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Em entrevista, o Prof. Jorge 
Mineiro faz o balanço do 
mandato da direção da 

SPOT no biénio 2013-2014

VOZ DA SPOT

As fraturas osteoporóticas e as roturas da coifa dos rotadores são os tópicos em 
discussão, respetivamente, no Tema e na Mesa-Redonda do 34.º Congresso 
Nacional de Ortopedia e Traumatologia, que decorre de 23 a 25 de outubro, no 
Centro de Congressos da Herdade dos Salgados, em Albufeira (pág.16 a 25). 
A sociedade convidada deste ano é a British Orthopaedic Association (BOA), 
que está responsável pela organização de quatro cursos. Além das sessões 
promovidas pelas secções e grupos de estudo da SPOT (pág.10 a 14), um dos 
momentos altos será a conferência do Dr. Stuart Weinstein sobre o sistema de 
saúde norte-americano (pág.20).
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Caros colegas,

Estamos a chegar ao final do nosso segundo ano 
de mandato na Direção da SPOT e terminare-
mos com chave de ouro, como é sempre o nosso  
Congresso Nacional. Foram dois anos de um tra-
balho muito gratificante, liderando uma equipa 
dinâmica, cheia de ideias e de novos projectos 
que modificam a rotina da nossa Sociedade!

Em 2014, tivemos, mais do que nunca, o envol- 
vimento de muitos colegas de Norte a Sul do País 
nas actividades da Direcção, o que nos fez sentir 
mais próximos de todos os sócios. Foi um ano de 
alegrias e de frustrações, em que conseguimos 
concretizar alguns dos nossos objectivos, mas 
que essencialmente nos tornou mais conhece-
dores de muitas realidades relacionadas com a 
actividade associativa das quais não fazíamos 
ideia.

Chegamos ao final deste mandato com a pro-
funda convicção de que os três pilares em que 
assentámos o nosso programa de acção são os 
alicerces mais sólidos de uma sociedade cientí-
fica: a formação médica pós-graduada, a inves-
tigação, os centros de excelência e a rede de 
referenciação, sem esquecer o papel da SPOT no 
relacionamento com a sociedade civil.

O 34.º Congresso Nacional de Ortopedia e 
Traumatologia é uma reunião preparada com 
enorme rigor, cuja Comissão Científica, liderada 
pelo Prof. João Gamelas, realizou um trabalho 
fantástico, que resultou num programa bem se-
dutor, que cobre todas as áreas da patologia do 
aparelho musculoesquelético. Este ano, o facto 
de termos a British Orthopaedic Association 
(BOA) como convidada permitiu realizar cursos-
-satélite de enorme pertinência para a nossa 
comunidade ortopédica, como, por exemplo, o 
curso para jovens investigadores e o curso para 
revisores de revistas internacionais.

Convidámos o Prof. Stuart Weinstein, que, 
além de ter sido presidente da American 
Academy of Orthopaedic Surgeons, é expert 
mundial em Ortopedia infantil e é também um 

homem com uma visão muito actual da Saúde 
nos Estados Unidos. Por isso, é conselheiro do 
Senado americano nesta área. A participação 
dos ortopedistas portugueses é também a 
melhor, com cerca de 650 trabalhos submeti-
dos para avaliação (um número recorde e que 
tem aumentado todos os anos), facto que nos 
deixa optimistas em relação às perspectivas 
futuras. À semelhança dos anos anteriores, os 
trabalhos seleccionados para apresentação 
oral têm qualidade e estou seguro de que da-
rão aos colegas estrangeiros uma noção muito 
concreta de que Ortopedia portuguesa é de 
nível europeu!

Por tudo isto, o terminar de mais um mandato 
deixa a SPOT mais rica em conteúdos (não em 
finanças, infelizmente!) que – estou seguro – ser-
virão de inspiração para a próxima Direcção. Não 
quero terminar sem desejar ao Prof. António 
Oliveira, próximo presidente da SPOT, e à sua 
equipa os maiores êxitos e felicidades no de-
sempenho destas funções.  

Quero também agradecer, de uma forma mui-
to especial, a toda a equipa que comigo orien-
tou os interesses da Sociedade neste biénio de 
2013-2014, pelo trabalho, pela dedicação e pelo 
profissionalismo que demonstraram sempre. E 
também a todos vós, sócios, pelo feedback, pela 
crítica oportuna, pelas sugestões inspiradoras 
e pelo apreço que sempre nos manifestaram! 

Sumário

Um mandato com 
balanço positivo

Jorge Mineiro 
Presidente da SPOT

O Prof. Jorge Mineiro escreve segundo as regras do antigo Acordo Ortográfico

Ficha Técnica
Propriedade
Rua dos Aventureiros, lote 3.10.10 – loja B
Parque das Nações • 1990 - 024 Lisboa 
Tel.: (+351) 218 958 666 • Fax: (+351) 218 958 667 
spot@spot.pt
www.spot.pt

Sociedade Portuguesa  
de Ortopedia e Traumatologia

Edição
Campo Grande, n.º 56, 8.º B •1700 - 093 Lisboa
Tel.: (+351) 219 172 815/Fax: (+351) 218 155 107 
geral@esferadasideias.pt • www.esferadasideias.pt
Direção: Madalena Barbosa (mbarbosa@esferadasideias.pt) 
Textos: Ana Rita Lúcio, Inês Melo, Luís Garcia, 
Marisa Teixeira e Sofia Cardoso
Fotografia: Rui Jorge • Design/paginação: Inês Arnedo 
e Susana Vale

Esta publicação está escrita segundo as regras do novo Acordo Ortográfico 

Patrocinadores do jornal

Depósito Legal: N.º 338825/12

Projecção - Arte Gráfica, S.A.
Parque Industrial da Abrunheira, Quinta do Lavi, Armazém 1, Bloco A. 2710 - 089 SintraImpressão 

3SPOT inForma
Outubro ‘14

ORTONOTÍCIAS
5 O Dr. André Barros venceu o Prémio de Melhor 
Comunicação Livre no 16.º Congresso da ESSKA

6 Atividade do PNAICO em 2014
- Balanço do EFORT Spring Travelling 
Fellowship 2014

7 Campanhas públicas da SPOT: prevenção de 
Acidentes de Mergulho, Prevenção de Quedas 
no Idoso e «Articule-se»
- Os primeiros meses de mandato do 
Dr. Paulo Felicíssimo como presidente 
do European Board of Orthopaedics and 
Traumatology

VOZ DA SPOT
8 O Prof. Jorge Mineiro faz o balanço do 
mandato como presidente da SPOT (2013-2014)

9 Highlights do programa do 34.º Congresso 
Nacional de Ortopedia e Traumatologia, pelo  
Prof. João Gamelas

SECÇÕES EM FOCO
10 Atividades recentes das secções da SPOT e 
sua participação no Congresso

GRUPOS DE ESTUDO
14 Iniciativas e planos dos três grupos de estudo 
da SPOT

DESTAQUE DE CAPA (23 outubro)
16 Antecipação do Tema do Congresso «Fraturas 
osteoporóticas – o estado da arte»

DESTAQUE DE CAPA (25 outubro)
18 Principais tópicos da Mesa-Redonda 
«Roturas da coifa dos rotadores»

34.º CONGRESSO (23 outubro)
20 Atualização dos três registos da SPOT
- O Dr. Stuart Weinstein reflete sobre o sistema 
de saúde norte-americano, na Sessão de 
Abertura

22 Resumo da participação das sociedades 
congéneres da SPOT no Congresso

24 Destaques da Sessão Magna dos Internos
- Corrida da Ortopedia sensibiliza para a 
importância do exercício físico

34.º CONGRESSO (24 outubro)
25 Artroscopia do tornozelo e do pé em foco no 
Fórum EFORT

OSSOS DE VIDA
26 Perfil do Dr. Asdrúbal Mendes, presidente da 
SPOT no biénio 1995-1996



A harmonização do ensino da Ortopedia na 
Europa foi uma das prioridades de Manuel 
Cassiano Neves enquanto presidente da 
EFORT. «Há uma grande circulação dos profis-
sionais de saúde na Europa e não faz sentido 
que cada país possua o seu programa de en-
sino. É preciso que todos os especialistas te-
nham uma formação com uma base comum», 
frisa o especialista. Com o objetivo de unifor-
mizar o ensino, está prevista, para o primeiro 
semestre de 2015, «a aprovação de um currí-
culo europeu que servirá de referência para 
todos os países da União Europeia», adianta 
Cassiano Neves.

Durante o 15.º Congresso da EFORT foi lança-
do um manual de Ortopedia, o European Sur-
gical Orthopaedics and Traumatology, «um 
“guião” muito importante para os internos», 
refere Cassiano Neves. A European Arthro-
plasty Register Network foi outra preocupa-
ção do seu mandato. «A criação de uma plata-
forma, onde todos os registos de artroplastias 
europeus e os seus resultados possam ser dis-
cutidos de forma aberta, é fundamental para a 
deteção precoce de complicações que podem 
decorrer das artroplastias – as cirurgias que se 
fazem em maior número nos vários países da 
Europa», explica este especialista. 

«Segurança dos doentes» foi o tema 
principal do 15.º Congresso da Euro-

pean Federation of National Associations 
of Orthopaedics and Traumatology (EFORT), 
que decorreu de 4 a 6 de junho passado, 
em Londres. A maior reunião europeia de  
Ortopedia contou com 7 200 participantes e 
4 600 abstracts submetidos.

A segurança da cirurgia, nomeadamente a 
escolha do local da intervenção, o risco de in-
feção e a sua prevenção, e o sucesso das técni-
cas utilizadas foram alguns dos pontos abor-
dados ao longo dos três dias do Congresso.  
«A segurança dos doentes é cada vez mais 
uma preocupação dos médicos. Nos Estados 
Unidos, a cirurgia no lado errado, um evento 
que nunca deveria acontecer e que, apesar 
de raro, acontece 40 vezes por semana», 
referiu o Dr. Manuel Cassiano Neves, respon-
sável pelo Centro de Ortopedia Pediátrica do Hospital CUF Descobertas, em Lisboa, e presidente da 
EFORT no biénio de 2013-2014.

«É fundamental atingir o máximo de sucesso nas cirurgias realizadas. Por outro lado, se conse-
guíssemos evitar a infeção nas cirurgias ortopédicas, atingiríamos uma poupança enorme. No Reino 
Unido, esta poupança é estimada em 85 milhões de euros por ano», alertou Manuel Cassiano Neves.

Nas palavras do anterior presidente da EFORT que, durante o jantar de encerramento, passou o 
testemunho ao Dr. Stephen Cannon, atual presidente, a edição do Congresso deste ano foi «um su-
cesso». «Superámos as edições anteriores ao reunir o maior número de abstracts e participantes», 
referiu. Além de ser uma experiência enriquecedora do ponto de vista científico, o 15.º Congresso da 
EFORT foi também, na opinião de Manuel Cassiano Neves, «uma oportunidade única para contactar 
com colegas de diferentes países e fomentar o networking».

Segurança dos doentes em foco no 15.º Congresso da EFORT

Balanço do mandato

Dr. Miguel Cabral  
(1947-2014)

Um brilhante ortopedista, com paixão pela arbitragem

«Conheci o Dr. Miguel Cabral durante o 
internato no Centro Hospitalar de Lis-

boa Central/Hospital de São José, onde ambos 
nos formámos em Ortopedia. Depois de termi-
nada a especialidade, continuámos ainda du-
rante alguns anos nesse Hospital, sob a dire-
ção do Dr. Luís Alpoim, até termos optado por 
continuar a carreira no Hospital de Vila Franca 
de Xira, onde nos mantivemos até à reforma.

Em simultâneo, o Dr. Miguel Cabral trabalhou 
também na Companhia de Seguros Bonança e 
no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa. Foi um 
dos fundadores do Sindicato Independente dos 
Médicos, tornando-se, mais tarde, membro da 
direção. Desempenhou estas funções sempre 
com elevada competência, graças às suas capa-
cidades de trabalho e ao espírito determinado. 

Palavras de homenagem
O Dr. Miguel Cabral, que faleceu em fevereiro de 2014, é recordado pelo amigo e colega de profissão, Dr. António Caferra Machado, que 

destaca o seu espírito de luta e a sua personalidade determinada e frontal.

Pertenceu ainda ao Conselho Executivo da 
Ordem dos Médicos – Região Sul.

A sua grande paixão desportiva, a arbi-
tragem – inicialmente no rugby e, posterior-
mente, no golfe – estava relacionada com a 
sua capacidade de lutar pelas causas em que 
acreditava, com a sua competência profis-
sional e a sua personalidade. Era um homem 
seguro e frontal, o que lhe granjeou inúmeras 
amizades também fora da área ortopédica.

A sua morte súbita e inesperada durante 
uma partida de golfe deixou uma perda irrepa-
rável para a família, assim como uma profunda 
tristeza e saudade a todos os que tiveram o 
privilégio de o conhecer.» Dr. António Caferra 
Machado, chefe de serviço de Ortopedia no 
Hospital de Vila Franca de Xira

O Dr. Manuel Cassiano Neves (à direita) passou o testemunho  
ao atual presidente da EFORT, Dr. Stephen Cannon, durante  
o Congresso
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EBOT com seis novos fellows nacionais
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A decorrer no Centro Hospitalar de Lisboa 
Central/Hospital Curry Cabral e na Clínica Giga, 
sob a coordenação do Dr. Nuno Côrte-Real, este 
estudo concluiu que a realização simultânea de 
artroscopia anterior e posterior é segura e «pode 
valer a pena em doentes com doença posterior e 
anterior documentada», sublinhou André Barros. 
Manifestando o «orgulho que é ganhar um prémio 
e poder apresentar o trabalho num congresso 
internacional», o interno de Ortopedia adiantou 
ainda que já está a ser preparado um novo estudo 
prospetivo sobre a comparação destas aborda-
gens, cujos resultados deverão ser anunciados 
em 2015.

Realizada em Amesterdão, entre 14 e 17 de 
maio passado, a 16.ª edição do Congresso da 

European Society of Sports Traumatology, Knee 
Surgery and Arthroscopy (ESSKA) trouxe moti-
vos de orgulho e satisfação redobrados para a 
Ortopedia portuguesa. Além de assinalar a des-
pedida do Prof. João Espregueira Mendes da pri-
meira presidência portuguesa na história desta 
Sociedade, este Congresso atribuiu o Prémio de 
Melhor Comunicação Livre ao Dr. André Barros, 
interno de Ortopedia no Centro Hospitalar de Lis-
boa Central/Hospital Curry Cabral.

Foi, de resto, também com grande orgulho e 
satisfação que Espregueira Mendes encarou 
aquele que, do seu ponto de vista, se revelou «o 
melhor Congresso da ESSKA de todos os tem-
pos». Com 3 774 inscritos, oriundos de 84 países, 
e a organização de 900 conferências, conquis-
tou-se «um recorde absoluto», explicou.

