa do lábio inferior, com retirada de 4-6 fragmentos de glândulas salivares minor
para exame anatomopatológico com o objetivo de demonstração de sialadenite focal.

Biópsia de gordura abdominal:
Esta técnica permite a identificação de substância amilóide. Pode ser realizada em contexto de ambulatório
com recurso a anestesia local com lidocaína, seguida de exame anatomopatológico com coloração de Ver-
melho Congo.

Artroscopia:
É um procedimento invasivo que consiste na observação directa do interior da articulação, através de um
artroscópio ou vídeo-artroscópio. Exige assepsia estrita, no entanto é necessária apenas uma pequena in-
cisão. Permite a visualização da membrana sinovial, cartilagem sinovial e outras estruturas intra-articulares.
Através da artroscopia podem ser realizadas biópsias guiadas de membrana sinovial para estudo posterior,
medição da pressão intra-articular, lavagem intra-articular e a administração terapêutica, se necessário.
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Permite também a lavagem articular e a injeção de corticoides intraarticulares. Exige
treino e uma perícia técnica muito específicos e não se realiza em todos os serviços
de Reumatologia nacionais.

Ecografia musculo-esquelética:
Consiste na utilização de ultra-sons de alta frequência através de uma sonda que per-
mite reproduzir imagens em tempo real. Possibilita a visualização instantânea e rea-
lização de técnicas invasivas ecoguiadas. Permite a observação da anatomia das
estruturas musculo-esqueléticas e da detecção de inflamação através do PowerDop-
pler. Tem um papel cada vez mais activo e incontornável na prática clínica reumato-
lógica, tendo um papel fulcral no diagnóstico e no tratamento dos doentes reumáticos.
É uma técnica barata, bem tolerada, rápida e inócua. As principais desvantagens são
a dependência do operador, a curva de aprendizagem e as limitações técnicas que
dificultam a visualização de certas articulações (coxofemoral e sacroilíacas). 

Capilaroscopia e Videocapilaroscopia:
A capilaroscopia analisa a distribuição e características da vascularização no leito
ungueal. Permite avaliar doentes com suspeita de doenças do tecido conjuntivo (Es-
clerose Sistémica, Doença Mista do Tecido Conjuntivo, Doença de Raynaud, Der-
matomiosite) associadas a alterações na microcirculação com expressão a nível
ungueal. É uma técnica não invasiva e de observação directa. A videocapilaroscopia
permite a gravação de imagens. 

Absortometria Radiológica de Dupla Energia (DEXA):
A DEXA permite avaliar a densidade mineral óssea e assim estabelecer o diagnóstico de
Osteoporose. É uma técnica que utiliza feixes de raio-x com diferentes níveis de energia
que incidem sob a coluna lombar, fémur e rádio distal. A densidade mineral óssea é de-
terminada pela absorção óssea de cada raio, após a subtracção da absorção dos tecidos
moles. É um exame rápido, não invasivo e a dose de radiação envolvida é inferior à de
uma radiografia convencional. Não se realiza em todos os serviços de reumatologia.

Técnicas terapêuticas:

Infiltração intra-articular:
Consiste na punção de uma articulação para a administração de um fármaco no es-
paço intra-articular. Pode ser realizada sem apoio imagiológico ou guiada por eco-
grafia ou por fluoroscopia (pequenas articulações). Devem-se manter as condições
de assepsia. Os fármacos habitualmente administrados são a metilprednisolona ou
o hexacetonido de triancinolona, muitas vezes associados a lidocaína, para uma
analgesia local imediata. 
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Infiltração peri-articular:
São bastante úteis no tratamento da patologia peri-articular - tendões, bainhas tendinosas, fáscias, liga-
mentos, bolsas serosas e outras estruturas (como o canal cárpico). Consiste na administração de glucocor-
ticóide (acetato de metilprednisolona) associado ou não a anestésico (para um efeito analgésico imediato).
É uma técnica rápida, cómoda e eficaz que pode ser facilmente realizada em ambulatório. Em estruturas
mais profundas ou de difícil acesso pode ser necessário o apoio ecográfico. Devem-se manter as condições
de assepsia e evitar puncionar em zonas de pele inflamada ou infectada. 

Sinoviortese/sinovectomia com radioisótopos e ácido ósmico
Esta técnica consiste na injecção intra-articular de colóides de radioisótopos (Ítrio-90 no joelho, Érbio-169 nas
pequenas articulações e Rénio-186 e Fósforo-32 nas restantes articulações) emitindo uma média de radiação
de 70-100 Gy. É uma técnica que permite erradicar a inflamação articular refractária a terapêutica farmacoló-
gica, contudo é poucas vezes utilizada em Reumatologia dada a exposição a radiação ionizante e ao elevado
custo do procedimento. Deve-se ter especial cuidado em crianças, mulheres e homens em idade fértil.

A sinoviortese com ácido ósmico apresenta vantagens em relação à técnica anterior por ser livre de radiação io-
nizante e mais barata. Pode ser assim utilizada na artrite refractária a terapêutica farmacológica intra-articular.

Viscossuplementação:
Consiste na administração intra-articular de derivados de ácido hialurónico, tendo indicação na osteoartrose.
Apesar dos resultados mais recentes de meta-análises não indicarem um benefício claro, muitos doentes
apresentam melhoria da sintomatologia e permite protelar cirurgias protésicas. A articulação mais frequen-
temente submetida a este procedimento é o joelho, dada a elevada prevalência de gonartrose e à facilidade
de realização da técnica sem apoio imagiológico. 

Artroclise:
Também conhecida como lavagem articular, consiste na colocação de uma via de entrada com soro fisio-
lógico e uma outra via de saída de líquido articular, permitindo assim a remoção de detritos celulares, car-
tilaginosos e fibrina. Faz parte do tratamento coadjuvante da artrite séptica, nas artrites refractárias para
alívio sintomático e nos casos de osteoartrose avançada. São necessárias condições de assepsia estrita. 
É uma técnica morosa. 

Mesoterapia:
É uma técnica utilizada no tratamento da dor e inflamação local - tendinites, bursites, lombalgia, mialgias,
contracturas musculares e osteoartrose. Consiste na administração entre a epiderme e a derme de pequenas
doses de anestésicos, anti-inflamatórios e relaxantes musculares, o mais próximo possível das zonas dolorosas.
É rara a ocorrência de infecção cutânea mas pode ocorrer reacção local caracterizada por eritema e calor.

Conclusões:
As técnicas fazem parte do dia-a-dia clínico de um Reumatologista, auxiliando-o tanto no diagnóstico como na
terapêutica dos doentes reumáticos. O seu conhecimento e execução diferenciam o Reumatologista de outras
especialidades. A sua aprendizagem está englobada no currículo de formação específica em Reumatologia. •

Técnicas em Reumatologia
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Marcos Cerqueira
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, Hospital Conde de Bertiandos, Ponte de Lima

Aecografia é um meio complementar de diagnóstico imagiológico, não ioni-
zante, de baixo custo, com uma acessibilidade que permite uma avaliação “à
cabeceira” do doente ou como complementar ao exame físico no decorrer de

uma consulta, com a possibilidade de realizar uma avaliação dinâmica e em tempo
real, e repetir a avaliação em tempos sucessivos sem riscos ou inconvenientes sig-
nificativos para o doente. 

Apesar de ser um meio complementar de diagnóstico já utilizado desde há várias dé-
cadas para avaliação de outros órgãos e sistemas, só mais recentemente, aproxima-
damente nos últimos 20 anos, passou a ter uma utilização crescente e mais
preponderante na avaliação do sistema musculoesquelético. Para tal em muito contri-
buiu o desenvolvimento tecnológico dos aparelhos de ultrassonografia, com disponi-
bilidade de dispositivos de resolução superior e sondas com frequências mais altas
que foram permitindo uma visualização mais detalhada de estruturas mais superficiais,
como são parte daquelas que integram o sistema musculoesquelético periférico. Além
disso, a aplicabilidade da tecnologia Doppler para avaliação de articulações e estruturas
periarticulares permitiu a identificação de sinais sugestivos de atividade inflamatória,
contribuindo para uma avaliação mais completa e informativa do exame ecográfico. 

Nesse sentido, não é de estranhar que a utilização da ecografia musculoesquelética
em Reumatologia tenha conhecido um crescimento exponencial ao longo dos últimos
anos. Isso refletiu-se tanto na sua utilização na prática clínica na avaliação dos doen-
tes reumáticos com um número crescente de Reumatologistas a praticarem regular-
mente este meio complementar de diagnóstico, como na actividade científica, com
um aumento progressivo de trabalhos que exploraram a utilidade diagnóstica e de
monitorização de doenças reumáticas. Além disso, a ecografia passou também a ser
utilizada como auxiliar de outras técnicas reumatológicas terapêuticas ou diagnósti-
cas, como a infiltração, artrocentese ou biópsia, permitindo a execução destes pro-
cedimentos com maior segurança, em particular no caso de estruturas em que a
execução “às cegas” era tecnicamente mais difícil. 

Este meio complementar de diagnóstico tem também algumas limitações. Por um lado,
é um exame dependente de operador, com variabilidade intra e inter-observador, habi-
tualmente maior do que noutros exames de imagem, e que requer uma correcta execução
técnica no posicionamento da sonda para avaliar estruturas ou alterações específicas.
Por outro lado, tem uma curva de aprendizagem longa; se é verdade que uma avaliação

Ecografia musculoesquelética
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mais simples e objetiva, como limitar uma examinação ecográfica à pesquisa de sinais de sinovite ou derrame,
pode significar um tempo de formação mais curto, também é verdade que uma exploração mais completa, ava-
liando todas as estruturas articulares e periarticulares, representa um tempo de aprendizagem mais prolongado,
exigindo ao médico maior dedicação na aquisição de competências e, não menos importante, na manutenção
das mesmas. A este aspeto inerente à própria técnica acresce ainda o facto de o sistema musculoesquelético ser
muito vasto, com inúmeras estruturas articulares e periarticulares das quais é necessário ter conhecimento ana-
tómico para correta avaliação imagiológica. Além disso, é uma técnica de imagem com limitações na avaliação
de estruturas articulares mais profundas, como as que fazem parte do esqueleto axial. 

Ecografia em Reumatologia

O uso da ecografia em Reumatologia tem grande utilidade e tem-se desenvolvido em diferentes patologias
reumáticas, como são os seguintes exemplos: 

• Artrite Reumatóide: ao longo dos anos, foi talvez a patologia reumática em que mais se explorou a uti-
lidade da ecografia, tanto para fins diagnósticos como de monitorização da atividade da doença. Mos-
trou ser mais sensível do que a exanimação clínica para detetar sinovite, hipertrofia sinovial ou derrame
articular e periarticular, e mais sensível do que a radiografia convencional para identificar erosões, prin-
cipalmente em estadios precoces da doença. Foi também explorada a tecnologia doppler, que avalia
fluxo vascular, aplicada a estruturas articulares ou periarticulares, fornecendo sinais indiretos de ativi-
dade inflamatória. Foram propostos alguns scores para avaliação sistematizada dos doentes. A utilização
de ecografia na Artrite Reumatóide está definida em vários pontos das recomendações EULAR publi-
cadas em 2013 de utilização de meios complementares de imagem na monitorização da doença. 

• Espondiloartrites: nas Espondiloartrites, além da exploração ecográfica articular, tem sido motivo de
interesse a avaliação de enteses, tendo sido publicado recentemente um documento de consensos
OMERACT, que define as alterações ecográficas estruturais e inflamatórias das enteses. Além disso,
foram também já desenvolvidos índices ecográficos de avaliação destas estruturas. 

• Artrites microcristalinas: também nestas patologias tem crescido o interesse da utilização da ecografia
no apoio diagnóstico. Embora a identificação dos cristais em microscopia ótica de luz polarizada se
mantenha o gold standard para diagnóstico destas doenças, alguns sinais ecográficos podem ser úteis
neste contexto. A identificação de pontos hiperecóicos intracartilagem pode sugerir o depósito de cristais
de pirofosfato de cálcio, enquanto a presença de uma linha hiperecóica sobre a cartilagem articular
pode sugerir a presença de cristais de monourato de sódio; de resto, no caso da gota, estes sinais eco-
gráficos fazem parte dos critérios de classificação ACR/EULAR publicados recentemente. 

• Osteoartrose: além de alterações inflamatórias que podem decorrer em fases de agudização, através
da ecografia é possível identificar outros sinais da doença, como diminuição da espessura da cartilagem,
diminuição do espaço articular ou presença de osteófitos. 

Ecografia musculoesquelética 
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• Polimialgia Reumática: as alterações inflamatórias mais típicas na Polimialgia
Reumática, como a presença de bursite subacromial, tenossinovite do tendão
da longa porção do bicípite ou sinovite glenoumeral, na cintura escapular, e de
bursite trocantérica ou sinovite da anca, na cintura pélvica, podem ser visuali-
zadas através de ecografia; essa utilidade vem reforçada nos mais recentes cri-
térios de classificação ACR/EULAR, que incluem as alterações ecográficas como
critério. 

• Vasculites: têm sido publicados ao longo dos últimos anos trabalhos sobre a ex-
ploração ecográfica da artéria temporal, no caso de suspeita de arterite de células
gigantes, que fornece informação mais rápida e não invasiva comparativamente
à biópsia. Este processo está ainda em avaliação e o posicionamento desta téc-
nica em relação à necessidade de biópsia está em definição. 

• Síndroma de. Sjögren: também nesta patologia reumática crónica tem sido es-
tudada a utilidade da ecografia, nomeadamente na exploração de glândulas sa-
livares major, com identificação de alterações da ecogenicidade e de sinal
doppler, apoiados em graduações semi-quantitativas, que carecem, no entanto,
de validação. 

