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REGRESSO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS  
E EQUILÍBRIO FINANCEIRO

Depois de um primeiro ano de mandato marcado pelas restrições da pandemia, neste momento, as prioridades da direção da 
SPOT centram-se no regresso às atividades presenciais, sobretudo com o 41.º Congresso Nacional de Ortopedia e Traumatologia 
(3 a 5 de novembro, em Vilamoura), e na sustentabilidade financeira. Em entrevista, o Prof. Rui Lemos (à esq.) e o Dr. Paulo Ribeiro 
de Oliveira (à dta.), respetivamente presidente e secretário-geral da atual direção, comentam os maiores objetivos do mandato 
2021-2022, enfatizando o trabalho já realizado a nível financeiro e a constante aposta na formação em Ortopedia P.18-19P.18-19

Prioridades do Colégio de Ortopedia
O Dr. José Mesquita Montes, presidente do Colégio da Especiali-
dade de Ortopedia da Ordem dos Médicos desde o início de 2021, 
traça o balanço do primeiro ano de mandato, cuja prioridade foi 
implementar as alterações do novo Programa de Formação do 
Internato Médico de Ortopedia. No entanto, o responsável con-
sidera necessário ir mais além para uniformizar a avaliação do 
internato a nível nacional  P.8 

Amores e dissabores de uma vida
O mote da conversa com o Dr. Jorge Seabra foi recordar o seu per-
curso na Ortopedia, incluindo a presidência da SPOT, em 2007. 
Mas este ortopedista pediátrico tem muitos outros interesses e 
ideais, pelo que foi inevitável falar-nos do seu envolvimento nos 
movimentos de resistência à ditadura, sobretudo através das lutas 
estudantis da década de 1960. A sua paixão pela escrita culminou 
na publicação de alguns livros científicos e de ficção P.20-22
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Quem adivinharia, no início de 2020, 
o que se encontrava a caminho! 
Passados dois anos, apesar de 
ainda não termos a certeza com-

pleta de que a infeção COVID-19 estabilizou 
definitivamente, penso que a humanidade 
pode enfim ter a esperança de prosseguir 
em frente, recuperando o gosto de viver e 
conviver em liberdade.

O grau de imunização alcançado pela 
população, seja pela vacinação ou pelo 
contágio, fez-se sentir na acentuada que-
bra da mortalidade e da morbilidade re-
gistada na última vaga pandémica, no mês 
de janeiro, sobretudo quando comparada 
com a maior vaga do ano anterior, que nos 
obrigou a rever os planos traçados para 
o 40.º Congresso Nacional de Ortopedia 
e Traumatologia em formato presencial.

Contudo, o Congresso realizado por via 
telemática em outubro de 2021 foi um ver-
dadeiro “balão de oxigénio” para as abala-
das finanças da Sociedade Portuguesa de 
Ortopedia e Traumatologia (SPOT). Além 
disso, permitiu manter vivos os desígnios 
científicos e corporativos da Sociedade, 
sem esquecer nenhuma das suas obriga-
ções institucionais a nível internacional. 

Preparámos o 40.º Congresso com todo o 
cuidado e energia, conseguindo envolver os 
nossos parceiros das indústrias de implan-
tes e farmacêutica. Tivemos 39 participan-
tes estrangeiros, 6 simpósios da indústria, 
120 pósteres, 253 comunicações livres e 34 
horas de mesas-redondas. A participação 
das unidades orgânicas da SPOT foi muito 
intensa, com grandes momentos de ciência, 
numa sincronização que decorreu pratica-
mente sem falhas.

Também o Programa Nacional de Apoio 
ao Internato Complementar de Ortopedia 
(PNAICO) foi retomado por via digital, regis-
tando enorme afluência dos nossos inter-
nos de formação específica em Ortopedia. 
Este programa permite-nos incutir em cada 
participante a sensação de pertencer a um 
grupo profissional que é forte, interventivo 
e coeso em todo o território nacional.

Os tempos mudaram em muitos aspetos, 
por isso, temos vindo a implementar um 
conjunto de reformas, com o objetivo de 
modernizar e robustecer financeiramente 
a SPOT para os anos vindouros. Os gran-
des desafios que ainda nos esperam em 
2022 passam, sobretudo, pela realização 
do 41.º Congresso Nacional de Ortopedia 
e Traumatologia em formato presencial, 
no Centro de Congressos do Algarve, em 
Vilamoura, entre 3 e 5 de novembro.

Este regresso do nosso principal encon-
tro ao formato presencial também repre-
sentará o regresso a um local icónico, que 
reúne todas as condições para servir de 
palco a um congresso inesquecível, como 
todos os que ali tiveram lugar no passado.

Espero ver-vos em Vilamoura.  
Até novembro! 

Rui Lemos
Presidente da SPOT 
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Campanhas públicas promovidas pela SPOT 

Atualmente coordenada pelo Dr. João Lameiras Campagnolo, a campanha 
“Josephine explica a escoliose” centra-se, como o próprio nome indica, 

na desmistificação da escoliose, sendo especialmente dirigida à população 
pediátrica, na qual esta patologia é mais incidente. Segundo explica o Dr. Pedro 
Varanda, coordenador da Secção para o Estudo da Patologia da Coluna Vertebral, 
o pico de divulgação desta campanha, geralmente, centra-se no mês de junho, no 
qual estão inseridas as atividades do Dia Internacional de Sensibilização para a 
Escoliose. Nesse sentido, em junho de 2021, vários ortopedistas participaram em 
programas e noticiários de diversos órgãos de comunicação social, transmitindo 
à população em geral mensagens de sensibilização e esclarecimento sobre a 
escoliose e seu tratamento. Além disso, ao longo de todo o ano, são publicados 
conteúdos na página de Facebook da campanha. 

A Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia (SPOT), com a colaboração de alguns 
dos seus grupos de estudo e secções, continua a apostar na sensibilização para os problemas 
ortopédicos, através de campanhas públicas divulgadas nos canais digitais e meios de 
comunicação social. Segue-se o ponto de situação das quatro campanhas que estão a decorrer.

Marta Carreiro

Mais informações sobre as 
iniciativas desenvolvidas no 
âmbito das quatro campanhas  

Coordenador da campanha “Mergulho Seguro” desde a sua criação, o Prof. Jorge Mineiro destaca 
a sua importância enquanto alerta para o risco dos mergulhos mal calculados, especialmente 

junto das gerações mais novas. “Um estudo levado a cabo pela SPOT mostra que o maior número de 
acidentes de mergulho ocorre entre os 15 e os 17 anos. Assim, é para nós importante alertar para os 
perigos de mergulhar em águas desconhecidas, principalmente de cabeça, quando não se conhece 
a profundidade”, afirma. A campanha de 2021, que começou em julho e estendeu-se até ao final da 
época balnear, contou, novamente, com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Além de 
uma forte divulgação nos meios digitais, foram distribuídos folhetos informativos e divulgados vários 
conteúdos de sensibilização em parceria com a Global Media e a Media Capital. “A distribuição de cerca 
de 4 000 folhetos ocorreu, sobretudo, junto de escolas de surf e piscinas públicas. Já nos conteúdos 
divulgados nos websites dos dois grupos de comunicação social supramencionados registaram-se, 
aproximadamente, 22 500 cliques”, resume Jorge Mineiro. 

A campanha “Não caia nisso” tem consistido na distribuição gratuita, a nível nacional, de revistas com conteúdos 
inteiramente relacionados com a prevenção de quedas. De acordo com o Dr. Carlos Evangelista, coordenador do 

Grupo de Estudo de Ortopedia Geriátrica, “em 2021, foram distribuídas 750 000 revistas a nível nacional, mais 20 000 
exemplares em conjunto com a revista Saúde Sénior”. Esta iniciativa, que contou com o apoio da distribuidora VASP, foi 
“uma mais-valia em contexto de pandemia”. “Agora, mais do que nunca, a campanha “Não caia nisso” mostra-se fundamental, 
porque as pessoas passam mais tempo em casa, onde estão os maiores inimigos dos idosos no que toca a quedas, como 
os tapetes, os fios e objetos caídos ou o chão molhado”, defende o coordenador.  Segundo Carlos Evangelista, a última 
edição da revista da campanha alerta para dois grandes temas: “os mecanismos extrínsecos de queda, que em nada se 
relacionam com o indivíduo; e os fatores intrínsecos à pessoa que sofre a queda, como os problemas de visão, a medicação 
usual e a forma como é tomada, o controlo da pressão arterial, os níveis de diabetes, os obstáculos à deambulação pela 
casa, os procedimentos de higiene pessoal, o vestuário, etc.”.

No que diz respeito à campanha “Olhe pelas suas costas”, que atualmente é coordenada pelo 
Dr. Bruno Santiago, o objetivo passa por sensibilizar a população para os problemas que afetam a coluna.  

As atividades lideradas pela Secção para o Estudo da Patologia da Coluna Vertebral (SEPCV) no âmbito 
desta campanha atingem o seu auge no início do ano letivo, passando, sobretudo, pela divulgação de 
mensagens de esclarecimento e alerta através dos órgãos de comunicação social. Segundo o Dr. Pedro 
Varanda, coordenador da SEPCV, “é nessa altura que mais importa alertar para os mitos e as verdades 
relacionados, por exemplo, com a utilização e o peso das mochilas ou com a postura mais correta em 
contexto de sala de aula”.  
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Atualmente coordenada pelo Prof. 
João Gamelas, a Comissão de Ensino 
da Sociedade Portuguesa de Ortope-
dia e Traumatologia (SPOT) tem como 

principal objetivo fomentar e uniformizar o en-
sino da Ortopedia a nível nacional. Para tal, a sua 
principal ferramenta é o Programa Nacional de 
Apoio ao Internato de Ortopedia e Traumatologia 
(PNAICO). “No início da pandemia, o programa 
teve de ser descontinuado. Contudo, no final de 
2020, iniciámos a sua reestruturação e retomá-
mos dez sessões formativas para 2021-2022”, 
revela João Gamelas. 

