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Anamnesis - O manual prático “Patologia 
Músculo-Esquelética para Médicos de Família” 
consubstancia o culminar de um projeto inova-
dor de formação para internos de Medicina 
Geral e Familiar, iniciado em 2015. Pode fazer-
nos um resumo desse projeto?

Dr. Rui Vaz - Tudo principiou com a conceção, 
organização e realização de um ciclo de tertú-
lias sobre patologia músculo-esquelética no 
Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães, 
onde trabalho desde 2013. O Hospital Senhora 
da Oliveira é um hospital formador de internos 
de Medicina Geral e Familiar e, a breve trecho, 

apercebi-me de que os 
internos dessa especiali-
dade que passavam pelo 
nosso serviço (de Medici-
na Física e de Reabilita-
ção) tinham um défice de 
formação relativamente à 
abordagem diagnóstica e 
terapêutica dos doentes 
com patologia músculo-
esquelética, com poten-
cial impacto negativo na 
referenciação destes do-
entes e na articulação de 
cuidados. No início de 
2015, e em conversa com 
uma colega de Medicina 
Geral e Familiar sobre es-
se défice, surgiu a ideia 
de organizarmos um ciclo 

de tertúlias, com uma forte componente práti-
ca, dirigidas especificamente à patologia mús-
culo-esquelética de que sou o responsável da 
consulta no Serviço. Escolhemos os temas e 
dividimo-los por seis tertúlias, sendo três dedi-
cadas ao membro superior e outras três ao 
membro inferior. 

Anamnesis - Essas tertúlias não foram prele-
ções ou conferências. Qual foi o formato de 
formação adotado, como foi feita a sua coorde-
nação e quando decorreram as sessões?

Dr. Rui Vaz - O nosso conceito base era de que 
as tertúlias fossem, de facto, sessões teórico-

práticas centradas na patologia músculo-es-
quelética mais prevalente nas consultas de 
Medicina Geral e Familiar. Mas, sessões teóri-
co-práticas onde os internos de Medicina Geral 
e Familiar pudessem não só atualizar e melho-
rar os seus conhecimentos teóricos e práticos, 
mas também discutir com os internos de Medi-
cina Física e de Reabilitação e de Ortopedia as 
suas dúvidas na abordagem deste tipo de pa-
tologia.
De acordo com esse objetivo, as tertúlias ti-
nham uma duração de três horas cada, dividi-
das numa hora e meia de exposição teórica – 
feita sempre por um interno de Medicina Física 
e de Reabilitação e um interno de Ortopedia 
(com exceção de uma única tertúlia em que o 
representante da Ortopedia foi um especialista 
e não um interno da especialidade) – seguida 
de uma parte prática, dedicada ao exame físi-
co, em que os próprios internos de Medicina 
Geral e Familiar serviam de “manequins” para 
ilustrar e praticar as diversas manobras e testes 
específicos. Foi esta componente prática, bem 
como a possibilidade de discutirem as suas dú-
vidas e dificuldades na abordagem diagnóstica, 
terapêutica e referenciação dos doentes com 
patologia músculo-esquelética com os internos 
de Medicina Física e de Reabilitação e de Orto-
pedia, que mais agradou aos internos de Medi-
cina Geral e Familiar. 
A coordenação geral das tertúlias esteve a meu 
cargo, sendo que os internos de Ortopedia fo-
ram coordenados pelo responsável de forma-
ção da Ortopedia e os internos de Medicina 
Física e de Reabilitação por mim, dado que sou 
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o responsável de formação da Medicina Física 
e de Reabilitação. As tertúlias decorreram em 
Março, Abril, Maio, Setembro, Outubro e No-
vembro de 2015 e, em Dezembro de 2015, foi 
efetuada uma sétima tertúlia para revisão das 
tertúlias anteriores.

Anamnesis - Para este projeto das tertúlias te-
ve o apoio da sua instituição hospitalar? A nível 
operacional quais as principais dificuldades 
que encontrou na sua execução prática?

Dr. Rui Vaz - Tive total apoio da minha institui-
ção para o projeto das tertúlias. O Presidente 
do Conselho de Administração (do Hospital 
Senhora da Oliveira), Dr. Delfim Rodrigues pri-
vilegia a formação de médicos, quer especialis-
tas, quer internos, e de enfermeiros e a sua 
Diretora Clínica, Professora Doutora Maria Jo-
sé Costeira, que leciona na Escola de Medicina  
da Universidade do Minho, é também muito 
vocacionada para a formação. Ambos acharam 
as tertúlias um projeto de formação muito in-
teressante e deram logo o seu aval ao mesmo. 
A Diretora do meu Serviço, Dra. Bárbara Morei-
ra da Cruz, também deu todo o apoio ao proje-
to, que envolveu todos os internos do Serviço. 
As tertúlias decorreram num espaço de forma-
ção do hospital, cedido para o efeito.
A maior dificuldade que tive a operacionalizar 
o projeto foi coordenar internos de três espe-
cialidades: Medicina Geral e Familiar, Medicina 
Física e de Reabilitação e Ortopedia. Um pouco 
mais trabalhosa, mas não difícil, foi a coorde-
nação com a Ortopedia, porque se trata de 
outro Serviço do nosso hospital. O mais com-
plicado foi mesmo a coordenação com a Medi-
cina Geral e Familiar porque se tratava de mais 
de vinte internos de diferentes USFs do ACeS 
do Alto Ave (por exemplo, de Cabeceira de Bas-
tos, Taipas, Briteiros, Fafe, Guimarães, e até ti-
vemos um colega de Famalicão) todos eles em 
fases diferentes da sua especialização (internos 
do 1º, 2º e 3º anos). Mas, com muito trabalho, 
recorrendo intensivamente ao correio eletróni-
co e a algumas reuniões parcelares consegui-
mos levar o projeto a bom porto!