Em jeito de balanço sobre os dois anos na lide-
rança de uma das mais reputadas sociedades mé-
dicas na sua especialidade, o ortopedista lembrou 
que a presidência portuguesa da ESSKA «abriu 
uma série de oportunidades» para a comunidade 

ortopédica nacional. «Conseguimos dar uma visi-
bilidade importante ao País, que estou convenci-
do de que trará ainda mais frutos para a geração 
mais nova», assegurou.

Geração mais nova, essa, que esteve também 
em destaque neste evento, graças ao Prémio 
de Melhor Comunicação Livre, que distinguiu o  
Dr. André Barros pela apresentação do estudo 
«Artroscopia do tornozelo anterior versus poste-
rior – comparação de resultados e complicações». 

No 16.º Congresso da ESSKA celebraram-se, segundo Espregueira Mendes, os cinco maio-
res projetos na história desta Sociedade, concluídos durante o seu mandato:

  A inauguração do novo escritório da ESSKA, no Luxemburgo;
  A aquisição do KSSTA Journal, publicação da ESSKA que, até então, não lhe pertencia;
  O lançamento do Journal of Experimental Orthopaedics, uma nova publicação online dedi-
cada à Ortopedia experimental na área do suporte traumatológico;
  O lançamento da ESSKA Academy, uma plataforma online de formação;
  A criação da Fundação ESSKA, vocacionada para a promoção de programas de prevenção 
de lesões e educação médica na área da Traumatologia Desportiva.

Marcos alcançados sob a presidência portuguesa

O exame do European Board of Orthopaedics 
and Traumatology (EBOT) atravessa «uma 

fase de expansão» e tem vindo a gerar interesse  
acrescido junto dos futuros ortopedistas euro-
peus. Quem o garante é o Prof. Jorge Mineiro, 
chairman do EBOT Examination e presidente da 
Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Trauma-
tologia (SPOT), que, este ano, viu candidatarem- 
-se sete portugueses ao título de fellow do EBOT, 
de um total de 90 candidaturas.  Ao todo, são 
seis os novos fellows portugueses: António 
Rodrigues, Luís Miragaia, Francisco Santos, 
Rudolfo Pompeu, Nuno Lança e Rui Ribeiro.

No rescaldo da edição de 2014, o chairman do 
EBOT Examination salienta que, em função da 
«crescente promoção das qualificações europeias 
e do reconhecimento» que lhe é atribuído em todo 
o mundo, há «um incentivo cada vez maior» para 
que os internos portugueses concluam o exame.

Este ano, a prova escrita realizou-se a 17 de ju-
nho, em diferentes centros de exame por toda a 
Europa, tendo-se seguido a prova oral, a 4 e 5 de 
outubro, em Viena. Em 2015, avança Jorge Mineiro, 
haverá novidades: «Será incluída uma prova clí-
nica, a nível nacional, para testar competências 
clínicas e a atitude profissional do ortopedista.» 

Portugueses em destaque no 16.º Congresso da ESSKA

O Dr. André Barros (acima) recebeu o Prémio de Melhor Comunicação Livre e o Prof. João Espregueira Mendes (à direita) 
despediu-se da presidência da ESSKA no seu 16.º Congresso
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do segundo ciclo de formações deste programa 
criado em 2006.

Contas feitas às atividades desenvolvidas ao 
longo de três anos e ao saldo do programa desde 
o seu início, o balanço é «muito positivo». Quem o 
garante é o Prof. António Oliveira, presidente da 
Comissão de Ensino da Sociedade Portuguesa 
de Ortopedia e Traumatologia (SPOT), lembran-
do que o PNAICO tem mantido «a função de ele-

O ciclo 2012-2014 do Programa Nacional de 
Apoio ao Internato Complementar de Orto-

pedia (PNAICO) prepara-se para cumprir o calen-
dário «ambicioso» de 15 sessões e outros tantos 
workshops que se propôs ministrar. Com as ses-
sões sobre «Ética e responsabilidade médico-le-
gal do ortopedista» (realizada a 27 de setembro) e 
«Princípios de investigação científica» (agenda-
da para 13 de dezembro), assinala-se o desfecho 

Balanço do EFORT Spring Travelling Fellowship 2014
O Dr. Ricardo Rodrigues-Pinto, interno no Serviço de Ortopedia do Centro Hospitalar do Porto/Hospital de Santo António, 
relata a sua participação no EFORT Spring Travelling Fellowship 2014. O encontro deste ano decorreu de 19 a 24 de maio, 
na Suécia, e reuniu 14 internos de diferentes países da Europa.

«Foi uma honra representar a Sociedade Por-
tuguesa de Ortopedia e Traumatologia , no 

EFORT Spring Travelling Fellowship 2014. Foi uma 
experiência muito enriquecedora, em que tive a 
oportunidade de conhecer a realidade ortopédica 
sueca e contactar com internos de vários países 
da Europa. 

No total, éramos 14 internos de Portugal,  
Lituânia, Macedónia, Malta, Holanda, Noruega, 
Polónia, Sérvia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, 
Reino Unido, Suíça e Turquia. O encontro come-
çou em Estocolmo, com uma visita ao Hospital 
Universitário Karolinska, onde fomos acompa-
nhados pela Prof.ª Li Felländer-Tsai, (presidente 
da Swedish Orthopaedic Association), assisti-
mos a várias palestras e apresentámos a socie-
dade nacional que estávamos a representar ao 
restante grupo de internos. 

Em Gotemburgo, visitámos o Hospital Uni-
versitário Sahlgrenska, onde nos foi apresen-
tado o registo de fraturas sueco, um dos mais 
importantes na Europa, e assistimos às duas 
palestras mais interessantes deste encontro: 
uma sobre o equilíbrio sagital e a outra sobre 
o uso de células estaminais no tratamento da 

degeneração do disco intervertebral. No entan-
to, mais importante do que as palestras a que 
assistimos foi a oportunidade que tivemos de 
contactar com representantes de países muito 
diferentes e de conhecer as particularidades da 
prática ortopédica de cada um deles. 

 Estes encontros são fundamentais, em pri-
meiro lugar, para perceber a realidade e a singu-

laridade do país que nos “acolhe” e, em segundo 
lugar, para conhecer colegas com métodos de 
trabalho diferentes dos nossos, com os quais 
podemos aprender. As experiências e os conhe-
cimentos partilhados no EFORT Spring Tra-
velling Fellowship têm um valor inestimável e 
terão, certamente, um grande impacto na minha 
prática clínica no futuro.»

Os 14 fellows que participaram no EFORT Spring Travelling Fellowship 2014 com a Dr.ª Marie Leksell, representante dos 
internos suecos de Ortopedia (à esq.) e a Prof.ª Li Felländer–Tsai, presidente da Sociedade Sueca de Ortopedia (à dta.)

var o nível formativo do Internato Complemen-
tar de Ortopedia em Portugal».

O êxito desta iniciativa reflete-se no interes-
se revelado pelos internos de Ortopedia. «As 
sessões têm sido muito concorridas, por vezes 
sobrelotadas, e têm decorrido com excelente 
interação entre formandos, formadores e orga-
nizadores da SPOT», assegura António Oliveira. 
Uma adesão expressiva também justificada pela 
diversificação das temáticas e pela abrangência 
geográfica das sessões, que têm decorrido em 
diversos hospitais e universidades de todo o 
País.

De olhos postos no futuro, o presidente da 
Comissão de Ensino da SPOT não afasta a possi-
bilidade de haver «inovações organizativas e te-
máticas» no programa para o triénio 2015-2017. 
Manter a SPOT na senda da inovação é, de resto, 
um dos desígnios deste programa. «A SPOT tem 
como objetivos principais prestigiar e inovar, 
quer técnica quer cientificamente, a Ortopedia 
portuguesa», sublinha António Oliveira. O que 
não é possível, acrescenta, «sem qualidade na 
formação de internos de Ortopedia». «É neste 
sentido que considero que o PNAICO é incontor-
nável na formação ortopédica e um exemplo de 
sucesso na formação médica em Portugal», con-
clui o presidente-eleito da SPOT.
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PNAICO renova promessa de inovação  
para o novo triénio

«Anestesia e bloqueios locorregionais» foi o tema do workshop que decorreu no Hospital de Braga, no dia 9 de março
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Prevenir é palavra de ordem nas três cam-
panhas públicas que estão a decorrer, em 

simultâneo, sob a chancela da Sociedade Por-
tuguesa de Ortopedia e Traumatologia (SPOT). 
Com ampla divulgação mediática, esta cha-
mada de atenção tripartida visa sensibilizar a 
população para certas «preocupações» desta 
Sociedade, do ponto de vista da saúde pública, 
adianta o Prof. Jorge Mineiro, presidente da 
SPOT. «Ajudar na prevenção é nosso dever para 
com a sociedade civil», ressalva.

O mote da Campanha de Prevenção de Que-
das no Idoso, que se inicia em outubro de 2014, 
passa por evitar os acidentes domésticos, em 
larga medida responsáveis pelas fraturas oste-
oporóticas, tão frequentes nesta faixa etária. 
«Temo-nos focado no problema da resistência 
do osso, mas grande parte da nossa atuação 
deve estar na prevenção das quedas», lembra o 
Dr. Paulo Felicíssimo, secretário-geral da SPOT. 
Tão importante como aprender a movimentar-se 
em segurança, é não ficar parado. «As pessoas 
devem receber estímulos mecânicos, para que 
mantenham uma boa aptidão muscular e haja 
menos risco de queda», explica.

Idêntica é a mensagem da campanha «Articu-
le-se», que tem por lema «Vida é movimento». 

Direcionada para especialistas em Medicina 
Geral e Familiar, esta campanha iniciada em 
2013 pretende que as pessoas com doenças 
ortopédicas se movam por «uma melhor qua-
lidade de vida», diz Jorge Mineiro. Consideran-
do ser «crucial que os doentes com patologia 
osteoarticular se mobilizem», o presidente da 
SPOT salienta ainda que «mexer-se, andar e, 
até, em alguns casos, praticar atividades des-
portivas é particularmente útil para a recupera-
ção dos doentes submetidos a artroplastias».

Também continua a decorrer desde o ano 
passado, mas renovada, a Campanha de Preven-
ção de Acidentes de Mergulho, que nasceu da 
tese de mestrado do Dr. Ricardo Prata, interno 
do ano comum no Centro Hospitalar de Lisboa 
Norte, intitulada «Traumatismos vertebrome-
dulares por mergulho – Um estudo prospetivo 
em Portugal». Com eco nos meios de comuni-
cação social, escolas de surf, estabelecimentos 
comerciais próximos de zonas balneares e até 
em festivais de verão, a campanha apoiada pela 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e pela  
Faculdade de Medicina da Universidade de  
Lisboa volta a «alertar e sensibilizar a popula-
ção para o perigo inerente a saltos para a água 
e mergulhos», sublinha Ricardo Prata.

Empossado presidente do European Board 
of Orthopaedics and Traumatology da Union 

Européene des Médecins Spécialistes (UEMS), 
a 25 de abril passado, o Dr. Paulo Felicíssimo, 
secretário-geral da SPOT e presidente do Colé-
gio da Especialidade de Ortopedia da Ordem dos 
Médicos, completa agora os primeiros seis me-
ses à frente deste organismo europeu. Fazendo 
um balanço do semestre inicial, o especialista 
elenca as suas preocupações essenciais para o 
mandato que se prolongará até 2018.

No topo da agenda do Board tem estado tam-
bém o projeto do currículo europeu de Ortopedia, 
«um tema muito importante para a União Euro-
peia». O debate, fruto de «uma conjugação de es-
forços» entre a European Federation of National 
Associations of Orthopaedics and Traumatology 
(EFORT) e a UEMS, tem-se centrado na definição 
de diretrizes comuns para a especialidade, ao 
nível da formação. «Independentemente do seu 
país de origem, os ortopedistas da União Euro-
peia devem ter as mesmas competências. E só há 
uma forma de o conseguir: com um currículo euro-
peu comum», defende Paulo Felicíssimo.

Ainda no âmbito da fixação e da avaliação 
de competências, outra das questões em aná-

lise tem sido a recertificação. «Um ortopedista 
deve continuar a prestar provas do que tem fei-
to ao longo da sua carreira. É uma questão de 
controlo de qualidade», explica o presidente 
do European Board of Orthopaedics and Trau-

matology. Longe de se ambicionar um modelo 
de recertificação compulsivo, o que se preten-
de «é que esta seja uma forma de estimular 
os especialistas a manterem-se atualizados», 
conclui.

Paulo Felicíssimo em cargo decisor sobre futuro da Ortopedia

O Dr. Paulo Felicíssimo (segundo a contar da esquerda, na primeira fila) com outros elementos da Secção de Ortopedia e 
Traumatologia da UEMS, no dia 25 de abril de 2014, quando tomou posse como presidente do European Board of Orthopaedics 
and Traumatology

SPOT com campanhas de sensibilização  
em três frentes
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Traumatologia, com 656 trabalhos submetidos 
para apresentação.

Temos internos e jovens especialistas que ga-
nharam prémios internacionais, o que é uma moti-
vação extra. O melhor legado que podemos deixar 
às próximas gerações é aquilo que conseguimos 
fazer na Europa. Há cada vez mais internos a 
candidatarem-se ao EBOT Examination, temos 
pessoas a quererem participar e a tornarem-se 
membros de sociedades estrangeiras e isso de-
monstra o nosso legado. Cada vez mais, temos 
uma geração de ortopedistas modernos motiva-
dos e a apresentarem trabalhos de qualidade em 
diferentes fóruns europeus, prestigiando assim a 
Ortopedia portuguesa além-fronteiras.

Está confiante na nova geração de ortopedistas?
Estou confiante e preocupado. Confiante, porque, 
até agora, temos mantido uma qualidade do inter-
nato de Ortopedia muito elevada, demonstrada no 
facto de que todos os portugueses que se subme-
teram ao exame europeu tiveram uma prestação 
brilhante. Mas preocupa-me o que vai acontecer 
de ora em diante. Muitos dos hospitais com capa-
cidade formativa estão bastante deteriorados, a 
situação económica não permite dar as melhores 
condições de formação aos novos internos e isso, 
como é lógico, tem repercussões no futuro. No 
que se refere a recursos humanos nesta área da 
formação, os quadros também estão muito depau-
perados em certas regiões do País, facto que vem 
agravar ainda mais o panorama da formação médi-
ca pós-graduada. Vamos continuar a lutar para que 
a qualidade possa ser preservada, para que possa-
mos ter internos a competir com os seus pares de 
outros países, mas, obviamente, não podemos ter 
qualidade se não investirmos nela. 