Segundo o também diretor do Serviço de 
Ortopedia do Hospital Lusíadas Lisboa, estas 
sessões, que começaram no dia 4 de setembro 
de 2021, decorrem todas online e têm periodici-
dade mensal. “Cada formação é organizada por um 
Serviço de Ortopedia diferente, já que o objetivo 
é abordarmos temas distintos e abrangentes”, 
justifica. João Gamelas afirma que os internos têm 
demonstrado “muito entusiasmo” desde o início 

do PNAICO 21/22 – a sétima sessão, por exemplo, 
contou com 340 inscritos e um pico máximo de 
assistência de 114 pessoas. Este ano, ainda vão 
decorrer mais duas sessões desta formação, nos 
dias 7 de maio e 25 de junho, também por video-
conferência.

Quanto ao futuro, o coordenador adianta que 
serão incluídos módulos práticos nesta formação, 
com manuseamento de materiais, dissecção de 
cadáveres, etc. Além disso, o PNAICO 2023/2024 
terá um programa mais abrangente, “cuja ambição 
é acompanhar os internos do primeiro ao sexto 
ano”. “Estamos a trabalhar para incluir todas as 
temáticas que os internos precisam de dominar 
para o exame da especialidade e para concorrer 
ao exame europeu”, avança João Gamelas. Mais 
extenso do que o habitual, o PNAICO 23/24 tem 
início previsto para o final de janeiro de 2023, com 
a sessão 0, que já ocorreu este ano “com grande 
sucesso”, nos dias 27, 28 e 29 de janeiro, em Braga. 
Preparada pela Comissão de Internos da SPOT 
(CISPOT), consiste numa introdução à Ortopedia, 
tendo como alvo os internos do primeiro ano da 
especialidade.

Também em parceria com a CISPOT, a Comissão 
de Ensino lançou o podcast “Osso duro de roer”, 
com dez episódios, dos quais, até agora, já foram 
lançados sete. “Em breve, pretendemos lançar 

outros podcasts também de cariz formativo, mas mais 
direcionados para os especialistas”, diz João Gamelas. 
A Comissão de Ensino da SPOT também tem apostado 
na realização de webinars.  Marta Carreiro 
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Balanço e antevisão das atividades 
da Comissão de Ensino da SPOT

Novos projetos da Comissão  
de Ensino da SPOT
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Ortopedistas apostam na carreira académica
No último ano, mais seis ortopedistas defenderam as suas teses de doutoramento 
 e também há a registar um ortopedista que prestou provas de agregação. Saiba mais  
sobre os projetos por detrás dos títulos académicos através do QR Code ao lado. 

Profs. José Tralhão, Manuel Gutierres, Altamiro da Costa 
Pereira, Paulo Costa, Adelino Leite Moreira e José Guimarães 
Consciência (no ecrã) 

O Prof. Manuel Gutierres prestou provas 
de agregação na Faculdade de Medicina 

da Universidade do Porto, nos dias 27 e 28 de 
setembro de 2021, com a tese “Lesões da Coifa 
dos Rotadores – Conceitos Atuais”. A agrega-
ção é o penúltimo título da carreira académica,  
antecedendo a obtenção de cátedra. 

O Prof. Hélder Pereira defendeu a sua tese de 
doutoramento, intitulada “Tissue Enginee-

ring and Regenerative Medicine; Approaches and 
Clinical Challenges in Human Knee Pathologies”, 
no dia 16 de março de 2022, na Escola de Medicina 
da Universidade do Minho.

Profs. Miguel Oliveira, Nuno Sousa, João Espregueira- 
-Mendes (orientador da tese), Fernando Fonseca, Francisco 
Forriol, Hélder Pereira, Jorge Correia Pinto e João Cerqueira 
– da esq. para a dta.

A Prof.ª Maria João Leite prestou provas de 
doutoramento na Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto, no dia 25 de janeiro de 
2022. O tema da sua tese é “Anatomopatologia 
da Região Antero-superior do Ombro”.

Profs. Leonor David, Marco Sarmento, Nuno Sevivas, Pedro 
Alberto Pereira, Maria João Leite e João Torres (orientador 
da tese) – da esq. para a dta.

No dia 17 de setembro de 2021, na Escola de 
Medicina da Universidade do Minho, o Prof. 

Bruno Pereira defendeu a tese de doutoramento 
internacional “Anatomical changes of the calca-
neofibular ligament and its role in the hindfoot 
instability”, resultante da parceria com a Facul-
dade de Medicina da Universidade de Barcelona.

Na sala, os Profs. Bruno Pereira (púlpito), Paulo Amado e 
Alfonso Navarro. À distância, o Prof. Aleskas Makulavicius

A Prof.ª Daniela Linhares defendeu a tese 
de doutoramento “Efficiency in Spine 

Care – Assessing outcomes and costs to in-
form healthcare improvement”, no dia 14 de 
julho de 2021, na Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto. 

Profs. Leonor David, José Guimarães Consciência, Daniela 
Linhares, Alberto Diez Ulloa, Alberto Freitas, Nuno Neves, 
João Fonseca (orientador da tese) e Bernardo Sousa Pinto

A Prof.ª Isabel Rosa prestou provas de douto-
ramento no dia 16 de junho de 2021, na NOVA 

Medical School/Universidade Nova de Lisboa. 
“Fraturas maleolares – a importância da compe-
tência do ligamento deltoide” é o tema da sua tese.

Na sala, os Profs. Miguel Xavier, Isabel Rosa e José 
Guimarães Consciência (orientador de tese). À distância,  
os Profs. Xavier Martín Oliva, José Casanova e Manuel 
André Gomes

A Prof.ª Vânia Oliveira defendeu a tese de doutoramento “Innovative treatment for bone metas-
tases” a 7 de abril de 2021, no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade 

do Porto (ICBAS-UP). 

A Prof.ª Vânia Oliveira defendeu a sua tese por videoconferência no ICBAS-UP. Os Profs. Pietro Ruggieri, José Casanova, Sander 
Dijkstra (co-orientador da tese na Holanda), António Araújo (orientador da tese) e Renato Natal Jorge foram alguns membros do júri

Fo
to

s: 
DR

Em vídeo, os autores explicam  
a metodologia e as conclusões das 
respetivas teses de doutoramento  
e provas de agregação 
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Não é possível deixar de lembrar todos os sócios da SPOT fale-
cidos nos últimos dois anos. Infelizmente, o número dos que 

nos deixaram é muito elevado. Para eles, e para as suas famílias, 
um sentido agradecimento por tudo o que fizeram, tanto pela 
nossa Sociedade, como pela nossa profissão comum. Parece-me 
importante homenageá-los, recordando aqui um pensamento 
muito antigo e sábio, que evoca a importância da dádiva do saber 
daqueles que nos antecederam e ensinaram: 

“É sobre os ombros de gigantes do passado,  
que hoje conseguimos ver mais longe”

Rui Lemos, presidente da Sociedade Portuguesa de Ortopedia 
e Traumatologia (SPOT) no biénio 2021-2022

• Amadeu Martins

• António Monteny

• António Morgado

• António Torres

• Bento Ribeiro

• Fernando Alves

• Jacinto Monteiro

• João Lopes

• João Serpa Oliva

• Joaquim Ferreira

• Luís Abreu

• Luís Alvim Serra

• Macário Tapadinhas

• Manuel Barreto

• Manuel Costa

• Mário Almeida

• Mário Ventura

• Nuno Santos

• Reinaldo Mesquita

• Rui Antão

• Vasco Almeida

• Vítor Vila Verde
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IN MEMORIAM 

A Ortopedia portuguesa continua em 
destaque a nível europeu. Prova 
disso é que vai acolher, 
entre os dias 22 e 24 

de junho de 2022, em Lis-
boa, o 23.º Congresso 
da European Fede-
ration of National 
Associations of Or-
thopaedics and Trau-
matology (EFORT). 
A um ano de grande 
entusiasmo e expecta-
tiva acresce o facto de 
o Dr. Filipe Lima Santos, 
ortopedista no Centro Hos-
pitalar de Vila Nova de Gaia/ 
/Espinho, ter sido nomeado, na 
assembleia-geral da EFORT realizada 
a 29 de junho de 2021, young member at large 
da direção desta organização, que faz a ligação 
entre as sociedades de Ortopedia dos diversos 
países europeus. “É um grande sinal de reconhe-
cimento e é, para mim, um orgulho e uma honra 
poder estar ligado a uma organização como a 
EFORT, que tanta importância tem naquilo que 
é a Ortopedia e a Traumatologia a nível europeu.  

Reconhecimento da Ortopedia 
nacional na EFORT

Deixo um agradecimento especial à Sociedade 
Portuguesa de Ortopedia e Traumatolo-

gia e, em particular, ao presidente,  
o Prof. Rui Lemos”, refere.

Enquanto young mem-
ber at large, Filipe Lima 

Santos terá como ta-
refa fazer a “ligação 
entre os problemas 
e desafios dos jo-
vens especialistas e 
o board da EFORT”. 
Nesse sentido o por-

tuguês, elenca como 
prioridades da organi-

zação europeia a “unifor-
mização do conhecimento”, 

nomeadamente na articulação 
com o European Board of Orthopaedics 

and Traumatology, assim como a aposta na “pro-
dução de evidência científica e na publicação 

da mesma no EFORT Open Reviews”, um jornal 
online revisto por pares. 

