
O dia inaugural do 39.º Congresso Nacional 
de Ortopedia e Traumatologia teve como 
dois dos pontos altos a sessão de abertura 
(1) e a do Tema do Congresso (3), sobre 
o impacto dos traumatismos músculo-
esqueléticos resultantes da sinistralidade 
rodoviária, com a apresentação, em 
primeira mão, dos resultados de um 
estudo epidemiológico realizado com o 
patrocínio da Sociedade Portuguesa de 
Ortopedia e Traumatologia (SPOT). O 
programa prossegue hoje, com destaque 
para a Mesa-redonda do Congresso (4), 
na qual serão divulgados os resultados 
preliminares do «Estudo comparativo 
de fraturas toracolombares – cirurgia 
aberta versus minimamente invasiva», 
que servirá de ponto de partida para uma 
discussão de casos clínicos com um painel 
de especialistas europeus. Amanhã, uma 
das sessões de maior relevo será o Fórum 
da European Federation of National 
Associations of Orthopaedics – EFORT (2), 
dedicado aos dilemas que permanecem 
por esclarecer na área das entorses e 
da instabilidade do tornozelo, desde o 
diagnóstico ao tratamento. 

Ênfase nos traumatismos 
dos acidentes de  
viação e nas fraturas  
toracolombares 1
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próximos anos, que antevemos de confirmação 
desta tendência crescente da vitalidade cientí-
fica da nossa comunidade ortopédica. Esperamos 
que disfrutem do 39.º Congresso Nacional de  
Ortopedia e Traumatologia, o que constitui um 
motivo de satisfação para a direção da SPOT.  

José Guimarães Consciência
Presidente da SPOT 

vitalidade científica da Ortopedia nacional, que 
se comprova pela submissão de cerca de cinco 
centenas de trabalhos a este 39.º Congresso, não 
obstante terem-se realizado em Portugal, durante 
o ano de 2019, diversos congressos e reuniões, 
incluindo até o congresso anual da nossa federação 
europeia, a EFORT. 

Do programa científico do 39.º Congresso  
Nacional de Ortopedia e Traumatologia, gostaría-
mos de salientar a apresentação dos primeiros 
dois estudos nacionais com chancela da SPOT, um 
de epidemiologia e outro de investigação clínica, 
que procuraram unir os nossos sócios em torno 
do objetivo comum de incrementar a investiga-
ção científica ortopédica e desenvolver linhas de 
produção e publicação conjunta. Nestes trabalhos, 
participaram todos os centros que nos manifes-
taram o seu interesse no projeto, mas esperamos, 
futuramente, contar com a colaboração dos que 
entenderam não ter sido ainda oportuno partici-
par, que incluiremos com satisfação em próximos 
projetos, assim esta aposta floresça.

O programa deste ano vai muito para além do 
Tema e da Mesa-redonda, e recomendamos que 
assistam também às sessões da EFORT, das so-
ciedades congéneres convidadas, bem como das 
nossas sociedades afiliadas, secções e grupos de 
estudo. Todos estes são slots aliciantes, que con-
sideramos justificarem uma participação e uma 
presença expressivas no Centro de Congressos 
de Troia.

A SPOT e os seus sócios estão de parabéns por 
tudo o que foi feito até ao momento, mas também 
pelo muito que certamente se irá realizar nos 

O ciclo anual de reuniões disponibilizadas 
atualmente no nosso país é variado e 
pluridisciplinar. Por outro lado, a qua-
lidade e a quantidade da oferta em 

todas as áreas da nossa especialidade têm vindo 
a aumentar paulatinamente, acompanhando a evo-
lução natural de um conhecimento ortopédico que 
todos reconhecem ser iminentemente tecnológico.  
No entanto, não se deteta um aumento semelhante 
no conjunto dos destinatários dessa oferta forma-
tiva, o que fundamenta uma relativa apreensão 
face à capacidade do nosso meio profissional 
poder assimilar, sem convulsões, essa variedade 
da oferta disponibilizada.

Curiosamente, o incremento que agora referi-
mos decorre de uma ação conjunta de diversos se-
tores do nosso universo profissional: dos serviços 
de ortopedia públicos, privados e público-privados 
mais empenhados nestas ações formativas; das 
universidades, que se manifestam cada vez mais 
interessadas em alargar o seu portefólio nesta 
área; da indústria farmacêutica e de equipamentos, 
que não duvida da relevância bilateral e crucial das 
atividades formativas; e das próprias sociedades 
científicas, que se veem como bastiões da quali-
dade da formação dos seus sócios.

Contudo, nem todos olharão apenas para o lado 
positivo desta situação, sendo que muitos poderão 
considerar que esta proliferação de eventos cada 
vez mais dirigidos a audiências de subespeciali-
dade, de algum modo, poderá minimizar o papel 
que o Congresso Nacional de Ortopedia e Trau-
matologia tem vindo a assumir. Neste contexto, 
a direção da SPOT congratula-se com a saudável 

Congresso confirma vigor científico da 
Ortopedia em Portugal 
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A reunião organizada ontem pela Secção para o Estudo da Patologia 
do Joelho (SEPJ) foi constituída por duas partes. «Um pouco mais 

técnica», como a designa o Dr. Manuel Vieira da Silva, coordenador desta 
Secção da SPOT e ortopedista no Trofa Saúde Hospital, a primeira ses-
são versou sobre a revisão da prótese do joelho, com «palestrantes de 
referência» nesta área. As cinco comunicações analisaram a anatomia 
e as abordagens cirúrgicas em casos complexos (Dr. João Lourenço, do 
Hospital da Senhora da Oliveira, em Guimarães), as etapas mais impor-
tantes da programação da cirurgia de revisão (Prof. João Gamelas, do 
Hospital Lusíadas Lisboa), a definição da interlinha articular do joelho  
(Dr. João Pedro Oliveira, do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra), 
e os defeitos ósseos (Dr. Luís Amaral, do Centro Hospitalar Universitário 
de Lisboa Central/Hospital Curry Cabral). A estas preleções, seguiu-se 
um período de debate de casos clínicos que fechou a primeira parte, cuja 
moderação foi assegurada pelo Dr. Paulo Oliveira, do Centro Hospitalar 
Universitário de São João, no Porto, e pelo Dr. Ricardo Varatojo, do Hospital 
CUF Descobertas, em Lisboa. 

A segunda sessão, dedicada às fraturas periprotésicas do joelho, arrancou 
com a preleção do Dr. Manuel Vieira da Silva, que sintetizou a epidemiologia 
e os fatores de risco destas fraturas na atualidade. «Trata-se de um pro-
blema em ascensão, por um lado, devido ao número crescente de próteses 
colocadas e, por outro lado, devido ao envelhecimento progressivo da po-
pulação com a inerente redução da qualidade óssea, que aumenta o risco de 
queda. Por esses motivos, a sua resolução é um desafio para o ortopedista, 
quer pelo tratamento da fratura em si, quer pelo tratamento do doente 
como um todo, que, muitas vezes, apresenta múltiplas comorbilidades e 

exige uma colaboração multidisciplinar», defende o coordenador da SEPJ. 
Seguiram-se as intervenções do Dr. Joaquim Lebre (Centro Hospitalar de 
Vila Nova de Gaia/Espinho), sobre as fraturas periprotésicas do fémur; do 
Dr. Pedro Pessoa (Hospital Ortopédico de Sant'iago do Outão, em Setúbal), 
sobre as fraturas periprotésicas da tíbia; e do Dr. Paulo Oliveira, a respeito 
das fraturas periprotésicas da rótula. Moderada pelo Dr. Paulo Oliveira 
e pelo Dr. Mário Vale (Hospital CUF Descobertas), esta sessão também 
encerrou com a discussão de casos clínicos. 

Dr. Mário Vale (moderador), Dr. Joaquim Lebre, Dr. Luís Branco Amaral, Dr. Pedro Pessoa, Dr. Paulo Oliveira, 
Dr. Ricardo Varatojo, Prof. Ricardo Sousa, Dr. João Lourenço, Prof. João Gamelas e Dr. Manuel Vieira da Silva 
(moderador) – da esq. para a dta. 

Revisão das próteses e fraturas  
periprotésicas do joelho

A Secção para o Estudo da Patologia do Punho e Mão (SEPPM) da SPOT 
escolheu o tratamento da rizartrose para dinamizar a sua sessão, 

que decorreu ontem. Durante 90 minutos, cinco oradores exploraram as 
potencialidades de diferentes técnicas cirúrgicas para resolução desta 
patologia que é muito frequente, está associada ao uso que se faz da mão, 
mas que gera ainda bastante controvérsia. «Estão definidas as razões da 
necessidade de tratar e as abordagens de cada técnica, mas, surpreen-
dentemente, não existem critérios absolutamente rigorosos quanto à 
forma de tratamento mais correta para cada caso de rizartrose», explica 
a Dr.ª Carla Ricardo Nunes, coordenadora da SEPPM.

Depois de a Dr.ª Tânia Freitas, do Trofa Saúde Hospital, discorrer sobre 
a problemática da rizartrose, as respostas cirúrgicas para os graus II e 
III desta patologia foram analisadas pelo Dr. José Alexandre Marques 
(Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra), que se centrou na artros-
copia, e pelo Dr. José Manuel Teixeira (Hospital da Luz Arrábida, em Vila 
Nova de Gaia), que abordou a artroplastia. No que concerne às opções 
para tratar as fases mais avançadas deste tipo de artrose, nos graus III 
a IV, o Dr. Vítor Vidinha (Centro Hospitalar Universitário de São João, no 
Porto) falou sobre a ligamentoplastia e a Dr.ª Filipa Silva (Hospital CUF 
Descobertas, em Lisboa) sobre o mini tight-rope. 

Segundo Carla Ricardo Nunes, que também coordena a Unidade de 
Punho e Mão do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Centro Hos-
pitalar de Lisboa Ocidental/Hospital de São Francisco Xavier, a opção de 
tratamento mais clássica é a trapezectomia com suspensão ligamentar. 
Contudo, «as novas técnicas cirúrgicas, como o mini tight-rope, um sistema 
de cabo e botão que elimina a necessidade de usar um tendão, também 
têm demonstrado eficácia», frisa a ortopedista. Por isso, o objetivo desta 
sessão foi «confrontar casos, na certeza de que nem todas as técnicas 
são igualmente interessantes em todas as fases da rizartrose». 

A sessão da SEPPM sustentou-se num modelo cross-fire, com «espe-
cialistas de grande experiência em cada uma das técnicas cirúrgicas» a 
defenderem os motivos pelos quais julgam que determinado procedimento 
é preferível a outros para certas situações. Para promover a discussão, 
no final, foram apresentados casos clínicos de doentes operados com 
cada uma das técnicas referidas na sessão, mas que poderiam ter sido 
tratados com outro procedimento. 

Dr. José Alexandre Marques, Dr. José Manuel Teixeira, Dr. Pedro Matos (moderador), Dr.ª Carla Ricardo Nunes 
(moderadora), Dr. Luís Rodrigues (moderador), Dr.ª Filipa Silva, Dr.ª Tânia Freitas e Dr. Vítor Vidinha

Rizartrose: várias técnicas cirúrgicas, 
múltiplas dúvidas
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A segurança rodoviária das crianças e dos ado-
lescentes foi o tema orientador da reunião da 

Sociedade Portuguesa de Ortopedia Pediátrica 
(SPOP), que arrancou com a introdução do seu presi-
dente, o Dr. Delfin Tavares, responsável pela Unidade 
de Ortopedia Infantil do Centro Hospitalar Univer-
sitário de Lisboa Central/Hospital Dona Estefânia, 
que resumiu o panorama nacional do trauma infantil 
associado aos acidentes de viação e apresentou 
os palestrantes. Logo a seguir, tomou a palavra a 
 Dr.ª Helena Sacadura Botte, técnica de segurança na 
Associação para a Promoção da Segurança Infantil 
(APSI), que versou sobre a segurança rodoviária 
em crianças e adolescentes. Esta representante 
da APSI, entidade que está na dianteira da investi-
gação do transporte de crianças com necessidades 
especiais, apresentou a estatística atual e o ponto 
de situação no nosso país, para depois destacar as 
medidas de prevenção do trauma decorrente dos 
acidentes de viação na idade pediátrica. Seguiu-se a 
apresentação de um trabalho sobre a epidemiologia 
da mortalidade infantil rodoviária nos últimos oito 
anos, pela Dr.ª Ana Ferrão, ortopedista no Centro 
Hospitalar Universitário de Lisboa Central/Hospital 
de Dona Estefânia. «Trata-se de um estudo retros-
petivo, com dados de 2011 a 2018, que foi coordenado 

pelo Prof. Jorge Mineiro [diretor a Unidade de Or-
topedia e Traumatologia do Hospital CUF Desco-
bertas, em Lisboa] e realizado em colaboração com 
a Delegação Sul do Instituto Nacional de Medicina 
Legal e Ciências Forenses», afirma Delfin Tavares. 