A SPOT tem um papel importantíssimo de pro-
porcionar aos internos e aos especialistas condi-
ções complementares para a sua formação, que 
não obtêm nos hospitais onde trabalham. A edu-
cação e a formação dos nossos ortopedistas deve 
ser a nossa vocação, o nosso dever, a nossa razão 
de existir e o nosso core business!

Quanto ao estreitamento de relações com as 
sociedades congéneres de outros países euro-
peus, o que tem Portugal a beneficiar com essas 
sinergias?
É o único modo de Portugal sair deste seu «can-
tinho». Neste momento, a Europa está cheia de 
portugueses dinâmicos, homens e mulheres de 
prestígio que têm posições de chefia e de relevo. 
A Ortopedia portuguesa é reconhecida na Europa 
e disputa posições «taco a taco». Essa foi a nossa 
grande conquista, nos últimos anos, e dá-nos um 
orgulho enorme.

Recentemente, quatro ortopedistas portugue-
ses assumiram a presidência de instituições de 
grande relevo: o Dr. Manuel Cassiano Neves, na 
EFORT; o Prof. João Espregueira Mendes, na Eu-
ropean Society of Sports Traumatology, Knee 
Surgery and Arthroscopy (ESSKA); o Dr. Paulo 
Felicíssimo, no European Board of Orthopaedics 
and Traumatology da European Union of Medical 
Specialists, e o Prof. Jorge Mineiro, no EBOT Exa-
mination. Este é o ponto mais alto da representa-
ção portuguesa na Ortopedia internacional?
É a abertura de um caminho. Espero que as 
próximas gerações sigam o mesmo rumo. Se 
conseguirmos manter a linha que temos vindo a  
desenvolver, estou seguro que esse será um 
trunfo para Portugal, no futuro. Mas estes no-
mes que referiu são apenas a «ponta do iceber-
gue» – muitos outros existem que fazem hoje 
parte de comités de diversa índole que presti-
giam a Ortopedia portuguesa e o nosso País de 
uma forma contagiante! Estes são, no fundo, os 
corredores da frente, mas o pelotão que se se-
gue está cheio de gente nova de qualidade, com 

No ano passado, referiu três linhas orientadoras 
para o seu mandato: maior aproximação aos só-
cios, maior comunicação com a sociedade civil e 
o estreitamento das relações com as sociedades 
congéneres internacionais. Considera ter alcan-
çado sucesso em cada uma destas áreas?
Enquanto sociedade científica, comunicar as 
nossas preocupações e ajudar na prevenção é 
nosso dever para com a sociedade civil. No que 
toca à aproximação aos sócios, penso que fica-
mos sempre aquém do que gostaríamos. Contu-
do, julgo que conseguimos mobilizar e envolver 
os sócios – e a prova disso é que, uma vez mais, 
atingimos recordes em termos de participação 
neste 34.º Congresso Nacional de Ortopedia e 

8 SPOT inForma
Outubro ‘14

«a ortopedia portuguesa é 
reconhecida na Europa»

Lançar as sementes de uma «educação médica de qualidade», no presente, que per-
mita continuar a «gerar frutos», no futuro, foi um dos fios condutores do mandato do 
Prof. Jorge Mineiro, enquanto presidente da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e 
Traumatologia (SPOT). Orgulhoso do sucesso alcançado pela representação portu-
guesa, Jorge Mineiro acredita que contribuiu para colocar a Ortopedia portuguesa na 
rota das melhores práticas europeias.

ana rita Lúcio e Luís Garcia

voz da SPoT



«O maior desafio que tivemos na elabora-
ção do programa deste Congresso foi 

garantir o nível científico necessário para des-
pertar o interesse do maior número de partici-
pantes da comunidade científica e ortopédica, 
não só portuguesa mas também internacional. 
A nossa preocupação fundamental era apre-

sentar um programa apelativo, com temas mui-
to atuais e pertinentes, que fosse ao encontro 
das expetativas de todos os parceiros: dos par-
ticipantes que têm uma “voz ativa” no Congres-
so, através da apresentação dos seus trabalhos 
e casuísticas; da indústria farmacêutica, que 
tem apoiado muito a SPOT; e das sociedades 
científicas congéneres. Penso que cumprimos 
esse objetivo. 

A notoriedade que a SPOT e os ortopedis-
tas portugueses têm conquistado nos últimos 
anos, nomeadamente na Europa, tem contri-
buído para o aumento da qualidade científica 
dos trabalhos apresentados. Não há dúvidas 
de que as experiências nacionais são cada vez 
mais poderosas, do ponto de vista quantitativo 
e qualitativo. Por outro lado, temos constatado 
um interesse crescente dos especialistas inter-
nacionais em participar nos nossos congressos. 

Não só recebemos mais candidaturas espontâ-
neas de trabalhos provenientes de hospitais de 
outros países, nomeadamente de Espanha e do 
Brasil, como temos o privilégio de contar com 
a participação de ortopedistas de referência 
internacional, que também contribuem para o 
aumento do nível científico.» 

garra, ambição e competência para conquistar 
muitos outros lugares de destaque! Um bom 
exemplo é a representação nos corpos gerentes 
da FOrTE [Federation of Orthopaedic Trainees in 
Europe] do Dr. João Vide, seguindo os passos do 
Dr. Francisco Guerra Pinto (ex-secretário-geral).

Esse desafio de aproximação à Europa e ao mun-
do também se verifica na representação em con-
gressos internacionais?
Tive a oportunidade de representar a SPOT na 
maior parte das reuniões das sociedades com as 
quais temos relações preferenciais e confrontei-
-me com um feedback muito positivo. Com a 
Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Trau-
matología [SECOT], por exemplo, desenvolvemos 
um convénio que dita que o congresso espanhol 
tenha sempre uma mesa-redonda no da SPOT e 
vice-versa. Por outro lado, Espanha recebe todos 
os internos portugueses nas ações de formação 
organizadas pela SECOT, podendo também a  
faculty destes cursos integrar elementos do nos-
so País. Isso é, de facto, um reconhecimento da 
nossa qualidade profissional. Com a Sociedade 
Argentina, que se denomina Asociación Argentina 
de Ortopedia y Traumatología [AAOT], estabele-
cemos um convénio para a organização conjunta 
do congresso de 2014, em Buenos Aires, em que 
a sociedade convidada é a Sociedade de Ortope-
dia Chinesa. Além de fazerem parte da Comissão 
Organizadora, os ortopedistas portugueses são 
também moderadores de várias sessões. No 
que se refere à Société Française de Chirurgie 

Orthopédique et Traumatologique [SOFCOT], 
estivemos presentes e fomos convidados para 
apresentar uma palestra sobre o Exame Europeu 
de Ortopedia no seu último Congresso.

Com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Trau-
matologia [SBOT], estabelecemos um convénio de 
intercâmbio de internos por um mês, englobando 
internos portugueses do 5.º ou 6.º anos que serão 
substituídos no seu trabalho por um residente 4 
(recém-especialista). Penso que é uma ótima opor-
tunidade para os nossos internos terem a experi-
ência do que são os grandes centros brasileiros e 
para os especialistas do Brasil experimentarem o 
que são os grandes centros de formação em Portu-
gal. No cômputo geral, penso que a SPOT manteve 
uma representação digna e credível, facto que per-
mitiu estabelecer todas estas parcerias.

Que outras iniciativas da Direção da SPOT no bié-
nio 2013-2014 considera mais marcantes?
A reformulação do website da SPOT foi muito im-
portante. Apesar de ainda estar em remodelação, 
esta plataforma está mais interativa e colocada 
ao serviço dos utilizadores, com toda a informa-
ção relevante. Neste website renovado, vamos 
disponibilizar, por exemplo, algumas revistas 
internacionais de peer-review, como o The Bone 
& Joint Journal e a Current Orthopaedics, o que 
demonstra o nosso empenho em facultar infor-
mação aos nossos internos e especialistas.

A vertente da educação é uma das principais pre-
ocupações da SPOT. Estamos a criar um logbook, 
com um formato europeu, para que a Comissão 

de Educação da SPOT possa monitorizar o que se 
está a fazer em termos de educação médica, nos 
diversos pontos do País. Deste modo, pretende-
mos contribuir para que os internatos sejam o mais 
idênticos possível, independentemente do local 
onde decorram. Somos nós, responsáveis e forma-
dores, quem tem a obrigação de lutar pela manu-
tenção e pela aposta na qualidade dos internatos.

As várias comissões criadas neste mandato fi-
zeram um trabalho fantástico e o seu contributo 
deu origem a um relatório final que vai ser apre-
sentado na Assembleia-geral da SPOT, no 34.º 
Congresso.

O que gostaria de ter feito neste mandato, mas 
não foi possível?
Há sempre muito para fazer. Quanto aos projetos 
a que me propus, houve alguns avanços, graças às 
comissões que a SPOT formou. Infelizmente, algu-
mas comissões ficaram um pouco mais paradas, 
como a que estava encarregue do relacionamento 
com o Governo, já que este suspendeu todas as ati-
vidades que tinha no desenvolvimento do Registo 
Português de Artroplastias [RPA], em matéria de 
boas práticas e numa série de outros assuntos.

Outro motivo de grande frustração foi a falta 
de resposta ao nosso alerta para a necessidade 
de se desenvolverem centros de excelência. Há 
redes de referenciação de trauma, infeção, trau-
matologia pediátrica, etc., os centros existem 
e temos o know-how; mas é preciso concentrar 
recursos, tomar decisões e organizar o País em 
centros de excelência.  

Número recorde de 
trabalhos submetidos

656 trabalhos foram submetidos para apresen-
tação no 34.º Congresso da SPOT por portugue-
ses e estrangeiros

515 trabalhos foram aceites (60 casos clínicos, 
178 comunicações livres, 66 pósteres, 11 vídeos 
e 200 pósteres eletrónicos)

Programa científico do Congresso com forte participação internacional

Reunir especialistas de reconhecido mérito internacional foi uma das principais preocu-
pações na elaboração do programa científico do 34.º Congresso Nacional de Ortopedia e 
Traumatologia. O Prof. João Gamelas, coordenador da Unidade de Ortopedia e Traumato-
logia do Hospital dos Lusíadas, em Lisboa, e presidente da Comissão Científica, resume 
assim os principais destaques desta edição:
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«No que concerne à sua atividade mais 
recente, esta Secção organizou, em 

conjunto com o Grupo de Ortopedia do Norte, 
uma sessão de casos clínicos subordinada ao 
tema "Falência na cirurgia da coluna vertebral". 
Realizado em Macedo de Cavaleiros, em se-
tembro de 2013, o evento registou uma elevada 
participação que ditou o seu sucesso.

No âmbito das suas competências, a Sec-
ção para o Estudo da Patologia da Coluna 
Vertebral tem continuado a conceder apoio 
científico às atividades para as quais esse 
apoio tem sido solicitado. De igual modo, 
tem desenvolvido colaborações com socie-
dades congéneres, como são os casos da So-
ciedade Portuguesa de Patologia da Coluna 
Vertebral, do AOSpine Portugal e da Socie-
dade Portuguesa de Neurocirurgia.

Para o 34.º Congresso Nacional de Ortopedia e Traumatologia, procurámos responder ao tema des-
te ano, preparando uma sessão designada "Coluna osteoporótica". A este propósito, serão apresenta-
das duas conferências de atualização, intituladas "Qual a evidência atual para as técnicas de cimenta-
ção vertebral?" e "Estratégias para fixação da coluna osteoporótica", às quais se seguirá um debate de 
casos clínicos. Esperamos a participação de toda a comunidade ortopédica com interesse nesta área.»

«E sta Secção organizou este ano as 
I Jornadas e os primeiros Cursos Prá-

ticos da Secção da Anca, que decorreram 
nos dias 8 e 9 de maio, no Centro de Inves-
tigação Médica e no Teatro Anatómico do 
Departamento de Anatomia da Faculdade 
de Medicina da Universidade do Porto.

“Dor na anca” e “Artroplastia” foram os te-
mas em análise. Em apreciação, estiveram 
dores de causa intra e extra-articular e o 
tratamento por artroscopia ou cirurgia con-
servadora. Já o debate sobre artroplastias 
incidiu na informação ao doente, na escolha 
da prótese e do par articular, vias de aborda-
gem, complicações e reabilitação.

Quanto aos cursos práticos em cadáver, 
a primeira parte foi dedicada à artroscopia, 
ao passo que a segunda parte recaiu sobre a 

artroplastia total e sobre as abordagens anterior minimamente invasiva e posterolateral minima-
mente agressiva. A Direção da Secção congratula-se pelo êxito alcançado e exprime um voto de 
agradecimento a todos os participantes.

 Em preparação está já a segunda edição das Jornadas e dos Cursos Práticos da Secção da Anca, 
agendados para março de 2015. Haverá apresentação de comunicações livres e de pósteres, bem 
como uma sessão de discussão de casos clínicos. Para o 34.º Congresso Nacional de Ortopedia e Trau-
matologia, a Secção reservou o tema “Revisão acetabular – novos materiais” - um assunto clássico, 
abrangente e de cariz prático - abordando as características e a osteointegração dos materiais. Have-
rá ainda uma sessão de discussão de casos clínicos e duas sessões de comunicações livres.»

SECÇÃO PARA O ESTUDO DA PATOLOGIA DA ANCA

«E sta Secção tem marcado presença em 
diversos eventos nacionais e inter-

nacionais, divulgando os seus trabalhos no 
campo da biomecânica e, em particular, no que 
toca à fixação externa, área de eleição na sua 
atividade.

Ao longo da sua existência, a Secção para o 
Estudo da Biomecânica do Aparelho Locomotor 
tem procurado dar a conhecer à comunidade 
ortopédica os seus trabalhos, de modo a fo-
mentar o interesse de todos os ortopedistas 
e, sobretudo, das camadas mais jovens (recém-
-especialistas e internos).

Nesse sentido, nos dias 7 e 8 de fevereiro 
passado, coube-lhe organizar o Curso Teórico-
-Prático sobre Fixação Externa/Método de 
Ilizarov, que abordou tratamentos das mais di-
versas patologias, com enfoque nas que mais 
dificuldades trazem ao ortopedista, nomea-
damente deformidades congénitas ou adquiri-
das, pseudartroses e perdas ósseas.

O referido curso incluiu uma parte prática, 
com mesas de montagem em modelos e tam-
bém uma sessão de discussão de casos clínicos. 
Dada a elevada adesão e apetência por este 
encontro, projetamos a realização de eventos 
semelhantes no próximo ano.                                                                                                                    

Quanto à participação desta Secção no  
34.º Congresso Nacional da SPOT, serão apre-
sentados casos clínicos versando patologias 
e temas variados, entre os quais se destacam  
“10 anos de fixação externa em Pediatria” e 
“Cirurgia de salvação de membros”.»