Com esta nomeação, o jovem ortopedista 
destaca ainda a preponderância que a Or-
topedia nacional assume na organização do 
Congresso da EFORT, o que ganha particular 
relevância pelo facto de Portugal voltar a re-
ceber este evento passados apenas três anos. 
“Portugal sempre teve uma presença muito im-
portante na EFORT, inclusive com presidentes 
de nacionalidade portuguesa e com membros 
no board ou enquanto revisores, seja para 
congressos, trabalhos científicos ou revis-
tas”, destaca Filipe Lima Santos. “Acho que a 
escolha de Lisboa para acolher o 23rd EFORT 
Congress também é um reconhecimento do es-
forço português”, acrescenta. “Necessidades 
dos doentes na atualidade – desafios e soluções 
em Ortopedia e Traumatologia” é o tema geral 
do programa deste congresso que se avizinha. 

 Pedro Bastos Reis

Excertos em vídeo da entrevista  
ao novo young member at large  
da EFORT

https://www.esferadasideias.pt/Revista/a5P07iNf0Rm4/Spot_informa/2022/21/Pag-7.html
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No primeiro ano de mandato, quais 
foram as prioridades da atual dire-
ção do Colégio da Especialidade de 
Ortopedia da OM? 
O nosso principal objetivo tem sido concluir 
os projetos iniciados no anterior mandato, 
uma vez que a atual direção é composta pelos 
mesmos elementos da anterior, alterando-se 
apenas as funções que cada um desempenha. 
Grande parte dos projetos relacionam-se com 
a formação dos internos, porque, em 2018, o 
Programa de Formação em Ortopedia sofreu 
várias alterações. Uma delas é que o novo 
programa contempla um ano de formação 
complementar num hospital de nível diferente 
do hospital onde o internato está a ser reali-
zado. Ou seja, durante um ano, os internos dos 
hospitais periféricos deverão trabalhar em 
hospitais centrais e os internos dos hospitais 
centrais em hospitais periféricos. No entanto, 
a implementação desta mudança não está a 
ser fácil, uma vez que o próprio Programa de 
Formação é omisso em relação às condições 
da transição dos internos entre diferentes 
hospitais. Definir essas condições tem sido 
uma das prioridades do Colégio  de Ortopedia. 

“O nosso principal foco é otimizar o novo 
Programa de Formação em Ortopedia”

O Dr. José Mesquita Montes, diretor do Serviço de Ortopedia do Centro Hospitalar 
Póvoa de Varzim/Vila do Conde, assumiu a presidência do Colégio da Especialidade 
de Ortopedia da Ordem dos Médicos (CEOOM) no início de 2021. No primeiro ano 
de mandato, o principal objetivo da atual direção foi operacionalizar as alterações 
decorrentes do novo Programa de Formação do Internato Médico de Ortopedia,  
em vigor desde 2018. Reconhecendo as mais-valias das mudanças já implementadas, 
o CEOOM considera necessário ir mais além para uniformizar a avaliação final do 
internato a nível nacional.  

Madalena Barbosa e Marta Carreiro 

Quais são as mais-valias de os in-
ternos terem formação em hospi-
tais de diferentes níveis para  
a prática da Ortopedia? 
A principal vantagem é que todos os inter-
nos têm a possibilidade de experimentar 
diferentes formas de exercer a Ortopedia. 
Aliás, esta é uma orientação geral da OM. 
O que acontecia antes é que muitos inter-
nos limitavam a sua formação aos hospitais 
centais e depois, quando se viam confron-
tados com situações próprias dos hospitais 
periféricos, não sabiam como agir. Por isso, 
é uma mais-valia passar um período do inter-
nato numa realidade diferente, desde logo 
quanto aos meios disponíveis para resolução 
dos problemas. Por outro lado, nos hospitais 
periféricos, os internos podem realizar mais 
cirurgias, obtendo mais experiência, do que 
nos hospitais centrais, onde há um número 
muito elevado de internos. 

Que alterações ocorreram no  
âmbito da avaliação final  
do internato?
A avaliação final do internato em Ortopedia 
baseia-se em três vertentes: uma prova curri-
cular, que não sofreu, para já, qualquer altera-
ção; uma prova prática, em que são colocadas 
ao candidato várias questões relacionadas 
com o caso clínico de um doente previamente 
avaliado; e uma prova teórica que é oral e pas-
sará a ser escrita, com perguntas de escolha 
múltipla. Isto significa que o exame escrito 
tem de ser igual e decorrer ao mesmo tempo 
em todo o país. Outro dos objetivos é alterar 
o regulamento também relativamente à ver-
tente prática, que, ao invés de ser realizada 
com um doente presencialmente, poderá 
basear-se em casos clínicos, como aconte-
ceu no último ano devido à pandemia. Essa 
parece-nos outra mudança importante para 
obtermos uma maior uniformização das pro-
vas a nível nacional. 

Porque motivo é importante existir 
uma uniformização das provas a nível 
nacional?
A medida torna-se necessária devido à inflação a 
que temos assistido das notas finais de internato. 
O Ministério da Saúde e a Administração Central 
do Sistema de Saúde estão a colocar um enorme 
peso na nota do exame final para a atribuição das 
vagas de colocação dos novos especialistas. For-
malmente, o exame serve para atribuir o grau de 
especialista, mas, atualmente, está a ser usado 
como prova de seriação, o que é um problema 
sério, não só para a Ortopedia, mas também para 
todas as especialidades médicas. Assim, se dois 
terços da avaliação final forem iguais para todos 
os candidatos a nível nacional, a avaliação dos 
internos será mais uniforme e justa.

O Colégio da Especialidade de  
Ortopedia tem colaborado com a  
Sociedade Portuguesa de Ortopedia  
e Traumatologia (SPOT) no âmbito  
da formação médica? 
De facto, outro dos nossos objetivos tem sido a 
aproximação do Colégio de Ortopedia à SPOT, 
tanto em relação à formação dos internos, como 
na restante formação médica conducente à su-
bespecialização ou à aquisição de novas com-
petências. O Colégio de Ortopedia é um órgão 
consultivo da OM, que colabora na supervisão da 
formação médica e da prática clínica. No entanto, 
não dispõe de recursos para uma participação 
mais ativa no percurso formativo dos ortopedis-
tas. Por isso, queremos colaborar com todos os 
médicos desta especialidade a nível nacional e as 
sociedades científicas da área, nomeadamente 
a SPOT, que é a principal sociedade ortopédica 
do nosso país.  