Anamnesis - Como foi a adesão ao projeto das 

tertúlias por parte dos internos de Medicina 
Geral e Familiar do ACeS do Alto Ave? 

Dr. Rui Vaz - Desde o início do projeto que 
houve logo uma grande aceitação e adesão por 
parte dos internos de Medicina Geral e Familiar 
do ACeS do Alto Ave, de tal forma que a quota 
de inscrições prevista para as tertúlias ficou lo-
go preenchida no primeiro dia em que foram 
abertas. Depois, também vários internos de 
Medicina Geral e Familiar, para lá dos inscritos, 
pediram para assistir, pelo menos, a algumas 
das tertúlias, mas decidimos não permitir essa 
assistência, porque isso transformaria sessões 
eminentemente teórico-práticas em seminá-
rios, o que desvirtuaria o projeto inicial. Os in-
ternos de Medicina Geral e Familiar participan-
tes apreciaram muito o facto de as tertúlias não 
serem apenas meras exposições teóricas, mas 
incluírem uma importante vertente prática de 
exame físico e facilitarem uma interação direta 
com os internos de Medicina Física e de Reabi-
litação e de Ortopedia para esclarecer dúvidas 
e dificuldades.

Anamnesis - Como surgiu, a partir das tertú-
lias, o livro “Patologia Músculo-Esquelética pa-
ra Médicos de Família”?

Dr. Rui Vaz - No final deste ciclo de tertúlias, e 
dado o grande sucesso destas, pensei porque 
não elaborarmos um manual prático de patolo-
gia músculo-esquelética para utilização na con-
sulta de Medicina Geral e Familiar. Com esse 
objetivo, e também de forma a que todos os 
participantes nas tertúlias, à data ainda a traba-
lhar no ACeS do Alto Ave, pudessem dar a sua 
contribuição, incluímos mais alguns temas, não 
tratados nas tertúlias, o que deu origem aos 
treze capítulos do livro, cuja edição foi patroci-
nada pela Tecnifar, empresa do Grupo 4H. 
A ideia era que os capítulos do livro fossem or-
ganizados e escritos pelos internos de Medicina 
Geral e Familiar, porque este manual destina-se 
a esta especialidade e pretende, sobretudo, res-
ponder às dificuldades teóricas e práticas na 
área da patologia músculo-esquelética deteta-
das nas tertúlias. As indicações da bibliografia a 
consultar para elaboração dos capítulos foram 

feitas pelos internos de Medicina Física e de Re-
abilitação e de Ortopedia, que efetuaram tam-
bém a revisão final dos mesmos.

Anamnesis - Voltando às tertúlias, que impac-
to positivo vão ter na articulação entre Cuida-
dos Primários e Cuidados Hospitalares, na área 
da patologia músculo-esquelética, na região do 
Alto Ave?

Dr. Rui Vaz - As tertúlias contribuíram para 
criar uma ligação mais próxima entre a Medici-
na Geral e Familiar, a Medicina Física e de Rea-
bilitação e a Ortopedia, na região do Alto Ave. 
Essa ligação, o conhecimento mútuo de méto-
dos de trabalho e a discussão de dúvidas e di-
ficuldades veio facilitar uma interligação mais 
estreita entre cuidados de saúde primários e 
cuidados hospitalares, na área da patologia 
músculo-esquelética, de que resultarão certa-
mente melhorias na prestação de cuidados aos 
doentes. Por exemplo, vai diminuir o número 
de referenciações mal feitas, porque os inter-
nos de Medicina Geral e Familiar participantes 
nas tertúlias vão conseguir resolver mais casos 
simples, que não conseguiam resolver antes, e 
que assim não necessitarão de ser referencia-
dos, e vão também conseguir referenciar em 
tempo oportuno os casos que têm realmente 
de ser referenciados. Antes, referenciavam 
quase toda essa patologia, e muitas vezes em 
tempo inoportuno; com esta formação especí-
fica referenciarão apenas a patologia músculo-
esquelética que não podem resolver e em tem-
po oportuno.

Anamnesis - Dado o sucesso do primeiro ciclo 
de tertúlias, está já previsto realizar um novo 
ciclo?

Dr. Rui Vaz - Ainda este ano iremos efetuar um 
novo ciclo de tertúlias, também com as sessões 
a decorrer no nosso Hospital, mas num forma-
to de regime intensivo, ocupando 2 ou 3 dias 
seguidos e com uma duração total de 30 ho-
ras. 
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