SECÇÃO PARA O ESTUDO 
DA BIOMECÂNICA DO 
APARELHO LOCOMOTOR

SECÇÃO PARA O ESTUDO DA PATOLOGIA 
DA COLUNA VERTEBRAL

Dr. António Fernandes Costa

Dr. António Mateus

iniciativas e prioridades das secções da SPoT

Dr. Nuno Neves
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Dr. Ricardo Varatojo

Em discurso direto, os coordenadores das nove secções da SPOT dão conta das sessões que organizam no 34.º Congresso 
Nacional de Ortopedia e Traumatologia, das atividades que realizaram no último ano e dos desafios que têm pela frente. 

«A nossa Secção tem-se pautado por demonstrar grande atividade. Os últimos dois anos não 
foram exceção, com a realização de dois congressos nacionais, um deles contemplando 

o tema da traumatologia desportiva infantil e o outro a problemática da criança batida. Neste 
mesmo período, organizámos ainda quatro reuniões informais, nas cidades de Coimbra, Lisboa, 
Guimarães e Porto. Esta Secção fez também questão de patrocinar outras iniciativas, como o Curso 
de Tratamento Cirúrgico de Paralisia Cerebral, organizado pelo Hospital Garcia de Orta, ou o Curso 
Internacional de Método Ponseti na Manipulação do Pé Boto. 

Quanto à intervenção no 34.º Congresso Nacional de Ortopedia e Traumatologia, destaca-
se a sessão presidida pelo Dr. Stuart Weinstein, dos Hospitais da Universidade do Iowa, nos 
Estados Unidos, que debaterá a escoliose idiopática e o uso de coletes corretores. Além do 
crossfire na área das deformidades da coluna, serão também abordados diversos casos clíni-
cos. No que toca ao futuro da Secção para o Estudo da Ortopedia Infantil, está já lançado o projeto 
a apresentar ao Colégio da Especialidade de Ortopedia da Ordem dos Médicos e à Sociedade Portu-
guesa de Ortopedia e Traumatologia: um Livro Branco que verse sobre questões de competência e 
qualificação para o exercício da Ortopedia Infantil.»

Dr. Jorge Coutinho

SECÇÃO PARA O ESTUDO DA ORTOPEDIA INFANTIL 

SECÇÃO PARA O ESTUDO DA PATOLOGIA DO JOELHO

«A atividade desta Secção tem sido pautada, desde final de 2013, por uma colaboração pró-
xima com a SPOT, traduzida, essencialmente, em consultoria científica à Revista Portu-

guesa de Ortopedia e Traumatologia [RPOT]. Para o 34.º Congresso Nacional, preparámos, com 
o apoio da Sociedade Portuguesa de Artroscopia e Traumatologia Desportiva [SPAT] e da Socie-
dade Portuguesa do Joelho [SPJ], mesas-redondas subordinadas aos temas “O papel da artros-
copia nas fraturas periarticulares do joelho” e “Fraturas periprotésicas em artroplastias totais 
do joelho”.

Neste Congresso, a nossa atenção ficará centrada na temática da traumatologia. Esta área é en-
carada, muitas vezes, como um parente pobre da especialidade, mas, pelo contrário, desempenha 
um papel fundamental no assegurar do bem-estar da nossa sociedade. Em conjunto com a SPAT e 
a SPJ, a Secção para o Estudo da Patologia do Joelho vai organizar ainda o 3.º Congresso do Joelho 
2014, em Castelo Branco, a 1 de novembro. A escolha do local obedeceu ao intuito de tentar descen-
tralizar e motivar instituições hospitalares menos habituadas a estas iniciativas a colaborar nas 
nossas atividades, exigindo, para isso, a participação das estruturas locais.  Além disso, a Secção 
procurará continuar a apresentar-se a nível nacional e internacional, mantendo-se na senda do re-
conhecimento dos seus pares e da afirmação da qualidade do trabalho desenvolvido por si e pelos 
seus membros.»

A abordagem da criança vítima de maus-tratos e das fraturas 
mais comuns nestes casos foi um dos temas em destaque no  
II Congresso Nacional de Ortopedia Infantil, que decorreu de 
20 a 22 de março passado, em Lisboa. Além da presença de  
ortopedistas de diferentes serviços nacionais, a reunião contou 
com a participação da Prof.ª Elke Viehweger (na foto), docente 
de cirurgia pediátrica ortopédica no Hospital de Marselha, em 
França, que abordou a análise quantificada do movimento em 
Ortopedia infantil e a decisão cirúrgica no doente displégico. 
Também em destaque esteve a apresentação do Prof. António 
Veloso, diretor do Laboratório de Biomecânica da Faculdade de 
Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, sobre a reali-
dade da análise da marcha em Portugal.

Maus-tratos às crianças em foco no II Congresso 
de Ortopedia Infantil
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«A sessão organizada pela Secção para o 
Estudo da Patologia do Punho e Mão no 

34.º Congresso Nacional de Ortopedia e Trau-
matologia será, em grande parte, dedicada às 
síndromes canelares do membro superior, uma 
das situações clínicas que mais vezes suscitam a 
procura de consultas de Ortopedia. Além do de-
bate em torno deste tema, haverá duas sessões de 
comunicações livres e discussão de casos clínicos. 

O debate sobre as síndromes canelares do 
membro superior, que vai abordar não só as mais 
habituais síndromes do túnel cárpico e túnel cubi-
tal, mas também outras menos frequentes será 
uma oportunidade para relembrar e discutir diag-
nósticos, abordagens e formas de tratamento.

Em 2015, o Congresso Nacional de Ortopedia e 
Traumatologia contará com algumas novidades. 
Entre elas, destaca-se o Dia da Mão, uma inicia-
tiva conjunta da Secção para o Estudo da Patolo-
gia do Punho e Mão e da Sociedade Portuguesa 
de Cirurgia da Mão. Nesta reunião alargada, que 
se prolongará por um dia, existirão várias mesas-
-redondas com diferentes temas em análise.

Fora do âmbito do Congresso, a Secção anun-
cia o Curso de Treino de Técnicas Cirúrgicas em 
Cadáver, organizado em parceria com o Instituto 
de Ciências Biomédicas Abel Salazar, no Por-
to, que terá lugar de 5 a 7 de fevereiro de 2015.  

Sendo esta a segunda edição deste curso espe-
cialmente direcionado para internos e recém- 
-especialistas, o intuito é que esta formação 
passe a realizar-se anualmente.

Em paralelo, a Secção continua a dar o seu 
apoio e patrocínio científico ao Curso de Micro-
cirurgia organizado pela Escola de Ciências da 
Saúde da Universidade do Minho e cujo mentor é 
o Dr. Nuno Sevivas, membro desta Secção. 

De ressalvar ainda o 7.º Congresso GEPES 
[Grupo de Estudos de Patologia da Extremidade 
Superior], que voltou a reunir especialistas por-
tugueses e galegos, nos dias 17 e 18 de outubro, 
desta feita na Corunha. Apesar de não ser da sua 
iniciativa, esta foi uma atividade acarinhada pela 
Secção para o Estudo da Patologia do Punho e 
Mão, que nela fez questão de participar.»

«A coordenação desta Secção, eleita há dois 
anos e constituída pelos Drs. Nuno Gomes, 

Nuno Moura e eu próprio, desenvolveu uma ati-
vidade que pensamos ter ido ao encontro das 
expectativas dos colegas que a ela pertencem.

Em 2013, organizámos, em conjunto com a 
Secção para o Estudo da Patologia do Punho 
e Mão e a organização local, as 1.asJornadas do 

Membro Superior, em Penafiel. Nesse mesmo 
ano, elaborámos ainda o programa da Secção 
para o XXXIII Congresso Nacional de Ortopedia 
e Traumatologia, como membros da Comissão 
Científica.

Já em 2014, em conjunto com a organização 
local, colaborámos ativamente na organização 
das últimas Jornadas do Ombro e Cotovelo, que 
tiveram lugar em Santa Maria da Feira.

Através de uma inovadora votação online 
por nós implementada e realizada com um ano 
de antecipação, foi decidido pelos colegas da 
Secção o local que acolherá as Jornadas do 
Ombro e Cotovelo, em 2015. A Comissão de 
Ponta Delgada, nos Açores, terá assim um 
período de tempo confortável para a sua or-
ganização.

Neste 34.º Congresso Nacional de Ortope-
dia e Traumatologia, a patologia do ombro terá 
um papel importante no programa científico. 
Sob a superior organização do Dr. António 
Cartucho, a patologia da coifa dos rotadores 
será discutida na Mesa-Redonda que, além de 
participantes nacionais de qualidade e de re-
ferência, contará com dois convidados estran-
geiros de renome: o Dr. Matthias Zumstein e o 
Dr. Pietro Randelli.

No espaço que habitualmente cabe à Sec-
ção para o Estudo da Patologia do Ombro e Coto-

velo, e dado o tema forte do Congresso ser a 
osteoporose, serão discutidas as fraturas do 
ombro e cotovelo, também com o contributo 
dos colegas estrangeiros que vão participar 
na sessão.

Por último, há que fazer referência à atribui-
ção, por parte desta Secção, de duas bolsas de 
apoio financeiro a estágios científicos em Por-
tugal ou no estrangeiro, a cumprir entre os Con-
gressos Nacionais de 2014 e 2015. Para terminar, 
lanço o desafio a todos para que participem ati-
vamente nas nossas iniciativas.»

SECÇÃO PARA O ESTUDO DA PATOLOGIA DO OMBRO E COTOVELO 

Dr. Pedro Pimentão

Dr. César Silva

SECÇÃO PARA O ESTUDO DA PATOLOGIA DO PUNHO E MÃO 

«Há que fazer referência 
à atribuição, por parte 
desta Secção, de duas 
bolsas de apoio financeiro 
a estágios científicos em 
Portugal ou no estrangeiro, 
a cumprir entre os 
Congressos Nacionais  
de 2014 e 2015»

«Em 2015, o Congresso 
Nacional de Ortopedia e 
Traumatologia incluirá o 
Dia da Mão, uma iniciativa 
conjunta da Secção para 
o Estudo da Patologia 
do Punho e Mão e da 
Sociedade Portuguesa de 
Cirurgia da Mão, com várias 
mesas-redondas dedicadas 
a diferentes temas»
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«Na reunião da Secção de Tumores do 
Aparelho Locomotor no 34.º Congresso 

Nacional, vamos discutir os modelos de inte-
gração e fixação das próteses de reconstrução 
colocadas em doentes que foram submetidos 
a resseções tumorais. No centro das atenções 
estará o Compress, um novo sistema de inte-
gração que mantém alguma pressão, possui 
revestimentos de hidroxiapatite e promove a 
integração da prótese mediante um mecanis-
mo de pressão contínua sobre o osso restante. 
Esta é uma ideia recente e inovadora que come-
ça a ser utilizada no nosso País. 

Na ordem de trabalhos, inclui-se ainda uma 
mesa-redonda que vai analisar a rede de refe-
renciação de tumores malignos. Neste sentido, 
o debate incidirá sobre os fenómenos de agre-
gação de hospitais em centros hospitalares, 
procurando perceber quais destes se devem 
preservar, bem como sobre a referenciação dos 
doentes com tumores ósseos e a distribuição 
dos mesmos pela rede hospitalar em função das 

patologias referenciadas. Do consenso reunido 
nesta discussão, a Secção pretende extrair um 
parecer a transmitir à direção da SPOT.

Ainda a propósito da temática da referencia-
ção, uma nota sobre o Registo Oncológico Nacio-
nal de Tumores do Aparelho Locomotor [RONTAL] 
e a necessidade de sensibilizar os especialistas 
para a importância de manter este registo ativo 
e atualizado. Partilhar informação que permita 
uma macroanálise da qual se possam extrair indi-
cadores sobre as melhores práticas, os melhores 
tratamentos e as melhores sobrevidas, num país 
tão pequeno com o nosso, é uma mais-valia só 
tornada possível através da agregação de dados 
de maior volume. 

Em jeito de balanço sobre a atividade da 
Secção de Tumores do Aparelho Locomotor 
no último ano, há que mencionar ainda a pre-
sença numa reunião do Groupe d’Étude sur les 
Tumeurs Osseuses da Société Française de 
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique 
[SOFCOT] e a participação no Simpósio “100 

Tumores Ósseos Malignos no Hospital Pediá-
trico de Coimbra”, organizado pelo Serviço de 
Ortopedia Pediátrica do Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra.»

«A Secção para o Estudo da Patologia do 
Tornozelo e Pé tem um elo de ligação for-

te e faz questão de trabalhar em conjunto com a  
Sociedade Portuguesa de Medicina e Cirurgia do 
Pé. Nesse âmbito, há que destacar a realização 
das VI Jornadas do Pé Porto-Barcelona, em abril 
de 2014, em Córdova. Contando com uma signifi-
cativa representação portuguesa, este encontro 
hispano-português foi seguido, em maio, pelo 
Congresso Nacional do Pé e Tornozelo, na Batalha.

À atividade da Secção, somam-se as inicia-
tivas conjuntas com a Sociedad Española de 
Medicina y Cirugía de Pie y Tobillo, com a qual 
mantemos uma relação estreita. A convite do 

Prof. Jorge Mineiro, presidente da SPOT, a Sec-
ção para o Estudo da Patologia do Tornozelo e 
Pé foi responsável pela mesa que representou 
a SPOT no 51.º Congresso da Sociedad Española 
de Cirugía Ortopédica y Traumatología [SECOT], 
no passado dia 1 de outubro.

Por outro lado, a Secção está a desenvolver, 
em conjunto com uma empresa de Vila do Conde, 
o projeto de avançar com cursos regulares de ci-
rurgia em cadáver. O objetivo é que estes sejam 
cursos vocacionados tanto para a formação de 
internos de Ortopedia, como para atualizações 
em cirurgia do pé e tornozelo.

No que toca ao 34.º Congresso Nacional de 
Ortopedia e Traumatologia, a Secção está a cola-

borar com o Dr. Paulo Felicíssimo na organização 
do Fórum da European Federation of National 
Associations of Orthopaedics and Traumatology 
[EFORT], no qual serão abordadas temáticas do 
pé e do tornozelo.

No âmbito deste Congresso, serão privile-
giados temas inovadores sobre a cirurgia do 
pé e haverá ainda a apresentação de casos 
clínicos num formato que se pretende o mais 
interativo possível. Neste debate, além de 
especialistas portugueses, serão chamados a 
participar o Prof. Xavier Martin Oliva, de Bar-
celona, e o Dr. Manuel Monteagudo, de Madrid, 
que intervirão também como oradores nou-
tros momentos do Congresso.»