Destaques em vídeo da entrevista 
com o Dr. José Mesquita Montes 

https://www.esferadasideias.pt/Revista/a5P07iNf0Rm4/Spot_informa/2022/21/Pag-8.html
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Zilpen 37,5 mg / 325 mg comprimidos, Zilpen 75 mg / 650 mg comprimidos COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA: Cada comprimido contém 37,5 mg de cloridrato de tramadol e 325 mg de paracetamol, ou 75 mg de cloridrato de tramadol e 650 mg de 
paracetamol. FORMA FARMACÊUTICA: Comprimidos brancos, alongados e ranhurados. Na dosagem de 75 mg / 650 mg, o comprimido pode ser dividido em doses iguais. INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS: Tratamento sintomático da dor moderada a intensa em que se 
considera ser adequada a combinação de tramadol e paracetamol. POSOLOGIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO: Posologia: Adultos e adolescentes (com 12 ou mais anos de idade): Recomenda-se uma dose inicial de dois comprimidos de Zilpen 37,5 mg / 325 mg ou um 
comprimido de Zilpen 75 mg / 650 mg. Se necessário, podem ser tomadas doses adicionais, não ultrapassando 8 comprimidos de Zilpen 37,5 mg / 325 mg ou 4 comprimidos de Zilpen 75 mg / 650 mg (equivalente a 300 mg de tramadol e 2600 mg de paracetamol) por dia. 
O intervalo entre as doses não deve ser inferior a seis horas. Caso seja necessário um tratamento repetido ou prolongado com Tramadol / Paracetamol, como consequência da natureza e gravidade da patologia, deverá efetuar-se uma monitorização cuidadosa e regular. 
População pediátrica: Não se recomenda o tratamento nesta população de doentes. Doentes Idosos: Podem ser utilizadas as doses usuais, embora seja de assinalar que em voluntários com mais de 75 anos a semivida de eliminação do tramadol aumentou 17% após 
administração oral. Em indivíduos com mais de 75 anos de idade, recomenda-se que o intervalo mínimo entre as tomas não seja inferior a 6 horas, devido à presença do tramadol. Insuficiência renal: Devido à presença de tramadol, não se recomenda a utilização de Tramadol/
Paracetamol em doentes com insuficiência renal grave (depuração da creatinina < 10 ml/min). Em casos de insuficiência renal moderada (depuração da creatinina entre 10 e 30 ml/min), o intervalo entre as tomas deverá ser aumentado para 12 horas. Como o tramadol é 
removido muito lentamente por hemodiálise ou por hemofiltração, a administração após a diálise para manter a analgesia não é normalmente necessária. Insuficiência hepática: Em doentes com disfunção hepática grave não se deve utilizar Tramadol/Paracetamol . Em caso 
de insuficiência hepática moderada deve ser cuidadosamente considerado o prolongamento do intervalo entre as doses. Modo de administração: Administração oral. Os comprimidos devem ser engolidos com uma quantidade suficiente de líquido. CONTRAINDICAÇÕES:  
Hipersensibilidade  às substâncias ativas ou a qualquer um dos excipientes; - Intoxicação aguda pelo álcool, fármacos hipnóticos, analgésicos de ação central, opiáceos ou fármacos psicotrópicos; - Paracetamol / Tramadol não deve ser administrado a doentes em tratamento 
concomitante com inibidores da Monoamino Oxidase (MAO) ou dentro das duas semanas após paragem do tratamento;  - Disfunção hepática grave; - Epilepsia não controlada por tratamento. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO: Nos doentes 
com dependência de opiáceos e com um historial de dependência ou abuso de drogas, o tratamento só deve efetuar-se por um período curto e sob vigilância médica. O Tramadol/Paracetamol deve ser usado com precaução em doentes com traumatismo craniano, em 
doentes predispostos a convulsões, apresentando perturbações biliares, em estado de choque, com alteração da consciência de origem desconhecida, com problemas que afetam o centro respiratório ou a função respiratória ou com aumento da pressão intracraniana. 
EFEITOS INDESEJÁVEIS: Os efeitos indesejáveis mais frequentemente referidos durante os ensaios clínicos, realizados com a associação de paracetamol/tramadol, foram náuseas, tonturas e sonolência, observados em mais de 10 % dos doentes. Perturbações do foro 
psiquiátrico: - Frequentes (≥1/100 a <1/10): confusão, alterações do humor (ansiedade, nervosismo, euforia), perturbações do sono Doenças do sistema nervoso: - Muito frequentes (≥1/10): tonturas, sonolência - Frequentes (≥1/100 a <1/10): cefaleias, tremor. Doenças 
gastrointestinais: - Muito frequentes (≥1/10): náuseas - Frequentes (≥1/100 a <1/10): vómitos, obstipação, xerostomia, diarreia, dor abdominal, dispepsia, flatulência. Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos: - Frequentes (≥1/100 a <1/10): sudação, prurido. Embora 
não tendo sido observados durante os ensaios clínicos, não podem ser excluídos os seguintes efeitos secundários, associados ao uso isolado de tramadol e paracetamol: Tramadol: - Hipotensão postural, bradicardia, colapso (tramadol); - A vigilância pós-comercialização do 
tramadol revelou alterações raras da ação da varfarina, incluindo aumento do tempo de protrombina. - Após a administração de tramadol podem ocorrer efeitos secundários psíquicos que variam individualmente na intensidade e natureza que incluem alterações no humor, 
alterações na atividade e na capacidade cognitiva e sensorial. - Foi relatado agravamento de asma, embora não tenha sido estabelecida uma relação causal. - Sintomas de reações de privação, semelhantes às que ocorrem durante a privação de opiáceos, podem manifestar-
se da seguinte forma: agitação, ansiedade, nervosismo, insónia, hipercinesia, tremor e sintomas gastrointestinais. Paracetamol: - As reações adversas do paracetamol são raras, no entanto, pode ocorrer hipersensibilidade incluindo erupções cutâneas. - Vários relatos sugerem 
que o paracetamol pode produzir hipoprotrombinemia quando administrado com substâncias análogas à varfarina. Notificação de suspeitas de reações adversas: A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante, uma vez que 
permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas diretamente ao INFARMED, I.P.: INFARMED, I.P. Direção de Gestão do Risco de Medicamentos 
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53 1749-004 Lisboa Tel: +351 21 798 73 73 Fax:+351 21 798 73 97 Sítio da internet: http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt DATA DA REVISÃO DO TEXTO: agosto 
2016. Para mais informações deverá contactar o titular da autorização de introdução no mercado. MSRM. Medicamento comparticipado escalão C.

Zilpen LP 75 mg + 650 mg comprimidos de libertação prolongada COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA Cada comprimido de libertação prolongada contém 75 mg de cloridrato de tramadol equivalente a 65,88 mg de tramadol e 650 mg de paracetamol. FORMA 
FARMACÊUTICA Comprimido de libertação prolongada. Comprimidos ovais, biconvexos, com duas camadas revestidos por película, de cor branca a quase branca numa das faces e amarelo pálido na face oposta, com manchas escuras. INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS 
Indicado para o tratamento sintomático da dor moderada a intensa em adultos e adolescentes com mais de 12 anos. O uso de Zilpen LP deve restringir-se aos doentes com dor moderada a intensa em que se considera ser adequada a combinação de tramadol e paracetamol. 
POSOLOGIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO Posologia: Adultos e adolescentes (com 12 ou mais anos de idade): A posologia deve ser ajustada individualmente à intensidade da dor e à sensibilidade do doente. Deve geralmente ser escolhida a dose analgésica eficaz 
mais baixa. Recomenda-se uma dose inicial de um a dois comprimidos de Zilpen LP. Se necessário podem ser tomadas doses adicionais, não ultrapassando os 4 comprimidos  por dia. O intervalo entre as doses não deve ser inferior a doze horas. Zilpen LP não deverá, em 
nenhuma circunstância, ser tomado durante mais tempo do que o estritamente necessário. Caso seja necessário um tratamento repetido ou prolongado, como consequência da natureza e gravidade da patologia, deverá efetuar-se uma monitorização cuidadosa e regular 
(sempre que possível, com intervalos no tratamento), de forma a avaliar se é necessário continuar o tratamento. População pediátrica: Não se recomenda o tratamento nesta população de doentes. Doentes idosos: Em doentes idosos até 75 anos, sem insuficiência hepática 
ou renal clinicamente estabelecida, não é habitualmente necessário qualquer ajuste posológico. Em doentes com mais de 75 anos o tempo de eliminação pode estar aumentado. Deste modo, se necessário, os intervalos entre as doses devem ser prolongados em função das 
necessidades do doente. Doentes com insuficiência renal/diálise: Devido à presença de tramadol, não se recomenda a utilização de Zilpen LP em doentes com insuficiência renal grave. Em casos de insuficiência renal moderada, deve ser considerado um aumento no intervalo 
entre as doses. Como o tramadol é eliminado apenas muito lentamente por hemodiálise ou por hemofiltração, a administração pós-diálise para manter a analgesia não é normalmente necessária. Disfunção hepática: Em doentes com insuficiência hepática, a eliminação do 
tramadol encontra-se prolongada. Nestes doentes, o prolongamento do intervalo entre as doses deverá ser criteriosamente considerado em função das necessidades do doente. Devido à presença de paracetamol, Zilpen LP não deve ser utilizado em doentes com disfunção 
hepática grave Modo de administração: Administração oral. Os comprimidos devem ser engolidos inteiros, com uma quantidade suficiente de líquido. Não devem ser partidos nem mastigados. CONTRAINDICAÇÕES Hipersensibilidade conhecida às substâncias ativas a 
qualquer um dos excipientes.  Intoxicação aguda pelo álcool, fármacos hipnóticos, analgésicos de ação central, opiáceos ou fármacos psicotrópicos. Não deve ser administrado concomitantemente com inibidores da MAO ou dentro das duas semanas após paragem do 
tratamento. Disfunção hepática grave Epilepsia não controlada por tratamento. EFEITOS INDESEJÁVEIS Os efeitos indesejáveis que poderão ocorrer durante o tratamento com Zilpen LP são classificados de acordo com os seguintes grupos por ordem de frequência: Muito 
frequentes (≥1/10); Frequentes (≥1/100 a <1/10); Pouco frequentes (≥1/1000 a <1/100); Raros (≥1/10000 a <1/1000); Desconhecido (não pode ser calculado a partir dos dados disponíveis). Dentro de cada grupo de frequência, os efeitos indesejáveis são apresentados 
por ordem decrescente de gravidade. Os efeitos indesejáveis mais frequentemente referidos durante os ensaios clínicos, realizados com a associação de paracetamol/tramadol, foram náuseas, tonturas e sonolência, observados em mais de 10 % dos doentes. Efeitos 
indesejáveis listados por classes de sistemas de órgãos: Perturbações do foro psiquiátrico: Frequentes: confusão, alterações do humor, ansiedade, nervosismo, euforia, perturbações do sono. Doenças do sistema nervoso: Muito frequentes: tonturas, sonolência. Frequentes: 
cefaleias, tremor. Doenças gastrointestinais: Muito frequentes: náuseas. Frequentes: vómitos, obstipação, xerostomia, diarreia, dor abdominal, dispepsia, flatulência. Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos: sudação, prurido.  Embora não tendo sido observados durante 
os ensaios clínicos, não podem ser excluídos os seguintes efeitos indesejáveis, associados ao uso isolado de tramadol e paracetamol: Tramadol: Hipotensão postural, bradicardia, colapso (tramadol); Após a administração de tramadol podem ocorrer efeitos secundários 
psíquicos que variam individualmente na intensidade e natureza. Estes incluem alterações no humor, (geralmente alegria, ocasionalmente disforia), alterações na atividade (geralmente diminuição, ocasionalmente aumento) e alterações na capacidade cognitiva e sensorial 
(por ex. decisão de agir, perceção de doença). Foi relatado um caso de agravamento de asma, embora não tenha sido estabelecida uma relação causal. Sintomas de reações de privação, semelhantes às que ocorrem durante a privação de opiáceos, podem manifestar-se 
da seguinte forma: agitação, ansiedade, nervosismo, insónia, hipercinesia, tremor e sintomas gastrointestinais. Paracetamol: Os efeitos adversos do paracetamol são raros, no entanto, pode ocorrer hipersensibilidade incluindo erupções cutâneas. Notificação de suspeitas de 
reações adversas - A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante, uma vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer 
suspeitas de reações adversas diretamente ao INFARMED, I.P.: Sítio da internet: http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram (preferencialmente) ou através dos seguintes contactos: Direção de Gestão do Risco de Medicamentos -  Parque da Saúde de Lisboa, Av. 
Brasil 53, 1749-004 Lisboa Tel: +351 21 798 73 73 Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita) E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt DATA DA REVISÃO DO TEXTO: Março 2021 Para mais informações deverá contactar o titular da autorização de introdução no mercado. 
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De acordo com o Prof. Rui Lemos, pre-
sidente da Sociedade Portuguesa de 
Ortopedia e Traumatologia (SPOT), o 
objetivo da mesa-redonda dedicada 

aos prós e contras da atividade desportiva 
após artroplastia, que moderou no primeiro 
dia do Congresso, foi “desmistificar o receio 
que muitos cirurgiões têm de o desporto poder 
provocar danos ao implante e ao doente”. 