Formação em ecografia em Reumatologia

A atualização em 2012 do programa de formação em Reumatologia passou a incluir
a execução e interpretação de ecografia musculoesquelética nas competências em
técnicas de diagnóstico ou terapêutica reumatológicas. Nesse sentido, o interno de
Reumatologia deve procurar adquirir conhecimentos mínimos na execução de eco-
grafia e na pesquisa dos sinais ultrassonográficos mais relevantes ao avaliar um
doente com patologia reumática.

A aprendizagem contínua com regular observação e, posteriormente, execução sob
tutorização de ecografia, apoiada por conhecimentos teóricos e anatómicos, é uma
das formas mais consistentes de aquisição de capacidades de execução desta téc-
nica. Para isso, o interno pode acompanhar consultas de Reumatologistas que pra-
tiquem ecografia ou consultas subespecializadas de técnicas reumatológicas, ou
realizar um estágio num outro serviço caso a realização de ecografia seja esparsa ou
inexistente no serviço de origem do interno. Além disso, a participação em cursos
de ecografia apoia essa formação contínua, com a possibilidade de treino técnico
da execução da exploração ecográfica e sistematização de conhecimentos teóricos e
sonoanatómicos que fundamentam a interpretação imagiológica. 
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Cursos ESPER: A ESPER - Escola de Ecografia Musculoesquelética da Sociedade Portuguesa de Reumato-
logia, formada em 2009, constituída por Reumatologistas com experiência na execução e formação de
ecografia músculo-esquelética, tem organizado regularmente cursos de formação em ecografia orientados
primariamente para Reumatologistas e internos de Reumatologia. A ESPER tem disponibilizado dois tipos
de cursos: por um lado, cursos de nível básico, intermédio ou avançado, que assentam no ensino de con-
ceitos transversais da exploração ecográfica em Reumatologia; por outro lado, cursos monotemáticos, de
uma região anatómica, com particular enfoque na sonoanatomia dessa região e principais alterações eco-
gráficas passíveis de ser encontradas em diferentes doenças reumáticas. 

Cursos EULAR: Tem sido prática habitual ao longo dos últimos anos, no congresso anual EULAR, ser 
organizado, como curso pré-congresso, cursos de nível intermédio e de nível avançado. Estes cursos, são
intensivos e com uma duração de cerca de 3 dias, constituídos tanto por conceitos teóricos sobre a explo-
ração ecográfica, como por ensino das alterações em cada região anatómica ou nas diferentes patologias
reumáticas crónicas. 

Para aqueles que procuram certificação na execução de ecografia, existem algumas possibilidades, entre
as quais: 

• Certificação EULAR: Desde 2015, a EULAR passou a disponibilizar a possibilidade de obter certificação
em ecografia musculoesquelética. Para isso, é necessário: realizar o curso online EULAR de introdução
em ecografia musculoesqulética; realizar um curso de nível básico reconhecido pela EULAR e os cursos
EULAR intermédio e avançado; ter aprovação num exame prático realizado durante o curso EULAR
avançado - mais detalhes são expostos em http://www.eular.org/edu_course_ultrasound_competency
_assessment.cfm. 

• Certificação EFSUMB: A EFSUMB (European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and
Biology), da qual fazem parte Reumatologistas de referência na ecografia musculoesquelética, define
requisitos para execução desta técnica de imagem e diferentes níveis de certificação. Para certificação
nível 1, é exigida a participação em cursos de nível básico e intermédio e a realização de pelo menos
300 ecografias de diferentes regiões anatómicas sob supervisão de um praticante com pelo menos o
nível 2; mais informação em http://www.efsumb.org/guidelines/guidelines01.asp. 

Bibliografia

Algumas sugestões de livros para complementar a aprendizagem de ecografia musculoesquelética: 

• Ultrasound of the musculoskeletal system - Stefano Bianchi, Carlo Martinoli; 

• Musculoskeletal ultrasound in Rheumatology - Richard Wakefiled, Maria Antonietta D’Agostino; 

• Practical musculoskeletal ultrasound - Eugene McNally. 
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Inês Cordeiro 
Hospital Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte

Abibliografia aconselhada em Reumatologia é muito vasta e diversificada. O
objetivo deste capítulo é dar a conhecer as fontes bibliográficas mais úteis a
um interno de Reumatologia, de forma a:

• Adquirir e desenvolver conhecimentos básicos;
• Conhecer e aplicar as recomendações atualmente vigentes para a prática clínica;
• Manter-se atualizado e produzir conhecimento científico.

Conhecimentos básicos em Reumatologia

História clínica e Exame Objetivo em Reumatologia
Existem excelentes referências nacionais onde podemos aprender a realizar correta-
mente o interrogatório reumatológico e o exame musculoesquelético:

• “Reumatologia” do Professor Mário Viana de Queiroz (edição mais recente de
2002)

• “Reumatologia Prática” do Professor José António Pereira da Silva (2005);
• “Avaliação Diagnóstica em Reumatologia” do Professor Jaime Branco (2ª edição,

2011)

Para facilitar a aprendizagem do exame reumatológico, sugiro algumas fontes com
vídeos exemplificativos:

• O livro “Reumatologia Prática” inclui também um DVD com vídeos dos exames
clínico geral e loco-regional, assim como da execução das técnicas mais comuns
de infiltração local e artrocentese;

• O website do Arthritis Research UK http://www.arthritisresearchuk.org/health-
professionals-and-students/video-resources.aspx (acesso gratuito) 

• O website do Group for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic
Arthritis (GRAPPA) http://www.grappanetwork.org/.

Tratados em Reumatologia
São fontes de informação muito úteis em todas as fases da formação específica, pois
compilam grandes quantidades de informação, desde os fundamentos de ciência
básica até ao state of art no diagnóstico e tratamento das várias doenças reumáticas.
Além dos três livros de texto nacionais já mencionados, saliento também os seguintes
tratados internacionais:

Bibliografia 
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• “EULAR Textbook on Rheumatic Diseases” (2ª edição, 2015);
• “Rheumatology” editores: Marc Hochberg (6ª edição, 2015);
• “Oxford Textbook of Rheumatology” editors:…(4ª edição, 2014)
• “Kelley’s Textbook of Rheumatology” editors:… Ralph C. Budd e Gary Firestein (9ª edição, 2013);

Existem ainda algumas fontes mais sucintas, que são mais úteis para consulta rápida:
• “CURRENT Diagnosis and treatment, Rheumatology” (3ª edição, 2013)
• Rehumatology Secrets, Elsevier, editor: Sterling West (3ª edição, Dezembro de 2014) 
• UpToDate® http://www.uptodate.com/pt/home (acesso dependente de subscrição hospitalar ou a título

pessoal)
• “Medscape Reference, Rheumatology Section” http://emedicine.medscape.com/ (acesso gratuito)

Recomendações para a prática clínica

Encontram-se geralmente publicadas sob a forma de artigo ou nos websites das diversas sociedades cien-
tíficas.

Recomendações nacionais
• Sociedade Portuguesa de Reumatologia http://www.spreumatologia.pt/guidelines
• Direção Geral da Saúde https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs.aspx

Recomendações internacionais
• EULAR http://www.eular.org/recommendations_home.cfm
• American College of Rheumatology

https://www.rheumatology.org/Practice/Clinical/Guidelines/Clinical _Practice_Guidelines/,
https://www.rheumatology.org/Practice/Clinical/Classification/Classification_Criteria_for_Rheumatic_Diseases/,
https://www.rheumatology.org/Practice/Clinical/Position/Position_Statements/

• International Osteoporosis Foundation (IOF) http://www.iofbonehealth.org/europe-guidelines

Atualização e produção de conhecimento científico

Revistas científicas
De forma a otimizar as hipóteses de publicação de um trabalho de investigação, é fundamental selecionar
a revista mais apropriada para a sua submissão. Para tal, é indispensável conhecer as mais importantes
revistas na área da Reumatologia. Destaco a Acta Reumatológica Portuguesa (ARP), fundada em 1973
como orgão científico oficial da Sociedade Portuguesa de Reumatologia. A ARP está indexada no
PubMed/Medline e os seus artigos estão disponíveis online na íntegra, com acesso aberto e gratuito. A
tabela abaixo apresenta a lista classificativa (Cl.) das mais importantes revistas na área da Reumatologia,
segundo o seu fator de impacto (FI).

Bibliografia em Reumatologia

37



38

Cl. Título da Revista (endereço web) FI

1 Annals of the Rheumatic Diseases (http://ard.bmj.com) 12.384

2 Nature Reviews Rheumatology (http://www.nature.com/nrrheum/index.html) 10.531

3 Arthritis & Rheumatism (http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1529-0131) 8.955

4 Journal of Bone and Mineral Research (http://www.jbmr.org) 5.622

5 Osteoarthritis and Cartilage (http://www.oarsijournal.com/) 4.535

6 Current Opinion in Rheumatology (http://journals.lww.com/co-rheumatology/pages/default.aspx) 4.227

7 Rheumatology (http://rheumatology.oxfordjournals.org) 4.524

8 Bone (http://www.journals.elsevier.com/bone/) 3.736

9 Arthritis Research & Therapy (http://arthritis-research.com) 3.979

10 Osteoporosis International (http://www.springer.com/medicine/orthopedics/journal/198) 3.445

11 The Journal of Rheumatology (http://jrheum.org) 3.236

12 Arthritis Care & Research (http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2151-4658) 3.229

13 Seminars in Arthritis and Rheumatism (http://www.semarthritisrheumatism.com) 3.629

14
Best practice & research in clinical rheumatology (http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescrip-
tion.cws_home/623005/description#description)

3.057

15 Clinical and Experimental Rheumatology (http://www.clinexprheumatol.org) 2.973

16 Rheumatic Disease Clinics of North America (http://www.rheumatic.theclinics.com) 2.698

17
Joint Bone Spine (http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/621372/descrip-
tion#description)

2.650

18 Scandinavian Journal of Rheumatology (http://www.scandjrheumatol.dk) 2.607

19 Modern Rheumatology (http://www.springer.com/medicine/rheumatology/journal/10165) 2.206

20 Pediatric Rheumatology (http://www.ped-rheum.com) 2.140

21 Lupus (http://lup.sagepub.com) 2.118

22 Clinical Rheumatology (http://www.springer.com/medicine/rheumatology/journal/10067) 2.042

23 International Journal of Rheumatic Diseases (http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=1756-1841) 1.914

24 Rheumatology International (http://www.springer.com/medicine/rheumatology/journal/296) 1.702

25 BMC Musculoskeletal Disorders (http://www.biomedcentral.com/bmcmusculoskeletdisord) 1.684

26 Journal of Clinical Rheumatology (http://journals.lww.com/jclinrheum/pages/default.aspx) 1.245

28 Zeitschrift für Rheumatologie (http://www.springer.com/medicine/internal/journal/393) 0.569

27 Acta Reumatológica Portuguesa (http://arp.spreumatologia.pt/) 0.410

29 Journal of Musculoskeletal Pain (http://informahealthcare.com/mup) 0.269

30
Aktuelle Rheumatologie (https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/issue/eFirst/10.1055/s-
00000005)

0.070

Fonte: EMEUNET http://emeunet.eular.org/links.cfm?catID=5  



Pesquisa bibliográfica
As principais bases de dados bibliográficos estão acessíveis online. Quando queremos fazer uma revisão
sobre um tema específico, pesquisar estas fontes é uma boa forma de obter informação relevante.

• PubMed/Medline® (MeSH) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh (acesso gratuito)
• Embase® http://www.elsevier.com/solutions/embase# (acesso mediante subscrição)
• Cochrane® Library http://onlinelibrary.wiley.com/cochranelibrary/search (acesso mediante subscrição)

Bolsas e prémios de investigação
Para estar a par das candidaturas abertas para atribuição de bolsas e prémios de investigação, sugiro con-
sultar diretamente os websites das várias sociedades científicas nacionais e internacionais, nomeadamente
o website da Sociedade Portuguesa de Reumatologia. Em alternativa, existem websites como o Newton’s
List (http://newtonslist.crdfglobal.org/) e o ResearchResearch (http://www.researchresearch.com/) que
reúnem informação sobre bolsas disponíveis a nível internacional e em várias áreas ligadas à investigação
científica. •
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João Eurico Fonseca

Introdução

A Sociedade Portuguesa de Reumatologia (SPR) tem liderado o treino dos internos
em todas as áreas fundamentais da Reumatologia e desenvolve um esforço conti-
nuado de organização de eventos de atualização técnica e científica, que visam a
permanente atualização dos internos e especialistas de Reumatologia. Adicional-
mente a SPR tem promovido estratégias de financiamento de estágios de internos
fora do nosso país que contribuam para a diferenciação técnica e científica da Reu-
matologia nacional. Paralelamente a SPR tem uma longa história de contribuição
para a investigação na área das doenças reumáticas, promovendo bolsas de inves-
tigação e apoiando grandes projetos estruturantes a nível nacional, nos quais os in-
ternos se têm integrado, contribuindo também para a sua formação. 

Linhas programáticas da ação da SPR 

A SPR tem seguido a linha estratégica de liderar e proactivamente promover   a rea-
lização de uma série de eventos  e publicações que permitem a revisão regular de
todas as recomendações SPR (Artrite Reumatóide, Espondilite Anquilosante, Artrite
Psoriática, Artrite Idiopática Juvenil, Osteoporose, Uso do Metotrexato, Biosimilares)
e a criação de novas recomendações (como por exemplo a prevenção e tratamento
de complicações infecciosas nos doentes reumáticos).

O site da SPR tem tido um desenvolvimento continuo, onde se destaca o lança-
mento da plataforma de submissão de resumos para congressos, de projetos para
bolsas de investigação e de votação online. Continuarão a aumentar os conteúdos
relacionados com informação sobre as doenças, para as quais os internos de Reu-
matologia contribuíram de forma notável. Em breve estará disponível o módulo de
ensino online.

A SPR tem efectuado um grande esforço de alargamento do programa de bolsas de
investigação da SPR, que envolvem aspectos logísticos complexos, desde a angaria-
ção de fundos à gestão de uma grande quantidade de revisores independentes 
internacionais.