SECÇÃO PARA O ESTUDO DOS TUMORES DO APARELHO LOCOMOTOR

Dr. Luís Correia

Dr. Paulo Amado

SECÇÃO PARA O ESTUDO DA PATOLOGIA DO TORNOZELO E PÉ 
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Os Drs. Nuno Brito, Paulo Amado, Paulo Felicíssimo, Xavier Martin Oliva e Nuno Côrte-Real foram oradores numa sessão sobre 
artroscopia do tornozelo, organizada pela SPOT no 51.º Congresso da SECOT, no dia 9 deste mês de outubro



«O GET teve sempre a preocupação de, no Congresso Nacional da SPOT, debater temas atuais, 
transversais a toda a comunidade ortopédica e relevantes para a nossa vida profissional.  

A prática clínica da Traumatologia é geradora de conflitos e propiciadora da existência de insinua-
ções ou mesmo acusações de má prática, negligência ou erro médicos. 

Assim, propomos que nesta 34.ª edição do Congresso se faça uma reflexão sobre a Medicina e a 
Traumatologia que temos e queremos – abordando as questões do Direito Médico –, a nossa relação 
com a sociedade civil, e as atitudes e respostas nas situações de conflito que vivemos na prática clínica. 
Para tal, convidamo-lo a estar presente na sessão do GET, que decorre no dia 26 de outubro, às 
12h00, e contará com a presença do Prof. José Manuel Silva, bastonário da Ordem dos Médicos, 
do Prof. Francisco Brízida Martins, presidente do Instituto de Medicina Legal, e de reputados 
advogados na área do Direito da Medicina.

As ações do GET não se limitam a esta sessão, devendo também realçar-se o elevado número e a 
qualidade dos trabalhos sobre trauma apresentados no Congresso, que revelam o grande interesse 
que os jovens ortopedistas têm por esta área.» 

«Este grupo – oficializado no final de 2007 – organizou, até à data, 15 ações de formação, incluindo con-
gressos, jornadas, cursos, reuniões interserviços e workshops. Graças ao empenho dos sócios-fun-

dadores, a que se associaram outros elementos nacionais e estrangeiros, conseguimos atingir um prestígio 
do qual a comunidade ortopédica pode tirar proveito. 

Contamos igualmente com a colaboração dos centros de investigação nacionais que se dedicam à cartila-
gem, alicerçando a sinergia que se deseja entre estes e os Serviços de Ortopedia. Assim, a realização das tercei-
ras Jornadas, que englobarão o 6.º Curso Teórico-prático de Cartilagem Articular, no próximo dia 22 de novem-
bro, serão o corolário de toda esta evolução, contribuindo para o seu êxito a participação ativa dos cirurgiões 
ortopédicos, a quem caberá o protagonismo no entendimento da patologia da cartilagem, da sua prevenção e 
do seu tratamento. 

A participação das especialidades afins constituirá um contributo imprescindível na uniformização de 
atitudes clínicas e otimização deste projeto. A apresentação de comunicações livres, casos clínicos e pós-
teres, privilegiando os internos, tem sido bem-sucedida e deverá também constituir um estímulo para os 
Serviços de Ortopedia \que representam.» 

Ao Grupo de Estudo de Trauma e ao Grupo de Estudo da Cartilagem, Prevenção e Tratamento da Artrose, juntou-se, este ano, 
o Grupo de Estudo em Avaliação do Dano Corporal, uma novidade da SPOT. Os respetivos coordenadores dão a conhecer as 
principais atividades que têm desenvolvido e as perspetivas de futuro.

Grupos de Estudo da SPoT cada vez  
mais dinâmicos

GRUPO DE ESTUDO EM AVALIAÇÃO DO DANO CORPORAL

GRUPO DE ESTUDO DE TRAUMA

Dr. Francisco Lucas

Dr. Miguel Marta

Dr. João Salgueiro

«A Constituição da República Portuguesa consagra aos cidadãos portadores de deficiência física ou 
mental, no artigo 71.º, “o direito ao tratamento, reabilitação e integração na sociedade” e, no artigo 

59.º, n.º 1 f), “o direito à assistência e justa reparação, quando vítimas de acidente de trabalho”. A lei ordinária 
estabelece nos artigos 483.º e seguintes do Código Civil quais os requisitos para a indemnização do dano. 
Indiscutivelmente, o ato de julgar é difícil e a avaliação médico-legal do dano constitui matéria de particu-
lar importância, mas também de assinalável complexidade. As sequelas do foro ortopédico contribuem 
com mais de 80% e as queixas sobre erro ou negligência médica são frequentes. Por tais motivos, impor-
ta discutir o tema para um bom desempenho da Justiça.

Em maio deste ano, o Prof. Jorge Mineiro, presidente da SPOT, lançou-me o desafio de coordenar o 
Grupo de Estudo em Avaliação do Dano Corporal, sendo que, para tal, reuni uma equipa multidisciplinar 
composta por médicos e juristas. Promover estudos científicos ao abrigo de protocolos já existentes 
com o Instituto Nacional de Medicina Legal, discutir casos clínicos e publicação de artigos, estabelecer 
intercâmbios com organizações congéneres e dinamizar reuniões científicas conjuntamente com outras 
áreas do saber são os principais objetivos a que nos propomos.» 

GRUPO DE ESTUDO DA CARTILAGEM, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA ARTROSE
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António Miranda reclama uma função mais 
abrangente do ortopedista no tratamento da 
osteoporose, cuja abordagem costuma estar 
reservada aos reumatologistas ou especialistas 
em Medicina Geral e Familiar. «Os ortopedistas 
são, muitas vezes, aqueles que se deparam em 
primeiro lugar com as fraturas osteoporóticas. 
Portanto, faz todo o sentido que tenham um 
papel mais interventivo na sensibilização do 
doente para esta patologia», explica.

Segundo o organizador do Tema do Con-
gresso, o primeiro sintoma da osteoporose 
pode ser uma dor vertebral, com ou sem fra-
tura associada, ou uma fratura de baixa ener-
gia. «Muitas vezes, este é o primeiro sinal visí-
vel de osteoporose, portanto, o ortopedista 
tem a obrigação de fazer esse diagnóstico 
e orientar o doente para o tratamento ade-
quado», afirma. 

«Os ortopedistas conhecem esta realidade 
até melhor do que os reumatologistas, porque 
a sentem “na pele”. Metade das camas nos Ser-
viços de Ortopedia está ocupada por doentes 
com fraturas osteoporóticas», acrescenta 
Jaime Branco. Assim, «esta sessão irá servir, 
sobretudo, para refletir sobre o que se tem 

ortopedistas e reumatologistas 
debatem fraturas osteoporóticas

Foram duas as principais razões que 
levaram o Dr. António Miranda, orga-
nizador do Tema do 34.º Congresso 
e ortopedista no Centro Hospitalar 

de Entre o Douro e Vouga/Hospital de São 
Sebastião, a escolher a osteoporose como 
um assunto de destaque neste Congresso: a 
elevada prevalência e a necessidade de envol-
ver mais os ortopedistas no tratamento desta 
doença. «Trata-se de uma patologia cada vez 
mais frequente e que merece a nossa atenção, 
pois a população portuguesa está a envelhe-
cer», começa por justificar. 

Da mesma opinião é o Prof. Jaime Branco, 
diretor do Serviço de Reumatologia do 
Centro Hospitalar de Lisboa Oriental/Hos-
pital de Egas Moniz e diretor da Faculdade 
de Ciências Médicas da Universidade Nova 
de Lisboa. «Prevê-se que o plateau de enve-
lhecimento ocorra por volta de 2030 e os 
médicos têm de estar preparados para esse 
cenário», adverte. 

Na sessão, este reumatologista vai apre-
sentar alguns dados do EpiReumaPt (Estudo 
Epidemiológico das Doenças Reumáticas 
em Portugal), a maior investigação nacional 
sobre estas patologias, abrangendo 10  600 
pessoas. No que se refere à osteoporose, o 
estudo aponta para uma prevalência de 10,2% 
na população portuguesa (17% das mulheres e 
2,6% dos homens).

Atualmente, a osteoporose afeta 10,2% da população portuguesa. A tendência para o 
aumento da prevalência foi um dos motivos que levaram à escolha desta patologia como 
Tema do 34.º Congresso Nacional de Ortopedia e Traumatologia. No dia 23 de outubro, 
entre as 10h00 e as 12h00, ortopedistas e reumatologistas fazem uma atualização dos 
conhecimentos nesta área.      

Marisa Teixeira

«Os ortopedistas devem ter 
um papel mais interventivo na 
sensibilização do doente para 

as fraturas osteoporóticas»
Prof. Jaime Branco 

○ «Contribuição do EpiReumaPt (Estudo Epidemiológico das Doenças Reumáticas em 
Portugal)» Prof. Jaime Branco, diretor do Serviço de Reumatologia do Centro Hospitalar 
de Lisboa Oriental/Hospital de Egas Moniz
○ «Fraturas de fragilidade do fémur proximal – perspetiva psicossocial» Prof. Jacinto 
Monteiro, diretor do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Centro Hospitalar de Lisboa 
Norte/Hospital de Santa Maria
○ «Biomecânica óssea e fisiopatologia das fraturas osteoporóticas» Dr. André Gomes, 
ortopedista no Centro Hospitalar do Porto/Hospital de Santo António
○ «Importância real dos meios de diagnóstico» Prof.ª Ana Maria Rodrigues, investigadora 
na Unidade de Investigação em Reumatologia do Instituto de Medicina Molecular, em Lisboa 
(ver artigo na página ao lado)
○ «Riscos/benefícios do cálcio e/ou vitamina D» Dr.ª Viviana Tavares, reumatologista no 
Hospital Garcia de Orta, em Almada
○ «Eficácia e segurança dos antiosteoporóticos no doente idoso» Dr.ª Helena Canhão, 
reumatologista no Centro Hospitalar de Lisboa Norte/Hospital de Santa Maria
○ «Estratégias terapêuticas inovadoras e material de osteossíntese para o doente 
osteoporótico» Dr. Rui Pinto, diretor do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Centro 
Hospitalar de São João, no Porto (ver artigo na página ao lado)

Programa da sessão

Dr. António Miranda
Organizador do Tema

vindo a fazer nesta área, abordando várias 
questões que permitirão deixar todos os 
especialistas a par do estado da arte em oste-
oporose», conclui o reumatologista. 
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A importância real dos meios de diagnóstico

Técnicas inovadoras para fixação de fraturas

Recentemente, foi estabelecido um 
novo conceito sobre a patogénese da 
osteoporose ligado a perturbações 

nanométricas do osso, nomeadamente a ma-
triz mineral e novas vias de sinalização celu-
lar. Na osteoporose pós-menopáusica, a per-
da de massa óssea ocorre, sobretudo, devido 
à privação de estrogénios que aumentam a 
atividade dos osteoclastos.

No entanto, descobriu-se que os estrogé-
nios interferem também na formação óssea 
e, por isso, esta poderá estar comprometida. 
De facto, com o envelhecimento, a minerali-
zação óssea é prejudicada, provavelmente, 
devido à disfunção dos osteoblastos, embora 
não seja claro o mecanismo preciso que está 
origem deste processo.

Curiosamente, um trabalho do nosso gru-
po mostrou que, em doentes com fratura de 
fragilidade da anca, existe uma deterioração 
da rigidez trabecular, o parâmetro mecânico 
diretamente associado com a mineralização 
do tecido. Verificámos também que a ma-
turação dos osteoblastos está perturbada 
nestes doentes, o que se relaciona com a 
existência de piores propriedades intrínse-
cas mecânicas. 

Nos últimos anos, devido ao melhor co-
nhecimento dos mecanismos que conduzem 
à fragilidade óssea, desenvolveram-se no-
vas técnicas de imagem que permitem ava-
liar tanto a densidade como a arquitetura 

ósseas. As atuais ferramentas disponíveis 
para a identificação de doentes com eleva-
do risco de fraturas não são satisfatórias, 
pois quase metade das fraturas ocorre em 
indivíduos que não foram colocados na cate-
goria de elevado risco por dupla absorção de 
raios-x. 

Um desafio clínico importante na osteopo-
rose é selecionar, com precisão, os indivíduos 
com elevado risco de fratura e com indicação 
de tratamento, de modo a minimizar os cus-
tos individuais e sociais.

Com estas novas tecnologias, poderemos 
determinar com elevada precisão a resistên-
cia e a rigidez ósseas – esta última depen-
dente diretamente da mineralização – e, as-
sim, melhorar a previsão do risco de fratura. 
A tomografia computorizada periférica de 
alta resolução, a ultrassonografia quantita-
tiva e a ressonância nuclear magnéticas são 
exemplos de novas ferramentas que pode-
rão melhorar o diagnóstico imagiológico da 
osteoporose. 

A cura da fratura em osso osteoporótico 
passa pelas mesmas fases de consoli-
dação das restantes fraturas, embora 

possa ser mais demorada. Do ponto de vista 
clínico, o atraso do processo de cura não é evi-
dente, mas a diminuição da probabilidade de 
sequelas depende da falência da fixação utili-
zada devido à qualidade óssea ou ao método 
de fixação.

A estabilização de fraturas osteoporóti-
cas pode ser um eventual desafio e obriga 
a adaptar os princípios gerais de osteossín-
tese e os implantes ao osso osteoporótico. 
Estes incluem uma escolha de princípios de 
fixação relativa, tais como: a utilização de 
cavilhas endomedulares ou placas e para-
fusos de ângulo fixo, a aceitação da impac-
ção óssea primária em algumas fraturas ou 
a correta redução em outras, as técnicas 
de aumento ósseo (substitutos do osso ou 
cimentos) associadas a osteossíntese ou 

mesmo, em casos extremos, a substituição 
articular.

Na coluna, a obtenção de melhores resulta-
dos passa pela fixação nas duas corticais dos 
corpos vertebrais, pela utilização de instru- 
mentações mais longas, de parafusos de 
maior diâmetro e de parafusos convergentes 
ou divergentes para aumentar a resistência 
ao pull out. Também neste segmento se uti-
lizam as técnicas de aumento ósseo, quer 
como forma de tratamento (vertebroplastia 
e cifoplastia), quer associadas aos parafusos 
pediculares.

Assim, podemos dizer que a fixação das 
fraturas osteoporóticas evoluiu pelo avanço 
nas técnicas de fixação (impacção óssea, 
aumento ósseo, alteração do braço de ala-
vanca, etc.) e dos implantes (placas e parafu-
sos de ângulo fixo, revestimento dos implan-
tes e utilização de implantes modificados 
para técnicas de aumento ósseo). 

Prof.ª Ana Maria Rodrigues
Investigadora na Unidade 

de Investigação em Reumatologia 
do Instituto de Medicina Molecular 

e da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa

Dr. Rui Pinto
Diretor do Serviço de Ortopedia 

e Traumatologia do Centro Hospitalar 
de São João, no Porto



23 oUTUbro34.º conGrESSodESTaqUE dE caPa 34.º conGrESSo
25 oUTUbro

1818 SPOT inForma
Outubro ‘14

inovação no tratamento 
da rotura da coifa dos rotadores

Com uma prevalência de 34% na população em geral, a patologia da coifa dos rotadores 
é o problema mais frequente nos doentes que procuram um especialista em ombro. Os 
avanços recentes na terapêutica biológica e no tratamento cirúrgico desta patologia serão 
abordados na Mesa-Redonda do Congresso, que decorre no dia 25 de outubro, entre as 
10h00 e as 12h00. 