A primeira preleção ficou a cargo do Dr. Jorge 
Cruz de Melo, que se centrou na artroplastia da 
anca. “Durante muito tempo, foi praticamente 
uma tradição portuguesa desaconselhar as pes-
soas que colocavam prótese da anca a terem 
atividade desportiva”, comenta Rui Lemos, no-
tando, no entanto, que se tem registado uma 
mudança de paradigma. “Há algumas adapta-
ções necessárias, mas, de forma geral, a maior 
parte das artroplastias são compatíveis com a 
prática desportiva”, salienta o também diretor 
do Serviço de Ortopedia do Centro Hospitalar 
de Vila Nova de Gaia/Espinho. 

Desafios e oportunidades  
do envelhecimento dinâmico

Num vasto programa centrado na temática do envelhecimento dinâmico, as mesas-
-redondas sobre artroplastia e desporto, fraturas de fragilidade óssea e controlo da 
dor foram alguns dos momentos altos do 40.º Congresso Nacional de Ortopedia e 
Traumatologia, que decorreu em formato virtual, nos dias 21 e 22 de outubro passado. 
Já no Fórum EFORT, estiveram em discussão a ligação entre a Ortopedia portuguesa 
e dos restantes países europeus, bem como os desafios das fraturas acetabulares e 
pélvicas.

Pedro Bastos Reis

Nesta mesa-redonda participaram ainda os 
Drs. Paulo Amado (tornozelo), António Cartucho 
(ombro) e Paulo Oliveira ( joelho). Segundo o 
secretário-geral da SPOT, “depois de uma  
artroplastia do joelho, a atividade física pode 
ser retomada dentro de determinados con-
textos e em função das práticas anteriores do 
doente”. Nesse sentido, o também coordenador 
da Unidade de Joelho e Artroscopia do Centro 
Hospitalar Universitário de São João defende 
que a prática desportiva após artroplastia do 
joelho deve ter em conta fatores como a idade, 
o peso corporal e as comorbilidades associadas, 
sendo “fundamental que o cirurgião conheça a 
história clínica do doente”. “Damos luz verde à 
atividade física depois da colocação da prótese, 
mas de forma adequada ao indivíduo e às suas 
comorbilidades”, acrescenta Paulo Oliveira. 

Fraturas acetabulares e pélvicas  
no Fórum EFORT 
Ainda no dia 21 de outubro, o Fórum EFORT (Eu-
ropean Federation of National Associations 
of Orthopaedics and Traumatology) discutiu 
as fraturas acetabulares e pélvicas. “Temos 
assistido a um crescimento da incidência destas 
fraturas, o que está relacionado com o aumento 
da longevidade da população e também com o 
facto de as pessoas mais idosas tentarem ter 
uma vida ativa, o que faz aumentar o risco de 
quedas”, reflete o Dr. Pedro Dantas, ortopedista 
no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa 
Central/Hospital Curry Cabral e chair da sessão, 
que também foi moderada pelo Dr. Filipe Lima 
Santos, recentemente nomeado young member 
at large da EFORT. 

A primeira apresentação foi assegurada pelo 
Prof. Emanuel Gautier, do Departamento de 

Cirurgia Ortopédica do Hospital de Friburgo, 
na Suíça, que incidiu sobre a avaliação radiográ-
fica e a classificação das fraturas acetabulares.  
O ortopedista defendeu que a classificação 
de Judet e Letournel, que remonta à década de 
1960, “mantém-se atual por ser simples, abran-
gente e usada em todo o mundo”. No entanto, 
compreender os padrões das fraturas conti-
nua a ser um desafio, sendo que os métodos de 
avaliação atuais incluem não só as radiografias 
simples, mas também a tomografia computo-
rizada (TC) ou a reconstrução 3D.  

“A TC é obrigatória nos dias de hoje, porque 
permite ver uma série de características adi-
cionais que são muito difíceis de reconhecer em 
radiografias-padrão, nomeadamente ao nível 
de pequenos fragmentos intra-articulares”, 
afirmou Emanuel Gautier, acrescentando as 
vantagens da reconstrução 3D na “rápida orien-
tação durante a cirurgia”. No entanto, apesar 
dos avanços das novas técnicas de imagem, “as 
radiografias simples continuam a ser funda-
mentais, sobretudo no follow-up dos doentes”, 
concluiu o orador. 

Intervenientes na mesa-redonda “Artroplastia e desporto”: 
Dr. Paulo Oliveira, Prof. Rui Lemos, Dr. Jorge Cruz de Melo 
e Dr. António Cartucho (da esq. para a dta.). Ausente na 
imagem: Dr. Paulo Amado.

Intervenientes no Fórum EFORT: Dr. Pedro Dantas,  
Prof. Emanuel Gautier, Dr. Filipe Lima Santos e Prof. Pol 
Maria Rommens. Ausentes na imagem: Dr. André Sarmento 
e Dr. Sérgio Gonçalves. 

De seguida, o Dr. Sérgio Gonçalves abordou 
a gestão das fraturas acetabulares e pélvicas 
nos serviços de urgência e o Dr. André Sar-
mento incidiu sobre as fraturas do acetábulo 
do idoso, explicitando os critérios para as vá-
rias opções terapêuticas. Por fim, o Prof. Pol 
Maria Rommens, diretor do Departamento de 
Ortopedia e Traumatologia do Centro Médico 
da Universidade de Johannes Gutenberg, em 
Mainz, Alemanha, falou sobre as fraturas de 
fragilidade na pélvis.
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“Em primeiro lugar, é fundamental fazer 
um diagnóstico correto da patologia. É pre-
ciso saber onde estão as fraturas e quantas 
existem na pélvis posterior e anterior. Para 
isso, recorremos ao sistema de classificação 
FFP [Fragility Fractures of the Pelvis], que se 
divide em quatro categorias”, afirmou Pol Maria 
Rommens, salientando o papel dos métodos 
de imagem no diagnóstico. 

Com base no FFP, é possível definir qual o 
tratamento mais adequado. “Se houver maior 
grau de instabilidade, recomendamos a cirurgia; 
se a estabilidade for maior, podemos começar 
com um tratamento conservador”, referiu Pol 
Maria Rommens. Caso se opte pelo procedi-
mento cirúrgico, este deve ser “o menos invasivo 
possível”, uma vez que estão em causa “doentes 
mais velhos e frágeis, nos quais é importante 
evitar as complicações relacionadas com a 
cirurgia”.  

Controlo da dor pré e pós-operatória 
Ainda no primeiro dia do Congresso, outro 
momento alto foi a mesa-redonda dedicada 
ao controlo da dor, sob moderação do Prof. 
Paulo Felicíssimo, que também assegurou a 
palestra introdutória. “O ortopedista lida com 
este sintoma em várias vertentes, desde a dor 
pós-traumática à dor associada às patologias 
ortopédicas, com destaque para doenças  
degenerativas como as artroses ou as altera-
ções degenerativas dos tendões. “Em Orto-
pedia, parte do tratamento da dor passa pela 
cirurgia, mas, ainda assim, é indispensável que 
o cirurgião a saiba abordar no pré e no pós-ope-
ratório”, salienta o ortopedista no Hospital CUF 
Descobertas, em Lisboa, e docente na Nova 
Medical School. 

Nesta sessão, a multidisciplinaridade es-
teve em destaque, com preletores das áreas 
da Neurologia (Prof. Alexandre Castro Caldas, 
que falou sobre a fisiopatologia da dor) e da 
Anestesiologia (Dr.ª Beatriz Craveiro Lopes, 
Prof. José Manuel Costa Martins e Dr. Pedro 
Sabino, que, respetivamente, falaram sobre 
os diferentes tipos de dor, a gestão da dor 
no pós-operatório e as novas abordagens no 
tratamento da dor músculo-osteoarticular). 

Na última apresentação da mesa-redonda, 
Paulo Felicíssimo abordou a síndrome de dor 
regional complexa, que leva a “situações em 
que a dor é predominante, extraordinariamente 
intensa e desproporcional à agressão”. Segundo 
o ortopedista, “é importante estar alerta para 
esta síndrome, de modo a atuar numa fase muito 
inicial, evitando a progressão para fases de dor 
muito intensa”. 

Fraturas por fragilidade óssea
Já no segundo dia do Congresso, um dos des-
taques foi a mesa-redonda sobre fraturas por 
fragilidade óssea, resultante da organização 
conjunta da SPOT com a Sociedad Española de 
Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT). 
A sessão foi moderada pelos Profs. Rui Lemos 

e João Gamelas, respetivamente presidente e 
presidente-eleito da SPOT. “O impacto destas 
fraturas em termos de mortalidade, morbilidade, 
perda de autonomia funcional, quebra da quali-
dade de vida e custos de tratamento é gigantesco”, 
alerta João Gamelas. 