Transmitir as guidelines da abordagem da criança 
politraumatizada em ambiente hospitalar foi o pro-
pósito da preleção seguinte, da Dr.ª Graça Lopes 
(Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte/ 
/Hospital de Santa Maria), que se baseou na 
apresentação de casos clínicos. Já a análise mais 

concreta da traumatologia da coluna infantil fi-
cou a cargo do Dr. Tah Pu Ling (Centro Hospitalar 
e Universitário de Coimbra/Hospital Pediátrico), 
que destacou a incidência do trauma da coluna 
vertebral em idade pediátrica, os tipos de trauma 
e as sequelas mais frequentes, e os métodos de 
tratamento. A derradeira comunicação coube à   
Dr.ª Joana Teixeira (Hospital Beatriz Ângelo, em Lou-
res), que abordou um tema especialmente atual: 
as particularidades dos acidentes com trotinetes, 
skates e hoverboards. 

Dr. João Campagnolo, Dr. Tah Pu Ling, Dr. António Estanqueiro Guarda (moderador), Dr. Defin Tavares, Dr. Jorge Seabra (moderador), Dr.ª Joana Teixeira,  
Dr.ª Helena Sacadura Botte, Dr.ª Graça Lopes e Dr. Jorge Coutinho (moderador)

Traumatologia infantil em contexto de 
sinistralidade rodoviária
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Impacto das lesões músculo-esqueléticas
resultantes da sinistralidade rodoviária

Para esmiuçar o Tema deste 39.º Congresso Nacional – «Impacto dos traumatismos músculo-esqueléticos resultantes de 
acidentes de viação» –, especialistas de diferentes áreas falaram sobre a assistência aos doentes dentro e fora dos hospitais, as 
particularidades dos acidentes com motociclos e dos doentes politraumatizados, o que se pode retirar dos avanços de segurança 
em alta competição para as estradas do dia-a-dia, e o enquadramento médico-legal das lesões físicas e morais resultantes dos 
acidentes de viação. O mote desta sessão decorrida ontem foi a apresentação, em primeira mão, dos resultados de um estudo 
epidemiológico sobre traumatismos músculo-esqueléticos decorrentes da sinistralidade rodoviária em Portugal, que foi 
conduzido pelo Dr. Rui Pinto, com o patrocínio da SPOT e a colaboração da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

A alta taxa de sinistralidade rodoviária 
registada em Portugal é um indicador 
que «interessa a todos os ortopedis-

tas», como nota o Prof. Nuno Neves, orto-
pedista no Centro Hospitalar Universitário 
de São João (CHUSJ), no Porto, que, depois 
de introduzir os objetivos da sessão, apre-
sentou, em primeira mão, os resultados do 
estudo «Impacto dos traumatismos músculo-
-esqueléticos resultantes de acidentes de via-
ção». Avaliando a evolução e a distribuição 
geográfica destas lesões através dos dados 
disponibilizados pela Administração Central 
do Sistema de Saúde, entre 2000 e 2015, este 
estudo patrocinado pela SPOT registou «uma 
baixa consistente do número de doentes com 
lesões músculo-esqueléticas resultantes de 
acidentes de viação e assistidos nos hospitais 

portugueses até 2012, por contraponto a um 
discreto aumento a partir desse ano até 
2015, particularmente das lesões da bacia e 
da coluna». Recorrendo também aos dados 
mais recentes da Autoridade Nacional para 
a Segurança Rodoviária, que indicam que a 
mortalidade diminuiu em 2016, mas voltou a 

Rui Alexandre Coelho

Dr.ª Isabel Carrola, Prof. Frédéric Khiami ,Dr. Nuno Diogo, Dr.ª Sofia Rocha Silva, Dr. Gonçalo Moraes Sarmento e Prof. Nuno Neves

aumentar desde então, uma das principais 
conclusões do estudo coordenado pelo Dr. Rui 
Pinto, ortopedista e diretor clínico do Hos-
pital de Santa Maria – Porto, é que, embora 
a maioria dos internamentos por lesões 
músculo-esqueléticas resultantes dos aci-
dentes de viação ocorram nos distritos mais 

«Embora a maioria dos internamentos por lesões 
músculo-esqueléticas resultantes dos acidentes 
de viação ocorram nos distritos mais populosos e 
industrializados, como Lisboa, Porto e Braga, em 
outros distritos, como Vila Real ou Coimbra, verifica-
-se uma incidência mais elevada de sinistralidade 
rodoviária.» Prof. Nuno Neves
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populosos e industrializados, como Lisboa, 
Porto e Braga, em outros distritos, como Vila 
Real ou Coimbra, verifica-se uma incidência 
mais elevada de sinistralidade rodoviária, 
sendo que uma percentagem significativa 
desses sinistrados são oriundos de outros 
distritos. «Estes dados levantam questões 
em termos de transferências de doentes e 
de necessidades que o Serviço Nacional de 
Saúde tem de acautelar, de modo a permitir 
a fluidez de doentes dentro do sistema», co-
mentou Nuno Neves. 

Em seguida, tomou a palavra o Dr. Gonçalo 
Moraes Sarmento, ortopedista no Hospital de 
Sant’Ana, na Parede, e no Hospital Lusíadas 
Lisboa, para particularizar o impacto dos trau-
matismos músculo-esqueléticos resultantes 
de acidentes com motociclos. Este orador é 
presidente da Comissão Médica da Federação 
de Motociclismo de Portugal (FMP), expert 
member dos quadros da Federação Interna-
cional de Motociclismo e diretor médico dos 
principais campeonatos do mundo de moto-
ciclos. Na sessão, foi com base nessa vasta 
experiência que apresentou «números da trau-
matologia músculo-esquelética da competição 
ao mais alto nível com motociclos». Além disso, 
também divulgou os resultados de um estudo 
estatístico inédito sobre a sisnistralidade 
rodoviária com motociclos, as suas causas 
e o impacto dos traumatismos resultantes. 
«Os resultados apontam para uma tendência 
contínua de diminuição da traumatologia por 
acidentes com motociclos, contrariamente ao 
expectável em parque de vendas, que registou 
um aumento nos últimos anos», referiu Gonçalo 
Moraes Sarmento.

Assistência pré-hospitalar e dentro 
do hospital 
O papel da emergência pré-hospitalar foi abor-
dado nesta sessão pela Dr.ª Sofia Rocha Silva, 
intensivista e coordenadora da Viatura Médica de 
Emergência e Reanimação (VMER) do CHUSJ, que 
destacou a importância da cinética do acidente, o 
seu impacto e a otimização da abordagem clínica 
pré-hospitalar, apesar da escassa informação 
existente. «Numa atividade emergente, em que 
todos os procedimentos são feitos no momento, 
é necessária uma otimização máxima dos cuida-
dos», observou a preletora. E concretizou: «De-
vemos proceder a uma terapêutica multimodal, 
garantindo imobilizações adequadas, analgesia, 
oxigenoterapia e perfusão otimizada, nunca es-
quecendo a prevenção da evolução para choques 
hemorrágicos.» Sofia Rocha Silva admitiu que «é 
difícil fazer o diagnóstico das lesões vertebrome-
dulares na rua, mas, quando tal é possível, devem 
ser tratadas precocemente, assegurando-se tam-
bém o transporte imediato da pessoa acidentada 
para um centro de referência».

A orientação do doente politraumatizado 
dentro do hospital foi analisada pelo Dr. Nuno 

«The mortality rate in relation to road 
accidents is extremely important, 

as are the functional sequelae, especially 
in developing countries. The financial 
cost of its accidents requires improving 
and strengthening technical advances in 
the car, prevention, information and the 
political will to enforce the laws that have 
proven their effectiveness. Motor sport 
is an increasingly regulated discipline 
that has made tremendous progress in 
protecting pilots and spectators. These 
advances were made possible by analyz-
ing the causes of accidents and their con-
sequences. Technological developments 
and laboratory tests improve the safety 
and performance of sports cars, and  
allow direct applications on the everyday 

car. Significant progress remains to be 
made to increase everyday safety, not 
only on the car and its driver, but also on 
the behavior of everyone and the road 
environment. Top-level sport is a kind 
of experimental laboratory so that each 
breakthrough, in terms of safety, ben-
efits everyone thanks to academic and in-
dustrial partnerships, public and private.» 
Prof. Frédéric Khiami, ortopedista no 
Hôpital Pitié-Salpêtrière/Sorbonne Uni-
versité, Paris 

Safety developments:  
from competition to 
everyday roads

«A legislação 
portuguesa ainda não 
está muito atenta aos 
danos morais colaterais, 
como acontece 
em França, mas a 
tendência é para que a 
legislação europeia, no 
geral, se aproxime do 
exemplo gaulês.» 

Dr.ª Isabel Carrola

Diogo, ortopedista no Centro Hospitalar Uni-
versitário de Lisboa Central/Hospital Curry 
Cabral, que realçou, desde logo, as «carac-
terísticas específicas e indispensáveis da  
intervenção do ortopedista, que abarca quase 
70% dos doentes admitidos por diagnóstico de 
politraumatismo». Inserida num contexto mul-
tidisciplinar, a ação otimizada do ortopedista 
«depende de um diálogo com os profissionais 
das várias especialidades, para que seja feito o 
estadiamento dos doentes, estabelecendo-se 
o momento adequado para proceder ao seu 
tratamento», descreveu o orador.  

Na sua comunicação, Nuno Diogo salientou 
ainda a importância de identificar os timings 
certos para estabilizar e tratar os doentes 
politraumatizados. «Estas lesões têm uma 
fisiopatologia própria, com períodos de infla-
mação significativa e períodos de alterações 
imunológicas facilitadoras de complicações 
infeciosas que, de certa forma, impedem a 
realização de algumas intervenções cirúrgicas. 
Portanto, os timings de intervenção não são  
indiferentes.» A necessidade de Portugal se-
guir o exemplo de Inglaterra, implementando 
uma rede de referenciação de trauma, foi outro 
dos pontos fortes da intervenção deste orador. 

Depois da preleção do Prof. Fréderic Khiami 
(ver caixa) sobre a forma como se pode trans-
ferir para a segurança rodoviária os avan-
ços técnicos e tecnológicos que têm sido 
desenvolvidos para os pilotos de competição, a  
Dr.ª Isabel Carrola, diretora da Unidade de Apoio 
Fundo de Garantia Automóvel, explicou «de que 

maneira são resolvidos os acidentes de viação 
dos quais resultam danos corporais ou morte, a 
partir do momento em que é elaborado o relató-
rio médico-legal, com a indicação das sequelas 
da vítima e os danos indemnizáveis». No entanto, 
determinadas sequelas correspondem a parâ-
metros médico-legais que, em Portugal, ainda 
não têm compensação legalmente prevista. «É o 
caso dos danos sobre a esfera sexual das vítimas 
dos acidentes de viação ou da indemnização dos 
irmãos, em caso de morte», afirmou a oradora. E 
concluiu: «A legislação portuguesa ainda não está 
muito atenta aos danos morais colaterais, como 
acontece em França, mas a tendência é para que 
a legislação europeia, no geral, se aproxime do 
exemplo gaulês.» 
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Na sessão conjunta da Secção de Trauma (ST) com a Secção de 
Estudo Médico-Legal (SEML), foi descrito e comentado o circuito 

do doente com lesão aguda resultante de acidente de viação, com 
enfoque na abordagem ortopédica. O Dr. Miguel Marta, coordenador 
da ST e ortopedista no Centro Hospitalar Universitário de São João, no 
Porto, inaugurou o leque de preleções. Guiando-se pelo mote «Bateu. 
E agora?», este orador referiu «a forma como os acidentes acontecem 
e as suas consequências». 