Scaffold-based augmentation in rotator cuff repairs: where are we today?

«Por se tratar de uma entidade 
evolutiva, com várias formas 
de apresentação e diferen-
tes graus de incapacidade, o 

conhecimento da etiopatogenia e da fisiopa-
tologia da rotura da coifa dos rotadores é fun-
damental. Para discutir estas variáveis, elabo-
rámos um programa abrangente, mas focado 
nos elementos de decisão, diagnósticos e tera-
pêuticos, que permita aos participantes levar 
conteúdos úteis para a sua prática clínica diá-
ria.» É desta forma que o Dr. António Cartucho, 
coordenador do Núcleo de Patologia do Ombro 
e Cotovelo do Hospital CUF Descobertas, 

em Lisboa, e organizador da Mesa-Redonda, 
fundamenta a escolha desta patologia como 
tópico central da sessão. 

Segundo este especialista, «estudos por 
ressonância magnética efetuados em doentes 
assintomáticos demonstraram uma prevalên-
cia de 34% de roturas da coifa na população 
em geral, sendo que, após os 60 anos, 26% 
apresentavam roturas parciais e 28% roturas 
completas». Em relação às principais atualida-
des nesta matéria, António Cartucho salienta 
que «as técnicas cirúrgicas passaram a ser 
quase exclusivamente artroscópicas e que as 
linhas de investigação mais recentes neste 
campo se prendem com o desenvolvimento de 
reforços do tendão a suturar e as tentativas 
de melhorar a biologia local do espaço suba-
cromial, com recurso a fatores de crescimento 
e células estaminais».

O primeiro orador da Mesa-Redonda será 
o Dr. Pedro Pimentão, ortopedista no Hospi-
tal dos Lusíadas, em Lisboa, que falará sobre 
os elementos de decisão para o tratamento. 
O Dr. Pedro Costa, ortopedista na Unidade 
Local de Saúde de Matosinhos, abordará o 
tratamento cirúrgico das roturas parciais 
e o Dr. Nuno Gomes, ortopedista no Centro 
Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, 
vai apresentar uma reflexão acerca das con-
sequências das ações sobre a longa porção 
do bicípite.

A terapêutica biológica baseada na evidência 
será o tema abordado pelo Dr. Pietro Randelli, 
ortopedista no IRCCS (Istituti di Ricovero e 
Cura a Carattere Scientifico) Policlinico San 
Donato, em Milão (ver artigo na página ao lado), 
e o tratamento cirúrgico de roturas completas 
anterossuperiores será o assunto desenvolvido 
pela Dr.ª Clara Azevedo, ortopedista no Centro 
Hospitalar de Lisboa Ocidental/Hospital de São 
Francisco Xavier (ver artigo na página ao lado). 
O Dr. Nuno Moura, ortopedista no Hospital CUF 
Descobertas, em Lisboa, vai abordar o trata-
mento cirúrgico das roturas completas pos-
terossuperiores e o Dr. Mathias Zumstein, do 
Departamento de Ortopedia e Traumatologia 
da Universidade de Berna, na Suíça, falará sobre 
a reparação da rotura da coifa com recurso a 
enxertos (ver artigo abaixo). 

Scaffolds for biological augmentation of 
rotator cuff (RC) repairs not only pro-
vide temporary mechanical support 

and thus are protecting the RC repair; they 
also can be incorporated and remodeled by 
the host during the healing process. Grafts can 
be used as interpositional as well as augmen-
tation scaffolds and can be divided into xeno-
grafts, allografts, and synthetic scaffolds. Lit-
tle evidence exists with regard to the benefit 
of these scaffolds in RC repair. 

The use of xenografts in rotator cuff 
repairs: Clinical studies using xenografts reve-

Marisa Teixeira

Dr. António Cartucho
Organizador da Mesa-Redonda

Section Head: Shoulder, Elbow & Orthopaedic Sports Medicine
Department of Orthopaedics and Traumatology in University of Bern, Switzerland

Dr. Matthias Zumstein Dr. Michael Schär

opinion

○ Nem todas as roturas da coifa dos 
rotadores têm indicação cirúrgica;
○ A reabilitação com fisioterapia tem 
um papel fundamental no tratamento 
não cirúrgico desta patologia;
○ A idade do doente não é determi-
nante na decisão terapêutica;
○ Quando efetuada por cirurgiões 
especializados e nos casos com 
indicação correta, a cirurgia, especial-
mente por via artroscópica, tem bons 
resultados.

mensagens-chave
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Tendinopathy is an overuse injury fre-
quently associated with sports. It usually 
occurs in major tendons, such as the Achil-

les, patellar, rotator cuff, and forearm extensor 
tendons. Research in tendon biology in recent 
years has provided considerable new informa-
tions about the pathogenesis of tendinopathy. 
Injections of platelet rich plasma (PRP) have gai-
ned popularity in the treatment of tendinopathy 
based on its effects on tendon cell proliferation, 
collagen synthesis, and vascularization, which 
have been shown in animal and in vitro studies.

Many studies assessed the effect of PRP 
on the musculoskeletal system during the last 
decade. PRP can reduce pain, improve function 
without critical complications or side effects 
and enhance the recovery of athletes with acute 
or chronic tendinopaties. However, the use of 

PRP for the treatment of tendinopaties is highly 
controversial. While clinical results have con-
sistently shown the effectiveness of PRP in the 
treatment of chronic elbow tendinopathy, stu-
dies on its efficacy in the treatment of chronic 
Achilles, patellar and rotator cuff-tendinopathy 
have reported conflicting results. However, PRP 
offers an alternative treatment option for tendi-
nopaties in patients who are refractory to other 
conservative treatments. 

Further studies are required to delineate 
correct dosage, timing, quantification and 
biological composition, as well as ideal tech-
niques of PRP application, to understand the 
effect of PRP on the regenerative and healing 
processes of a given soft tissue and therefore 
support the use of PRP in clinical practice 
extensively.  

A rotura completa anterossuperior da 
coifa dos rotadores é uma rotura com-
binada dos tendões do subescapular e 

do supraespinhoso. Na nossa série, tem uma 
prevalência de 36% (70 roturas anterossupe-
riores em 194 roturas da coifa dos rotadores, 
operadas num período de 5,5 anos), superior à 
da literatura (17 a 28%) e inferior à das roturas 
posterossuperiores (rotura combinada dos 
tendões supraespinhoso e infraespinhoso). É 
um padrão de rotura mais difícil de diagnosti-
car, sendo fundamentais a avaliação clínica e a 
realização de testes mais específicos (lift-off, 
bear-hug ou belly-press), além dos testes do 
supraespinhoso. 

Apesar dos avanços nas técnicas imagioló-
gicas, o diagnóstico continua a ser um desafio, 
acabando, em geral, por ser definitivamente 

confirmado durante a avaliação cirúrgica 
artroscópica, sendo que a própria identifica-
ção artroscópica destas lesões requer expe-
riência na avaliação da anatomia artroscópica 
da coifa anterossuperior. Este diagnóstico é 
muito importante, pois a ausência de trata-
mento da componente de rotura do subes-
capular nas roturas anterossuperiores está 
relacionada com o insucesso cirúrgico da repa-
ração da rotura da coifa dos rotadores. 

No tratamento cirúrgico destas roturas é 
recomendável realizar um gesto na longa por-
ção do bicípite braquial (tenotomia ou teno-
dese). Isto porque, frequentemente, esta se 
encontra também lesada e porque este gesto 
contribui para melhor identificar a rotura e 
simplificar a técnica de reparação artroscó-
pica do subescapular.  

Dr. Pietro Randelli

IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico) Policlinico San 

Donato, Milan, Italy

Roturas completas anterossuperiores difíceis de diagnosticar

Platelet rich plasma in tendinopathy

Dr.ª Clara Azevedo
Centro Hospitalar de Lisboa

 Ocidental/Hospital 
de São Francisco Xavier 

aled inconsistent results. In a study published 
using acellular porcine dermal collagen for 
the augmentation of massive RC tears, good 
results were reported 4,5 years postoperati-
vely. In another study, where the same xeno-
graft was used as a bridging device, all of the 
four reconstructions failed within six months 
postoperatively and showed signs of inflam-
mation.

The use of allografts in rotator cuff 
repairs: Several allografts are on the 
market with GraftJacket showing the most 
promising results so far. In a prospective, 

randomized study, RC tears larger than 3 
cm were reconstructed with either a Graft- 
Jacket augmentation or without. Mid-term 
follow up showed an intact repair in 85% in 
the GraftJacket group (Control-group: 40%) 
with better clinical outcome scores in the 
GraftJacket group.

The use of synthetic scaffolds in rotator 
cuff repairs: Several synthetic scaffolds are 
on the market and have been investigated in 
animal studies with good results. Only a limi-
ted number of clinical studies have been publi-
shed with respect to the clinical benefit of 

synthetic scaffolds, some showing promising 
results. 

In conclusion, several scaffold devices 
are currently available for RC repair. These 
scaffolds may have enormous therapeutical 
potential, but further studies are necessary to 
validate the positive effect of already existing 
scaffolds and to find scaffolds that improve 
regeneration of the healing RC.  

*Nota: Apenas o Dr. Matthias Zumstein será 
orador na Mesa-Redonda «Rotura da coifa dos 
rotadores».

opinião

opinion

DR
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O principal objetivo de juntar o Registo 
Português de Artroplastias (RPA), 
o Registo Oncológico Nacional de 
Tumores do Aparelho Locomotor 

(RONTAL) e o Registo da Displasia de Desen-
volvimento da Anca (DDA) numa única sessão é 
fomentar a partilha de experiências e de conhe-
cimentos neste âmbito. O Dr. Mário Tapadinhas, 
coordenador nacional do RPA, sublinha a impor-

tância dos registos porque, «quando bem feitos, 
são indicadores de controlo da qualidade das 
boas práticas médicas». No entanto, segundo 
este responsável, «infelizmente, o número de 
registos de artroplastias está praticamente 
estagnado, com resultados aquém do que se 
esperava quando o projeto arrancou». 

Por outro lado, «enquanto o Estado e algu-
mas empresas ainda fornecem informação 
sobre o número de próteses colocadas, dando 
apoio ao RPA, saber o número de tumores 
ósseos é impossível, pois são intervenções que 
nem sempre implicam colocação de implan-
tes», explica o Dr. Luís Correia, coordenador 
nacional do RONTAL. Para este especialista, 
«os registos vivem da motivação e da boa von-
tade dos ortopedistas, que não contribuem 
com a frequência desejada». 

Da mesma opinião é o Dr. Manuel Cassiano 
Neves, coordenador nacional do Registo DDA: 
«Com os problemas inerentes ao Serviço Nacio-
nal de Saúde, os médicos têm cada vez menos 
tempo para dedicar à investigação e a este tipo de 
trabalho.» Neste registo, em concreto, Cassiano 
Neves explica que os números são baixos, porque 
apenas duas instituições o fazem regularmente – 
o Centro Hospitalar de Lisboa Central/Hospital 
de Dona Estefânia e o Hospital CUF Descober-
tas –, o que leva este responsável a equacionar a 
necessidade de adotar outro modelo. 

Perspetivas de futuro
«É essencial sensibilizar as 
pessoas para a mais-valia 
destes registos. A partir 
dos resultados, pode ser 
feita uma macroanálise 
para nos dar indicadores 
do que se pode fazer para 

Dr. Stuart Weinstein

Docente de Cirurgia Ortopédica no 
University Hospital Iowa City, EUA

Troca de experiências dos registos ortopédicos
Os resultados e desafios dos registos nacionais de artroplastias, de tumores do aparelho 
locomotor e de displasias de desenvolvimento da anca serão apresentados, entre as 15h00 
e as 16h00, no dia 23 de outubro. A falta de tempo dos ortopedistas é um dos obstáculos 
que os três projetos enfrentam. 

Desafios do sistema de saúde norte-americano

Marisa Teixeira

A reforma do sistema de saúde nos 
Estados Unidos vai ser o tema abor-
dado pelo Prof. Stuart Weinstein, 
docente de Cirurgia Ortopédica no 

University Hospital Iowa City, na Sessão de 
Abertura do Congresso, que decorre entre as 
17h30 e as 18h30, no dia 23 de outubro.

«O presidente Barack Obama foi eleito em 
novembro de 2008, com a promessa de “garan-
tir a cobertura de todos os norte-americanos 
e reduzir a espiral de custos dos cuidados de 
saúde”», recorda o especialista. Ao longo da sua 

intervenção, Stuart Weinstein irá descrever os 
problemas que os Estados Unidos da América 
enfrentam nesta área, abordando questões 
como o acesso, a qualidade e os custos dos ser-
viços de saúde.

A forma que o presidente norte-americano 
e o Partido Democrata escolheram para lidar 
com a situação, o ambiente político de mudança 
e o panorama atual, em vésperas de eleições 
gerais, bem como o impacto que este assunto 
terá na corrida presidencial de 2016, vão ser 
outros dos tópicos comentados pelo orador. 

Dr. Mário Tapadinhas

Coordenador nacional do RPA

Números a reter
Registo 2012 2013

RPA 9 772 9 923

DDA 30 121

RONTAL 192 9

DR

Dr. Manuel Cassiano Neves
Coordenador nacional do Registo DDA

Dr. Luís Correia
Coordenador nacional do RONTAL

alcançar melhores tratamentos e sobrevidas.» 
Palavras de Luís Correia, que lança um apelo aos 
ortopedistas: «Venham ao Congresso discutir os 
modelos de referenciação e, sobretudo, façam o 
melhor registo possível, o que significa, no caso 
dos tumores, registá-los no RONTAL.»

Em relação ao RPA, Mário Tapadinhas consi-
dera que «o desafio passa por uma colaboração 
entre a Sociedade Portuguesa de Ortopedia e 
Traumatologia, o RPA e as entidades responsá-
veis pela área da Saúde». «Esta sinergia é fun-
damental para que este registo possa funcio-
nar também como uma ferramenta de trabalho, 
tanto para entidades oficiais públicas de saúde, 
quanto científicas», acrescenta.

Por sua vez, Manuel Cassiano Neves acredita 
que «só se pode falar de um verdadeiro Registo 
da DDA se este incluir, pelo menos, cerca de 
95% dos doentes com este tipo de patologia». 
«Só nessa altura será possível estabelecer cri-
térios de tratamento para  a população porta-
dora de DDA», acrescenta.