Na primeira parte da sessão, dois palestrantes 
espanhóis e três portugueses incidiram sobre 
o impacto social das fraturas por fragilidade 
óssea em diversas zonas anatómicas, desde a 
extremidade superior do fémur à extremidade 
proximal do úmero, passando pela extremidade 
distal/ossos do antebraço e pela coluna. “Um dos 
grandes problemas das fraturas por fragilidade 
óssea é o facto de ocorrerem em idades tardias e 
obrigarem a períodos de imobilização muito difí-
ceis de recuperar. Inclusive, as fraturas vertebrais 
e as fraturas da extremidade proximal do fémur 

Excertos em vídeo das declarações 
dos entrevistados para este artigo 

Painel da sessão sobre controlo da dor: Prof. Paulo Felicíssimo, 
Dr. Pedro Sabino, Prof. José Manuel Costa Martins, Dr.ª Beatriz 
Craveiro Lopes e Prof. Alexandre Castro Caldas.

comprometem, muitas vezes definitivamente, 
a autonomia e a capacidade de deambular dos 
doentes”, sublinha o também diretor do Serviço 
de Ortopedia do Hospital Lusíadas Lisboa.  

Na segunda parte da sessão, a discussão cen-
trou-se no papel da reabilitação, com reflexões 
sobre a situação em Portugal e Espanha. “Os prin-
cipais desafios atuais na abordagem das fraturas 
por fragilidade óssea passam, em primeiro lugar, 
pela prevenção e, depois, por um tratamento rá-
pido e eficaz, bem como pela reabilitação precoce, 
permitindo que o doente recupere do ponto de 
vista funcional e retome o seu nível de atividade 
prévio”, conclui João Gamelas.  

Participantes na mesa-redonda sobre fraturas por fragilidade óssea: Prof. Rui Lemos, Prof. João Gamelas,  
Dr.ª Cristina Ojeda Thies, Dr.ª Cristina Henriques, Dr. António Cartucho, Dr. Francisco Baixauli García, Dr. Javier Nistal 
Rodríguez, Prof. Jorge Mineiro e Dr. José Manuel Teixeira.

https://www.esferadasideias.pt/Revista/a5P07iNf0Rm4/Spot_informa/2022/21/Pag-10-11.html


ORTOEVENTOS|40.º CONGRESSO

12 SPOT inForma
Abril ‘22

Criar laços entre Portugal e Países Baixos

Continuando a aposta na 
internacionalização, o  
40.º Congresso Nacional de 
Ortopedia e Traumatologia 
teve a Dutch Society 
of Orthopaedics and 
Traumatology (NOV, na 
sigla em neerlandês) como 
convidada. O impacto da 
pandemia de COVID-19 na 
atividade ortopédica, as 
particularidades da fast 
track surgery e o recurso 
ao ácido tranexâmico para 
controlar a hemorragia 
foram os temas discutidos 
na sessão.

Pedro Bastos Reis

A sessão inaugurou com a apresenta-
ção do Prof. Sjoerd Bulstra sobre o 
impacto da pandemia na atividade 
ortopédica nos Países Baixos. “Na 

primeira fase da crise pandémica, os cuidados 
de Ortopedia caíram para quase zero. Apenas 
o atendimento do doente agudo, o tratamento 
de traumatológico e os cuidados oncológicos 
continuaram”, lamenta o presidente da NOV, 
que é também responsável pelo Departamento 
de Ortopedia no University Medical Center 
Groningen. Sjoerd Bulstra acrescenta que, nos 
últimos meses de 2020, houve uma “diminuição 
de 50% a 60% nos cuidados habituais de Or-
topedia, o que influenciou, consideravelmente,  
o número de doentes em lista de espera”. Nesse 
sentido, “cerca de 13 a 14 mil cirurgias à anca 
e ao joelho não foram realizadas”, sendo que, 
no total, “terão ficado, aproximadamente, 30 
mil operações ortopédicas por fazer”. 

Tendo em conta que muitas das dificuldades 
ainda persistem, o preletor considera que é 
importante “retirar lições da pandemia e  
chamar a atenção da sociedade para a impor-
tância da Ortopedia”, uma vez que o não tra-
tamento destes doentes acarreta “elevados 
custos”. “O problema é muito mais abrangente 
do que simplesmente a componente cirúrgica”, 
insiste o presidente da NOV, defendendo ainda 

Intervenientes na sessão conjunta da SPOT com a NOV (da esq. para a dta.): Prof. Rui Lemos, Dr. Paulo Oliveira (moderadores), 
Prof. Sjoerd Bulstra, Prof. Taco Gosens e Prof. Wout Veltman

a necessidade de “melhorar a cooperação entre 
os cirurgiões ortopédicos e entre diferentes 
hospitais, públicos e privados, para a criação 
de programas que beneficiem os doentes”. 

Fast track surgery na perspetiva  
do doente
A preleção seguinte ficou a cargo do Prof. Taco 
Gosens, ortopedista no Elisabeth-Tweesteden 
Ziekenhuis Hospital, em Tilburg, que se serviu 
do impacto da pandemia para frisar a impor-
tância que a chamada fast track surgery tem 
vindo a assumir, em particular na Ortopedia, 
nos últimos tempos. “Perante a pandemia, 
houve a necessidade de termos mais camas 
disponíveis, o que nos levou a operar doentes 
com mais rapidez do que era habitual”, afirma. 
Ao que acrescenta: “Nas operações à anca 
ou ao joelho, por exemplo, em muitos casos, 
começamos pelos doentes mais saudáveis, 
precisamente porque não precisam tanto de 
internamento hospitalar.” 

Os principais objetivos da fast track surgery 
são, então, “encurtar o tempo de internamento, 
reduzir as complicações pós-operatórias e 
conseguir uma recuperação mais rápida do 
doente”. Taco Gozens realça também que este 
tipo de cirurgia “não é indicado para todos 
os doentes”, sendo necessário um programa 
específico, que "começa com uma fase de 
pré-hospitalar, seguindo-se as fases de pré-
-operatório, intraoperatório e operatório”. Em 
todo este processo, é essencial dialogar com 
o doente e gerir as suas expectativas”. 

Ácido tranexâmico no controlo  
da hemorragia 
A encerrar as apresentações, o Prof. Wout 
Veltman, ortopedista no Erasmus University 
Medical Center, em Roterdão, falou sobre o 
papel do ácido tranexâmico na prevenção e no 
controlo da hemorragia em cirurgia ortopé-
dica, defendendo o alargamento da utilização 
deste fármaco. “A hemorragia é hoje menos 
problemática do que há 10 ou 15 anos, mas uma 
parte significativa das transfusões de sangue 
vai para doentes ortopédicos”, contextua-
liza o especialista, referindo que é essencial, 
principalmente em casos de trauma, “garan-
tir que não há uma perda de sangue superior 
ao necessário”. “O ácido tranexâmico pode 
ajudar, tanto a nível pós-operatório como 
perioperatório”, acrescenta.

Tratando-se de um fármaco “barato e fá-
cil de administrar”, Wout Veltman defende 
que, à exceção de casos de lesão cerebral 
traumática aguda, não existem contraindica-
ções assinaláveis para a utilização do ácido 
tranexâmico. “Na prática normal em cirurgia 
ortopédica, quase todos os doentes têm uma 
mobilização precoce e recebem terapêuticas 
antitrombóticas para prevenir coágulos. Com 
essas combinações, acho que é realmente 
seguro utilizar o ácido tranexâmico”, reforça 
o preletor. Na sua óptica, este fármaco pode 
ser utilizado em todos os doentes, “desde 
que seja administrado no início da cirurgia e 
assumindo que o doente é tratado como seria 
normalmente, tendo em conta a profilaxia e 
a mobilização precoce”. Destaques em vídeo das entrevistas 

com os palestrantes neerlandeses 

https://www.esferadasideias.pt/Revista/a5P07iNf0Rm4/Spot_informa/2022/21/Pag-12.html
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Desafios dos tumores cartilaginosos 
de agressividade incerta

Update em cirurgia da rutura 
da coifa dos rotadores

Segundo o Prof. Luis Ramos Pascua, 
uma das principais dificuldades na 
abordagem aos tumores cartila-
ginosos de agressividade incerta 

prende-se, desde logo, com o diagnóstico 
e com a distinção dos “tumores que estão 
entre a benignidade e a malignidade”, sendo 
que também o tratamento não é linear. Foram 
precisamente estes desafios que serviram de 
mote à conferência da Sociedad Española de 
Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT) 
no 40.º Congresso Nacional de Ortopedia e 
Traumatologia.

A conferência do Prof. Luis Ramos Pascua (dta.) foi moderada 
pelo Dr. Pedro Cardoso (esq.) 

Na sua conferência, o presidente da SECOT 
e chefe do Serviço de Cirurgia Ortopédica 
e Traumatologia do Hospital Universitário 
12 de Octubre, em Madrid, começou por ex-
plicar que a dificuldade diagnóstica é não 
só clínica, mas também ao nível da imagem, 
tendo em conta que, “radiograficamente, é 
muito difícil distinguir entre os dois tipos de 
tumor”. “Também para o patologista é muito 
difícil distinguir entre um encondroma e um 
condrossarcoma de baixo grau e, muitas ve-
zes, nem a biópsia é suficiente para fazer a 
distinção”, acrescenta o preletor, que, para 
o futuro, antevê a chegada de novos biomar-
cadores e estudos genéticos que facilitem o 
diagnóstico. 