Prof. André Gomes, Dr. Francisco Lucas (moderadores), Dr. Miguel Marta, Dr. Carlos Durão, Dr.ª Filomena Ferreira, 
Dr.ª Ana Ferrão, Dr. Rafael Portela e Dr. Carlos Cerca 

Sinistralidade rodoviária: da lesão à reparação

Treatment of 3 and 4-part fractures 
of the upper end of the humerus is a 

challenging procedure. 0Osteosynthesis 
and hemiarthroplasty are indicated in the 
youngest patients, but in the oldest the re-
verse shoulder prosthesis, initially used for 
degenerative diseases, has proved to be 
an interesting solution. However, a num-
ber of rules must be respected to obtain 
an optimal result. The following data and 
recommendations are coming from the SO-
FCOT symposium on the use of the reverse 
shoulder prosthesis in complex upper ex-
tremity humeral fractures for 898 cases, 
119 of which were reviewed at more than 
five years. The mortality was 6% at one 

year and 20% at five years (related to ASA 
score, age, BMI, comorbidities and very dis-
placed fractures).

The approach should preferably be supe-
rolateral to deltopectoral. It allows a better 
osteosynthesis of the tuberosities and a 
better positioning of the humeral stem with 
less risk of valgus positionning. The stem 
used must be a dedicated to fractures, with a 
metaphysis without too much metal. A graft 
must be associated to promote the healing of 
the tuberosities. Retentive polyethylene in-
sert are not recommended. The glenosphere 
must be lateralized a little bit and placed 
with an inferior overhanging greater than 
4 mm. It must not have a superior tilt. 

The tuberosities must be strongly reinser-
ted. This allows for better mobility in elevation 
and rotation. This reduces the risk of humeral 
loosening and the risk of instability. To pro-
mote the consolidation of the tuberosities, in 
addition to the suture technique, which must 
be rigorous, it is recommended to immobilize 
in neutral rotation and to delay the physiothe-
rapy beyond three weeks. Lastly, the patients 
most at risk of complications or poor outcomes 
are patients over 80 years of age, ASA 3 or 
4, with cognitive impairment, cardiovascular 
disease, obesity or without healing of tubero-
sities. Caution should therefore be exercised 
in the indications for these at-risk patients.  

Reverse shoulder arthroplasty for fractures: 
tips and tricks

O
PI
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N

Prof. Luc Favard | Head of the Orthopedic Department of the University Hospital 
of Tours, France |Member of the board of the Société Française de Chirurgie 
Orthopédique et Traumatologie (SOFCOT) | Speaker at the SOFCOT Conference, 
which took place yesterday 

Seguiu-se a apresentação de três dos trabalhos que foram propos-
tos ao Congresso sobre sinistralidade rodoviária em Portugal: o do  
Dr. Rafael Portela (Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho), 
sobre as implicações médico-legais do tratamento cirúrgico das fraturas 
instáveis do anel pélvico por acidente rodoviário; o da Dr.ª Ana Ferrão 
(Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central/Hospital Curry 
Cabral), sobre os outcomes das fraturas da coluna dorsal e lombar 
após acidente de viação; e o da Dr.ª Filomena Ferreira (Unidade Local 
de Saúde do Alto Minho/Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo), 
sobre as diferenças entre os acidentes automobilísticos de competição. 
Ainda no âmbito da traumatologia, o Dr. Carlos Durão (Hospital de Vila 
Franca de Xira) conduziu uma preleção dedicada ao papel das lesões 
ortopédicas na reconstrução do que aconteceu no acidente de viação. 

Se, num primeiro momento, a Medicina atua no âmbito da reparação 
da lesão aguda, o passo seguinte, quando nada mais há a fazer em 
termos médicos, é a avaliação da lesão e a determinação das medi-
das compensatórias, na vertente médico-legal. A este propósito, o 
Dr. Carlos Cerca (Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro/ 
/Hospital São Pedro de Vila Real) explicitou as funções do perito na 
avaliação do dano corporal e o Dr. Carlos Durão voltou a intervir, desta 
vez para se deter sobre os parâmetros da avaliação dos danos pessoais 
decorrentes dos acidentes de viação.

«Numa altura em que se constata uma tendência crescente para que 
o erro médico resvale para acusações de negligência por parte dos 
doentes, é premente debater estas temáticas, colocando e respon-
dendo a questões práticas, cujo conhecimento é essencial para todos 
os ortopedistas», afirma o Dr. Francisco Lucas, coordenador da SEML 
e ortopedista no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, para 
justificar a escolha dos temas desta sessão conjunta entre a Secção 
de Trauma e a Secção de Estudo Médico-Legal. 
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Na primeira parte da reunião da Secção para o Estudo da Patologia 
da Anca (SEPA), foram debatidas as complicações perioperató-

rias da prótese total da anca (PTA) primária e da prótese de revisão.  
As preleções ficaram a cargo do Dr. António Figueiredo (Centro Hospi-
talar e Universitário de Coimbra), que abordou a fratura do acetábulo 
e a falta de fixação; do Dr. Paulo Almeida (Centro Hospitalar Universi-
tário Lisboa Norte/Hospital de Santa Maria), que falou sobre a fratura 
do fémur proximal e distal; e do Dr. Sílvio Dias (Centro Hospitalar de 
Entre o Douro e Vouga/Hospital de São Sebastião, em Santa Maria 
da Feira), que se centrou nas lesões neurológicas na PTA. O Dr. João 
Bartol Tinoco, coordenador da SEPA e ortopedista no Hospital de 
Braga, sublinha que «as complicações perioperatórias da PTA primária 
são frequentes, pelo que é preciso os ortopedistas terem essa noção 
e estarem preparados para as resolver». 

A segunda parte da reunião foi dedicada à infeção após PTA, «uma 
complicação major, que preocupa a todos e que é sempre atual». Neste 
âmbito, o Dr. Sérgio Araújo (Unidade Local de Saúde de Matosinhos/ 
/Hospital Pedro Hispano) abordou a dicotomia revisão cirúrgica em um 
só tempo ou em dois tempos. O Dr. João Bartol Tinoco considera que 
essa discussão é muito premente e controversa. «Ainda que se use, fun-
damentalmente, a revisão em dois tempos, há sempre uma corrente que 
prefere fazer a revisão da prótese infetada num só tempo, com algum 
benefício para os doentes. Há sempre riscos de recidivia, mas poupa-se 
na cirurgia e evita-se algumas complicações.»

Neste segundo bloco, intervieram também o Dr. Pedro Silva (Hospital 
de Braga), que apresentou o estado da arte da prevenção das infeções; 
o Prof. Ricardo Sousa (Centro Hospitalar Universitário do Porto/Hos-
pital de Santo António), que abordou o diagnóstico e o tratamento; e o 
Dr. Pedro Dantas (Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central/ 

/Hospital de Curry Cabral), que falou sobre a reação tecidual local adversa, 
nomeadamente quando se trata de corrosão ou algo mais. «Este é um 
problema grave e que se relaciona, sobretudo, com as próteses de metal-
-metal, que levam a uma destruição tecidular importante e dificultam a 
reconstrução», sublinha o coordenador da SEPA. 

A reunião terminou com «chave de ouro» – a conferência do Prof. Tim 
Board, do Centre for Hip Surgery at Wrightington Hospital, em Wigan, 
no Reino Unido. O convidado internacional versou sobre as próteses da 
anca feitas à medida para crianças, «um tema invulgar e controverso, pois 
a colocação de próteses nesta faixa etária carece de indicações muito 
específicas, mas Tim Board tem vasta experiência nesse âmbito», diz 
João Bartol Tinoco. 

Dr. Sérgio Araújo, Dr. António Figueiredo, Dr. Sílvio Dias, Prof. Tim Board, Dr. Pedro Dantas, Dr. João Bartol Tinoco 
(moderador) e Dr. Pedro Silva – da esq. para a dta. Ausentes na fotografia: Dr. Paulo Almeida e Prof. Ricardo Sousa

Complicações perioperatórias e  
infeção após prótese da anca

A reunião da Secção para o Estudo da Biomecânica do Aparelho 
Locomotor (SEBAL) foi constituída por duas mesas-redondas. 

 A primeira, intitulada «Do laboratório para o bloco operatório», contou 
com as preleções de dois investigadores e docentes universitários: o 
Prof. João Manuel Tavares (Departamento de Engenharia Mecânica 
da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto) e o Prof. Paulo 
Rui Fernandes (Departamento de Engenharia Mecânica do Instituto 

Superior Técnico da Universidade de Lisboa. «Os oradores falaram 
sobre os seus mais recentes projetos de investigação, os recursos de 
que dispõem e como podem ser utilizados na prática clínica da Ortope-
dia», resume o Dr. João Vide, coordenador da SEBAL e ortopedista no 
Hospital Beatriz Ângelo.  Já na segunda mesa, denominada «Desafios 
da prática clínica – onde nos poderia ajudar o laboratório?», o Dr. Carlos 
Maia Dias, ortopedista no Hospital da Luz Lisboa, e o Dr. Francisco 
Guerra Pinto, ortopedista no Hospital de Sant’Ana, na Parede, abor-
daram os desafios clínicos no âmbito do membro superior e inferior, 
respetivamente, para os quais os dados de laboratório podem ser úteis. 
«Estas duas preleções colocaram questões do dia-a-dia clínico e do 
planeamento cirúrgico que são difíceis de responder, pelo que será 
importante dispormos do auxílio de quem se dedica à investigação, 
nomeadamente dos laboratórios de Biomecânica e de Engenharia 
Mecânica», frisa João Vide. 

O coordenador da SEBAL considera que o objetivo desta reunião foi 
cumprido – discutir a interação possível entre os ortopedistas e quem 
trabalha nos laboratórios, de maneira a criar pontes e a estabelecer 
contactos para projetos de investigação. «Já existem laboratórios que 
recebem doentes para estudo diagnóstico. Esse é apenas um exemplo 
do tipo de ligação que se pode estabelecer entre a clínica e a inves-
tigação laboratorial, que é importante para todos os ortopedistas, 
independentemente da sua área de diferenciação», conclui João Vide.

Prof. João Manuel Tavares, Prof. Paulo Rui Fernandes, Dr. Carlos Maia Dias, Dr. Daniel Mendes (moderador),  
Dr. João Vide (moderador), Dr. Francisco Guerra Pinto, Dr. Manuel Resende Sousa (moderador) e Dr. Nuno Brito 
(moderador) – da esq. para a dta. Ausente na fotografia: Dr. Hélder Pereira (moderador)

Do laboratório para a 
prática clínica da biomecânica
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A primeira iniciativa pública da Secção para 
o Estudo das Novas Terapias em Ortope-

dia (SENTO), que foi criada há cerca de um ano, 
decorreu ontem, sob a forma de uma reunião 
que analisou as relações da Ortopedia com no-
vas áreas do conhecimento, nomeadamente 
a nanotecnologia, a engenharia de tecidos e o 
3D printing. «A SENTO foi criada para integrar 
novas áreas do conhecimento que estão rela-
cionadas com o presente e o futuro da Ortope-
dia, dando-lhes cobertura e apoio científico. 
Seguramente que grande parte das respostas 
terapêuticas e diagnósticas que vão surgir no 
futuro da Ortopedia terão por base conheci-
mentos nestas áreas», explica o Dr. Hélder 

Pereira, coordenador desta nova Secção da 
SPOT, ortopedista no Centro Hospitalar Póvoa 
de Varzim/Vila do Conde, past-president do 
Comité de Ciência Básica da European Society 
for Sports Traumatology, Knee Surgery and 
Arthroscopy (ESSKA) e atual tesoureiro do 
board desta renomada sociedade.