A Sociedade Portuguesa 
de Reumatologia
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A Acta Reumatológica Portuguesa continuará a aumentar o nível de profissionalismo e a melhorar a ope-
racionalidade do fluxo da enorme quantidade de artigos submetidos, de forma a manter um elevado nível
de exigência, mas melhorando o tempo de resposta e o factor de impacto.

O programa de formação para internos, de médicos de medicina geral e familiar e os cursos de ecografia
continuarão no mesmo modelo que tem sido reconhecido por todos como eficaz, progredindo para um
componente complementar online.

Os Congressos Nacionais, agora anuais,  têm uma sociedade estrangeira convidada, no âmbito de um in-
tercâmbio reciproco. Em 2016 a Sociedade Alemã de Reumatologia foi a parceira, num intercâmbio mútuo
que levou participantes ativos Portugueses ao Congresso Alemão de Reumatologia e participantes Alemães
ao nosso congresso. Em 2017 será a vez da Sociedade Italiana de Reumatologia.

A Reuma.pt continuará o seu desenvolvimento em duas frentes. Por um lado, no desenvolvimento estrutural,
com uma nova aplicação para dispositivos móveis (sistemas Android e Apple) e novos módulos (como por
exemplo os módulos de uveíte e síndrome de Sjogren). Por outro lado, na exploração das suas potenciali-
dades como instrumento de monitorização da eficácia e segurança, com implicações científicas, reflectidas
na continuação das publicações em revistas internacionais, e organizativas, podendo auxiliar os decisores
políticos a compreender a enorme mais valia de tratar adequadamente os doentes reumáticos. A produção
científica associada ao EpiReumaPt e ao CoReumaPt será um complemento estratégico crítico aos dados
do Reuma.pt.

Está em curso uma campanha de sensibilização da opinião pública sobre a frequência e impacto individual
e social das doenças reumáticas, alertando a população geral para os sintomas iniciais, com o objectivo
dos Reumatologistas conseguirem diagnosticar e tratar o mais cedo possível estas doenças.

Todos nós temos a esperança de que este conjunto de contribuições estimule a formação dos internos de
Reumatologia e seja percepcionado como uma mais valia para a especialidade de Reumatologia. •

A Sociedade Portuguesa de Reumatologia
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Luís Cunha Miranda

As figuras de Provedor e Representante dos Internos foram criadas pela SPR
em 2009. Pretendia assim a SPR dar mais atenção aos internos, à sua for-
mação e à sua integração na SPR e nas suas atividades.

O Dr. José Canas da Silva foi convidado, pela Direção da SPR, pelo seu presidente
o Dr. Rui André (Presidente da SPR 2008-10) para o cargo de Provedor dos Internos,
e a Dr.ª. Sofia Ramiro foi a representante eleita pelos internos nesta plataforma de
ligação entre a direção da SPR e os internos. Ambos tiveram uma ação meritória e
muito intensa que implicou a realização de inúmeros cursos e formação adaptadas
e ajustadas às expectativas e necessidades dos internos. Essa equipa ficou até 2012,
tendo sido reconduzida pelo Presidente da Direção Dr. Luís Maurício dos Santos
(Presidente da SPR 2010-12), altura em que na mudança para a Direção da Dr.ª.
Viviana Tavares (Presidente da SPR 2010-12) foi substituída pelo Dr. António Alves
de Matos, enquanto provedor, e a Dr.ª Joana Abelha como representante eleita dos
internos que se mantiveram durante 2012 a 2014 durante o mandado da direção.
Em 2014 por indicação da direção presidida pelo Prof. Dr. João Eurico Fonseca
(Presidente da SPR 2014-16) a equipa da provedoria dos internos foi assumida até
Outubro de 2016 pelo Dr. Luís Cunha Miranda enquanto provedor dos internos, o
Dr. Tiago Meirinhos como representante eleito pelos internos e como elemento de
ligação direta à direção da SPR a Dr.ª. Filipa Ramos.

Os objetivos da provedoria dos internos da SPR é desde o seu início o enquadrar a
formação dirigida aos internos e igualmente integrar os internos nas diversas ativi-
dades da SPR. Para além da realização de cursos de formação, trabalhos multicên-
tricos, pretende-se que os internos consigam ter uma formação mais interligada e
integrada em reumatologia e com isso ter uma melhor visão global da especialidade.

Para além disso é propósito da provedoria dos internos da SPR contribuir para que
os internos possam conhecer-se e ter uma ligação de trabalho de companheirismo,
que possa contribuir para uma especialidade o mais unida possível. O que diferencia
a Reumatologia é, para além da sua qualidade científica, um foco em objetivos co-
muns e uma ligação pessoal entre os seus internos e especialistas.

Existe por isso uma estrutura na provedoria dos internos que funciona há vários anos
e que é um investimento estruturante da própria SPR que implica a partilha de ob-
jetivos e de recursos entre todos os internos e entre estes e a SPR. 

Provedor e representante
dos internos
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Quem vem de novo é expectável que possa ter dúvidas quer da escolha, quer do que pode esperar no
futuro. O que já sabemos é que na Reumatologia quem vem de novo vem sempre para adicionar entusi-
asmo, trabalho, ideias, criatividade, disponibilidade e pode esperar da SPR e da sua provedoria dos internos
empenho, estruturação e ligação, mas igualmente exigência.

Para esta equipa da provedoria dos internos da SPR tem sido um privilégio poder manter, inovar e cimentar
as atividades que distinguem esta iniciativa desde 2009 e por certo muitos dos novos internos irão rapida-
mente aproveitar esta ligação estreita entre a SPR e os seus internos com vista a uma melhor formação em
Reumatologia.

Tiago Meirinhos
Representante dos Internos de Reumatologia 2014-2016 
Interno de Reumatologia do Centro Hospitalar do Baixo Vouga E.P.E. – Hospital de Aveiro

Filipa Oliveira Ramos
Vogal Sul da Direção da Sociedade Portuguesa de Reumatologia 2014-16
Assistente Hospitalar de Reumatologia do Centro Hospitalar de Lisboa Norte

Luis Cunha Miranda
Provedor dos Internos de Reumatologia 2014-2016
Assistente Graduado de Reumatologia do Instituto Português de Reumatologia

Provedor e representante dos internos
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Pedro Madureira
Centro Hospitalar de São João, E.P.E., Porto

A admissão na Sociedade Portuguesa de Reumatologia (SPR) dos Internos de
Formação Específica de Reumatologia é feita através de proposta escrita dos
mesmos dirigida à Direcção da SPR, a quem cabe a decisão de aceitar a in-

scrição e a comunicação da mesma na reunião da Assembleia Geral seguinte. Outros
interessados em ser aceites como associados da SPR deverão apresentar à Direcção
da SPR uma proposta de inscrição subscrita por 2 associados titulares (só os espe-
cialistas de Reumatologia podem ser associados titulares). O formulário de inscrição
contempla essencialmente contactos do interno e local de trabalho. Habitualmente
decorrem 2 Assembleias Gerais por ano, pelo que na primeira metade do 1º ano
deverá ser possível ter este processo concluído. A data concreta da Assembleia Geral
pode ser conhecida através do(a) Representante dos Internos, e é importante que
seja o próprio interno a estar presente na Assembleia Geral em que é comunicada a
sua inscrição na SPR. 

Após se tornar membro da SPR, o interno tem acesso a todas as publicações da
SPR, assim como acesso gratuito às reuniões organizadas pela SPR (Congresso Por-
tuguês de Reumatologia, cursos para internos, entre outras). A quota da SPR é paga
anualmente, no primeiro trimestre de cada ano, e tem actualmente o valor de €50. 

Os direitos dos sócios da SPR sessam se houver incumprimento no pagamento das
quotas. •

Inscrição na Sociedade 
Portuguesa de Reumatologia
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Elsa Sousa

AActa Reumatológica Portuguesa (ARP) é o órgão científico oficial da Sociedade
Portuguesa de Reumatologia (SPR). A primeira publicação data de 1973 con-
tando com 41 volumes publicados.   

Ao longo dos anos a ARP veio a afirmar-se como a revista selecionada por muitos
autores nacionais e estrangeiros para publicação dos seus trabalhos. O rigor que se
foi impondo, com o esforço dos vários editores, com revisão por pares, com publi-
cação de artigos em língua inglesa, ou obrigatoriamente com resumo e título em in-
glês, levou em 2006 à indexação da revista à Pubmed/ Medline e em Dez de 2009
ao Science Citation Index (SCI). A ARP foi a primeira revista de reumatologia ibero-
americana a ser indexada. 

Uma linha editorial cuidada, com seleção criteriosa dos artigos a publicar, fez com
que, em 2009, a Acta Reumatológica Portuguesa fosse a primeira revista médica
nacional a ter um Fator de Impacto (FI) atribuído1. Desde então verificou-se global-
mente uma tendência para o aumento progressivo do FI, que atingiu o valor mais
elevado (0.86) em 2013. Acompanhando aquele que é o incremento das publica-
ções científicas a nível mundial, assistiu-se também a um aumento progressivo do
número de submissões à ARP de quase 400 artigos/ano e consequentemente da
taxa de rejeição, que é atualmente de 53%. Desde o início de 2012, a ARP está
disponível online com site próprio (www.actareumatologica.pt), com um arquivo di-
gital com todos os números publicados desde 1973. Desde então, a submissão dos
artigos passou a ser feita exclusivamente através do site da ARP sendo todo o pro-
cesso de revisão efetuado online. Foi desenvolvido um módulo de estatística do site,
que permite aferir o número de artigos submetidos, as taxas de aceitação e de rejei-
ção  bem como os tempos de revisão.

De forma a orientar e sistematizar a revisão de artigos, utilizando como modelo um
artigo original, foi desenvolvido o manual – “How to review an article to ARP”. Du-
rante o curso de tutores e internos SPR-SER realizado em Abril de 2015 foi ainda
ministrada formação sobre a metodologia de revisão de um artigo científico. Este
manual está disponível na home page do site da ARP e é enviado sob a forma de
link a cada revisor convidado.

Acta Reumatológica 
Portuguesa
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Em Novembro de 2015 a ARP entrou pela primeira vez para as redes sociais através da criação da página
no Facebook, a partir da qual é possível ter acesso aos conteúdos de cada edição. Durante 2016 melho-
rou-se também a estrutura da versão online da revista.

O objetivo da ARP é manter o rigor e a qualidade das suas publicações científicas, aumentando o nível de
exigência na seleção dos artigos, incentivando a publicação de artigos originais, em paralelo à diminuição
do número de casos clínicos, publicando apenas casos particularmente raros. Sendo o fator de impacto
uma medida de avaliação curricular académica largamente utilizada, continuará a ser relevante a elevação
do factor de impacto e a implementação de estratégias que aumentem a credibilidade e representatividade
da ARP. •

1. Fonseca JE, Santos MJ, Silva JA et al. Acta Reumatológica Portuguesa: atribuição de Fator de Impacto em junho de 2010. 
Acta Reumatol Port 2010; 35: 129-130

Acta Reumatológica Portuguesa
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Jaime Branco

EpiReumaPt: 
O primeiro estudo epidemiológico nacional, de larga escala, sobre as doenças 
reumáticas, alguma vez feito em Portugal 

Mais de 10.000 portugueses foram envolvidos no projecto

As doenças reumáticas (DR) representam um importante problema médico, social e
económico nos países desenvolvidos. Segundo o Programa Nacional Contra as Doen-
ças Reumáticas (PNCDR), publicado em 2004 pela DGS, as DR são o primeiro mo-
tivo de consulta nos cuidados de saúde primários e são também a principal causa
de incapacidade temporária para o trabalho e de reformas antecipadas por doença/in-
validez. Têm por isso um relevante impacto negativo em termos de saúde pública,
com tendência crescente, tendo em conta os actuais estilos de vida e o aumento de
longevidade da população. No entanto, até hoje desconhecia-se a prevalência e o
impacto das DR concretamente na sociedade portuguesa.

Neste contexto, o Estudo Epidemiológico de Doenças Reumáticas em Portugal
(EpiReumaPt) foi desenhado e realizado para responder a alguns objectivos do
PNCDR e impôs-se como o maior estudo sobre as DR, alguma vez realizado no
nosso país.

O objectivo nuclear do EpiReumaPt incidiu na caracterização das DR na população
portuguesa, num projecto que teve tanto de ambicioso, como de indispensável para
a comunidade médica e científica. À partida, seria um mero estudo de prevalência,
mas resultaria em muito mais do que isso, permitindo determinar a frequência
destas doenças crónicas no território nacional, verificar a sua distribuição pelo
país e identificar o seu peso socioeconómico e impacto na qualidade de vida dos
portugueses. 

O EpiReumaPt constituiu-se assim como um projecto ímpar, avaliado em mais
de 1 milhão de euros, resultando numa simbiose perfeita entre financiamentos
públicos e privados, sem desvios de orçamentação ou prazos de execução.

Além do Alto Patrocínio da Presidência da República foram várias as entidades pú-
blicas e privadas que aceitaram juntar-se a este desígnio maior da Medicina e da
Saúde em Portugal:

EpireumaPt
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- Sociedade Portuguesa de Reumatologia (principal promotor)
- Direcção Geral da Saúde (principal financiador)
- Nova Medical School (Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa)
- Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (CESOP) da Universidade Católica Portuguesa
- Outros patrocinadores/apoios: saiba mais aqui http://www.reumacensus.org/entidades/entidades.html

EpiReumaPt no terreno:
Ao longo de 27 meses (desde 19 de Setembro de 2011 a 20 de Dezembro de 2013), 190 entrevista-
dores não-médicos contactaram mais de 25 mil lares, em 366 localidades espalhadas pelo território
nacional, incluindo as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores. Mediante regras bem definidas
sobre a selecção dos participantes foi possível constituir-se uma amostra representativa da população
portuguesa, com 10.661 indivíduos.