Quanto ao tratamento dos casos de con-
drossarcoma de baixo grau, Luis Ramos Pas-
cua admite que, apesar de polémico, nos ossos 
do esqueleto apendicular, "é possível levar 
a cabo uma terapêutica intralesional, com 
recurso a raspagem com acréscimo de um 
adjuvante diretamente no tecido tumoral, o 
que, em princípio, não aumenta significati-
vamente o número de recidivas locais nem 
o grau de malignidade”.  

O presidente da SECOT chama também a 
atenção para a importância do seguimento 
destes doentes, que se torna particularmente 
essencial nos casos em que houve um trata-
mento intralesional. Nesse sentido, considera 
que o acompanhamento deve ser feito com 
recurso a exames de imagem, “como a radio-
grafia simples com as projeções ortogonais 
anteroposterior e lateral”. O especialista 
defende ainda que, idealmente nos dois pri-
meiros anos, as radiografias de seguimento 
devem ser feitas a cada três meses, passando, 
posteriormente, para um intervalo de seis 
meses, até às revisões anuais, nomeadamente 
a partir do quinto ano. Em caso de suspeita 
de recidiva, conclui Luis Ramos Pascua, “é 
aconselhável complementar o estudo com 
tomografia computorizada e ressonância 
magnética”.   Pedro Bastos Reis

O Prof. Luis Ramos Pascua enumera  
os desafios de diagnóstico e 
tratamento destes tumores

O Prof. Luc Favard discorre sobre os 
resultados a longo prazo da cirurgia  
à rutura da coifa dos rotadores

No âmbito da relação de grande 
proximidade entre a Sociedade 
Por tuguesa de Or topedia e Trau-
matologia (SPOT) e a Société 

Française de Chirurgie Or thopédique et 
Traumatologique (SOFCOT), o presidente 
da congénere francesa, Prof. Luc Favard, 
proferiu uma conferência no 40.º Congresso 
da SPOT. A sua inter venção centrou-se na 
apresentação de um estudo multicêntrico 
sobre o acompanhamento, ao longo de dez 
anos, de doentes operados à rutura da coifa 
dos rotadores do ombro. 

De acordo com o também responsável 
pelo Depar tamento de Or topedia do Tours 
University Hospital, em França, foram in-
cluídos no estudo 1029 doentes, dos quais 

428 foram acompanhados com recurso a 
ressonância magnética. Os doentes foram 
depois divididos em grupos mediante as 
ruturas: subescapular, supraespinhoso, 
infraespinhoso e pequeno redondo atrás. 
“Concluímos que é vantajoso operar a rutura 
da coifa dos rotadores, não existindo dife-
renças significativas na taxa de reoperações 
nos quatro grupos”, sublinha o especialista. 
“Dez anos depois, temos poucos doentes 
que precisam de novas cirurgias e, quando 
precisam, deve-se sobretudo a casos de 
osteoar trite.” 

Na sua apresentação, Luc Favard cha-
mou também a atenção para a abordagem 
cirúrgica ao bíceps. “Quando fazíamos 
ar troscopia para reparar a coifa, muitas 
vezes, cor távamos o bíceps. Nos últi-
mos anos, não o temos feito com tanta 
frequência e percebemos que não foram 
necessárias tantas reoperações quanto 
seria expectável”, afirma o conferencista.  
O presidente da SOFCOT discorreu ainda 

A conferência do Prof. Luc Favard (em baixo) foi moderada 
pelo Prof. Rui Lemos (esq.) e pelo Dr. António Cartucho (dta.)

sobre a comparação entre o recurso a  
ar troscopia e cirurgia aber ta, realçando 
que, sempre que possível, deve optar-se 
pela primeira, mas que, quando tal não é pos-
sível, não é de excluir a abordagem aber ta, 
“uma vez que os resultados são bastante 
semelhantes”, segundo os dados do estudo 
multicêntrico francês. Luc Favard admite 
que, apesar de os resultados a longo prazo 
serem “bastante positivos”, há espaço para 
melhorar, sobretudo com cirurgias feitas 
antes da ocorrência de infiltração adiposa. 

 Pedro Bastos Reis

https://www.esferadasideias.pt/Revista/a5P07iNf0Rm4/Spot_informa/2022/21/Pag-15.html#video2
https://www.esferadasideias.pt/Revista/a5P07iNf0Rm4/Spot_informa/2022/21/Pag-15.html


ORTOEVENTOS|40.º CONGRESSO

16 SPOT inForma
Abril ‘22

Revisão de próteses do joelho quando 
não existe stock ósseo na rótula

As várias facetas da capsulite 
adesiva do ombro

À semelhança de anos anteriores, a 
Sociedade Brasileira de Ortopedia 
e Traumatologia (SBOT) esteve 
representada no 40.º Congresso da 

SPOT. Esta parceria traduziu-se numa confe-
rência sobre capsulite adesiva do ombro, que 
ficou a cargo do Dr. Adalberto Visco, presidente 
da SBOT. De acordo com o conferencista, esta 
é “uma patologia muito frequente e, ao mesmo 

A conferência SBOT foi preferida pelo Dr. Adalberto Visco (à dta.)  
e moderada pelos Drs. Rui Claro e Manuel Sousa (à esq.) 

tempo, muito intrigante, porque é fatorial e pode 
ter origem em várias causas, desde as somáti-
cas, que são próprias do ombro, até doenças 
sistémicas”.

Há também uma “componente psicoemocio-
nal” muito vincada, que ganhou mais relevância 
no atual contexto pandémico, dadas as “altera-
ções muito significativas no estado emocional 
dos doentes”. “Trata-se de uma entidade bas-
tante limitante devido à grande intensidade e 
duração da dor, que dificulta a mobilidade do 
doente. Isso acaba por alterar a sua vida, tanto 
a nível pessoal como profissional”, esclarece 
o também chefe do Serviço de Ortopedia do 
Hospital da Bahia, no Brasil. 

Quanto aos principais desafios na abordagem 
à capsulite adesiva do ombro, o presidente da 
SBOT salienta a dificuldade no diagnóstico, 
definindo como fundamental a realização de 
anamnese com base numa “conversa muito pro-
funda com o doente”, para perceber a origem da 
patologia. Já no que diz respeito ao tratamento 
destes doentes, Adalberto Visco considera que a 

prioridade deve ser “tirar a dor”, nomeadamente 
com recurso a fármacos, como analgésicos e 
ansiolíticos, sendo que, posteriormente, a fi-
sioterapia assume um papel essencial. “Um dos 
tratamentos que faço com muita frequência é o 
bloqueio do nervo subescapular com anestésico”, 
acrescenta o palestrante, considerando que, 
"apesar de a cirurgia fazer parte do arsenal tera-
pêutico, só deve ser utilizada em último recurso”. 

Adalberto Visco destaca ainda a importância 
da multidisciplinaridade, uma vez que a capsu-
lite adesiva do ombro está frequentemente 
associada a doenças endócrinas, assim como 
a alterações cardiovasculares, para além da 
já referida componente psicoemocional. 

 Pedro Bastos Reis

O Dr. Adalberto Visco chama a 
atenção para as origens da capsulite 
adesiva do ombro e para o fator 
psicoemocional associado

O Prof. Andrés Silberman alerta para 
a importância da rótula nas próteses 
do joelho

S egundo o Prof. Andrés Silberman , 
presidente da Associação Argen-
tina de Ortopedia e Traumatologia 
(AAOT), a sua conferência no 4o.º 

Congresso da SPOT constituiu uma aproxima-
ção entre a Ortopedia dos dois países. “Não 
temos tido muito contacto com a Sociedade 
Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia, 
por isso, foi uma excelente oportunidade, que 
nos deixou muito contentes. Reconhecemos o 
nível científico de Portugal e esperamos que 
esta parceria seja para continuar no futuro”, 
destaca.

Na sua conferência, o ortopedista e pro-
fessor na Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de Buenos Aires abordou a revisão de 
próteses do joelho, particularmente sobre 
o que fazer quando não existe stock ósseo 
na rótula. “A cirurgia de prótese do joelho é 

das que apresenta melhores resultados nas 
últimas décadas. Porém, em geral, é dada mais 
importância às questões do fémur e da tíbia 
e menos à rótula, mas, por vezes, surgem pro-
blemas intraoperatórios relacionados com 
a rótula, que, por não falarmos tanto sobre 
eles, não estamos tão preparados para os 
resolver”, explica Andrés Silberman. 

Uma das complicações prende-se, preci-
samente, com a escassez óssea em alguns 

dos casos. Segundo o conferencista, existem 
alguns procedimentos para tentar resolver o 
problema, tais como o recurso a osso autó-
logo ou até mesmo a osso heterólogo, além 
da possibilidade de proceder à substituição 
da rótula ou da ressecção com vista à união 
entre o quadríceps e o tendão rotuliano, o 
que, contudo, “não é muito aconselhável”. 
 “A nossa escolha vai depender da quantidade 
de osso disponível, do tipo de doente e das 
condições sépticas que enfrentamos”, afirma. 

Quanto a estratégias para minimizar a re-
dução do stock ósseo quando se coloca a pró-
tese no joelho, Andrés Silberman defende que 
uma hipótese, embora “polémica”, é não fazer 
a substituição da rótula em determinados 
doentes, nomeadamente nos “mais jovens, 
com escassez óssea, nos quais se presume 
que será necessária uma revisão”. Nestes 
casos, o especialista salienta a importância 
de “deixar condições a pensar numa futura 
revisão, para evitar problemas mais tarde”. 
“Sem um aparelho extensor do joelho em 
condições, não é possível ter uma prótese 
do joelho funcional ”, conclui o ortopedista. 