Na sessão de ontem, Hélder Pereira foi o pri-
meiro orador, detendo-se sobre os implantes 
meniscais patient specific. Em seguida, o Prof. 
Ricardo Rodrigues-Pinto (Centro Hospitalar Uni-
versitário do Porto/Hospital de Santo António) 
abordou a terapia celular aplicada à patologia 
da coluna, que «está atualmente em expansão 
devido a estratégias baseadas na combinação 

Ligação da Ortopedia a novas áreas do saber 
de conhecimentos». O coordenador da SENTO 
explica que «um dos grandes adjuvantes da te-
rapia celular é a nanotecnologia, pois  é possível 
fazer com que as condições para integração e 
diferenciação das células em determinado 
momento do processo de reparação sejam in-
fluenciadas por nanopartículas». Acresce que a 
nanotecnologia é um dos múltiplos campos de 
aplicação da impressão 3D e foi precisamente so-
bre esta inovadora tecnologia que se debruçou o  
Dr. Francisco Guerra Pinto (Hospital de Sant’Ana, 
na Parede), na palestra «Giroscópio: o goniómetro 
3D aplicado aos estudos biomecânicos» 

Hélder Pereira lembra que, «muitas vezes, 
os estímulos à diferenciação celular são me-
cânicos e externos, nomeadamente o desen-
volvimento de biorreatores, o que se relaciona 
com a biomecânica». Por isso, os avanços nesta 
área foram apresentados pelo Dr. Pedro Diniz 
(Hospital de Sant’Ana), que destacou a avaliação 
estrutural do tendão de Aquiles pelos métodos 
dos elementos finitos. Por fim, o Dr. João Pedro 
Oliveira (Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra) centrou-se na relação entre os me-
diadores pró-inflamatórios e a artrose. Em jeito 
de conclusão, Hélder Pereira indica que, «neste 
momento, a prioridade da SENTO é divulgar que 
a SPOT abriu os horizontes para integrar novas 
áreas do conhecimento e até investigadores de 
outros âmbitos, que, não sendo ortopedistas, 
colaboram com a Ortopedia».  

Volvo: a segurança no topo das prioridades

O primeiro dia deste 39.º Congresso Nacio-
nal de Ortopedia e Traumatologia culmi-

nou com a conferência de abertura, que foi 
proferida pela Dr.ª Aira de Mello, diretora de 
marketing e relações públicas da fabricante de 
automóveis Volvo. Indo ao encontro do tema 
principal deste Congresso – o impacto dos 
traumatismos musculoesqueléticos resul-
tantes dos acidentes de viação –, a oradora 
congratulou-se com o facto de a Volvo ser 

«a única marca de automóveis que, antes do 
design, da performance e da funcionalidade, 
pensa, desde sempre, nas pessoas».

Evocando o percurso de 92 anos desta marca 
sueca, que foi fundada em 1927, Aira de Mello 
afirmou que «a Volvo sempre procurou cons-
truir os automóveis mais resistentes, duráveis 
e seguros do mundo». E foram precisamente 
as suas inovações ao nível da segurança que 
a transformaram, progressivamente, numa 

«referência em todo o mundo». A responsável 
acrescentou que esta marca «é pioneira em 
termos de gadgets de segurança», pelo que 
«há um pouco da Volvo em todos os automó-
veis». Efetivamente, a marca sueca partilha 
as suas inovações de segurança com toda a 
concorrência, de forma pro bono, «para que 
todos os automóveis possam ser igualmente 
seguros, independentemente da marca que 
cada pessoa conduz».

Ao longo da sua existência, «a Volvo atra-
vessou os tempos da segurança passiva (sa-
fety cage, cinto de segurança de três pontos, 
dummies, etc.) dos anos de 1940 e 1950, vive o 
período atual da segurança ativa (city safety, 
assistência à condução, alertas ao condutor, 
etc.) e projeta-se rumo à condução autónoma 
do futuro», na qual também pretende assumir 
um estatuto de «primeira linha», segundo a 
sua diretora de marketing e relações públicas.  
«A Volvo continua fiel aos seus princípios de há 
90 anos, que passam por pensar em primeiro 
lugar nas pessoas e na sua segurança sempre 
que decide construir mais um automóvel»,  
rematou Aira de Mello. 

Dr. Nuno Diogo, Dr. Hélder Pereira (moderadores, na mesa) e Dr. João Pedro Oliveira (a intervir). Ausentes na fotografia: Dr. Pedro Diniz, Dr. Francisco 
Guerra Pinto e Prof. Ricardo Rodrigues-Pinto  

Prof. Célio Pina, Dr.ª Carina Batista, Prof. José Guimarães Consciência, Prof. Nuno Neves e Dr.ª Aira de Mello (a intervir) 
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A sessão de abertura contou com a presença do Prof. Célio Pina, 
em representação do Instituto Politécnico de Setúbal; da  

Dr.ª Carina Batista, vice-presidente da Câmara Municipal de Grân-
dola; da Dr.ª Aira de Mello, diretora de Marketing e Relações Públi-
cas da Volvo Portugal; do Prof. Nuno Neves, secretário-geral da 
SPOT; e do Prof. José Guimarães Consciência, presidente da SPOT 
(na fotografia ao lado, da esq. para a dta.). No seu discurso, Guima-
rães Consciência alertou para alguns desafios, como a necessidade 
de um «esforço conjunto da SPOT com a indústria farmacêutica e 
de equipamentos no sentido de se encontrarem melhores opções 
de cooperação no futuro». O presidente da SPOT deixou também 
uma nota positiva sobre a afirmação da Ortopedia portuguesa 
além-fronteiras. «Atualmente, já não nos espanta saber que os 
ortopedistas nacionais assumem a presidência de sociedades 
científicas internacionais, que são líderes de eventos europeus 
ou mundiais e que têm divulgado no estrangeiro as suas técnicas 
cirúrgicas inovadoras», afirmou o responsável, enfatizando o de-
senvolvimento técnico-científico da especialidade em Portugal, 
com tradução em avanços clínicos a favor dos doentes. 
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25 DE OUTUBRO 6.ª FEIRAl

Ciência básica junta-se à clínica para debater 
desgaste de materiais em artroplastia

Da vontade de envolver o Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) no 39.º Congresso Nacional de Ortopedia e Traumatologia nasceu 
a sessão que abre o programa de hoje, das 8h30 às 10h30, na sala A. Quatro investigadores ligados a diferentes instituições de 
Ensino Superior juntam-se a três ortopedistas para debater os porquês e as formas de evitar o desgaste dos materiais utilizados 
nas artroplastias.

Arealização desta mesa-redonda SPOT-
-IPS foi impulsionada pela investigação e 
o trabalho desenvolvidos pelo Prof. Célio 

Pina, docente na Escola Superior de Tecnologia 
do IPS. «O intuito foi aproveitar essa experiên-
cia como ponto de partida para abordarmos a 
temática do desgaste dos pares articulares e 
para mostrarmos os desenvolvimentos que têm 
ocorrido nesta área», explica o Prof. Ricardo 
Sousa, moderador da sessão e ortopedista no 
Centro Hospitalar Universitário do Porto/Hos-
pital de Santo António (CHUP/HSA). 

Depois da curta introdução do moderador, 
Célio Pina fará um enquadramento sobre o 
comportamento tribológico de diferentes pares 
articulares, com enfoque no desgaste geral da 
prótese da anca, referindo os problemas asso-
ciados, os mecanismos que levam ao desgaste 
dos materiais e as consequências suscetíveis 
de ocorrer a nível biológico. Este investigador 
e professor afirma que «tem-se registado uma 
evolução dos materiais utilizados nas artro-
plastias no sentido de minimizar o desgaste 
e as consequências biológicas das partículas 
libertadas». 

Segue-se a intervenção da Dr.ª Andreia Sofia 
Oliveira, investigadora no NanoMatLab (Na-
nostructured Materials and Nanotechnologies 
Laboratory) do Instituto Superior Técnico da 
Universidade de Lisboa, que vai abordar a 
possibilidade de aplicar hidrogéis em pares 
articulares. «Trata-se de materiais poliméri-
cos com elevada capacidade de absorção de 

água e que conseguem mimetizar o compor-
tamento da cartilagem natural. Pretende-se 
que esses hidrogéis possam ser plataformas 
para veicular fármacos a nível local, no período 
pós-operatório», explica a oradora. 

Além das suas semelhanças físicas, os hidro-
géis surgem como «os mais promissores mate-
riais miméticos da cartilagem natural porque 
apresentam um baixo coeficiente de atrito, uma 
elevada permeabilidade aos fluidos, uma boa 
capacidade de amortecimento e a possibilidade 
de serem facilmente carregados com fárma-
cos». Por isso, acrescenta Andreia Sofia Oliveira, 
«espera-se que estes novos materiais permitam 
prolongar a vida útil dos implantes articulares 
e facilitem a recuperação no pós-operatório, 
reduzindo a administração sistémica de fár-
macos e os consequentes efeitos colaterais».

Influência dos fatores biomecânicos 
e do ambiente biológico
A libertação progressiva para o organismo de 
partículas decorrentes do desgaste das próte-
ses é atribuída a diversos fatores. A boa notícia 
é que alguns deles são controláveis, como os 
fatores biomecânicos. É sobre esta matéria que 
falará o Prof. António Ramos, investigador e 
docente do Departamento de Engenharia Mecâ-
nica da Universidade de Aveiro, que vai colocar 
enfoque nas «ações musculares, na posição dos 
componentes e na sua geometria, sob a perspe-
tiva da Engenharia, nomeadamente para o caso 
das artroplastias da anca e do joelho». Segundo 

este especialista, «o conhecimento de algumas 
variáveis vai permitir compreender a influência 
dos fatores biomecânicos no desgaste dos com-
ponentes e as patologias associadas». 

A preleção seguinte será assegurada pela Dr.ª 
Sandra Carvalho, investigadora e professora do 
Departamento de Física da Universidade do Mi-
nho, que vai falar sobre a influência do ambiente 
biológico sobre o comportamento tribológico 
dos pares articulares. «Os principais problemas 
das próteses ortopédicas prendem-se com o 
desgaste, libertando-se detritos que provocam 
corrosão e, consequentemente, infeção, o que 
leva à rejeição das próteses ortopédicas.» Neste 
sentido, o trabalho de investigação de Sandra 
Carvalho centra-se no desenvolvimento de 
sistemas que permitam minimizar esses pro-
blemas. Para tal, «desenvolveram-se revesti-
mentos para a cabeça do fémur resistentes ao 
desgaste, com boa resistência à corrosão em 
ambientes corporais e com propriedades antimi-
crobianas». «O excelente desempenho triboló-
gico destes revestimentos relaciona-se, por um 
lado, com a diminuição do coeficiente de atrito 
e, por outro lado, com as suas características 
hidrofóbicas que levam à boa absorção da albu-
mina, protegendo o par articular.» Além disso, 
«a multifuncionalidade destes revestimentos 
apresenta boas perspetivas para redução da 
rejeição das próteses ortopédicas», acredita 
Sandra Carvalho.