Dos indivíduos recrutados, os que reportaram queixas reumáticas e uma percentagem de indivíduos sem
sintomatologia reumática, foram convidados para uma consulta com um Médico Reumatologista, que se
realizou num prazo de 15 dias a 1 mês, subsequente à entrevista inicial. Estas consultas foram planeadas
semanalmente, em 254 Centros de Saúde nas áreas de residência dos participantes. Entre outras avalia-
ções, foram estudadas as 12 doenças reumáticas que o PNCDR referenciava: lombalgia, fibromialgia, 
patologia periarticular, osteoartrose das mãos, osteoartrose dos joelhos, osteoartrose da anca, gota, artrite
reumatóide, espondilartrites, lúpus eritematoso sistémico, polimialgia reumática e osteoporose. 

Envolveram-se nesta causa 95 médicos Reumatologistas, 7 enfermeiras, 8 investigadores, 3 técnicos de
radiologia e 5 motoristas da unidade móvel. Esta vasta e qualificada equipa distribuiu-se por mais de 100
mil kms percorridos e foi responsável pela realização de 3.886 consultas, a maioria das quais apoiadas
pela Unidade Móvel, construída e apetrechada e especificamente para o efeito, tornando possível aquilo
que tantas vezes se afigurava de difícil resolução logística e operacional.

A componente médica da consulta foi assegurada exclusivamente por médicos Reumatologistas, uma si-
tuação inédita para algumas regiões do país, em que o acesso à Reumatologia é praticamente inexistente.

Graças ao EpiReumaPt e à recolha de dados nele feita, existe hoje a maior base de dados Clínica que cor-
relaciona dados sociodemográficos, socioeconómicos, clínicos, gastos em saúde, qualidade de vida e estado
de saúde da população portuguesa. Além destes, foi ainda possível criar a maior base de dados imagiológica
de DR (com RX, TACs, DEXAs e ecografias) e também de amostras de sangue que se encontram no 
Biobanco do IMM (http://www.biobanco.pt/).

Actualmente o EpiReumapt constitui-se como um extraordinário e eclético acervo de dados, que ficará para
sempre à disposição de investigadores, universidades, empresas, sociedades científicas, órgãos de infor-
mação e autoridades.

Os resultados do EpiReumaPt foram apresentados no dia 22 de Setembro de 2014, numa sessão pública
que teve lugar na Fundação Calouste Gulbenkian.  
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Principais Resultados EpiReumaPt

• A Prevalências das doenças reumáticas no território nacional de ser verificada em
detalhe em: http://www.reumacensus.org/pdf/quadriptico_resultados_epireumapt.pdf

• Cerca de metade da população portuguesa sofre de, pelo menos, uma doença
reumática

• As doenças reumáticas estão subdiagnosticadas, principalmente nas regiões
que têm uma deficitária rede de referenciação da especialidade (Beira Baixa,
Alto Alentejo e regiões limítrofes dos grandes centros urbanos). 

• Em todo o território nacional as mulheres são mais afectadas pelas doenças
reumáticas do que os homens

• As doenças reumáticas são as doenças crónicas que mais limitam o estado de
saúde dos portugueses. 
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Os doentes reumáticos são os doentes crónicos que reportam 
pior qualidade de vida (EQ5D)

• Os doentes com artrite reumatóide são os que têm maior incapacidade funcional
e pior qualidade de vida.

Os doentes com Artrite Reumatóide têm maior incapacidade funcional (HAQ)
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• Estima-se que os custos com as perdas de produtividade por faltas ao trabalho em doentes reumáticos
rondem os 204 milhões de euros. 

Os doentes com Artrite Reumatóide referem pior qualidade de vida (EQ5D)

Um vídeo que resume o estudo pode ser visto em www.reumacensus.org

Bibliografia
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Maria José Santos

O que é? 

O Registo Nacional de Doentes Reumáticos da Sociedade Portuguesa de Reumato-
logia tem como princípios fundamentais: ser o Registo Nacional de todos os doentes
e doenças reumáticas; servir como um processo clínico electrónico; fornecer aos mé-
dicos e centros, de uma forma simples e rápida, dados clínicos e uma métrica que
permite responder a questões administrativas e servir de apoio à decisão clínica;
promover o aumento do conhecimento e da investigação em Reumatologia; ser um
promotor da melhoria dos cuidados de saúde prestados aos doentes reumáticos. 

O Reuma.pt foi estabelecido em 2008 e desde 2012 dispõe de uma versão on-line
– www.reuma.pt - possibilitando o seguimento de forma padronizada de várias doen-
ças reumáticas e o seu registo em tempo real, no momento da consulta. Começou
por ser um registo de doentes sob terapêuticas biotecnológicas, mas foi rapidamente
alargado a doentes tratados com outros fármacos. Os protocolos iniciais destinavam-
se ao seguimento da Artrite Reumatóide, Artrite Psoriática, Espondilite Anquilosante
e Artrite Idiopática Juvenil. Posteriormente foram desenvolvidos protocolos para se-
guimento de Artrites Iniciais, Síndromes Auto-inflamatórias, Osteoartrose, Lúpus Eri-
tematoso Sistémico, Vasculites, Esclerodermia e 6+Síndroma de Sjogren. A versão
inglesa do Reuma.pt existe desde 2014 e muitas outras funcionalidades estão tam-
bém disponíveis como por exemplo uma plataforma adaptada para dispositivos mó-
veis e interfaces para ensaios clínicos e para farmácias hospitalares.

Desde o seu lançamento, o crescimento do Reuma.pt tem sido constante. Estão
atualmente registados mais de 15 000 doentes, provenientes de mais de 70 centros
participantes. Anualmente é elaborado e divulgado o relatório de execução que con-
tém os dados essenciais de eficácia e segurança inseridos até final desse ano.

O Reuma.pt é gerido pela Comissão Coordenadora e Científica (CCC). Esta equipa
tem como principal missão a manutenção e desenvolvimento do registo, a melhoria
da qualidade, a gestão do acesso, utilização e divulgação dos dados nacionais do
Reuma.pt. Cada centro aderente tem pelo menos um representante na Comissão
Nacional, que é também o elemento de ligação à CCC. A equipa do Reuma.pt conta
ainda com a colaboração a tempo inteiro de um Engenheiro Informático e de uma
Bioestatista. 

Reuma.pt – Registo nacional
de doentes reumáticos
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Quem pode participar?

A utilização e a inserção de dados no Reuma.pt  é feita de forma voluntária. Qualquer reumatologista ou
interno de reumatologia pode utilizar esta ferramenta, bastando para isso ser registado por um outro médico
ou enviar um pedido de adesão, cujo formulário está disponível no site. O registo também está aberto a co-
legas de especialidades afins que seguem doentes reumáticos, como é o caso da pediatria.  Desde há
alguns anos o Reuma.pt extravasou o âmbito nacional e está disponível em vários centros brasileiros de
reumatologia pediátrica, assim como no Reino Unido.

Os doentes podem também participar, acedendo à “Área dos doentes” e preenchendo os seus questionários
antes da consulta médica (HAQ, BASDAI, BASFI, SF36, EQ5D, HADS, FACIT, etc). Basta para isso que o
médico assistente lhes dê permissão de acesso aos questionários de auto-preenchimento, na página de
rosto do doente. Na consulta, estes questionários ficam disponíveis para visualização pelo médico, o que
facilita todo o processo de registo.

Porquê usar o reuma.pt?

Trata-se de um instrumento unificador da reumatologia nacional, pertence a todos nós que contribuímos
para a sua construção, alimentamos os dados e onde podemos depois ir buscar informação. Pode parecer
inicialmente moroso, mas com o hábito vão ver que não é mais demorado do que fazer um registo em
papel ou em texto livre num computador. Depois de inseridos os dados de caracterização do doente, os
campos “core” a preencher nas consultas subsequentes estão assinalados a vermelho. Os “patient reported
outcomes” podem ser preenchidos pelo doente antes da consulta e até é possível importar os resulta de
análises laboratoriais diretamente para o separador do “Laboratório”. O resumo final da consulta pode ser
impresso ou copiado para o processo electrónico do hospital, evitando-se assim duplicação de trabalho.

E as vantagens são muitas: o Reuma.pt ajuda a compreender melhor as doenças reumáticas, facilita uma
prática clínica de excelência e é um precioso auxiliar à decisão clínica.

O seguimento de forma padronizada dos doentes possibilita a obtenção de informação relativa à história
natural da própria doença, fundamental nas doença raras, ao impacto da doença sobre o doente, as co-
morbilidades, mortalidade, etc. Permite também saber conhecer os padrões de prescrição e a efetividade
dos fármacos no contexto nacional.

Para o médico é uma garantia de que segue o doente corretamente, usando os instrumentos adequados à
monitorização de determinada patologia. A página de resumo que aparece no final da consulta e o quadro
de evolução da doença possibilitam a visualização imediata do estado do doente, isto é, se foi ou não al-
cançada o alvo terapêutico desejado. Também os vários alertas que surgem no decorrer da consulta ajudam
a que nada fique esquecido. 

Reuma.pt – Registo nacional de doentes reumáticos
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Este registo é uma das faces mais visíveis da reumatologia nacional e não menos
importante são as parcerias nacionais e internacionais estabelecidas.  O Reuma.pt
serviu de modelo ao desenvolvimento de protocolos afins para seguimento de doen-
tes com psoríase (Derma.pt) ou com patologia hepática (Liver.pt). O Reuma.pt co-
labora regularmente com registos de outros países, com a EULAR e também com
entidades regulamentares nacionais, nomeadamente com a autoridade do medica-
mento para efeitos de farmacovigilância. 

Como aceder a dados para fins científicos?

O Reuma.pt constitui um instrumento fundamental para todos os reumatologistas e
uma oportunidade única para desenvolver projetos de investigação clínica. Os dados
nacionais do Reuma.pt possibilitaram já a realização de diversos trabalhos científicos
de que resultaram várias publicações em revistas nacionais e internacionais. 

Os dados acumulados anonimizados estão acessíveis mediante a submissão à Co-
missão Coordenadora e Científica de uma proposta de trabalho. As regras de acesso
e o modelo de proposta de projetos estão disponíveis no site.

Qualquer reumatologista ou interno que colabore na inserção de dados pode candi-
datar-se a analisar dados nacionais, estando a CCC e o staff permanente disponível
para ajudar na elaboração do protocolo ou na análise estatística, se necessário. Todas
as ideias são bem vindas, os dados está à vossa espera! •
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Cátia Duarte
Ricardo Figueira

Owebsite da SPR (www.spreumatologia.pt) constitui um dos mais importantes
meios de comunicação da Reumatologia. Aqui poderá encontrar informação
sobre a especialidade, as atividades desenvolvidas pela SPR e múltiplas in-

formações úteis para portadores de doenças reumáticas e profissionais de saúde.
Desta forma, constitui um importante instrumento de projecção da SPR e da Reu-
matologia junto de outras especialidades, de organismos e autoridades de saúde,
assim como do público em geral. 

O site é composto por uma área de acesso ao Público em geral e uma área restrita
aos Sócios (através de password individual). 

No site pode-se encontrar informações sobre o que é a Reumatologia e Sobre a
SPR, como estatutos, órgãos sociais ou contactos. Informação sobre os diversos Ser-
viços de reumatologia existentes no continente e Ilhas, assim como quem são os
reumatologistas. 

Ainda no site, os diversos profissionais de saúde, assim como os doentes, podem
obter informação e aceder a diversas sociedades científicas, associações de reuma-
tologistas ou de outros profissionais de saúde relacionados com a reumatologia, quer
nacionais quer internacionais, bem como a associações de doentes através dos Links
disponibilizados.

No site são divulgadas de forma regular as Notícias sobre actividades relevantes da
Reumatologia Portuguesa. No espaço reservado a Eventos encontram-se calendariza-
das as principais reuniões nacionais e internacionais da Reumatologia. A divulgação
de Fundos e Bolsas de Apoio à Investigação e formação é feita através do site, estando
também disponível a plataforma online de submissão de projetos a estes fundos.

Através do site estão acessíveis as Publicações mais relevantes da reumatologia
como o relatório de actividades da SPR disponível para consulta pública e alguns li-
vros como o Manual Prático de Esclerose Sistémica, Fármacos biológicos, Regras
de Ouro em Reumatologia e o Manual do Interno. 

As Guidelines ou recomendações desenvolvidas pela SPR merecem particularmente
atenção, sendo a sua divulgação e acesso possível a partir do site, quer por reuma-
tologistas, quer por outros profissionais de saúde. 

WEBSITE da Sociedade 
Portuguesa de Reumatologia
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Um dos pontos fulcrais é a comunicação com o doente reumático. O site pretende contribuir para o escla-
recimento e educação do doente com doença reumática e afirmar-se como uma ferramenta para os profis-
sionais de saúde que lidam com estes doentes. A educação do doente ocupa hoje um papel fulcral em
qualquer estratégia terapêutica. Através do Info Doenças o site constitui um meio de transmissão, de forma
adequada e entendível, de informação atualizada, credível e cientificamente válida sobre as diversas doenças
reumáticas. 

A Acta Reumatológica Portuguesa (ARP) assim como projetos de interesse específico da Reumatologia
como o Reuma.pt, o EpireumaPT ou a ESPER ocupam um lugar de destaque no site, com ligação aos
mesmos. Através do site poderá aceder aos diversos números publicados da ARP assim como submeter
artigos. O Reuma.pt está acessível através do site quer a profissionais quer a doentes, os quais podem
agora aceder ao Reuma.pt e responder aos diversos questionários de monitorização da sua patologia.

Para além da ARP, através da Biblioteca do site está acessível informação actualizada sobre artigos publi-
cados por reumatologistas portugueses noutras revistas. A SPR disponibiliza aos sócios um serviço gratuito
de cedência de artigos de várias revistas indexadas da área da reumatologia, podendo os artigos ser solici-
tados directamente através do site. Estão ainda disponibilizadas para os sócios algumas apresentações rea-
lizadas em Cursos promovidos pela SPR assim como uma Slidoteca com imagens disponibilizadas por
Reumatologistas.