Posto isto, o responsável acredita que é 
fundamental encontrar formas de estimular 
e motivar os profissionais. «Não é uma tarefa 
fácil, mas é necessária, pois apenas um traba-
lho deste tipo permite o estabelecimento de 
guidelines, avaliação do desempenho e análise 
de custos. Por isso, faria todo o sentido que 
esta atividade tivesse o apoio dos responsá-
veis pela Saúde», remata. 
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Durante muito tempo, a distância 
física fez com que os encontros 
entre Portugal e Brasil fossem 
menos frequentes. Esta partici-

pação da SBOT no Congresso Nacional da 
SPOT é resultado da possibilidade de uma 
comunicação rápida e da vontade de ambas 
as sociedades de fortalecer o intercâmbio 
académico e cultural entre os dois países. É 
a prova de que não estamos unidos só pelo 
idioma, mas também pelo conhecimento, o 
que nos enche de orgulho.

Es un placer concurrir al Congreso 
organizado por la SPOT, enumerando 
en primera instancia la calidad de las 
presentaciones científicas que allí se 

exponen, además de la presencia de los repre-
sentantes médicos de las distintas naciones 
del mundo; los cuales son de una gran valía y de 
un gran prestigio. 

Los aportes científicos de todos los pro-
fesionales y sus disertaciones hacen a este 
Congreso uno de los más respetados del viejo 
continente. Contamos con la gran satisfacción 
y el privilegio de que la SPOT haya invitado a 
la AAOT para participar de este magno evento. 
En mi presentación, voy hablar de las fracturas 

No dia 23 de outubro, decorre também uma mesa-redonda organi-
zada pela Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología 
(SECOT) dedicada ao tema: «Actualizaciones en cirugía de la cadera». 
A moderar a mesa vão estar o Prof. António Oliveira, presidente-

-eleito da SPOT, e o Dr. José Sueiro, presidente da Sociedad Española 
de Cirugía de Cadera. «Conflicto femoro acetabular», «Evolución de 
la cirugía protésica en el adulto joven» e «Resultados de los vástagos 
cortos en la cirugía prótesis» serão os temas discutidos.

SEcoT discute atualizações em cirurgia da anca

del calcáneo que siempre fueron un desafío en 
su tratamiento, para todos los especialistas 
en trauma o de pié, en todas las épocas y en 
todas las naciones con escuelas quirúrgicas. 

Hay una gran cantidad de tratamientos y 
enfoques terapéuticos muy diferentes entre 
sí. Desde un simple yeso sin hacer nada, hasta 
realizar la fijación o artrodesis de la articula-
ción calcáneo-escafoidea de «entrada» como 
tratamiento definitivo, pasando entre estos 
dos extremos, por la reducción de la fractura 
a cielo cerrado o abierto con clavijas, tornillos, 
placas de distintas formas y perfiles. Como se 
puede apreciar, no hay consenso universal en su 
tratamiento. 

Nosotros, para los hundimientos túbero-
talámicos puros, desarrollamos una «técnica 
mini invasiva» para levantar la carilla póste-
roexterna, que es la mas afectada en estos 
hundimientos focalizados. Para ello, diseña-
mos un aparato de distracción en forma de 
«ariete», para realizar el levantamiento de 

Os representantes da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), da Associação Argentina de Ortopedia e Traumatologia 
(AAOT) e da British Orthopaedic Association (BOA) adiantam os temas das conferências que vão proferir no dia 23 de outubro. Este  ano, a 
BOA tem uma participação alargada no Congresso da SPOT, com a realização de quatro cursos, que decorrem nos dias 24 e 25.

A sessão em que vou participar vai abor-
dar a lesão do ligamento cruzado anterior, 
uma das afeções cirúrgicas mais frequentes 
na prática ortopédica. O estudo deste liga-
mento é um dos assuntos mais comuns na 
literatura médica internacional, não apenas 
na área da Ortopedia, mas em toda a Medi-
cina. Será que podemos realmente prome-
ter aos nossos doentes o regresso pleno às 
atividades desportivas, após a sua lesão? 

A evolução da tecnologia, bem como a 
navegação e a perspetiva de utilização de 

Fracturas tuberotalámicas del calcáneo: 
Un nuevo enfoque del tratamiento

Reconstrução do ligamento cruzado anterior

Dr. Guillermo Victorio Bruchmann
Presidente da AAOT

Prof. Arnaldo José Hernandez

Presidente da SBOT

la carilla; por una pequeña incisión inferior, 
para luego colocar un clavo metálico endo-
medular «curvo» trabado, o un «clavo» óseo  
extraído de la cresta ilíaca, o de injerto de 
banco de tejidos, como soporte inferior de 
dicha carilla. 

Presentamos 34 casos con una excelente 
reducción y funcionalidad postoperatoria y 
con un mínimo de complicaciones; no presen-
tando ninguna infección postoperatoria, que 
es el gran fantasma de esta patología. 

DR
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The BOA is delighted to have been 
invited to the 34th Congress of the 
SPOT. Representatives of our spe-
cialist societies are looking forward 

to participating in the meeting and being 
able to exchange ideas and thoughts with 
your members and delegates. Our two 
countries have a long history of friendship 
and cooperation and the BOA welcome the 
opportunity of extending our internatio-
nal connections at this prestigious educatio-
nal event. In the instructional course about 
the knee pathology, I will talk about arthritis 
of the knee, a common disorder that usually 
affects the elderly population. The disease 
almost always produces symptoms of pain 
and limits patient activity to some extent. 
All patients presenting with a diagnosis of 
osteoarthritis (OA) of the knee need to have 
a full history, thorough physical examination 
and assessment with radiographs to include 
a weight bearing, lateral and skyline view to 
establish a definitive diagnosis.

Careful assessment of the hip joint needs 
to be undertaken too as hip pathology often 
causes knee pain. OA knee patients should 
initially have a full trial of conservative treat-
ments including lifestyle modification, exer-
cise, physiotherapy, analgesia, NSAIDS [non-
-steroidal anti-inflammatory drug], weight  
loss advice and often a steroid injection. The 

Total knee replacement patient selection

Prof. Richard Parkinson
President- elect of the British 

Association for Surgery of the Knee 
(BASK)

O programa do Congresso deste ano inclui, pela primeira vez, quatro cursos organiza-
dos pela British Orthopaedic Association (BOA). O primeiro, com o tema «Investiga-
tion in Orthopaedics» decorre no dia 24 de outubro, entre as 17h30 e as 18h30, e tem 
como formador o Prof. Andrew Carr, docente de cirurgia ortopédica na Universidade 
de Oxford. No dia seguinte, a sessão da British Association for Surgery of the Knee 
(BASK), entre as 10h00 e as 14h00, inclui dois cursos sobre patologia do joelho: «Mana-
gement of anterior knee pain», ministrado pelo atual presidente da BASK, Prof. Simon 
Donell; e «Patient selection for knee replacement», organizado pelo Prof. Richard 
Parkinson, presidente-eleito desta associação. À tarde, entre as 15h00 e as 18h00, 
decorre um curso sobre revisão de artigos científicos com o Prof. James Scott, editor 
emérito do Journal of Bone and Joint.

boa aposta na formação prática

evidence for the efficacy of braces is not 
well established. Only when these simple 
therapies are no longer efficacious should 
surgery in the form of joint replacement be 
considered.

Virtually all deformities (varus, valgus and 
fixed flexion) can be corrected by total joint 
arthroplasty and results as good as a 95% 
success rate are often reported. However, 
some recent studies have cited up to 20% 
dissatisfaction rates when Patient Related 
Outcome Scores (PROMS) are assessed. 
Patient selection is therefore of crucial 
importance to try and optimize patient out-
comes.

Patients need to understand the bene-
fits as well as the risks of surgery and a full 
informed consent process before surgery 
is mandatory. Patient’s goals need to be 
understood and be realistic. Written infor-
mation should be provided as well as access 
to web based material if appropriate. Lastly, 

fatores de crescimento, e até mesmo de 
células estaminais, tem oferecido alterna-
tivas realistas a este problema? Desde as 
primeiras tentativas da reconstrução do 
ligamento cruzado anterior, passando pelos 
estudos biomecânicos, pelas reconstruções 
extra-articulares, pelas opções de enxer-
tos, pelos diferentes tipos de fixação e pelo 
reconhecimento das lesões associadas, até 
aos conceitos atuais de reconstrução anató-
mica, muito se passou, com muitas «idas» e 
«vindas». 

As tendências mais recentes, relativas à 
estrutura anatómica original do ligamento 
cruzado anterior, e as tentativas de uma 
maior preservação da biologia articular, têm 
caminhado na direção das mesmas tendên-
cias de outros procedimentos cirúrgicos. A 
compreensão da evolução histórica deste 
conhecimento ajuda-nos a perceber melhor 
o que realmente podemos oferecer aos nos-
sos doentes, do ponto de vista prático, e a 
distinguir o que é verdadeiramente inova-
ção do que ainda está pouco fundamentado 

cientificamente, ou ainda do que é uma pura 
revisão de conceitos já estabelecidos, mas 
que merecem uma releitura. 

patients need to put through a thorough 
preoperative medical assessment to ensure 
underlying medical conditions are optimized 
or corrected before surgery takes place. 

DR
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«O Internato e a Europa» vai ser 
o tema da Sessão Magna dos 
Internos que decorre no dia 
23 de outubro, entre as 18h30 

e as 19h30. Esta sessão contará com a presença 
do Dr. John Albert, membro da British Ortho-
paedic Association (BOA) e responsável pelo 
Intercollegiate Specialty Board for Orthopae-
dic and Trauma, que organiza e regula os exa-
mes finais da especialidade, no Reino Unido. 

Pela primeira vez, a Sessão Magna dos 
Internos terá um espaço dedicado a pergun-
tas e respostas, no qual os internos vão poder 
colocar questões sobre o exame final da espe-
cialidade ao presidente do Colégio de Ortope-

dia, Dr. Paulo Felicíssimo, e ao atual presidente 
da SPOT, Prof. Jorge Mineiro.

O convite a estes dois responsáveis foi feito 
com o objetivo de elucidar os internos portu-
gueses sobre a organização atual do internato 
britânico e discutir a possibilidade de unifor-
mização dos currículos no espaço europeu. 
«Sabemos que a nossa formação está entre as 
melhores da Europa e, por isso, queremos enfa-
tizar a necessidade de equiparação de currícu-
los», explica a direção da Comissão de Internos 
da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Trau-
matologia (CISPOT).

À parte do Congresso, a Comissão tem em 
curso outros projetos, como a dinamização 

Sessão magna dos internos aborda o internato na Europa

da sua página de Facebook e a atualização 
da rede nacional de delegados da CISPOT. 
Está ainda previsto um projeto que visa tor-
nar a página online da SPOT mais interativa. 
No futuro, a CISPOT espera contribuir para 
a concretização de dois objetivos que consi-
dera fulcrais para a formação dos internos: 
«a implementação de um currículo cirúrgico 
unificado, que permita uma avaliação mais 
real entre internos nacionais e europeus; e 
uma aposta cada vez maior nas plataformas 
online, eventualmente até com a realização de 
webinars, entre outras formas de partilha de 
conhecimentos», avança a direção da CISPOT.  

 Sofia Cardoso

direção da 
ciSPoT
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Dr.ª Maria Miguel Carvalho
Zona Sul e Ilhas

Dr. Diogo Robles
Zona Norte

Dr. Tiago Paiva Marques
Zona Centro

A Assembleia-geral do Colégio da 
Especialidade de Ortopedia e Trau-
matologia da Ordem dos Médicos 
(CEOTOM) vai debater as mudan-

ças que foram propostas para o programa 
do internato de Ortopedia, no dia 23 de outu-
bro, entre as 18h30 e as 19h00. A redução 
do tempo de estágio em cirurgia geral (de 
nove para seis meses) e a introdução de um 
estágio de três meses numa unidade de poli-
trauma, bem como de estágios opcionais, em 
áreas como a Traumatologia e a Medicina 

Depois do sucesso da primeira edi-
ção da Corrida da Ortopedia, em 
2013, a SPOT decidiu repetir a inicia-
tiva no próximo dia 24 de outubro.  

Integrada no 34.º Congresso Nacional de 
Ortopedia e Traumatologia, a II Corrida da 
Ortopedia, tem como objetivos promover o 
convívio e incentivar um estilo de vida saudá-
vel com a prática regular de exercício físico. 

«É um momento lúdico, de interação entre 
colegas adeptos do exercício físico e, em 
particular, da corrida», refere a Dr.ª Raquel 

Formação em debate na Assembleia-geral do Colégio
Física e de Reabilitação, são as alterações pro-
postas pelo Colégio e que, atualmente, estão a 
ser analisadas pelo Conselho Nacional Execu-
tivo da Ordem dos Médicos (OM). 

Durante a Assembleia-geral serão ainda 
revistos os critérios de idoneidade que defi-
nem a capacidade de formação dos diferen-
tes Serviços de Ortopedia do País. «A “pres-
são” do Ministério da Saúde para a abertura 
de mais vagas nos internatos é uma ques-
tão que nos preocupa», afirma o Dr. Paulo  
Felicíssimo, presidente do CEOTOM. Será 

também anunciada uma reunião de direto-
res de serviço, na qual vai ser discutido o 
currículo em Ortopedia (dia 22 de novem-
bro, na sede da OM, em Lisboa).

Paulo Felicíssimo convida todos os 
orto pedistas a estarem presentes nesta 
Assembleia-geral no Congresso. «Este é 
um momento único para debater proble-
mas que dificilmente são comunicados e 
encontrar soluções que nascem da discus-
são e partilha de ideias», remata.   Sofia 
Cardoso

Carvalho, ortopedista, ex-atleta e membro da 
comissão organizadora desta corrida.

Sem classificação nem cronometragem, a 
prova de 5 000 metros vai realizar-se no par-
que da Herdade dos Salgados, em Albufeira, e 
reunirá cerca de 100 congressistas. A partida 
será em frente ao Centro de Congressos, logo 
pela manhã, às 7h00. «Este ano estamos a con-
tar com um maior número de participantes e 
pretendemos fazer desta corrida um marco 
na história dos Congressos da SPOT», conclui 
Raquel Carvalho.  Sofia Cardoso

Congressistas dão o exemplo na Corrida da Ortopedia

O Prof. Jorge Mineiro (em primeiro plano), presidente da Sociedade 
Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia, foi um dos participantes  
na primeira edição da Corrida da Ortopedia, em outubro de 2013
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Tendo em conta a experiência pioneira 
de vários especialistas portugue-
ses na artroscopia do tornozelo e do 
pé, o Dr. Paulo Felicíssimo, chair do 

Fórum EFORT, considera que esta técnica é o 
tema ideal a abordar na sessão. «Além disso, 
trata-se de práticas inovadoras cujas grandes 
mais-valias são o menor tempo de recuperação 
e o facto de serem menos agressivas do ponto 
de vista cirúrgico para o doente», sublinha.