A segunda parte da mesa-redonda SPOT-IPS, 
dedicada à vertente clínica, terá como oradores 

Rui Alexandre Coelho

DR

Dr.ª Andreia Sofia OliveiraDr. Daniel Soares, Prof. Célio Pina e Prof. Ricardo Sousa (moderador) – da esq. para a dta. 
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dois ortopedistas. O Dr. Daniel Soares, do CHUP/ 
/HSA, que vai apresentar resultados clínicos de 
diferentes interfaces de artroplastia. Com uma 
preleção mais virada para a prótese da anca, a 
sua área de eleição, este orador refere que, «na 
atualidade, existem três interfaces preferen-
ciais: metal-polietileno, cerâmica-polietileno e 
cerâmica-cerâmica». Com base nos dados dos 
registos de artroplastias do Reino Unido, dos 
Países Baixos, dos Estados Unidos da América 
e da Austrália, «os pares articulares que pare-
cem ter melhores resultados a longo prazo são 
o metal-polietileno e a cerâmica-polietileno». 
No entanto, Daniel Soares lamenta que «ainda 

não existam resultados robustos quanto aos 
polietilenos altamente reticulados de segunda 
geração, pelo que só daqui a alguns anos será 
possível saber como funcionam». 

Por sua vez, o Dr. Paulo Almeida vai traçar o 
panorama da prática clínica atual no nosso país 
com base nos dados do Registo Português de 
Artroplastias (RPA), que existe há dez anos e 
do qual é o atual presidente. Referindo que, «em 
Portugal, a principal preferência recai sobre 
o par metal-polietileno desde que há registo 
a nível nacional», este ortopedista no Centro 
Hospitalar Universitário Lisboa Norte/Hospital 
de Santa Maria aponta um obstáculo à análise 

Prof. António Ramos Dr.ª Sandra Carvalho Dr. Paulo Almeida

objetiva dos dados: «Há Serviços de Ortopedia 
que registam todas as próteses que realizam, 
mas outros não registam nenhuma, pelo que não 
é possível conhecer o panorama total devido 
a estas falhas, apesar de a realidade nacional 
estar patente no RPA.» Por isso, Paulo Almeida 
deixa o alerta: «O registo é voluntário, mas me-
lhorar o conhecimento da prática das artroplas-
tias no nosso país passa pela colaboração de 
todos. Devemos perceber a importância do RPA, 
não só no momento atual, mas também a médio 
e a longo prazos, para podermos tirar ilações 
acerca do que estamos a fazer e do que temos 
de alterar e melhorar.» 
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A Sociedade Portuguesa do Ombro e Coto-
velo (SPOC) convoca todos os médicos da 

Ortopedia e Traumatologia nacional para a sua 
sessão, que decorre entre as 8h30 e as 10h30 
de hoje, na sala C, e é dinamizada em torno da 
patologia da coifa dos rotadores. Um tema que o  
Dr. Rui Claro, presidente da SPOC e ortopedista 
no Centro Hospitalar Universitário do Porto/
Hospital de Santo António, considera «abran-
gente e interessante para todos os colegas, inde-
pendentemente da sua área de diferenciação». 
A sessão tem um formato crossfire, «para gerar 
alguma discussão», e aborda três tópicos prin-

A decorrer entre as 8h30 e as 10h00 de hoje, 
na sala D, a reunião da Secção de Tumores do 

Aparelho Locomotor (STAL) vai apresentar um 
update das respostas terapêuticas que existem 
para os tumores músculo-esqueléticos. Segundo 
a Dr.ª Vânia Oliveira, coordenadora da STAL, os 
objetivos principais desta sessão são promover 
a partilha de experiências entre os centros nacio-
nais de referência na abordagem a estes tumores 
e captar o interesse de mais ortopedistas por 
esta área. Além disso, «pretende-se destacar a 

cipais, a começar pelas roturas agudas. Neste 
âmbito, o Dr. Sérgio Azevedo (Centro Hospitalar 
do Oeste/Unidade de Torres Vedras) vai defen-
der o tratamento cirúrgico em todos os casos. 
Contrariamente, o Dr. Norberto Silva (Unidade 
Local de Saúde do Alto Minho/Hospital de Santa 
Luzia, em Viana do Castelo) defenderá que, ini-
cialmente, o doente deve ser orientado para o 
tratamento conservador. «O objetivo é que os 
argumentos sejam o mais científicos possível, 
tendo por base a experiência e a literatura», 
frisa Rui Claro. Segue-se o debate à volta das 
reparações cirúrgicas, «um tema mais técnico», 

importância da referenciação dos doentes para 
centros especializados e acreditados, bem como 
discutir os avanços no tratamento dos tumores 
músculo-esqueléticos». As preleções iniciam-se 
com o Prof. José Casanova, do Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra (CHUC), que vai falar so-
bre o tratamento dos tumores de células gigantes 
com denosumab. Em seguida, o Dr. João Freitas, 
também do CHUC, vai centrar-se nas vantagens 
da malha de Trevira, mas também no risco de in-
feção que lhe está associado, já que «é uma das 

como reconhece o presidente da SPOC. De um 
lado, estará o Dr. Pedro Quinaz Neto (Hospital 
de Vila Franca de Xira), que vai destacar as téc-
nicas de sutura single-row versus as técnicas 
double-row, nesta sessão defendidas pela Dr.ª 
Inês Pedro (Hospital de Sant’Ana, na Parede). 
Fazer suturas mais simples ou mais complexas? 
Esta é a questão que se irá levantar e tentar 
responder, à luz da evidência atual. O terceiro 
tópico em análise são as roturas irreparáveis. 
«Perante roturas que, imagiologicamente, não 
são reparáveis, temos a hipótese de avançar 
logo para a artroplastia total invertida, como 
o Dr. Pedro Miguel Marques (Hospital Garcia 
de Orta, em Almada) vai sugerir, ou, por receio 
dessa solução, optar por um procedimento al-
ternativo, como o Dr. Diogo Gomes (Hospital 
Distrital de Santarém) vai defender», adianta 
Rui Claro. 

Um princípio orientador da sessão da SPOC 
foi dar destaque a especialistas que exercem em 
hospitais mais periféricos, para que partilhem 
a sua experiência. Já os moderadores – Dr. An-
tónio Cartucho (Hospital CUF Descobertas, em 
Lisboa), Dr. José Manuel Lourenço e Dr. Eduardo 
Carpinteiro (ambos do Hospital da Luz Lisboa) – 
são especialistas reconhecidos no tratamento 
da rotura da coifa dos rotadores do ombro. 

complicações a evitar depois de ressecar o tumor 
e efetuar a reconstrução». Segue-se a análise 
sobre a dicotomia endopróteses ou reconstru-
ções biológicas em idade pediátrica, pela Dr.ª Inês 
Balacó, do Hospital Pediátrico de Coimbra, que 
vai partilhar resultados concretos dos casos em 
que é melhor usar cada uma destas opções.

Sobre o tratamento sistémico neoadjuvante 
de determinados sarcomas moles vai falar o Dr. 
Paulo Tavares, oncologista no CHUC, para dar 
conta da sua experiência com a trabectedina, que 
é pioneira a nível nacional. «Queremos perceber 
em que casos se deve usar este fármaco, os resul-
tados que estão a ser obtidos e se efetivamente 
é vantajoso no tratamento dos sarcomas moles», 
justifica a coordenadora da STAL. 

Por fim, serão abordadas as margens cirúrgicas 
inadequadas ou subótimas em sarcomas moles. 
A Dr.ª Vânia Oliveira, que exerce no Centro Hos-
pitalar Universitário do Porto/Hospital de Santo 
António, vai falar sobre a revisão cirúrgica, com 
ou sem radioterapia; ao passo que o Dr. Joaquim 
Brito, do Centro Hospitalar Universitário Lisboa 
Norte/Hospital de Santa Maria, versará sobre 
quando fazer radioterapia adjuvante ou apenas 
vigilância. «Estamos a caminhar no sentido de 
obter guidelines que nos orientem melhor nestas 
decisões», remata a coordenadora da STAL. 

Dr. Norberto Silva, Dr. Diogo Gomes, Dr. António Cartucho, Dr. Pedro Quinaz Neto, Eduardo Carpinteiro e Dr. Pedro Miguel Marques  
Ausentes na fotografia: Dr. Rui Claro, Dr. José Manuel Lourenço e Dr. Sérgio Azevedo  – da esq. para a dta. 

Prof. José Casanova, Dr.ª Inês Balacó, Dr. Paulo Tavares e Dr.ª Cristina Alves (moderadora). Ausentes na fotografia: Dr. Gabriel Matos, Dr. Rúben Fonseca 
(moderadores), Dr. João Freitas, Dr.ª Vânia Oliveira e Dr. Joaquim Brito 

Rotura da coifa dos rotadores do ombro

Estado da arte em tumores músculo-esqueléticos
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depara quem pretende rea-
lizar trabalhos científicos e 
estudos multicêntricos em 
Portugal». Por exemplo, os 
desafios ao nível da recolha 
de dados «verificam-se em 
todo o circuito da investiga-
ção, seja dentro dos hospitais 
e dos serviços, seja perante 
as comissões de ética ou os 
responsáveis pela proteção 
de dados». É por esse motivo 
que, no período de um ano, o 
tempo que decorreu desde 
o arranque deste estudo até 

Dr. Gerd Bordon, Prof. Panos Liantis, Dr. Pujan Kavakeb e Dr. Pedro Varanda  – da esq. para a dta.
Ausente na fotografia: Dr. Nick Haden    

Tratamento das fraturas toracolombares
A principal mesa-redonda deste Congresso, que decorre entre as 11h00 e as 13h00 de hoje, na sala A, vai dedicar-se ao tratamento 
das fraturas toracolombares, uma das áreas mais controversas no âmbito da cirurgia da coluna vertebral. A partir de casos clínicos 
do «Estudo comparativo de fraturas toracolombares – cirurgia aberta versus minimamente invasiva», promovido pela SPOT, cujos 
resultados preliminares serão apresentados nesta sessão, um painel de especialistas europeus vai discutir os vários pontos que 
ainda geram alguma controvérsia neste âmbito. 

A sessão arranca com a apresentação do «Es-
tudo comparativo de fraturas toracolombares 

– cirurgia aberta versus minimamente invasiva», 
pelo seu coordenador, o Dr. Pedro Varanda, dire-
tor do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do 
Hospital de Braga e coordenador da Secção para o 
Estudo da Patologia da Coluna Vertebral da SPOT. 
O também organizador da Mesa-redonda vai falar 
sobre o objetivo deste estudo prospetivo e multi-
cêntrico patrocinado pela SPOT, o seu desenho, a 
seleção dos centros que participaram, os dados 
recolhidos e os resultados preliminares. Neste mo-
mento, «a investigação ainda se encontra numa 
fase de recolha de dados, com poucos doentes», 
adianta Pedro Varanda. Nesta apresentação, serão 
destacadas «as enormes dificuldades com que se 

«Concerning the quality of life in patients 
with certain types of thoracolumbar 

fractures, if we don’t operate and they de-
velop a secondary kyphosis , the patient goes 
through a long and painful period of recovery 
and they may end up with a sagittal balance 
problem. In the long term, there are implica-
tions even on the daily activities. If we op-
erate, an early stabilization of the fracture 
allows them to move very quickly, since the 
fracture stays very stable on day 1 after sur-
gery. The recovery time is shorter. On day 2 or 
3 they go home and return to normal life. The 
main challenge is to restore the alignment, 
meaning the sagittal balance. Secondly, we 
have to give support if there is a collapse of 
the vertebral column, because this is what 
can cause failure. Another important thing is 
that we have to treat them and, at the same 

time, deal with some comorbidities, mainly 
poor bone quality, specifically in elderly 
patients. We cannot treat an osteoporotic 
fracture the same way we treat a traumatic 
thoracolumbar fracture. If the patient is 
young, 30-35 years old, we have a different 
approach: we can use implants to stabilize 
the fracture, which is more difficult when 
the bone quality is very poor. There are dif-
ferent surgical techniques to treat these 
fractures: the choice depends on the type 
of fracture, the preference of the surgeon, 
the administration’s policy, and what’s avail-
able in each hospital and country, because 
the cost-effectiveness is very important. 
Overall, the type A thoracolumbar fractures 
can be treated conservatively, while the 
types B and C should be treated surgically.»  
Prof. Panos Liantis 

Advantages of the surgical approach

Further studies on 
thoracolumbar 
fractures are needed 

«The thoracolumbar junction is the most 
common site of spinal injuries. A highly 

significant incidence of neurological defi-
cits has been reported in patients with tho-
racolumbar fractures. Moreover, the late 
consequences of delayed neurologic deficit 
and painful kyphotic deformity may signifi-
cantly impair health-related quality of life. 
The treatment of thoracolumbar fractures, 
one of the most controversial areas in spine 
surgery, presents challenges and problems 
that requires further studies. Different spine 
surgeons may take different factors into con-
sideration. Great variations in decision mak-
ing about thoracolumbar spine injuries are 
bound to exert an impact upon the outcomes 
and prognosis of these fractures that cannot 
be ignored. Some large, multicenter studies 
have been conducted. However, no univer-
sal agreement on optimal management has 
been reached, in part due to design defects in 
these studies, in which management options 
were decided according to the philosophy and 
personal beliefs of the treating physicians. 
Obviously, studies of limited quality do not 
provide good scientific evidence for guiding 
clinical practice. The goal of this round table 
about thoracolumbar fracture management 
is to discuss, on the European perspective, 
the different strategies of treatment. Indica-
tion, timing of surgery, surgical approach and 
minimal invasive techniques are important 
considerations to discuss. I hope by working in 
an alpine environment with a huge number of 
thoracolumbar fractures due to risky sports 
activities brings a different perspective to 
the round table.» Dr. Pujan Kavakebi 

agora, foram obtidos «tão poucos resultados», 
sendo que «alguns centros ainda nem sequer 
conseguiram iniciar a colheita de dados», admite 
o coordenador. 