Um dos pilares da Reumatologia e da SPR é a Investigação. No site estão disponíveis informações sobre
os regulamentos das diversas bolsas e fundos de apoio à investigação, os prémios atribuídos e os principais
projetos de investigação em curso. Informação sobre os diversos Grupos de Trabalho, os seus estatutos,
objectivos e relatores está disponível para os sócios. 

A SPR dispõe agora de uma Plataforma de Submissão própria (http://submissions-spr.pt
/submissions/Login), disponibilizada através do site, na qual se procede às submissões para o congresso
nacional e diversas bolsas. 

Na era das redes sociais, a SPR também se encontra no Facebook (https://www.facebook.com/spreumato-
logia), Twitter (https://twitter.com/SPReumatologia) e Linkedin (https://www.linkedin.com/company/socie-
dade-portuguesa-de-reumatologia?trk=top_nav_home) sendo possível o seu acesso a partir do website. 
Está em desenvolvimento um módulo de ensino online. •

WEBSITE da Sociedade Portuguesa de Reumatologia
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Maria João Gonçalves
Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE, Hospital de Santa Maria

OO trabalho científico da Sociedade Portuguesa de Reumatologia está estrutu-
rado em torno de múltiplos grupos de trabalho que se dedicam a diferentes
áreas da Reumatologia.

Estes grupos reunem-se habitualmente nas Jornadas de Outono e também no Con-
gresso Nacional de Reumatologia ou noutras reuniões intercalares. As reuniões são
abertas à participação de todos e os internos são estimulados a colaborar nas áreas
que mais lhe interessarem. 

Abordam-se de seguida os objetivos e atividades principais dos diferentes grupos de
trabalho da SPR: 

Reumatologia Pediátrica
O Grupo de trabalho de Reumatologia Pediátrica da SPR é constituído por reumatol-
ogistas e pediatras que se dedicam ao diagnóstico e tratamento das doenças reumáti-
cas de início juvenil. Tem como principais objectivos, a formação nesta área
específica e estabelecer  recomendações para a abordagem das doenças reumáticas
juvenis. Na área da formação, tem organizado de 4 em 4 anos um curso de Reuma-
tologia Pediátrica para internos de Reumatologia, tendo decorrido o último em Janeiro
de 2016. Tem tido ainda um papel relevante no desenvolvimento de protocolos da
Reuma.pt dirigidos a doenças reumáticas juvenis.

Recomendações publicadas mais recentemente: Portuguese recommendations for
the use of biological therapies in children and adolescents with juvenile idiopathic
arthritis -December 2011 update. Santos MJ, Canhão H, Conde M, Fonseca JE,
Mourão AF, Ramos F, Costa L, Ramos MP, Cabral M, Estanqueiro P, Melo-Gomes S,
Salgado M, Melo-Gomes J; Portuguese Society of Rheumatology and Portuguese 
Society of Pediatrics. Acta Reumatol Port. 2012 Jan-Mar;37(1):48-68.

Iniciativas em curso: 2016 update of the Portuguese recommendations for the 
use of biological therapies in children and adolescents with Juvenile Idiopathic 
Arthritis. Aceite para publicação na Acta Reumatológica Portuguesa.

Relator: Dr. José Melo Gomes

Grupos de trabalhos 
da Sociedade Portuguesa 
de Reumatologia
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Dor
O Grupo da Dor da SPR dedica-se ao tratamento da dor, procurando estabelecer normas de orientação
neste sentido. Promove para tal reuniões onde, além da presença dos reumatologistas integrantes neste
grupo, estão por vezes, presentes outros colegas.

Iniciativas em curso: Recomendações do tratamento da dor. Estudo da incidência de dor como motivo de 
referenciação para 1ª consulta de Reumatologia. 

Relator: Dra. Vera Las

GEAR
Grupo de Estudos de Artrite Reumatóide (GEAR) foca a sua actividade no estudo da artrite reumatóide e
das artrites iniciais. Este grupo de trabalho tem-se destacado pela publicação de várias recomendações
relacionadas com o tratamento da artrite reumatóide (uso de DMARDs convencionais e biológicos, bios-
similares, profilaxia da tuberculose). Paralelamente, tem surgido um interesse crescente no estudo das ar-
trites iniciais e na criação de vias de referenciação preferencial. Actualmente, encontra-se em curso a
formação de uma Coorte Portuguesa de Artrite Inicial (Portuguese Early Arthritis Cohort – PEAC). 

Últimas recomendações publicadas: Fonseca JE, Bernardes M, Canhão H, Santos MJ, et al. Portuguese
guidelines for the use of biological agents in rheumatoid arthritis - October 2011 update. Acta Reumatol
Port. 2011 Oct-Dec;36(4):385-8.

Iniciativas em curso: Formação de uma Coorte Portuguesa de Artrite Inicial (http://www.reuma.pt/docs
/PEAC.pdf), Actualização das recomendações do tratamento biológico da AR e das recomendações para o
uso de metotrexato.

Relator: Dra. Cátia Duarte

GEDRESIS
O Grupo de Estudos de Doenças Reumáticas Sistémicas (GEDRESIS), da Sociedade Portuguesa de Reuma-
tologia (SPR), foca a sua atenção nas doenças difusas do tecido conjuntivo (lúpus eritematoso sistémico,
síndroma de Sjogren, esclerose sistémica, miosites inflamatórias idiopáticas, etc) e nas vasculites sistémicas. 
Tem tido um papel importante no arranque de protocolos da Reuma.pt do lupus eritematoso sistémico,
vasculites sistémicas, esclerose sistémica e síndroma de Sjogren. Neste contexto, surgiram o Workshop de
Vasculites sistémicas (Janeiro 2015) e a “Systemic Sclerosis Academy” (Setembro 2015).

Realizou em Junho de 2015 o evento “Treat to prevent” em que foram revistos os procedimentos relaciona-
dos com vacinas e infecções, tendo por base uma revisão sistemática da literature dedicada ao tema. 

Grupos de trabalhos da 
Sociedade Portuguesa de Reumatologia

59



Últimas recomendações publicadas: Silva C, Canhão H, Barcelos A, Miranda L, Pinto
P, Santos MJ; Protocol for evaluation and monitoring of Systemic Lupus Erythe-
matosus (PAMLES), Acta Reumatol Port. 2008 Apr-Jun;33(2):210-8.

Iniciativas em curso: “Systemic Sclerosis Academy” (primeira reunião em Setembro
2015) e revisão sistemática sobre o tratamento de úlceras digitais.

Relatora: Prof. Maria José Santos

GEODOM
A constituição do Grupo de Estudo da Osteoporose e outras Doenças Ósseas
Metabólicas foi criado em Outubro de 2009. Este Grupo de Trabalho da SPR tem
por objectivo dinamizar o estudo e divulgação da Osteoporose e outras Doenças
Ósseas Metabólicas. 

Iniciativas em curso: Actualização das recomendações para o diagnóstico e terapêu-
tica da osteoporose. Criação de protocolo de Doença óssea de paget para registo no
Reuma.pt.

Relator: José António Pereira da Silva

GESPA
A constituição do Grupo de Trabalho GESPA tem por objectivo dinamizar o estudo e
divulgação das Espondiloartrites, bem como favorecer o trabalho conjunto dos
reumatologistas com interesse particular nesta área. 

Últimas recomendações publicadas: Machado P, Bernardo A, Cravo AR, Rodrigues
A, Malcata A, Nour D, et al, Portuguese recommendations for the use of biological
therapies in patients with axial spondyloarthritis -December 2011 update. Acta
Reumatol Port. 2012 Jan-Mar;37(1):40-7. Machado P, Bogas M, Ribeiro A, Costa
J, Neto A, Sepriano A et al, 2011 Portuguese recommendations for the use of bio-
logical therapies in patients with psoriatic arthritis. Acta Reumatol Port. 2012 Jan-
Mar;37(1):26-39.

Iniciativas em curso: Atualização das recomendações da Sociedade Portuguesa de
Reumatologia para a utilização de terapêuticas biológicas em doentes com artrite
psoriática. 

Relator: Dra. Elsa Sousa
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GoTIME
O grupo de trabalho mais recente é o Grupo de Trabalho de Imagem Musculoesquelética (GoTIME),
aprovado em Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Reumatologia (SPR) em Novembro de 2014.
Os seus objectivos são: promover a realização de trabalho científico que valide a ecografia muscu-
loesquelética como meio de diagnóstico, monitorização clínica e terapêutica, impulsionando a sua utilização
na prática clínica diária; fomentar a aprendizagem e actualização de conhecimentos nas várias modalidades
de imagem que demonstram interesse inequívoco no exercício clínico ou de investigação; contribuir, através
do desenvolvimento das melhores práticas de utilização das técnicas de imagem e de recomendações para
o seu uso, para um elevado nível de cuidados e acompanhamento mais eficiente dos doentes. Pretende-
se que este trabalho seja coadjuvante ao processo de educação médica contínua da Escola de Ecografia da
Sociedade Portuguesa de Reumatologia – ESPER.

Iniciativas em curso: Elaboração de Registo de atividade clínica da Ecografia Musculoesquelética (EME),
Recomendações para o Exercício da EME em Portugal.

Relator: Dr. Guilherme Figueiredo

Grupos de trabalhos da 
Sociedade Portuguesa de Reumatologia
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José Melo Gomes

As direções dos Colégios de Especialidade da Ordem dos Médicos (CEOM) são
órgãos consultivos do Bastonário da Ordem dos Médicos e do Conselho Na-
cional Executivo (CNE) da mesma, devendo informar e relatar os aspectos

mais relevantes que digam respeito à especialidade, sempre que solicitados para tal. 

Constituição da Direcção do CEROM no triénio de 2015-2018

Secção Regional Norte Secção Regional Centro
Dr Sérgio Alcino Dr Jorge Silva
Dra Sofia Pimenta Dra Inês Cunha 

Secção Regional  sul e Ilhas
Dr J. A. Melo Gomes (Presidente) Dra Manuela Costa (Secretária)
Prof Fernando Pimentel dos Santos Dr Mário Rodrigues
Dr Rui André Santos Dr João Madruga Dias (Representante na UEMS)

Devem também as direções dos CEOM encaminhar por estas vias (Bastonário e
CNE) todos os aspetos relevantes que se prendam com a defesa das respetivas es-
pecialidades e dos superiores interesses dos doentes por elas servidos. 

O Colégio de Especialidade de Reumatologia da Ordem dos Médicos, cuja reunião
em plenário é rara mas já teve lugar algumas vezes no decurso das 2 últimas déca-
das, é constituído por todos os Médicos Reumatologistas portugueses inscritos na
Ordem dos Médicos e em pleno uso das suas capacidades, de acordo com os esta-
tutos da mesma.

A presente Direção do CEROM foi eleita com o seguinte Programa de Ação

1 - Dar continuidade aos esforços desenvolvidos ao longo dos últimos anos de defesa
intransigente dos direitos dos doentes reumáticos portugueses.

2 - Defender a especialidade de Reumatologia em todos os aspetos, mormente nos
que se prendem com o objectivo “1”, acima enunciado.

3 - Coordenar os seus esforços com a Direção da Sociedade Portuguesa de Reuma-
tologia e com todo o Colégio de Reumatologia (isto é, com todos os Reumatolo-
gistas inscritos na Ordem dos Médicos e com as suas quotas em dia).

Colégio de Especialidade 
de Reumatologia da Ordem
dos Médicos - CEROM 
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4 - Manter os Reumatologistas portugueses informados de todos os assuntos mais relevantes a que este
Colégio de Especialidade tenha que dar parecer.

5 - Participar ativamente na UEMS (União Europeia de Médicos Especialistas)
6 - Representar e dignificar a Reumatologia portuguesa, sempre que para tal for solicitado e/ou sempre

que as situações concretas o exijam.
7 - Ouvir e proteger os Reumatologistas portugueses na sua atividade profissional e contribuir, na medida

das suas possibilidades, para o desenvolvimento da Reumatologia portuguesa.

Claro que, em conjunto com a Direção da SPR, estamos sempre disponíveis para, formal ou informalmente,
ser abordados por todos os Reumatologistas portugueses relativamente a problemas da especialidade que,
possamos desconhecer. •

Colégio de Especialidade de Reumatologia 
da Ordem dos Médicos - CEROM 
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Alice Castro
Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE, Hospital de Santa Maria

Liga Portuguesa Contra as Doenças Reumáticas 

A Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas (LPCDR) foi criada em 1972. É
uma instituição de carácter médico-social, sem fins lucrativos, que tem como prin-
cipal missão a promoção da educação social do doente reumático e da população
em geral sobre as doenças reumáticas. É dirigida pelo Drª Elsa Frazão Mateus em
colaboração com Reumatologistas que participam de forma ativa nos órgãos sociais.

Os objectivos desta instituição são: informar a população sobre as doenças reumá-
ticas bem como prestar aconselhamento ao doente reumático e seus familiares; pro-
mover uma melhor integração do doente reumático na sociedade; colaborar com
outras organizações internacionais para a criação e manutenção de centros espe-
cializados de diagnóstico, tratamento e acompanhamento do doente reumático; in-
centivar e contribuir para a investigação científica, assim como para o
desenvolvimento de ações de formação para técnicos de saúde que lidam com este
grupo de doenças.

Para obter mais informações podemos consultar o site da Liga - www.lpcdr.org.pt. 

Associações de Doentes

Existem várias Associações de Doentes do Foro Reumático em Portugal, criadas
com o objectivo primordial de prestar apoio  social e educacional aos doentes reu-
máticos e seus familiares. São associações sem fins lucrativos, que integram não
só os doentes e seus familiares como também todos os indivíduos interessados
nestas patologias. 

