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Entrevista SPDMov - Setembro de 2021 

Entrevista ao Prof. Dr. Rui Vaz – Médico Neurocirurgião e Diretor do Serviço de Neurocirurgia do CHUSJ. 
 

 

 

O interesse pela medicina teve origem em que momento? 

Mesmo não tendo qualquer familiar ou amigo da família médico, a minha vontade de seguir medicina vem, tanto 

quanto me lembro, do início da adolescência, com a decisão a tornar-se definitiva quando aos 16 anos tive que 

optar para o então 3º Ciclo do Liceu. Desde aí, o meu interesse pela medicina foi progressivamente aumentando.  

 

É diretor do serviço de Neurocirurgia do CHUSJ, no Porto. Como é ser diretor deste serviço? 

É antes de mais dirigir uma equipa de amigos. As contrariedades pessoais e profissionais decorrentes do cargo são 

claramente suplantadas pelos resultados que se conseguem obter quer na qualidade dos cuidados prestados aos 

doentes, quer na realização e satisfação dos profissionais. A direção do Serviço aumenta a capacidade de planear 

e organizar um processo de melhoria contínua. 

 

Foi o Presidente da Sociedade Portuguesa de Neurocirurgia. O que destaca deste tempo entre 1998 e o ano 2000? 

Quatro pontos essenciais: 

• Deixar pronto o livro sobre a História da Neurocirurgia em Portugal; 

• A criação da Sociedade de Neurocirurgia dos Países de Língua Portuguesa; 

• A aquisição da sede da Sociedade; 

• Conseguir trazer para Lisboa o Congresso Europeu. 

 

Aplica em Portugal a técnica da estimulação cerebral profunda desde 2002, coordenando desde então um grupo 

com grande experiência acumulada nesta cirurgia. Volvidos 19 anos, que balanço pode fazer? 

Um balanço muitíssimo positivo e acho mesmo que foi talvez o que de mais importante fiz na minha carreira 

profissional. Inovamos ao introduzir esta técnica em Portugal, colaboramos para que ela se alargasse a outros 

centros nacionais, alargamos indicações, acompanhamos todas as evoluções técnicas ocorridas e conseguimos 

aumentar progressivamente o número de doentes tratados. Temos a satisfação que também resultou deste 

esforço que mais de 1000 portuguesas com patologias diversas tenham tido possibilidade de ser tratados e ter 

uma qualidade de vida melhorada. 
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Fez parte da Direção do Colégio da Especialidade de Ordem dos Médicos entre 2015 - 2018. Que experiências lhe 

trouxe esta representação? 

Depois de integrar varias Direções do Colégio da Especialidade de Neurocirurgia durante mais de 10 anos, assumi 

a Presidência da Direção 2015-2018 permitindo-me dar um contributo adicional para o planeamento e 

desenvolvimento da Neurocirurgia, aqui num contexto nacional. 

 

É autor de múltiplos trabalhos científicos publicados e de múltiplas intervenções e diversas publicações na área 

da difusão do conhecimento. Que áreas específicas se foca mais na sua investigação? 

Após o meu Doutoramento sobre edema cerebral, as teses de doutoramento que orientei investigaram a cirurgia 

vascular cerebral, a traumatologia crânio encefálica pediátrica, a hidrocefalia e a cirurgia da coluna. Os livros que 

publiquei traduzindo a investigação clínica efetuada dirigiram-se essencialmente às doenças do movimento, à 

traumatologia crânio encefálica e à patologia da coluna vertebral. Nesta difusão de conhecimento tive a 

preocupação constante com a formação pós graduada de médicos, com informação útil para doentes e familiares 

e com a relação com associações de amigos. 

 

Editou o livro “DBS: do tratamento da doença de Parkinson a uma nova visão do funcionamento do cérebro”. O 

que nos pode dizer sobre esta obra? 

Foi com o resumo da atividade até então desenvolvida e do que pensávamos sobre o desenvolvimento futuro da 

técnica que concorremos ao Prémio Bial de Medicina Clínica. Num ano em que foi decidido atribuir em vez do 

prémio duas menções honrosas, uma delas foi-nos atribuída tendo a Bial decidido depois publicar o trabalho na 

forma de livro para distribuição nacional aos profissionais.  

 

A pandemia do Covid-19 tem criado problemas generalizados. Nesta área quais são os maiores complicações 

associadas à DBS? 

A pandemia com as decorrentes limitações em termos de tempos cirúrgicos e de recursos obrigou-nos 

transitoriamente a ter que limitar o número de doentes tratados com o consequente agravamento clínico de 

algumas situações. 
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Com todo este trabalho, nos tempos livres o que gosta de fazer? 

Essencialmente de desfrutar a família (tenho 3 filhos e 6 netos), viajar (sempre que possível com a família) e 

praticar desporto. 

 

A SPDMov tem realizado um trabalho consistente na procura de soluções para esta área. Tem feito bons 

“movimentos” porque… 

Porque conhece bem não só a patologia a que se dedica mas também a realidade nacional; 

Porque faz um trabalho de muita proximidade com médicos, doentes, cuidadores e associações; 

Porque utiliza uma relação completamente adequada com a indústria; 

Porque tem para tudo isto uma organização muito consistente. 
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