Em seguida, o Dr. Artur Teixeira (Centro Hospi-
talar de Entre o Douro e Vouga/Hospital de São 
Sebastião, em Santa Maria da Feira) e o Dr. Nelson 
Carvalho (Centro Hospitalar Universitário de Lis-
boa Central/Hospital de São José) vão partilhar 
alguns dos casos do «Estudo comparativo de 
fraturas toracolombares – cirurgia aberta versus 
minimamente invasiva», para serem debatidos em 
conjunto com os quatro convidados estrangeiros 
desta sessão, que também darão conta do estado 
da arte nos seus países, no sentido de obter «uma 
perspetiva europeia». Esses convidados são o  

Dr. Gerd Bordon, ortopedista no Hospital Manises, 
em Valência, Espanha; o Dr. Nick Haden, diretor 
clínico e neurocirurgião no South West Neurosur-
gical Centre do Derriford Hospital, em Plymouth, 
Reino Unido; o Prof. Panos Liantis, ortopedista no 
Guy’s and St Thomas’ Hospital, em Londres; e o  
Dr. Pujan Kavakebi, neurocirurgião no Medizinische 
Universität Innsbruck, na Áustria. A pedido do SPOT 
InForma, estes dois últimos especialistas enviaram 
reflexões sobre o tema (ver caixas abaixo). 
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Tendências em artroplastia do joelho 

Dr. Oscar Fraile Castelao, Dr. Pedro Torrijos, Dr. Manuel García Alonso (moderador), Prof. José Guimarães Consciência (moderador),  Dr. José Luis Martinez 
de los Mozos e Prof. Andrés Combalia – da esq. para a dta. 

Programas de recuperación rápida 

«La cirugía de recuperación rápida, o fast-track, aparece en las últimas décadas como una combinación de optimización de procesos organizativos 
y clínicos, persiguiendo la atenuación del estrés quirúrgico con el fin de reducir las comorbilidades perioperatorias y el tiempo de convalecencia y de 
recuperación funcional, resultando en una reducción del tiempo de hospitalización. Tras la revisión de la literatura europea disponible sobre el tema, se 
pretende realizar una actualización, poniendo de relieve su interés y orígenes, básicamente planteándose como una respuesta a la pregunta: «¿Por qué está 
el paciente en el hospital hoy?», e intentando resumir la esencia de este tipo de programas: buscar la movilización posquirúrgica inmediata apoyándose 
en un enfoque multidisciplinar, una intervención y analgesia multimodales, una limitación en el uso de opiáceos y una participación activa del paciente en 
su propia recuperación. Asimismo, se mencionan las iniciativas de organismos estatales europeos como fomento a programas de recuperación rápida 
en sus respectivos países, como es el caso en Dinamarca, Francia y el Reino Unido. Se han revisado los resultados clínicos publicados hasta el mes de 
septiembre de 2015, observando en 11 estudios una reducción consecuente de la estancia media, consiguiendo la satisfacción de los pacientes, unas 
tasas de complicaciones bajas y una reducción de la tasa de transfusiones, sin que aparezca un aumento de los reingresos. Se mencionan también las 
consecuencias económicas y la forma de implementar tales proyectos. Como conclusión, se analizan los retos futuros de la cirugía fast-track, como puede 
ser el posible planteamiento hacia una cirugía ambulatoria, o de forma más general la obtención de una cirugía “sin dolor ni riesgo”, existiendo para ello 
todavía líneas de trabajo abiertas.»  Prof. Andrés Combalia, Hospital Clínic, en Barcelona. 

Protesis unicompartimentales de rodilla 

«Primero hago una exposición de las indicaciones y contraindicaciones de las protesis unicompartimentales de rodilla. Posterirormente hago una 
descripción de las Rx simples y de stress que justifican o contraindican tal cirugía. También describo las ventajas de las protesis unicompartimentales 
sobre las osteotomias y sobre las protesis. A continuación describo mi evolución personal en este tipo de técnica, asi como las características de cada una 
de las que he empleado. Para finalizar, explicitaré los resultados a medio y largo plazo de los diferentes autores y expondré nuestra experiencia con estas 
protesis y algunos casos clínicos.» Dr. José Luis Martinez de los Mozos, Hospital Universitario de Galdakao, en Vizcaya

Protesis total de rodilla con navegacíon 

«A pesar de más de 4 décadas de desarrollo de artroplastia total de rodilla (ATR) y casi dos decadas de interés en la cirugía asistida por ordenador (CAO), 
aún nos seguimos preguntando cuál es la alineación óptima para la ATR, cuál es el método más preciso para lograr esa alineación y si lograr ese objetivo 
afecta al resultado final de la ATR. La búsqueda de lograr esa adecuada alineación intraoperatoria ha sido la principal causa para la introducción y desarrollo 
de la CAO, y numerosos estudios han confirmado que esta cirugía es más fiable para lograr una alineación adecuada en comparación con las técnicas 
convencionales. Las desventajas de la CAO incluyen el precio, el aumento del tiempo quirúrgico, el aparataje voluminoso, la curva de aprendizaje y las 
complicaciones que pueden ocasionar los pines. Para eliminar algunas de las desventajas de los sistemas de CAO de consola grande, se han desarrollado 
los sistemas de navegación de mano. Estos sistemas se benefician de una curva de aprendizaje reducida, sin gastos de instalación de equipos, tiempos 
quirúrgico similares y con una instrumentación similar a plantillas de alineación convencionales y software de plataforma abierta que los hace aplicables a 
múltiples prótesis.» Dr. PedroTorrijos, Hospital Universitario Puerta de Hierro, en Madrid

Alergia a metales: realidad o ficcíon?

«Una reacción de hipersensibilidad consiste en una respuesta exagerada del sistema inmunitario del organismo, que identifica como nocivas determinadas 
sustancias inocuas, habitualmente toleradas por la mayoría de las personas. Hasta un 15% de la población general presenta una hipersensibilidad cutánea 
a los metales, siendo la mas frecuente una hipersensibilidad al niquel; pero también a otros metales como el cobalto, el cromo o el titanio – materialies muy 
presentes en la mayoría de los modelos de prótesis de rodilla del mercado. No obstante, la existencia de una reacción de hipersensibilidad profunda a los 
metales es un tema controvertido, y mas aún que esa hipersensibilidad profunda cause algún tipo de clínica en el paciente o que sea la causa de un fallo 
protésico precoz. Qué recoge la bibliografía al respecto? Cuál debe ser nuestra actuación, como traumatólogos, cuando nos encontramos con un paciente 
que afirma ser alérgico a los metales y debemos implantarle una prótesis de rodilla? Intentaré responder estas preguntas durante mi presentación.»  
Dr. Oscar Fraile Castelao, Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid 

A mesa-redonda da SECOT (Sociedad 
Española de Cirurgía Ortopédica 
y Tramatología), que decorre das 
17h30 às 19h30, na sala B, tem quatro 
preleções que vão abordar as alergias 
e outros problemas associados aos 
metais das próteses, a artroplastia 
unicompartimental, as vantagens e 
desvantagens da cirurgia robótica e  
os desafios futuros do protocolo ERAS 
(Enhanced Recovery After Surgery).  
A sessão será moderada pelo Dr. Manuel 
García Alonso, ortopedista no Hospital 
Universitario Río Hortega de Valladolid,  
e membro da direção da SECOT. Seguem- 
-se os resumos que os oradores enviaram 
para publicação no SPOT inForma.
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A reunião da Secção para o Estudo da Patolo-
gia da Coluna Vertebral (SEPCV), hoje, entre 

as 14h00 e as 15h30, na sala B, é composta por 
quatro preleções de cirurgiões estrangeiros – o 
Dr. Panos Liantis, do Guy’s and St Thomas’ Hos-
pital, em Londres; o Dr. Gerd Bordon, do Hospital 
Universitario y Politécnico de La Fe, em Valência; 
o Dr. Pujan Kavakebi, da Medizinische Universi-
tät Innsbruck, na Áustria; e o Dr. Nick Haden, do 
South West Neurosurgical Centre, no Derriford 
Hospital, em Plymouth, Reino Unido. «A cirurgia 
minimamente invasiva da coluna tem vindo a 
crescer exponencialmente. Com esta sessão, 

Pelo 11.º ano consecutivo, o Congresso Nacional de Ortopedia e Trauma-
tologia acolhe o Dia da Enfermagem, organizado pela Associação dos 

Enfermeiros Portugueses de Ortopedia e Traumatologia (AEPOT), que tem 
lugar hoje, entre as 8h30 e as 17h30, na Sala E. «Seguindo o tema transversal 
deste 39.º Congresso, decidimos organizar duas mesas-redondas relaciona-
das com o trauma e o impacto socioeconómico dos acidentes rodoviários», 
contextualiza Marisa Vicente, presidente da AEPOT e enfermeira no Spince 
Center do Hospital da Luz Coimbra. 

Depois da sessão de abertura, o programa arranca com a sessão temá-
tica I, intitulada «Condutas de Enfermagem em lesões da coluna vertebral», 
moderada por João Gaspar, enfermeiro no Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra (CHUC). A experiência do Centro de Medicina de Reabilitação da 
Região Centro – Rovisco Pais, na Tocha, no cuidado da pessoa com traumatismo 
vertebromedular vai ser apresentada por quatro dos seus enfermeiros – Sér-
gio Batata, Dora Tomé, Margarida Santiago e Manuel Inocêncio. Segue-se a 
preleção de Manuela Martins, enfermeira e professora na Escola Superior de 
Enfermagem do Porto, sobre a inclusão na comunidade da pessoa com lesão 
vertebromedular. Esta primeira sessão termina com a intervenção de Elisabete 
Peixoto, enfermeira no Centro Hospitalar Universitário do Porto/Hospital 
de Santo António, dedicada à abordagem da sexualidade nestes doentes. 