Os objectivos destas associações são: promover a organização de encontros entre
doentes onde estes possam expressar as suas dificuldades e dúvidas em relação à
sua doença; a realização de programas e ações de informação; a promoção de epu-
blicações sobre a doença e a colaboração com outras organizações nacionais ou es-
trangeiras para a troca de informações. Estas associações colaboram, também, com
todos os profissionais de saúde promovendo a assistência e a investigação médica. 
No que diz respeito à participação médica, particularmente por Reumatologistas,
este varia nas diversas Associações. Em algumas associações de doentes o Reuma-

Liga Portuguesa Contra 
as Doenças Reumáticas 
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tologista têm um papel bastante ativo, integrando a presidência da direção e do conselho diretivo, elaborando
guias informativos, ações de formação e informação e esclarecendo dúvidas colocadas às associações.
Noutros casos as associações têm apenas alguns reumatologistas como referência, aos quais recorrem para
esclarecimento de dúvidas ou prestação de cuidados a determinado doente. 

Associações de Doentes em Portugal: 

- Associação de Doentes com Artrites e outros Reumatismos da Infância – ANDAI (www.andai.org.pt)

- Associação de Doentes com Artrite Reumatóide – ANDAR (www.andar-reuma.pt) 

- Associação de Doentes com Espondilite Anquilosante – ANEA (www.anea.org.pt) 

- Associação Nacional contra a Osteoporose – APOROS (www.aporos.pt) 

- Associação de Doentes com Lúpus (www.lupus.pt) 

- Associação Nacional Contra a Fibromialgia e Síndroma de Fadiga Crónica – Myos (www.myos.pt) 

- Associação Portuguesa de Doentes com Fibromialgia – APDF (www.apdf.com.pt)

- Associação Portuguesa de Osteogénese Imperfeita – APOI (www.apoi.pt)

Liga Portuguesa Contra as Doenças Reumáticas 
e associações de doentes
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Jaime Branco

Em 2002 a Direção Geral de Saúde (DGS)(Diretor Geral: Prof. Pereira Miguel),
convidou o Prof. M. Viana Queiroz para elaborar um Programa Nacional Contra
as Doenças Reumáticas (PNCDR), para integrar o Plano Nacional de Saúde

(PNS). Este convite foi justificado como uma contribuição do Ministério da Saúde
(MS) para a concretização da Década do Osso e da Articulação: 2000-2010.

A elaboração do PNCDR iniciou-se ainda em 2002, sob a coordenação científica do
Prof. M. Viana Queiroz e executiva do Dr. Alexandre Diniz, da DGS. A sua redação
esteve a cargo de uma comissão que integrou ainda mais 8 médicos (7 reumatolo-
gistas e 1 técnica superior da DGS).1

O PNCDR, após discussão pública, foi aprovado por Despacho do Ministro da Saúde
de 26/03/2004. O seu principal objetivo era a inversão da tendência de aumento
da perda de funcionalidade causada pelas doenças reumáticas, e com a sua aplica-
ção esperava-se obter ganhos de Saúde mensuráveis na área da reumatologia. Para
cumprir esta missão o PNCDR propunha 21 estratégias, sendo 11 de intervenção,
8 de formação e 2 de colheita e análise de informação.2

O PNCDR foi um documento com um horizonte temporal de 10 anos (cessou, por
isso, em 2014) cujo desenvolvimento foi dividido em duas fases: a) implementação,
durante os primeiros 5 anos e b) consolidação nos 5 anos restantes.

Os objetivos deste Programa foram divididos em gerais e específicos. Os primeiros
em número de três visavam controlar a morbilidade e a mortalidade causadas por
doenças reumáticas, melhorar a qualidade de vida do doente reumático e controlar
os custos associados às doenças reumáticas.

Os 5 objetivos específicos propunham conhecer a prevalência das doenças reumáticas
abrangidas pelo Programa, conhecer a incidência das doenças reumáticas periarticulares
e das lesões músculo-esqueléticas ligadas ao trabalho, conhecer a incidência das lom-
balgias, conhecer a incidência das fraturas osteoporóticas e identificar critérios de ava-
liação das necessidades de cada doente reumático para acesso a benefícios a atribuir
em regime especial e propor medidas de racionalização da atribuição de tais benefícios.

Ficou estabelecido que este Programa deveria desenvolver-se através da implemen-
tação, a nível nacional, regional e local de estratégias de intervenção, formação e
colheita e análise de informação.       

PNCDR - Programa Nacional 
contra as Doenças Reumáticas
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Desde que o PNCDR foi publicado o panorama da Reumatologia em Portugal modificou-se radicalmente. Claro
que nem todas as alterações terão sido motivadas pelo Programa, mas a verdade e que é difícil alhear as refe-
ridas evoluções, da ação deste documento quanto mais não seja pelo conjunto de conhecimentos, interesses
e necessidades que originou e, por essa via, de sinergias, boas vontades e efeitos “dominó” que agregou.

Numa extensa publicação, editada em Abril de 2010, o ONDOR – Observatório Nacional das Doenças Reumá-
ticas e o PNCDR, realizaram uma exaustiva revisão da epidemiologia da patologia reumática e das doenças alvo
(e grupos de doenças) do PNCDR e uma reflexão acerca da implementação deste Programa desde o seu início.

Neste livro todos os indicadores de monitorização - de incidência, prevalência, incapacidade e mortalidade
- e todas as estratégias - de intervenção, formação e colheita e análise de informação - foram, um a um,
objeto de profunda análise com o objetivo de esclarecer os ganhos obtidos com a execução do PNCDR.3

Da consulta, mesmo simples e superficial, desta obra resulta a firme convicção da extrema utilidade e
enorme contribuição do PNCDR para o desenvolvimento recente da Reumatologia no nosso País.

Durante os 10 anos de vigência do PNCDR muito de objetivo foi realizado - novas unidades/serviços hos-
pitalares de reumatologia, publicações, ações de formação, campanhas de divulgação, pareceres, circulares
informativas, normas - mas tem sido sobretudo o trabalho “invisível” (por exemplo, incremento da influência
académica, aquisição e aumento de respeito e influência junto das Autoridades, capacidade de antecipar
problemas e prevenir obstáculos, estatuto de igualdade com outros Programas nacionais de áreas tradicio-
nalmente ‘mais importantes’, proximidade com as fontes de informação e os órgãos de decisão) que mais
se tem desenvolvido. Este é o tipo de esforço que é muito laborioso, grande consumidor de tempo, dema-
siado exigente, por vezes até bastante complicado e que estará sempre incompleto.

O PNCDR motivou e influenciou definitivamente grandes projetos que, como o Reuma.pt e o
EpiReumaPt/CoReumaPt, são estruturantes para a reumatologia portuguesa e lançou trabalhos - adaptação
do FRAX* à população portuguesa (FraxPort) (parceria com a DGS) e os referenciais de competências e
unidades de formação (parceria com a ACSS, IP) - que preenchem importantes necessidades assistenciais
e formativas na área reumatológica.   

Apesar de ter cessado o período da sua vigência, o PNCDR, e sobretudo vários dos seus objetivos, dada a
sua natureza, podem e devem manter-se como metas a atingir com a finalidade de melhorar a implantação
da especialidade de Reumatologia, a qualidade do trabalho dos Reumatologistas e, em consequência, a
assistência prestada aos doentes reumáticos em Portugal. 

Essa é uma tarefa de todos nós! •

1. Aurora Marques, J.Teixeira da Costa, Jaime C. Branco, Luís C. Miranda, Paulo Reis, Rui André Santos, Viviana Tavares e, pela DGS,  Manuela 
Almeida.

2. Direção Geral da Saúde (DGS), Programa Nacional Contra as Doenças Reumáticas - Despacho Ministerial de 26-03-2004. Lisboa: DGS;2004

3. Lucas R, Monjardino T. O Estado da Reumatologia em Portugal. Porto: Observatório Nacional das Doenças Reumáticas 2010.

PNCDR - Programa Nacional contra as Doenças Reumáticas
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José António Pereira da Silva

FFundada em 1947, a EULAR (www.eular.org) experimentou um notável surto
de desenvolvimento desde o início do século XXI que lhe permitiu elevar a
Reumatologia Europeia aos mais altos níveis de performance e qualidade,

numa escala global.

O trabalho científico da EULAR está estruturado em torno de “Standing Committees”,
cujo “Chairman” tem assento no Conselho Executivo da EULAR. Cada sociedade re-
presentante de um país (por exemplo, a Sociedade Portuguesa de Reumatologia)
tem o direito (e o dever) de indicar um representante para cada um destes comités,
assim se assegurando a representação nacional e a oportunidade de que os interes-
sados possam contribuir para este projecto europeu, beneficiar dele e disseminá-lo
nos respectivos países.

As designações dos Comités actualmente existentes dão uma boa ideia da variedade
de actividades que merecem a atenção e apoio da EULAR. São eles:

• Standing Committe for Education and Training

• Standing Committee on Investigative Rheumatology

• Standing Committee for Clinical Affairs

• Standing Committee on Epidemiology and Health Services Research

• Standing Committee on Musculoskeletal Imaging

• Standing Committee of Paediatric Rheumatology

• PARE Standing Committee (PARE: People with Arthritis and Rheumatis in Europe)

• Standing Committee of Health Professionals in Rheumatology

A EULAR iniciou e mantém o EMEUNET: Emerging EULAR Network, que se define
como “EULAR working group of young clinicians and researchers in rheumatology,
promoting education and research, widening collaborations and integrating with
EULAR activities.” Algo que deve merecer a especial atenção de um Médico Interno!
A EULAR representa e promove a excelência da cooperação europeia na área da
Reumatologia, estruturando e financiando uma variedade de iniciativas de índole
obrigatoriamente internacional entre as quais entendo merecer destaque:

Annals of the Rheumatic Diseases: Orgão oficial da EULAR, esta publicação cien-
tífica mensal é, actualmente, a revista de Reumatologia com maior factor de impacto
a nível mundial. Não há desculpa para não ler regularmente!

EULAR – European League
Against Rheumatism
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Congresso Europeu de Reumatologia, reune anualmente mais de 15000 Médicos de todo o mundo.

Apresentar posters ou comunicações livres neste congresso continua a ser uma medalha de honra do interno
português de Reumatologia.

EULAR Recommendations: For management, For conducting/reporting clinical trials; For diagnostic cri-
teria/response. São documentos de orientação elaborados por comités cientificos altamente qualificados e
que merecem por isso elevado respeito e atenção da comunidade reumatológica a nível mundial.

EULAR Online Course on The Rheumatic Diseases: Um curso valiosíssimo, preparado pelos melhores ex-
perts europeus e apresentado numa forma interactiva e muito flexível. Um MUST-DO, na nossa opinião.

EULAR Postgraduate Course/ WIN Course. EULAR, está actualmente a estudar se manter a estrutura deste
clássico curso ou adopta uma nova: WIN - What is New. Há que acompanhar os desenvolvimentos mas
será, em todo caso, um MUST-DO, pelo menos uma vez no internato.

Outros EULAR Courses: Têm periodicidade variável mas um nível científico sempre elevado. Os cursos
científicos monotemáticos (Ex: EULAR Course on Systemic Lupus Eryrthematosus; EULAR Course on Cli-
nical Epidemiology), levam a discussão a um nível de profundidade adequado a quem tenha um especial
interesse no tópico.

Os cursos técnicos variam. O de capilaroscopia, faz uma revisão geral da técnica, desde as indicações à
sua realização prática. Os de Ecografia têm níveis diferenciados de formação cuja adequação depende da
experiência prévia do candidato. Os cursos introdutórios de ecografia passaram, em boa medida, para a
esfera das sociedades nacionais de reumatologia.

Bolsas EULAR. A EULAR Oferece anualmente um conjunto de bolsas. Incluem-se aqui as Travel Bursaries,
para assistir ao Congresso Europeu de Reumatologia e aos Cursos da EULAR e as Training Bursaries, que
apoiam estágios de 3 a seis meses num centro de referência europeu, baseados num projecto previamente
acordado com o centro de acolhimento.

A EULAR pode orgulhar-se da sua dinâmica e eficiência no serviço prestado ao avanço da Reumatologia
Europeia e à formaçao profissional avançada dos que escolheram esta especialidade.

Vale a pena visitar atentamente o seu website para conhecer o potencial da organização cuja dimensão pa-
lidamente aqui reflectimos. Vale a pena voltar lá regularmente para conhecer as novas iniciativas e aproveitar
as oportunidades. •

EULAR – European League Against Rheumatism
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Susana Fernandes
Instituto Português de Reumatologia, Lisboa

AReumatologia é uma especialidade clínica com um forte componente cientí-
fico. A atividade científica nacional traduz-se em publicações periódicas e
também em reuniões e congressos, sendo os encontros nacionais um local

privilegiado para a atualização científica e a troca experiência entre reumatologistas
e internos.

• Congresso Português de Reumatologia (CPR)
O CPR é o expoente máximo do intercâmbio científico de Reumatologistas e in-
ternos de Reumatologia portugueses, assim como ponto de encontro com cole-
gas de outras especialidades e nacionalidades. Traduz o que de melhor se faz
na Reumatologia em Portugal. Foi realizado pela primeira vez em 1974 em
Coimbra, manteve uma frequência bianual até 2016 e passou a ser anual a
partir deste ano. Decorre habitualmente no início de Maio.

• Simpósio Intercalar
Tinha lugar no ano em que não se realizava o CPR, com frequência bianual e
estando subordinado a um tema. Em 2009 foi dedicado ao tema Dor e Aparelho
Locomotor (Porto), em 2011 teve o tema Artrite e Osso (Aveiro), em 2013 foi
dedicado à Inflamação e Dor (Espinho) e em 2015 foi dedicado à Imagiologia
(Póvoa de Varzim).

• Jornadas de Outono da Sociedade Portuguesa de Reumatologia
Reunião que decorre tradicionalmente no início de Outubro que coincide com a
Abertura do Ano Académico da SPR e visa desenvolver atividades científicas e
culturais com a promoção do convívio entre reumatologistas. Habitualmente têm
lugar nesta reunião as reuniões de todos os grupos de trabalho da SPR.