Até onde chegar com as técnicas artroscópi-
cas do pé e do tornozelo? Esta é uma questão 
à qual Paulo Felicíssimo tentará responder na 
sua intervenção. Para o diretor do Serviço de 
Ortopedia B do Hospital Prof. Doutor Fernando 
Fonseca, na Amadora, o limite está na imagina-
ção dos especialistas. «Temos de ter a capaci-
dade de inovar, porque ainda se pode chegar 
mais além», refere. 

Este responsável adianta que, inclusive, 
«existem áreas em que, até há pouco tempo, se 
julgava impensável utilizar este tipo de inter-
venção, como, por exemplo, em osteotomias da 
tíbia». «A comunidade ortopédica quer apos-
tar, cada vez mais, em procedimentos minima-
mente invasivos», sublinha. 

Um dos oradores do Fórum EFORT será 
o Dr. Nuno Côrte-Real, precursor da técnica 
artroscópica no tratamento da instabilidade 
do tornozelo. Este ortopedista no Centro Hos-
pitalar de Lisboa Central/Hospital Curry Cabral 
revela que «as entorses no tornozelo são das 
lesões mais frequentes e muitas evoluem para 
instabilidade, uma doença incapacitante e de 
tratamento complicado». 

Excelência cirúrgica em Portugal
Tradicionalmente, as entorses do tornozelo são 
tratadas com recurso a cirurgia aberta, uma téc-
nica relativamente agressiva e com alguma mor-
bilidade. Porém, Nuno Côrte-Real, em conjunto 
com outros especialistas, tem desenvolvido, na 
última década, um método de reparação por via 
exclusivamente artroscópica. Este ortopedista 
foi, alías, o primeiro a relatar esta prática numa 
revista internacional (Foot and Ankle Interna-
tional, em 2009). 

«Também nas tendoscopias estamos ao  
nível dos melhores do mundo», refere o 
Dr. Hélder Pereira, ortopedista no Centro Hos- 
pitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde e outro 
dos intervenientes nesta sessão. «A tendos-
copia é uma técnica recente que, além de 
minimizar a agressão, aumenta a acuidade 
diagnóstica», explica. No entanto, «ainda não é, 
infelizmente, a técnica mais utilizada neste tipo 
de situações». 

Neste Fórum EFORT, serão também aborda-
das as soluções artroscópicas para lesões oste-
condriais, pelo Dr. Ricardo Telles de Freitas, 
ortopedista no Hospital CUF Descobertas, 
em Lisboa; para a artrodese subtalar, pelo  
Prof. Xavier Martin Oliva, docente na Universi-
dade de Barcelona; e para a artrodese no torno-
zelo, pelo Dr. Manuel Monteagudo, do Serviço 
de Traumatologia do Hospital Universitario 
Quirón Madrid.

Para falar dos mais recentes progressos na 
cirurgia do tornozelo, foi também convidado 
para esta sessão o Dr. Paulo Amado, coorde-
nador da Unidade de Medicina Desportiva 
e Artroscopia Avançada do Hospital dos 
Lusíadas, no Porto. «Os últimos avanços na 
Medicina regenerativa de tecidos permitiram 
desenvolver novas técnicas artroscópicas 
para o tratamento de duas patologias muito 
frequentes: as artroses e as lesões da carti-

Estado da arte na artroscopia 
      do tornozelo e do pé

A artroscopia do tornozelo e do pé dará o mote ao Fórum da European Federation of 
National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT), que se vai realizar no 
dia 24 de outubro, entre as 10h00 e as 12h00. A experiência dos ortopedistas portugueses 
com esta técnica inovadora será um dos aspetos em destaque na sessão. 

Marisa Teixeira

Dr. Paulo Felicíssimo

Chair do Fórum EFORT

Dr. Paulo Amado
Coordenador da Unidade de 

Medicina Desportiva e Artroscopia 
Avançada do Hospital dos Lusíadas, 

no Porto

Dr. Hélder Pereira
Ortopedista no Centro Hospitalar 

Póvoa de Varzim/Vila do Conde 

Dr. Nuno Côrte-Real
Ortopedista no Centro Hospitalar 

de Lisboa Central/Hospital 
Curry Cabral 

○ Os ortopedistas portugueses estão na 
vanguarda da cirurgia do tornozelo e do 
pé por via artroscópica;
○ As principais mais-valias deste proce-
dimento são a diminuição do tempo de 
recuperação e a menor agressividade da 
intervenção, comparativamente à cirur-
gia tradicional;
○ Cerca de um terço das entorses no 
tornozelo evolui para instabilidade do 
mesmo;
○ As intervenções minimamente inva-
sivas aumentam a acuidade do diagnós-
tico.

mensagens a reter

lagem», avança este especialista. «O Fórum 
EFORT pretende precisamente «dar a conhe-
cer estas novas técnicas minimamente inva-
sivas, já muito utilizadas nas patologias do 
ombro e do joelho, cuja eficácia foi também 
agora provada na patologia do tornozelo», 
frisa Paulo Amado. 
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Homem de fortes convicções, Asdrúbal 
Mendes mantém-se fiel à promessa 
que fez ao Prof. Carlos Lima, seu 

grande mestre e amigo, há mais de 60 
anos. A memória é tão firme como as mãos 
que ainda operam: «Tinha acabado de che-
gar ao Porto e estávamos no Café Luso, 
um sítio emblemático da cidade, quando o  
Prof. Carlos Lima me disse que, a partir 
daquele momento, o Hospital de Santo Antó-
nio e a Casa de Saúde da Boavista seriam 
lugares sagrados.» A vida hospitalar do pro-
fessor e jovem médico acabaria por seguir 
outro rumo, mas o consultório na zona da Boa-
vista continua a ser, ainda hoje, a «segunda 
casa» de Asdrúbal Mendes. 

Foi assim, com um sorriso saudoso, que este 
antigo presidente da Sociedade Portuguesa 
de Ortopedia e Traumatologia (SPOT) abriu 
as portas de sua casa para partilhar excertos 
de um percurso que não tem pressa de aca-
bar. Os olhos, de um azul profundo, recuam às 
primeiras memórias. Em Moçambique, era um 
rapaz decidido a contrariar o «estigma» de 

filho do meio. «Só tinha uma forma de reagir à 
indiferença, sobretudo do meu pai: não estu-
dava!», conta. Quando, no final do 5.º ano, o pai 
decidiu pô-lo a trabalhar, pediu para passar 
um ano na metrópole. Nessa altura, corres-
pondia-se com dois amigos que estavam em 
internato no Liceu de Braga. 

Em 1945, Asdrúbal Mendes embarcou no 
paquete Colonial para Lisboa. O barco, onde 
viajavam sobretudo mulheres e crianças 
francesas refugiadas da Indochina, teve uma 
suposta avaria e ficou quatro dias à deriva 
no Oceano Atlântico. Durante esse tempo, os 
passageiros aperceberam-se da movimenta-
ção invulgar de vários aviões e um submarino. 
Só mais tarde, já em terra firme, Asdrúbal 
Mendes percebeu que se comemorava o 
lançamento da primeira bomba atómica, em 
Hiroxima (6 de agosto).

Espírito diligente
«Quando cheguei a Braga, logo na terceira 
aula de Matemática, o professor Vasques 
perguntou-me se alguma vez tinha estudado 

na vida... [risos] Combinámos que teria expli-
cações e, contra as expectativas, consegui 
reter a matéria sem dificuldade. Contei-lhe 
os atritos que tinha com o meu pai e ele 
explicou-me que, se queria ficar livre finan-
ceiramente, teria de passar o 6.º ano com dis-
tinção e pedir uma bolsa de estudo. Foi o que 
fiz.» Asdrúbal Mendes não esconde o orgulho 
quando confidencia que, desde os 19 anos, 
não depende financeiramente de ninguém, 
apenas do esforço pessoal. 

Depois de terminar o liceu, ingressou na 
Faculdade de Medicina da Universidade 
do Porto, que frequentou com uma bolsa 
de estudo. Este apoio financeiro obrigava 
os alunos a fazerem os cursos de Medicina 
Tropical e de Medicina Sanitária e foi assim 
que Asdrúbal Mendes se viu num comboio 
rumo a Lisboa. Contudo, no último semes-
tre, Carlos Lima perguntou-lhe se queria 
trabalhar com ele assim que terminasse os 
estudos. O entusiasmo foi tanto que o jovem 
completou os dois cursos apenas num ano e 
regressou rapidamente ao Porto.

Aos 87 anos, o Dr. Asdrúbal Mendes continua a marcar presença, todas as semanas, na Casa de Saúde da Boavista, no Porto. 
É assim há  seis décadas, num percurso que se confunde com alguns dos mais importantes desenvolvimentos da Ortopedia 
portuguesa.

inês melo

dr. asdrúbal mendes|Presidente da SPoT no biénio 1995-1996

dedicação inabalável à ortopedia
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Pouco depois de começar a trabalhar no 
Hospital de Santo António (onde já ajudava 
na Urgência desde o 3.º ano), Carlos Lima 
aconselhou-o a ir para Inglaterra fazer forma-
ção em Ortopedia. Esteve em Oxford, mas foi 
em Londres que fortaleceu os conhecimentos 
nesta área, durante o estágio no Royal Natio-
nal Orthopaedics Hospital. No quarto mês, 
perguntaram-lhe se queria ficar a trabalhar 
em Londres – dentro de apenas dois anos teria 
nacionalidade inglesa se desejasse. Deu «dois 
pulos por dentro», mas teve de se resignar 
quando percebeu que a mulher, seu grande 
apoio, preferia regressar a Portugal com os 
dois filhos pequenos.

Mão firme
Determinado, diligente e apaixonado pela 
Medicina, Asdrúbal Mendes trabalhou no 
Centro Hospitalar de São João (CHSJ), no 
Porto, onde foi chefe de serviço de Ortope-
dia, sob a direção de Carlos Lima, até com-
pletar «70 anos menos um dia». A 24 de abril 
de 1997 (na véspera do seu aniversário, que 
comemora no Dia da Liberdade), colocou uma 
prótese de anca e uma prótese de joelho, num 
ano em que não chegou a gozar férias. Foi um 
dos poucos médicos da carreira hospitalar 
a quem fizeram, quando se reformou, uma 
homenagem de três dias no Salão Nobre do 
CHSJ, um deles dedicado à patologia do pé.

No entanto, o destino ainda não estava 
disposto a afastá-lo da mesa de cirurgia nem 
do contacto com os doentes. O gosto pela 
Ortopedia, uma operação às cataratas que 

lhe devolveu a visão irrepreensível e a mão 
eternamente firme fazem com que Asdrúbal  
Mendes continue a trabalhar na Casa de Saúde 
da Boavista, pelo menos uma vez por semana. 
«Ainda aceito os casos que acho que opero tão 
bem como os melhores, sobretudo deformida-
des do pé», revela, em tom inabalável. 

A dedicação a esta patologia é também 
a história de um pai que, durante muitos 
anos, investigou uma forma de corrigir o 
pé plano do filho. Foi assim que Asdrúbal 
Mendes começou a divulgar a cirurgia de 
calcâneo-stop, descrita pelo médico espa-
nhol Recaredo Álvarez Rodrigues, em 1976. 
Mas as façanhas deste ortopedista não se 
ficam por aqui. Das cerca de 1800 próteses 
de anca que operou, garante que nenhuma 
luxou no pós-operatório. «Tenho um truque 
especial… Ajudei, com o Dr. João Espregueira 
Mendes e o Prof. Carlos Lima, a operar as pri-
meiras 100 próteses da anca que se coloca-
ram no CHSJ e tomei nota de tudo o que não 
se podia fazer», diz, entre sorrisos. 

Também não há memória de uma infeção 
pós-operatória numa cirurgia deste tipo 

motivações «preciosas» 

conduzida por Asdrúbal Mendes. O segredo 
reside numa combinação de  «muita sorte»  
e as técnicas de preparação, que aprendeu 
em Oxford. A lavagem dos doentes antes 
da cirurgia é um método implementado 
por este ortopedista no Norte do País, que 
também introduziu em Portugal os sapatos 
de Barouk na cirurgia do antepé. 

Coração devoto
Sobre o tempo em que esteve à frente dos 
destinos da SPOT, Asdrúbal Mendes recorda 
que um dos seus maiores contributos foi a 
valorização do contacto entre ortopedistas 
fora do ambiente hospitalar. «Num dos con-
gressos que a SPOT organizou sob a minha 
direção, aluguei o Casino do Estoril e fiz ques-
tão de rever todos os pormenores, desde o 
espetáculo à ementa. Proporcionámos um 
encontro entre ortopedistas que ainda hoje 
deve estar na memória de muitos colegas», 
confidencia este antigo presidente.

Já perto do final da entrevista, não resis-
timos a uma pergunta que pairava ao SPOT 
inForma desde o desfiar das primeiras memó-
rias. Qual foi o ensinamento mais importante 
que aprendeu ao longo de um percurso tão 
longo? «Aprendi, com o Prof. Carlos Lima, que 
não se deve seguir a máxima chinesa: "Não 
ensines tudo o que sabes". O Prof. Carlos Lima 
ensinou-me tudo o que sabia e eu segui-lhe 
os passos. Não guardei nada para mim, parti-
lhei tudo o que aprendi ao longo destes anos 
e, apesar de algumas desilusões, continuo a 
acreditar muito nos outros.» 

«Ainda aceito os casos 
que acho que opero  
tão bem como os melhores, 
sobretudo deformidades  
do pé»

Profundamente marcado por uma relação difícil com o 
pai, Asdrúbal Mendes fala com um sorriso rasgado sobre a 
esposa, os três filhos e os sete «supernetos». Homem de 
postura firme, a voz vacila apenas quando recorda o filho 
que faleceu aos 11 anos. Das viagens ao Douro, onde a família 
tem uma propriedade vitícola, lembra a insistência do filho 
para ir ao couto mineiro do Vale das Gatas, no concelho 
de Sabrosa. «Quando perdi esse filho, encontrei onze 
cristais perfeitos no quarto dele e foi então que comecei a 
dedicar-me à Mineralogia e à Gemologia», revela.

Hoje, tem uma coleção de pedras preciosas que, garante, 
são mais importantes pelas histórias que contam do que 
pelo valor monetário. Uma das suas favoritas foi-lhe ofere-
cida por uma amiga da mãe, que não tinha condições para 
pagar uma operação. Trata-se da maior peça conhecida fei-
ta de uma só opala - uma pedra que apresenta diferentes 
cores dependendo do ângulo a partir do qual é observada. 
Ainda tentou devolver a peça - que a doente, natural de 
Goa, herdara da sua avó -, mas em vão. «Nunca um doente 
me ficou a dever dinheiro, porque jamais pedi que pagas-
sem o que não podiam. A Medicina só faz sentido se for 
solidária!», sustenta Asdrúbal Mendes.