A sessão temática II incide sobre a segurança do doente em meio hospitalar, 
«um dos temas que mais dores de cabeça dá aos enfermeiros», segundo Rui 
Santos, presidente da comissão organizadora deste 11.º Congresso da AEPOT 
e enfermeiro no CHUC. Com moderação da enfermeira Andréa Marques, 

pretende-se debater os temas mais prementes 
e atuais da forma mais apelativa e interativa 
possível», nota o Dr. Pedro Varanda, coordenador 
da SEPCV e diretor do Serviço de Ortopedia 
do Hospital de Braga. O primeiro a intervir será 
Panos Liantis, que se vai centrar na técnica de 
artrodese lombar transforaminal minimamente 
invasiva, projetando-a da atualidade para o 
futuro. «Esta cirurgia de fusão da artrodese 
posterior é, provavelmente, o procedimento de 
cirurgia minimamente invasiva mais estudado 
e executado, pelo que tem evoluído bastante 
nos últimos anos. Para o futuro mais imediato, 

perspetivam-se modificações que 
vão tornar esta técnica mais fácil de 
executar, reprodutível e com mais 
vantagens», frisa Pedro Varanda. 
Por sua vez, Gerd Bordon vai explicar 
o porquê de a via anterior estar no-
vamente «na moda». O coordenador 
da SEPCV avança parte das razões: 
«Os procedimentos de fusão pela 
via anterior foram os primeiros a 
ser efetuados no âmbito da cirurgia 
da coluna. Depois, passou-se muito 
para a via posterior, sendo a via an-

secretária da Assembleia-Geral da AEPOT, esta mesa-redonda começa 
com a preleção de Teresa Neves, enfermeira no CHUC, sobre dotações e 
segurança. Seguem-se as intervenções de Carmen Queirós, enfermeira no 
Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, e de Pedro Parreira, 
enfermeiro e professor na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, 
respetivamente sobre a qualidade dos cuidados de Enfermagem nos Ser-
viços de Ortopedia e as oportunidades e desafios à segurança das práticas.  
O programa vai encerrar com a Assembleia-Geral da AEPOT, depois da entrega 
dos prémios para o melhor póster e a melhor comunicação livre apresentados 
neste 11.º Congresso. 

Dr. Pedro Varanda, Dr. Gerd Bordon, Dr. Pujan Kavakebi e Prof. Panos Liantis – da esq. para a dta. Ausente na fotografia: Dr. Nick Haden 

Update em cirurgia minimamente invasiva  
da coluna

Lesões da coluna vertebral e segurança do 
doente na perspetiva da Enfermagem

Enfermeiros Rui Santos (secretário-geral da AEPOT), Marisa Vicente (presidente da AEPOT) e João Gaspar 
(tesoureiro da AEPOT)

terior relegada. Contudo, a abordagem anterior 
voltou a ser recuperada devido à necessidade de 
correção dos desvios do eixo sagital com méto-
dos minimamente invasivos.» Pronunciando-se 
sobre a cirurgia minimamente invasiva cervical, 
«uma abordagem menos frequente do que as 
vias minimamente invasivas lombares», Pujan 
Kavakebi vai partilhar a experiência do centro 
de referência onde trabalha. Por último, Nick 
Haden abordará o que há de mais recente numa 
área que «está bastante em voga», segundo o 
coordenador da SEPCV: a cirurgia minimamente 
invasiva com recurso a meios auxiliares, nomea-
damente a robótica e a navegação.
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A O mote da reunião organizada pela Secção 
para o Estudo da Patologia do Tornozelo 

e Pé (SEPTP), amanhã, das 11h00 às 12h30, na 
sala A – «Iconic ankle topics» – tem por base os 
«profundos avanços que a cirurgia do tornozelo 
e pé tem conhecido, tanto em termos técnicos 
como tecnológicos, impulsionando mudanças na 
maneira de abordar algumas patologias», explica 

o Dr. Nuno Côrte-Real, coordenador da SEPTP.  
E acrescenta: «O objetivo da nossa sessão é revisi-
tar algumas das patologias que, de certa forma, se 
tornaram icónicas para os cirurgiões de tornozelo 
e pé.» É o caso das lesões osteocondrais do talus, 
que vão ser comentadas pelo Prof. Niek van Dijk, 
de Amesterdão. O outro convidado internacional 
é o Dr. Jordi Vega, de Barcelona, que vai abordar 

as ruturas crónicas no tendão de Aquiles. A reu-
nião da SEPTP terá mais quatro intervenções de 
oradores portugueses: o Dr. António Andrade 
(Unidade Local de Saúde do Nordeste/Unidade 
de Macedo de Cavaleiros), sobre a síndrome do 
túnel társico; o Dr. Nuno Brito (Hospital de Vila 
Nova de Gaia do grupo Trofa Saúde), sobre le-
sões agudas da sindesmose; a Dr.ª Marta Gomes 
(Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga/ 
/Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da 
Feira), sobre a instabilidade da subastragalina; 
e o Dr. Nuno Côrte-Real (Hospital de Cascais Dr. 
José de Almeida), sobre as lesões dos peroneais.

Um período de discussão de cerca de 20 mi-
nutos dará por terminada esta sessão e as ati-
vidades da SEPTP em 2019, que, entre outras 
colaborações, incluíram o evento científico «Um 
dia com o pé», a 16 de fevereiro, no Hospital CUF 
Descobertas, em Lisboa, com organização do 
Prof. Paulo Felicíssimo (Hospital Prof. Doutor 
Fernando Fonseca, na Amadora); e um curso de 
cirurgia percutânea realizado no Centro Hos-
pitalar Universitário de São João, no Porto, a 13 
de abril, com organização do Dr. Paulo Carvalho, 
ortopedista no Hospital da Ordem Terceira, em 
Lisboa. 

Dr. Nuno Côrte-Real, Dr. António Andrade, Dr.ª Marta Gomes, Prof. Paulo Felicíssimo (moderador), Dr. Nuno Brito e Prof. Paulo Amado (moderador).  
Ausentes na fotografia: Dr. Jordi Vega e Prof. Niek van Dijk 

Tópicos icónicos em tornozelo e pé 

Porque vale a pena investir na Ortogeriatria? 

É com as respostas a esta questão que arrancará a sessão do Grupo de 
Estudo de Ortopedia Geriátrica (GEOGER), pela voz do seu coordenador, 

Dr. Carlos Evangelista. Entre as 11h00 e as 12h00 de amanhã, na sala B, serão 
debatidos o problema do envelhecimento populacional e a qualidade dos ser-
viços de saúde disponibilizados aos idosos. «Numa sociedade moderna, como 
a atual se afirma, temos de olhar mais para a nova hierarquia populacional, 
a chamada inversão da pirâmide do crescimento, oferecendo um conjunto 
de serviços diferenciados e de qualidade à crescente população de grande 
idade», adverte Carlos Evangelista. 

No futuro, «os hospitais vão ter, obrigatoriamente, de estar dotados com 
unidades de Ortopedia Geriátrica, para poderem atuar rapidamente sobre 
os problemas específicos dos doentes idosos», prevê o também fundador 
e coordenador da Unidade de Ortopedia Geriátrica do Hospital de Sant’Ana, 
na Parede, a primeira em Portugal. E defende: «Da mesma maneira que se 
instituiu e estruturou a Ortopedia Pediátrica, também a Ortopedia Geriá-
trica tem de ser uma valência estruturada, com ortopedistas geriatras que 
vão estar mental e tecnicamente mais bem preparados para atuar sobre os 
doentes idosos como um todo, devido às suas comorbilidades.»

A sessão prosseguirá com a intervenção da Dr.ª Teresa Rocha, também do 
Hospital de Sant’Ana, que vai falar sobre a problemática da osteossíntese 
na ortogreriatria. «Apesar de as fraturas poderem ser parecidas, fazer uma 
osteossíntese da tibiotársica num doente de 20 anos é diferente do que 
fazê-la num doente de 70 anos, devido aos défices musculares e de estru-
tura óssea que este último apresenta e porque também temos de precaver 
a reabilitação», explica Carlos Evangelista. As fraturas periosteossíntese 
também serão analisadas, neste caso pelo Dr. Rui Dias (Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra). «Tal como no exemplo anterior, temos de fazer uma 
osteossíntese rígida e estável da fratura, que aguente carga e permita uma 
rápida recuperação. Basicamente, nos doentes de grande idade, devemos 

replicar a atitude cirúrgica que temos para com um atleta de 20 anos, o qual 
queremos que recupere rapidamente para o colocar de novo em competição, 
porque estar parado é mau para o défice muscular dele», frisa o coordenador 
do GEOGER.  

O tópico das fraturas subcapitais do colo do fémur, «outra das grandes 
problemáticas da grande idade», será o derradeiro da reunião, na palestra 
do Dr. Gonçalo Viana (Hospital de Sant’Ana). «Quanto mais tempo as pessoas 
vivem, maior o défice muscular e maior o risco de queda, que, por sua vez, devido 
à osteoporose e à fragilidade do indivíduo, leva às fraturas, quer do colo do 
fémur quer periprotésicas», contextualiza Carlos Evangelista, acrescentando 
que as quedas nos idosos «são bastante problemáticas também para os 
hospitais, uma vez que a maioria destes doentes estão em situação grave, 
vivem sozinhos, ficam acamados e são de difícil reintegração na sociedade». 
Por isso, «urge reorganizar toda a estrutura hospitalar para servir melhor a 
população de grande idade». 

Dr.ª Teresa Rocha e Dr. Carlos Evangelista. Ausentes na fotografia: Dr. Rui Dias e Dr. Gonçalo Viana 
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Dilemas sobre entorses e instabilidade do tornozelo

O Fórum EFORT deste ano vai discutir, en-
tre as 8h30 e as 10h30 de hoje, na sala A, 
«as dúvidas da evidência e a evidência de 

dúvidas» sobre as entorses e a instabilidade do tor-
nozelo. Após uma breve introdução do Dr. António 
Cartucho, member at large da Direção da European 
Federation of National Associations of Orthopae-
dics (EFORT) e moderador da sessão, o Dr. Manuel 
Resende Sousa, ortopedista no Hospital da Luz 
Lisboa, vai falar sobre a diferença entre uma en-
torse ligeira e uma entorse grave. «Vou abordar 
a definição da entorse do tornozelo, a anatomia 
do complexo ligamentar externo e as lesões que 
lhe podem estar associadas, procurando perceber 
até que ponto constituem ou não fatores de mau 
prognóstico na evolução da entorse. Também vou 
rever algumas noções sobre a abordagem inicial e 
aquela que pode ser levada a cabo quatro ou cinco 
dias mais tarde, no sentido de nos dar um prog-
nóstico mais completo da gravidade da entorse», 
sublinha o especialista. A avaliação clínica e os exa-
mes complementares serão ainda mencionados 

nesta comunicação. Além de ser 
o outro moderador da sessão, na 
qualidade de coordenador deste 
Fórum EFORT, o Dr. Francisco 
Guerra Pinto, ortopedista no 
Hospital de Cascais Dr. José de 
Almeida, vai também fazer uma 
preleção sobre o diagnóstico clí-
nico da instabilidade do torno-
zelo, com particular enfoque na 
aplicação de testes de stresse. 
Na base desta comunicação 
estará a investigação feita no 

Ankle injuries represent the most common 
of the musculoskeletal system. The lack of 

clear guidelines for the evaluation and treatment 
of the ankle injury has led to the formation of a 
multidisciplinary committee to develop «evi-
dence based» practice guidelines. This com-
mittee has recommended several actions to 
be taken. Indications for X-ray evaluation are: 
inability to bear weight on the ankle and/or pain 
on palpation of the posterior aspect of the medial 
or lateral malleolus. Meta-analyses showed that 
adequate treatment of a lateral ankle ligament 
rupture is justified, since it reduces long-term 
ankle complaints. This in contrast to a merely 
stretched ligament which will heal spontaneously. 
 In both cases the appearance of the ankle is simi-

lar and pain and swelling make a reliable physical 
examination in the acute phase impossible.

In contrast, physical examination of the ankle 
a few days after the injury has been shown to 
be more reliable, as there is less ankle pain and 
swelling. In case of a ligament rupture, there will 
be evidence of a hematoma and the stability can 
be reliably tested by the anterior drawer test. 
The high percentage of patients that have persis-
tent ankle complaints (30-40%) after a ligamen-
tous ankle injury indicates that one should not  
underestimate a «simple» supination trauma. 
A thorough ankle examination should be done a 
few days after the injury, followed by functional 
treatment with an in-elastic tape for 6 weeks in 
case of a lateral ankle ligament rupture.