• Fórum das Espondilartrites
Reunião que aborda os mais recentes avanços neste grupo de patologias e inclui
apresentações dos reumatologistas portugueses mais diferenciados nesta área.
É anual e habitualmente decorre em Dezembro.

• Fórum Lúpus
Reunião que teve apenas uma edição até ao momento, em Maio de 2012.

Reuniões 
e Congressos Nacionais
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• Jornadas Internacionais de Reumatologia Pediátrica
Reunião que expressa o que de melhor se faz em Reumatologia Pediátrica em Portugal, com vários
convidados internacionais. Tem frequência bianual e decorre habitualmente nos meses de Abril ou
Maio.. As últimas decorreram em Abril de 2016.

• Congresso Português de Osteoporose (SPODOM)
Congresso multidisciplinar em que participam várias especialidades que abordam e tratam Osteoporose
e as suas complicações, nomeadamente Reumatologia, Endocrinologia, Ginecologia e Ortopedia. Tem
frequência bianual e decorre geralmente no final de Fevereiro. O último decorreu em 2014.

• Fórum Nacional de Esclerose Sistémica e Úlceras Digitais
Reunião que aborda diagnóstico e terapêutica da Esclerose Sistémica e já conta com a terceira edição.
Última decorreu em Outubro 2014.

• Cursos de Ecografia da ESPER (Escola de Ecografia da Sociedade Portuguesa de Reumatologia)
Desde 2011 têm decorrido vários cursos que incluem formação básica, intermédia e avançada em
Ecografia musculoesquelética. Paralelamente têm existido cursos monotemáticos (por exemplo: mão,
ombro, pé) que decorrem ao longo do ano.

Para além das reuniões anteriores, muitos centros de Reumatologia organizam e promovem outros en-
contros:

• Jornadas do Serviço de Reumatologia do Hospital de São João e Faculdade de Medicina do Porto:
em Maio

• Jornadas do Aparelho Locomotor do Centro Hospital de Alto Minho: em Outubro

• Jornadas de Reumatologia Prática em Cuidados Primários de Saúde do Hospital Egas Moniz: 
em Setembro

• Curso de Reumatologia dos Hospitais da Universidade de Coimbra: em Outubro

• Jornadas Internacionais do Instituto Português de Reumatologia: decorrem no final de Novembro

Para atualização permanente de reuniões/ congressos nacionais (e internacionais) basta consultar a Agenda
do site da Sociedade Portuguesa de Reumatologia em www.spreumatologia.pt

Reuniões e Congressos Nacionais
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Sílvia Fernandes
Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE, Hospital de Santa Maria

DDurante todo o ano decorrem diferentes reuniões e congressos internacionais
que abordam a temática das doenças reumáticas. Os principais congressos
internacionais de Reumatologia são:

• Congresso Europeu de Reumatologia (EULAR – European League Against Rheu-
matism) – anual, habitualmente em Junho. 
(http://www.eular.org/congress_general.cfm)

• Congresso Americano de Reumatologia (ACR - American College of Rheumato-
logy) – anual, habitualmente em Novembro. 
(http://acrannualmeeting.org/)

Outros congressos e reuniões internacionais:

Reumatologia Geral:
• Congresso Espanhol de Reumatologia (SER - Sociedad Española de Reumato-

logía) – anual, habitualmente em Maio. 
(http://www.ser.es/congresos/Congreso_nacional.php)

• Congresso Francês de Reumatologia (SFR - Société Française de la Rhumatolo-
gie) – anual, habitualmente em Dezembro.
(http://sfr.larhumatologie.fr/congres/accueilcongres/index.phtml)

• Congresso da Liga Asiática e do Pacífico de Associações de Reumatologia 
(APLAR - Asia Pacific League of Associations for Rheumatology) – anual, habi-
tualmente em Setembro. 
(http://www.aplar.org/Pages/Home.aspx)

• Congresso Inglês de Reumatologia (British Society of Rheumatology) – anual,
habitualmente em Abril.
(http://www.rheumatology.org.uk)

• Congresso da Liga Pan-Americana de Associações de Reumatologia (PANLAR -
Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología) – bienal, em 2015 rea-
lizou-se em Outubro. 
(http://panlar.org/agenda/)

Reuniões 
e congressos internacionais
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Por tema:
• Congresso Internacional de Espondilartrites – bienal, habitualmente em Outubro. 

(http://www.spa-congress.org/)

• Congresso Internacional de Lúpus Eritematoso Sistémico – bienal, em 2015 realizou-se em Setembro. 
(http://www.lupus2015.org/web/)

• Congresso Mundial de Esclerose Sistémica – bienal, habitualmente em Fevereiro. 
(http://www.fesca-scleroderma.eu/)

• Congresso Europeu de Reumatologia Pediátrica (PReS) - anual, habitualmente em Setembro, à excep-
ção de quando decorre em conjunto com o EULAR, o que acontece de 3 em 3 anos. 
(http://www.pres.eu/)

• Congresso Mundial de Osteoporose (IOF – International Osteoporosis Foundation) - anual, habitual-
mente em Abril.
(http://www.iofbonehealth.org/conferences-events)

• Congresso Europeu da Sociedade de Tecidos Calcificados (ECTS – European Calcified Tissue Society)
– anual, habitualmente em Maio. 
(http://www.ectsoc.org/meetings.htm)

• Congresso Mundial de Osteoartrose (OARSI – Osteoarthritis Reseacrh Society International) – anual,
habitualmente em Abril.
(http://oarsi.org/events)

• Simpósio Internacional em Terapêutica Intra-articular (ISIAT - International Symposium Intra Articular
Treatment) – bienal, habitualmente em Outubro.
(http://isiat.it)

• European Worshop on Rheumatology Research (EWRR, EULAR)- annual, habitualmente em final de
Fevereiro ou principio de Março 
(http://www.ewrr.org)

• European Workshop on immune mediated inflammatory diseases (EWIMID)- annual, habitualmente
em Setembro
(http://www.ewimid.com)

Para mais informação sobre eventos internacionais podem ser consultadas as agendas dos sítios da SPR e
da EULAR:
• http://www.spreumatologia.pt/eventos
• http://www.eular.org/calendar.cfm

Reuniões e congressos internacionais
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Ana Rita Fonseca
Centro Hospitalar de São João, E.P.E., Porto

Atualmente a EULAR oferece um grande número de cursos de elevada quali-
dade e valor científico, tanto presenciais como on-line, constituindo importan-
tes oportunidades de aprendizagem, troca de ideias e experiências.

EULAR Course on Epidemiology
Este curso teve a sua primeira edição em julho de 2012 em Berlim. Desde então
tem sido realizado anualmente, contando já com 4 edições. 
Trata-se de um curso com um dia e meio de duração, destinado a jovens reumato-
logistas com interesse em investigação e epidemiologia. O curso é bastante interativo,
com aprendizagem teórica, workshops e treino prático na área de desenho e inter-
pretação de estudos de investigação. 

EULAR Postgraduate Course in Rheumatology
Este curso destina-se a internos de Reumatologia dos últimos anos (sobretudo os
que estão a preparar o exame final ou que estejam inscritos no Curso Eular on-line),
jovens investigadores na área da Reumatologia ou recém-especialistas.
Trata-se de um curso intensivo de 3 dias, no qual é feita uma revisão e atualização
cobrindo a maioria dos temas de interesse em Reumatologia. É muito aconselhado
fazê-lo pelo menos uma vez durante o internato.
Ocorre anualmente em outubro ou novembro, habitualmente em Praga. 

EULAR Ultrasound Course
Trata-se de um curso com elevado componente prático, cujo objetivo consiste em
cobrir todo o espectro de patologias em que a ecografia musculoesquelética pode
ser usada na prática clínica e na investigação em Reumatologia. Apresenta 2 níveis
(o intermédio e o avançado) e destina-se reumatologistas com alguma experiência
em ecografia. Existe um curso mais diferenciado que está vocacionado para aqueles
que já têm bastante experiência e m ecografia e querem ser formadores (“Teach the
Theachers”). Os cursos introdutórios de ecografia passaram para a esfera das socie-
dades nacionais de Reumatologia. 
Este curso tem uma periodicidade anual e realiza-se habitualmente nos dias que an-
tecedem o congresso EULAR (junho).

Course on Systemic Lupus Erythematosus
Trata-se de um curso mono-temático sobre LES, com uma duração de 6 dias. Inclui
sessões teóricas e discussão interativa de casos clínicos abordando todos os temas

Cursos EULAR
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relevantes nesta patologia (aspetos clínicos, fisiopatológicos e terapêuticos do LES). Tem sido realizado bia-
nualmente em Pisa. O próximo curso realiza-se em 2017.

EULAR / EUSTAR educational course on systemic sclerosis
Este curso é realizado pela Eustar (European Scleroderma Trials and Research Group) com o apoio científico
da EULAR. Trata-se de um curso mono-temático sobre esclerose sistémica que aborda vários temas in-
cluindo fisiopatologia, aspetos clínicos e tratamento. Realiza-se habitualmente a cada dois anos, tendo o
último sido em 2015. 

EULAR Course on Capillaroscopy and Rheumatic Diseases 
Este curso realiza-se bianualmente em Génova e tem como principais objetivos rever e atualizar os funda-
mentos do uso da capilaroscopia nas doenças reumáticas, assim como ensinar a metodologia associada
ao uso prático do capilaroscópio. Inclui sessões teóricas e de treino prático. O último curso realizou-se em
Setembro de 2016. . 

E-Learnig

Nos últimos anos a EULAR fez esforços e investimento no desenvolvimento de e-learning, criando vários
cursos on-line cobrindo vários temas de interesse em Reumatologia. 
Além do EULAR Online Course on The Rheumatic Diseases, um curso mais extenso e detalhado, atualmente
estão disponíveis 4 cursos mais específicos em determinadas áreas. Os cursos são revistos e atualizados
com frequência permitindo acompanhar os mais recentes desenvolvimentos científicos. Todos os cursos
têm início em setembro de cada ano. 

EULAR Online Course on The Rheumatic Diseases
Este curso cobre praticamente todos os tópicos em Reumatologia. É composto por 42 módulos e tem a du-
ração de dois anos, com uma prorrogação automática de um ano no caso de não estar concluído nesse
tempo. No final existe um exame on-line que permite receber um certificado EULAR .
Trata-se de um curso preparado pelos melhores peritos europeus e apresentado numa forma interativa e
muito flexível. Muito aconselhada a sua realização durante o internato. 

EULAR On-line Course on Connective Tissue Diseases (CTD)
Consiste em 16 módulos e tem a duração de 9 meses (com a possibilidade de se estender por mais 1 ano).
Visa sobretudo uma revisão sobre doenças sistémicas imunomediadas como LES, esclerose sistémica e vas-
culites. Este curso constitui uma parte do curso anterior (curso EULAR online de doenças reumáticas).

EULAR On-line Course on Systemic Sclerosis (SSc)
Consiste em 10 módulos relacionados com a fisiopatologia, aspetos clínicos e abordagem da esclerose sis-
témica. Apresenta também a duração de 9 meses (com a possibilidade de prolongamento por mais 1 ano).

Cursos EULAR
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EULAR On-line Introductory Ultrasound Course
É composto por 7 módulos e tem como objetivo abordar as bases teóricas da eco-
grafia músculo-esquelética, mostrando diferentes articulações em indivíduos saudá-
veis e com patologia, com recurso usando uma grande variedade de imagens e
vídeos. Ocorre entre setembro e abril (podendo ser prolongado por mais um ano)

EULAR / PReS On-line Course in Paediatric Rheumatology
Este curso resulta de um trabalho conjunto entre EULAR e PRES (Paediatric Rheu-
matology European Society). Consiste em 10 módulos que abordam todos os aspetos
relacionados com as doenças reumáticas em crianças e adolescentes, incluindo o
seu impacto sobre o crescimento e o diagnóstico diferencial com outras doenças pe-
diátricas. Ocorre entre setembro e junho (podendo ser prolongado por mais um ano).

A EULAR oferece anualmente um conjunto de bolsas especialmente vocacionadas
para o apoio à formação, nomeadamente para assistir aos cursos da EULAR, ao con-
gresso EULAR e para estágios de curta duração, pelo que vale a pena estar atento
ao website. •
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Vasco Romão
Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE, Hospital de Santa Maria

OEMEUNET – The Emerging EULAR Network – foi fundado em 2009 de forma
a criar uma rede ativa e dinâmica de jovens reumatologistas, investigadores
e profissionais de saúde em Reumatologia, no seio da EULAR. Presentemente

no seu 7º ano de existência, o EMEUNET é a maior organização internacional de jo-
vens clínicos e investigadores na área da Reumatologia.

O EMEUNET tornou-se uma rede transeuropeia que promove a educação e a inves-
tigação, cria condições de colaboração e integra a futura geração nas actividades da
EULAR. O EMEUNET dirige-se a médicos, investigadores e profissionais de saúde
com interesse em investigação na área da Reumatologia e com menos de 40 anos
de idade. Desde o início, Portugal assumiu um papel central no seio do EMEUNET,
destacando-se durante longos meses como o país com mais membros EMEUNET
(em Dezembro de 2015 era o 4º, com 88 registos) e contando já com dois presi-
dentes e seis membros do Grupo de Trabalho, em apenas 6 anos. 

Os membros do Grupo de Trabalho (Working Group) do EMEUNET, 43 jovens reu-
matologistas e investigadores em Reumatologia de todo o mundo, trabalham ativa-
mente durante todo o ano em vários projetos e subgrupos do EMEUNET de modo a
preparar e divulgar as actividades e informações EMEUNET disponibilizadas para
todos os seus membros. A informação acerca dos projetos do Grupo de Trabalho e
de outras atividades EMEUNET, bem como as novidades de cursos, bolsas e opor-
tunidades oferecidas pela EULAR e outras organizações são divulgadas para todos
os membros EMEUNET através do sistema de Country Liaisons, representantes na-
cionais que servem de ponte entre o Grupo de Trabalho e os jovens reumatologistas,
investigadores e profissionais de saúde a trabalhar em cada um dos países membros
da EULAR.

Exemplos de actividades organizadas pelo EMEUNET incluem as newsletters perió-
dicas, a participação ativa no comité da EULAR para a educação (EULAR Standing
Committee for Education – ESCET), as sessões para fellows durante os congressos
da EULAR, que podem ser sugeridas e lideradas por membros do EMEUNET, a co-
laboração com o Annals of the Rheumatic Diseases com treino de revisão científica
orientada por mentores e os Cursos de Epidemiologia e de Imunologia da EULAR,
idealizados, propostos e organizados pelo EMEUNET. O EMEUNET agrega ainda
uma série de cursos e outras oportunidades educativas como bolsas e estágios e or-
ganiza atividades científicas (sessões Meet the Professor), sociais e culturais durante

EMEUNET - The Emerging
EULAR Network 
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os congressos EULAR e ACR, contribuindo assim para a interacção entre jovens reumatologistas e investi-
gadores em reumatologia de todo o mundo e, desta forma, para o estabelecimento de relações e colabora-
ções entre colegas e grupos internacionais. 

O EMEUNET dispõe de vários canais de informação que disponibilizam toda esta informação de forma sim-
ples e rápida. O site - http://emeunet.eular.org - contém todas as notícias e detalhes dos eventos, cursos,
bolsas e outras oportunidades a terem lugar num futuro próximo, bem como uma coleção de ligações im-
portantes e informação referente aos membros EMEUNET – 1350 em Dezembro de 2015 – sendo o melhor
local para consultar toda a informação atual e passada. Mais recentemente, o EMEUNET lançou as suas
plataformas no Facebook (https://www.facebook.com/EMEUNET)  e Twitter (https://twitter.com/emeunet),
onde existe uma interação direta e contínua com os membros e seguidores do EMEUNET em tempo real.
A inscrição no EMEUNET é gratuita e rápida, sendo realizada através do site em apenas alguns minutos.
Uma vez inscritos, os membros garantem o acesso imediato a todas as oportunidades que o EMEUNET
disponibiliza. Não percam tempo e inscrevam-se já! •

Below 40 and working in the field of Rheumatology?

Be a part of an international network of young rheumatologists &researchers shaping the future of
European rheumatology!

• Receive EMEUNET newsletters, update on grants, fellowships, courses, collaboration opportunities...

• Get involved in EULAR, contribute to EULAR recommendations 

• Participate in EMEUNET projects by being active

• Become an EMEUNET Working Group member

• Join us and register TODAY at: http://emeunet.eular.org 

EMEUNET - The Emerging EULAR Network 
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José António Pereira da Silva
Cátia Duarte

AUEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes) é uma organização
sem fins lucrativos, fundada em 1958, representativa dos médicos especia-
listas na União Europeia (UE). A UEMS tem como objetivo o estudo, a pro-

moção e harmonização do treino de médicos especialistas e de cuidados médicos
especializados de elevada qualidade nos diversos países da EU, promover o livre
movimento de médicos especialistas dentro da EU e a defesa dos interesses profis-
sionais dos Médicos Especialistas Europeus1.

Cada especialidade está representada na UEMS pela sua respetiva Section a qual
desempenha as suas funções no âmbito específico da respetiva especialidade e é
constituída por membros indicados pelas organizações nacionais da especialidade
(na UEMS Section of Rheumatology os representantes portugueses são da SPR1 e
Colégio da Especialidade da OM1). Cada Secção pode constituir o seu Board o qual
é responsável por aspetos de índole científica e relacionados com o treino de deter-
minada especialidade.

A UEMS Section of Rheumatology foi fundada em 1962. Em 1993, a UEMS Section
of Rheumatology constitui o European Board of Rheumatology, um grupo de trabalho
que tem como objectivo garantir cuidados médicos em Reumatologia de excelência
em todos os países membros da EU através de uma formação de ele vado nível.

Em 2007, o Board publicou recomendações sobre o que um Serviço de Reumato-
logia deve oferecer de forma a garantir cuidados de excelência a doentes com doen-
ças musculo-esqueléticas2 . Em 2008 publicou a UEMS charter on the training of
rheumatologists in Europe3, que estabelece as normas a que devem responder os
programas de formação, em termos de duração, estrutura, supervisão, avaliação etc.

Em 2003, foi elaborado o UEMS Rheumatology Specialist Core Curriculum o qual
tem sofrido atualizações ao longo dos anos, a mais recente em 2007 com a elabo-
ração do European Rheumatology Curriculum Framework4.

O European Rheumatology Curriculum Framework não tem como objetivo impor um
modelo único de treino especializado mas sim procurar um núcleo mínimo de com-
petências comuns que vise a harmonização da formação em Reumatologia nos di-
versos países.

UEMS - Union Européenne
des Médecins Spécialistes
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O European Rheumatology Curriculum Framework foi desenvolvido com base no CanMEDS 2005 Physician
CompetencyFramework. Outros importantes contributos foram provenientes do Core Curriculum Outline for
Rheumatology Fellowship Programs publicado pelo American College of Rheumatology e Curriculos Nacio-
nais em Reumatologia dos diversos membros.

Este modelo curricular baseia-se nos “sete papéis” definidos pelo CanMeds tornando relevantes algumas
competências frequentemente subestimadas.

O Medical Expert constitui o papel central, mas outras competências como Communicator, Colaborator,
Manager, Health Advocate, Scholar e Professional devem ser contempladas na formação de um Reuma-
tologista.

Para cada “papel” é apresentada uma definição e descrição, um conjunto de elementos chave específicos
para esse “papel, as competências necessárias para o desempenho desse papel e que devem ser atingidas
até ao final da especialização, e Exigências requeridas dentro dessas competências. São ainda dadas su-
gestões de aprendizagem e métodos de avaliação5.

A estruturação do European Rheumatology Curriculum Framework como referida acima, constitui também
uma importante ferramenta ao dispor do interno de Reumatologia, auxiliando a conhecer quais as suas
competências, quais os seus “papeis” mais relevantes e os mais frágeis e quais as estratégias que pode
procurar no sentido de potenciar a sua formação e desempenho. •

2 - http://www.uems.net/

3 - Anthony D Woolf and The European Union of Medical Specialists Section of Rheumatology/European Board of Rheumatology. Health Care
Services for those with musculoskeletal conditions: a rheumatology service. Recommendations of the European Union of Medical Specialists
Section of Rheumatology/European Board of Rheumatology 2006. Ann Rheum Dis 2007;66:293–301.

4 - José A. P. Da Silva, Karen-Lisbeth Faarvang, Klaus Bandilla and Anthony D Woolf on behalf of the UEMS Section and Board of Rheumatology.
UEMS charter on training of rheumatologists in Europe. Ann Rheum Dis 2008; 67: 555-558

5 - http://www.uems-rheumatology.net/

UEMS - Union Européenne des Médecins Spécialistes
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Filipe Araújo
Hospital Ortopédico de Sant’Ana, SCML

Fazer uma reflexão sobre um internato de sucesso é uma tarefa simultanea-
mente complexa e ingrata. Complexa porque a definição de sucesso é tão di-
versa quanto a singularidade de cada um. Ingrata pelo risco de cair na

banalidade e nos chavões paternalistas induzidos pela posição de conforto enquanto
recém-especialista. O internato médico é um período de grande exigência, e a Reu-
matologia não é exceção. A conjugação da atividade assistencial sobrecarregada e
de atividades de natureza científica e formativa, feitas quase sempre em horário pes-
soal, coloca à prova o espírito de sacrifício do interno. No entanto, e olhando retros-
pectivamente, posso afirmar que o desenlace compensa a sinuosidade do trajeto.
Aqui ficam algumas ideias que refletem uma perspectiva meramente pessoal mas
que poderão ser úteis na vossa caminhada.

O planeamento e a organização do internato são basilares e devem ser estabelecidos
numa fase precoce em conjunto com o Orientador de Formação e o Diretor de Ser-
viço. As áreas de interesse e os objectivos a atingir, tanto clínicos como científicos,
devem ser debatidos e negociados para corresponderem às expectativas de ambas
as partes. A escolha dos estágios opcionais, mais à frente, deve também ser bem
ponderada. É naturalmente importante que se escolha uma área de interesse, mas
sobretudo que nos valorize e que nos torne uma mais-valia para o Serviço a que
pertencemos no internato ou a outro a que pertenceremos no futuro. 

Devemos ser minuciosos e rigorosos na avaliação do doente reumático. A Reumato-
logia é uma área com características anamnésicas e semiológicas específicas, que
faz uso de instrumentos diagnósticos e terapêuticos muito próprios e que constan-
temente evolui, pelo que temos obrigação de oferecer ao nosso doente o estado da
arte em cuidados reumatológicos. Numa altura em que a fisiopatologia, a imunologia
e a biologia molecular ganham papel de destaque, não devemos descurar o compo-
nente técnico. Procedimentos articulares e peri-articulares, análise de líquido sino-
vial, capilaroscopia, biópsias e ecografia músculo-esquelética são fundamentais para
qualidade dos cuidados prestados, além de elemento diferenciador da especialidade. 

A participação ativa nos eventos internacionais mas, sobretudo, nos nacionais, ga-
rante o sucesso das iniciativas e representa uma oportunidade de enriquecimento
curricular e de conhecermos e nos darmos a conhecer aos nossos colegas. A Reu-
matologia Portuguesa tem vários projetos integradores em curso, nos quais nos po-
demos também envolver.

Um internato de sucesso
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Numa nota um pouco mais pessoal: respeitar e aprender com a experiência dos mais velhos; trabalhar em
equipa com médicos, enfermeiros e terapeutas; e, não esquecer, ser solidário com os outros internos, de
cuja colaboração e interajuda temos muito a ganhar.

O sucesso do internato depende de um sem número de variáveis, muitas das quais estão fora do nosso
controlo. Não obstante, o sucesso é quase garantido se, como até aqui, dedicarmos a cada tarefa o nosso
máximo empenho e perseverarmos nos nossos objectivos. E se, claro, tivermos aquela pontinha de sorte.  

Um excelente internato e sejam felizes! •

Um internato de sucesso
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Unidade local de saúde do Alto Minho – Unidade de Ponte de Lima
1º ano – Joana Ramos Rodrigues
2º ano – Joana Silva
3º ano – Daniela Faria (Sérgio Alcino)
4º ano – Joana Sousa Neves (Filipa Teixeira)
5º ano – Marcos Sequeira (José António Costa)

Centro Hospitalar de S. João
1º ano – Sara Ganhão
2º ano – Raquel Miriam (Sofia Pimenta)
3º ano – Teresa Martins da Rocha (Alexandra Bernardo)
4º ano – Francisca Santos (Iva Brito) 
5º ano – Rita Fonseca (Eva Mariz)
5º ano – Diana Gonçalves (vaga protocolada com o Centro Hospitalar 

de Trás-os-Montes e Alto Douro, Miguel Bernardes)

Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho
2º ano – Miguel Guerra
3º ano – Pedro Lameira (Patrícia Pinto)

Centro Hospitalar do Baixo Vouga – Polo de Aveiro
3º ano – Ana Filipa Águeda (Inês Cunha)
4º ano – Tiago Meirinhos (Catarina Ambrósio)
5º ano – Filipa Farinha (Inês Cunha)

Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra
1º ano – Mariana Isabel Luís (Tânia Santiago)
1º ano – Ana Luísa Brites (Mariana Santiago)
2º ano – Flávio Costa (Margarida Coutinho)
2º ano – João Pedro Freitas (João Rovisco)
3º ano – Mary Lucy Marques (Sara Serra)
3º ano – Diogo Jesus (Dr. Luís Inês)
4º ano – Gisela Eugénio (Cátia Duarte)
4º ano – Alexandra Daniel (Sara Serra)
5º ano – Carlos Costa (Jorge Silva)
5º ano – Pedro Carvalho (vaga protocolada com Centro Hospitalar do Algarve, 

Maria João Salvador)
5º ano – Marília Rodrigues (Dr. Luís Inês)

Lista de internos de formação específica 
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Centro Hospitalar Tondela/Viseu
3º ano – Maria Inês Seixas (Maura Couto)
4º ano – Nádia Martins (Maura Couto)

Centro Hospitalar Lisboa Norte
1º ano – Sofia Barreira (Carla Maceira)
1º ano – Rita Machado (Susana Capela)
2º ano – Joana Dinis (Filipa Ramos) 
2º ano – Ana Valido (Maria João Saavedra) 
3º ano – Vítor Teixeira (Fernando Saraiva)
3º ano – Pedro Ribeiro (Elsa Sousa)
4º ano – Nikita Khmelinskii (Carlos Miranda Rosa)
4º ano – Rui Pedro Teixeira (Joaquim Pereira)
5º ano – Vasco Romão (Carlos Miranda Rosa)
5º ano – Maria João Gonçalves (Joaquim Pereira)
5º ano – Alice Castro (Catarina Resende)

Centro Hospitalar Lisboa Ocidental
1º ano – José Marona
2º ano – Carina Lopes (Margarida Mateus)
3º ano – João Lagoas Gomes (Manuela Costa)
3º ano – Tiago Costa (Sandra Falcão)
4º ano – Sofia Serra (Walter Castelão)
4º ano – Teresa Pedrosa (Paula Araújo)

Instituto Português de Reumatologia
1º ano – Nathalie Madeira (Luís Cunha Miranda)
5º ano – Susana Fernandes (Dra Candida Silva)
5º ano – Joana Borges (Dr. Rui Leitão)

Hospital Garcia de Orta
2º ano – Ana Catarina Duarte
4º ano – Lídia Teixeira (vaga protocolada com Hospital Central do Funchal, Filipe Vinagre)
5º ano – Sandra Sousa (Pedro Gonçalves)

Lista de internos de formação específica em Reumatologia 
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1800-033 Lisboa
info@spreumatologia.pt
www.spreumatologia.pt