Meta-analysis on treatment of acute lateral 
ankle ligament ruptures has demonstrated supe-
rior results for operative treatment. There are, 
however, reasons to question operative treat-
ment as the treatment of choice. Apart from 
socioeconomic reasons, an important reason 
is that, in case of failure of primary treatment 
(development of chronic instability), a secondary 
ligament reconstruction can be performed. Ano-
ther issue is bone bruising. Which bone bruises 
have a good prognosis and which are the ones 
which demand treatment. These issues will be 
handled in this talk. 

Reevaluation of severe ankle sprains
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Prof. Niek van Dijk | Head of the Orthopaedic Department of the 
Academic Medical Center, Amsterdam

contexto da preparação da sua tese de douto-
ramento, na qual foram analisados os diversos 
testes de stresse utilizados no exame objetivo da 
instabilidade do tornozelo. «Estes testes já foram 
reinventados várias vezes ao longo dos anos. Nós 
concluímos que as descrições originais da década 
de 1960, que apontam na direção rotacional do 
movimento de stresse, correspondem à melhor 
forma de obter um diagnóstico correto apenas 
com o exame objetivo», refere Francisco Guerra 
Pinto, salientando a importância deste tipo de 
teste para a identificação precoce de lesões re-
sultantes da entorse e também de instabilidade 
crónica do tornozelo.

Do exame objetivo passar-se-á para os meios 
imagiológicos, dos quais se vai ocupar o Dr. Bruno 
Pereira, ortopedista na Clínica do Dragão, no Porto. 
«Os métodos de imagem permitem diagnosticar 
algumas lesões associadas à instabilidade do tor-
nozelo, sobretudo lesões osteocondrais. O pro-
blema é que, com frequência, é difícil conseguir 
dizer se o doente tem ou não instabilidade apenas 

com os métodos clássicos, como a radiografia. 
Nesse sentido, há alguns anos, começaram a de-
senvolver-se os artrómetros, que permitem auxi-
liar o diagnóstico, em associação com a radiografia 
e a tomografia computorizada, sendo mais fácil 
obter o diagnóstico apenas através dos exames», 
explica o especialista. Na sua intervenção, além 
de fazer uma resenha dos métodos de avaliação 
por imagem na instabilidade do tornozelo, Bruno 
Pereira apresentará o Porto Ankle Testing Device 
(PATD), um novo dispositivo em desenvolvimento 
na Clínica do Dragão, ainda em fase experimental, 
que «procura reproduzir o exame clínico associado 
à ressonância magnética».

O Fórum EFORT vai contar com a participa-
ção de dois preletores estrangeiros: o Prof. Niek 
van Dijk e o Dr. Jordi Veja (ver artigos de opinião 
abaixo). Entre estas duas preleções, o Dr. João 
Vide, ortopedista no Hospital Beatriz Ângelo, fará 
a comunicação intitulada «I did everything right 
but I am not well». Segundo este orador, a entorse 
do tornozelo é habitualmente encarada como uma 
lesão benigna, que se resolve sempre. «Ou seja, 
a pessoa torceu o pé, põe gelo e uma ligadura e, 
passadas umas semanas, está bem. Mas não é 
assim: há todo um espectro de lesões, desde as 
ligamentares laterais até às da sindesmose e do  
ligamento deltoide, e diferentes graus de gra-
vidade. Mesmo quando todo o tratamento con-
servador é feito corretamente, algumas pessoas 
não ficam bem», explica João Vide, para quem «as 
maior es dificuldades residem em avaliar corre-
tamente estes casos, diagnosticar as lesões as-
sociadas e perceber quais os casos que não vão 
evoluir favoravelmente sem cirurgia». 

Dr. Francisco Guerra Pinto (chair) com os oradores Dr. João Vide, Dr. Manuel Resende Sousa e Dr. Bruno 
Pereira – da esq. para a dta. Ausente nas fotografias: Dr. António Cartucho  
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Reunião de Fisioterapia foca whiplash cervical 

O  movimento em «chicote», ou whiplash, 
que acomete a região cervical, nomea-

damente em acidentes automobilísticos, vai 
dominar a reunião da Associação Portuguesa 
de Fisioterapeutas (APFISIO), amanhã, das 
8h30 às 12h30, na sala E. O responsável pela 
organização, Marco Clemente, fisioterapeuta 
na Physioclem, afirma que «a primeira preocu-
pação foi ir ao encontro do tema central deste 
39.º Congresso Nacional de Ortopedia, desta-
cando o papel da Fisioterapia na abordagem 
das lesões decorrentes do whiplash».

Moderada pelo fisioterapeuta Diogo Pires, 
presidente do Grupo de Interesse em Fisiote-
rapia Músculo-Esquelética (GIFME), a primeira 
mesa arranca com a preleção da fisioterapeuta 
Susana Duarte (Centro de Medicina de Rea-
bilitação de Alcoitão), que vai abordar o diag-
nóstico diferencial das disfunções arteriais 
na região cervical, alertando que «nem tudo é 
o que parece». Marco Clemente ressalva que 
«os fisioterapeutas devem perceber muito 
bem o que leva ao diagnóstico diferencial, 
quais as situações passíveis de tratamento 
e, entre estas, quais podem ser tratadas 
apenas com fisioterapia e quais implicam o 
acompanhamento de outras especialidades, 

como a Psicologia, assumindo, obviamente, 
que o whiplash foi abordado previamente por 
um médico». 

Sendo a dor o mais incapacitante dos sin-
tomas do whiplash, não poderia ficar de parte 
da reunião da APFISIO, pelo que os seus me-
canismos neurofisiológicos vão ser comenta-
dos pelo fisioterapeuta João Neto, do Porto.  
A última intervenção antes do intervalo es-
tará a cargo da Prof.ª Anabela Silva, docente e  
investigadora na Universidade de Aveiro, 
que vai partilhar as melhores práticas de 
tratamento do whiplash preconizadas pela 
evidência. 

No retomar da reunião, João Raimundo,  
fisioterapeuta na Physioclem, vai falar sobre os 
fatores preditivos do resultado do tratamento 
pós-whiplash, «tendo em vista uma intervenção 
que permita ultrapassar a situação o mais rapida-
mente possível». O objetivo é que esta preleção 
levante questões às quais os intervenientes da 
mesa-redonda seguinte tentarão dar resposta. 
Intitulada «Resultados pós-whiplash: o embate 
entre a teoria e a prática», a derradeira sessão 
contará com a moderação do fisioterapeuta 
Henrique Relvas, coordenador da Pós-gradua-
ção em Fisioterapia nas Disfunções da Coluna 

e professor na Escola Superior de Saúde da Cruz 
Vermelha Portuguesa, e com a participação de 
todos os palestrantes, acrescendo o contributo 
de Olímpio Pereira, fisioterapeuta na Clínica Fisio 
Roma, em Lisboa. 

La entorsis en inversión del tobillo es el 
mecanismo de entorsis más habitual y 

prácticamente siempre implica una lesión 
más o menos importante del complejo liga-
mentario colateral lateral del tobillo. Estu-
dios actuales sobre este complejo han dado 
una visión diferente a la clásica. El fascículo 
superior del ligamento talo-fibular anterior 
se encuentra intra-articular, se relaja en flex-
ión dorsal y se tensa en flexión plantar. Por el 
contrario, el fascículo inferior del ligamento 
talo-fibular anterior y el ligamento calcáneo-
fibular se encuentran conectados por unas 

fibras que provoca la transmisión de ten-
siones entre los dos ligamentos de forma 
que trabajan como una unidad funcional.Esta 
nueva descripción de parte del ligamento se 
ha denominado como el complejo ligamen-
tario fíbulo-talo-calcáneo lateral. 

Este complejo ligamentoso es extra-
articular y se mantiene en tensión durante 
la flexo-extensión del tobillo, no variando 
la longitud de los dos ligamentos que lo 
componen en ningún momento (estructura 
isométrica). La implicación clínica de este 
cambio en la anatomía de los ligamentos 
laterales del tobillo parece evidente. El 
fascículo superior del ligamento talo-fibu-
lar anterior al ser intra-articular tiene una 
reparación limitada, de forma que cuando 
se lesiona siempre se mantendrá deficitario. 

Por el contrario, el complejo ligamentario fíb-
ulo-talo-calcáneo lateral tendrá verdaderas 
opciones de reparación al lesionarse debido 
a que se encuentra a nivel extra-articular.

Como consecuencia, la manera de encarar 
el esguince de tobillo en el momento agudo 
se ve modificado. Un esguince grado II-III o 
III, siempre se tendría que inmovilizar du-
rante 2-3 semanas con el objetivo de que el 
componente extra-articular se repare cor-
rectamente, aunque el componente intra-ar-
ticular, también afectado, es improbable que 
se repare. Mientras que un esguince grado I 
o I-II, en que sólo se lesiona el componente 
intra-articular, se tendría que inmovilizar 
únicamente por un tema de confort o como 
medida antiálgica, pero no con el objetivo de 
conseguir una reparación del ligamento. 

Cirugía del esguince  
de tobillo agudo
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Novos desafios e regras da formação específica 
em Ortopedia

Este ano, a sessão magna da Comissão de 
Internos da SPOT (CISPOT), que decorrerá 

amanhã, das 11h00 às 12h30, na sala C, coloca o 
foco nas alterações ao internato médico, uma vez 
que, como frisa o Dr. João Caldas Caetano, coor-
denador da zona sul da CISPOT, «estão na forja 
alterações no exame de saída da especialidade, 
já para 2020». Moderada por este representante 
e os outros dois membros da direção da CISPOT 
(Dr.ª Melanie Ribau, coordenadora da zona norte, e 
Dr. Paulo Matias Costa, coordenador da zona cen-
tro), esta hora e meia começará com a preleção do 
Dr. Francisco Guerra Pinto (Hospital de Sant’Ana, 
na Parede), que vai partilhar a experiência do seu 
internato no Centro Hospitalar Universitário de 
Lisboa Central/Hospital Curry Cabral, sob o lema 
«O que correu melhor e o que deveria ter feito de 
outro modo».

Em seguida, o Prof. António Brito Camacho 
(Hospital de Cascais Dr. José Almeida) terá a seu 
cargo a tarefa de explicar quais são os aspetos 
essenciais das comunicações científicas. Sobre 
a dimensão europeia do internato de Ortopedia 
e Traumatologia e a importância do networking 
profissional falará o Dr. João Vide (Hospital 
Beatriz em Ângelo, em Loures), que presidiu a 
Federation of Orthopaedic and Trauma Trai-

nees in Europe (FORTE) no biénio 2015-2016. 
Mais relacionada com a saída da especialidade 
será a comunicação do Prof. Paulo Felicíssimo 
(Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, na 
Amadora), que vai discutir a importância do 
exame para fellow do European Board of Ortho-
paedics and Traumatology (EBOT).Na preleção 
«porventura mais aguardada da sessão», se-
gundo o Dr. João Caldas Caetano, o presidente 

do Colégio da Especialidade de Ortopedia e 
Traumatologia da Ordem dos Médicos, Prof. 
André Gomes, vai apresentar quais são, afinal, 
as alterações que se pretende introduzir no 
exame de saída da especialidade. Antes de a 
sessão encerrar, serão ainda sorteados um livro 
e um curso da AO Foundation de nível básico 
ou avançado, consoante a etapa de formação 
em que estiver o interno vencedor. 

Dr. João Caldas Caetano (moderador), Prof. Paulo Felicíssimo, Dr. Francisco Guerra Pinto, Dr. João Vide, Prof. André Gomes, Dr.ª Melanie Ribau 
(moderadora) e Dr. Paulo Matias Costa (moderador). Ausente na fotografia: Prof. António Brito Camacho
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