 Pedro Bastos Reis

DR
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Abordagem dos enfermeiros aos 
doentes com fratura de fragilidade

Fisioterapia musculoesquelética  
e no envelhecimento

Comentários sobre o impacto das 
fraturas de fragilidade óssea em 
Portugal

Indo ao encontro da temática do 40.º Congresso 
de Ortopedia e Traumatologia, a mesa-redonda 
organizada pela Associação Portuguesa de 
Fisioterapeutas (APFISIO) envolveu, conforme 

explica o fisioterapeuta (Ft.) Adérito Seixas, dois 
Grupos de Interesse: o de Fisioterapia no Enve-
lhecimento e o de Fisioterapia Musculoesquelé-
tica. A primeira intervenção, que ficou a cargo do  
Ft. Diogo Luís, abordou o controlo da dor em doen-
tes com osteoartrose do joelho e/ou anca. Segundo 
Adérito Seixas, presidente da APFISIO e docente 
na Universidade Fernando Pessoa, no Porto, o 
preletor apresentou “o impacto socioeconómico 

desta patologia e da dor na qualidade de vida dos 
doentes”, vincando “a necessidade de melhorar os 
cuidados através do papel da Fisioterapia”.

Em seguida, o Ft. João Pinto apresentou os dados 
de um estudo que desenvolveu sobre barreiras e 
facilitadores para a prática de atividade física nos 
adultos mais velhos em contexto rural e urbano. 
 “A literatura sugere que as abordagens baseadas no 
exercício são as mais importantes para um envelhe-
cimento dinâmico, saudável e participado”, salienta 
Adérito Seixas. Ao que acrescenta: “A esperança 
média de vida tem vindo a aumentar, mas o número 
de anos vividos sem incapacidade é baixo.” 

Já a Ft. Daniela Costa incidiu na implementação 
de modelos de cuidados para pessoas com osteoar-
trose, tema sobre o qual está a desenvolver um 
projeto de investigação. A preletora salientou a 
necessidade de melhorar a qualidade dos cuidados 
a estes doentes, “através de intervenções multi-
disciplinares e da introdução de indicadores de 
qualidade e desempenho para garantir melhores 
resultados”.

A apresentação final ficou à responsabilidade 
da Ft. Monserrat Conde, que também moderou a 
sessão em substituição de Adérito Seixas, que 
se encontrava no estrangeiro, numa reunião da 
Europe Region World Physiotherapy. Monserrat 
Conde refletiu sobre quedas, fatores de risco e 
função do pé em adultos mais velhos, realçando 
que as quedas são um problema de Saúde Pública. 
“O pé é uma parte do corpo fundamental e a proble-
mática das quedas é sobejamente conhecida, não 
só pela sua prevalência, mas pelas consequências 
negativas que acarreta”, conclui o presidente da 
APFISIO.   Pedro Bastos Reis

Palestrantes na mesa-redonda da APFISIO (da esq. para dta.): 
Fts. Monserrat Conde, Diogo Luís e Daniela Costa

Honrando uma parceria com 12 anos, a 
Associação dos Enfermeiros Portu-
gueses de Ortopedia e Traumatologia 
(AEPOT) organizou uma mesa-redonda 

no 40.º Congresso da SPOT. “O percurso da pessoa 
com fratura de fragilidade” foi o tema escolhido 
para a sessão, cuja primeira oradora foi a Enf.ª 
Elsa Rodrigues, que apresentou um projeto de 
via verde para agilizar a abordagem aos doentes 
com fratura da extremidade proximal do fémur. 
“Os cuidados de saúde estão superlotados e é 
importante que, em caso de fratura de fragilidade, 
os doentes sejam tratados com a maior rapidez 
e brevidade possíveis, dado o agravamento das 
consequências à medida que o tempo passa”, 
comenta a Enf.ª Marisa Vicente, presidente da 
AEPOT, que moderou a sessão com a Enf.ª Carmen 
Queirós, presidente do Conselho Fiscal da AEPOT. 

Em seguida, a Enf.ª Andréa Marques discorreu 
sobre a prevenção de uma segunda fratura. Este 
é um tema premente, tendo em conta que, con-
forme sublinha Marisa Vicente, “além do elevado 

risco de fratura de fragilidade, existe um risco 
superior, em cerca de 20%, de o doente desen-
volver novas fraturas”. Nesse sentido, a preletora 
definiu as consultas de enfermagem dedicadas 
às fraturas de fragilidade como “essenciais para 
otimizar o tratamento dos doentes”.  

Coube ao Enf.º Carlos Pontinha falar sobre os 
cuidados durante a fase de internamento, defen-
dendo o papel essencial da multidisciplinaridade 
e da literacia em saúde. Além disso, o orador rei-
terou a importância da prestação de cuidados 
de enfermagem de reabilitação, enumerando-
-os: crioterapia, treino musculoarticular, treino 
levante, treino de equilíbrio, treino da marcha e 
preparação para a alta.

Finalmente, a Enf.ª Fátima Araújo incidiu sobre o 
papel do prestador de cuidados no domicílio, apre-
sentando métodos para otimizar a recuperação 
funcional dos doentes, mas também para reduzir a 
sobrecarga dos familiares ou cuidadores. “O papel 
do enfermeiro começa na prevenção, prossegue 
com a prestação de cuidados no hospital e vai até 

ao ensino dos cuidados em domicílio”, remata a 
Enf.ª Carmen Queirós.   Pedro Bastos Reis

Os enfermeiros Carmen Queirós, Fátima Araújo, Carlos 
Pontinha, Elsa Rodrigues e Marisa Vicente (da esq. para a 
dta.) foram os intervenientes na sessão da AEPOT  

DR

O Ft. Adérito Seixas reflete sobre a 
importância da multidisciplinaridade 
na reabilitação do doente
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Quais são os principais objetivos para 
a atividade da SPOT em 2021-2022? 
Prof. Rui Lemos (RL): Um dos nossos maiores 
objetivos tem sido manter a vertente financeira 
da SPOT em equilíbrio, com o intuito de assegurar 
que, a partir do momento em que os desafios da 
pandemia sejam superados, possamos continuar a 
trabalhar e a realizar os nossos congressos. Outra 
das nossas principais preocupações é a tendência 
desagregadora que existe na SPOT fomentada 
pelo aparecimento de novas sociedades que, 
mesmo sendo afiliadas da SPOT, têm adquirido 
uma “personalidade” muito forte. No entanto, é 
essencial que a SPOT continue a ser a sociedade 

“É essencial que a SPOT continue a ser  
a sociedade na qual todos os ortopedistas 

se devem rever”
dependa apenas do seu congresso anual. Estamos 
a trabalhar para que os patrocinadores também 
possam apoiar o nosso website, por exemplo. Além 
da renovação do nosso logótipo [ver caixa abaixo], 
outro aspeto importante é a aposta que estamos 
a fazer na Revista Portuguesa de Ortopedia e 
Traumatologia (RPOT), que existe quase desde 
a fundação da SPOT. Continuamos a almejar que a 
nossa revista científica seja indexada, elevando o 
nível dos seus conteúdos para um patamar interna-
cional e tornando-a mais atrativa para publicação 
de artigos. 

PO: Acrescento que temos procurado dar mais 
liberdade de ação às sociedades afiliadas, às 
secções e aos grupos de estudo da SPOT, para 
os incentivar a serem mais proativas. Outra ação 
a implementar durante o nosso mandato é a cria-
ção de um conjunto de informações dirigidas aos 
sócios relacionadas com a atividade específica de 
cada área da Ortopedia, nomedamente ações de 
formação e divulgação de conteúdos no website 
da SPOT. 

Poderão surgir novas sociedades afi-
liadas da SPOT nos próximos anos?
RL: Sim. Pensamos que o Grupo de Estudo de 
Infeção poderá evoluir para uma sociedade que 
inclua ortopedistas, infeciologistas e profissionais 
ligados à esterelização. Se assim for, o nosso desejo 
é que se torne numa das sociedades afiliadas ou 
consorciadas da SPOT.

Dr. Paulo Ribeiro de Oliveira, secretário-geral da SPOT  

Prof. Rui Lemos, presidente da SPOT   

na qual se devem rever todos os ortopedistas e na 
qual todos têm um papel a desempenhar.

Dr. Paulo Oliveira (PO): Outro dos nossos grandes 
pilares tem sido a transparência. Queremos que 
os sócios tenham uma ação mais interventiva na 
SPOT, para que possam usufruir das suas inicia-
tivas. Para isso, um dos fatores fundamentais é o 
diálogo com todos, traduzindo-sena transparência 
de ações e objetivos. 

O 40.º Congresso Nacional de Orto-
pedia e Traumatologia realizou-se no 
passado mês de outubro, em formato 
totalmente virtual. Como foi a expe-
riência de organizar um evento tão 
exigente nessas condições?
RL: Difícil, principalmente porque, na altura em 
que assumimos a direção da SPOT, começámos 
a organizar tudo, inclusive com a indústria farma-
cêutica e de equipamentos, para que o congresso 
decorresse presencialmente. Com o agravar da 
situação pandémica, tivemos de reformular e 
construir algo totalmente novo, embora em linha 
com o modelo habitual dos congressos da SPOT. 
Ainda assim, penso que o balanço final é positivo: 
conseguimos ter um excelente congresso vir-
tual, que contou com a participação de mais de 
30 convidados estrangeiros e com a entrega dos 
nossos prémios e bolsas, à semelhança dos anos 
anteriores. Neste momento, estamos a organizar 
o próximo congresso, que cremos que possa ser 
realizado em formato presencial, no Centro de 
Congressos do Algrave, em Vilamoura, entre 3 e 
5 de novembro. 

De que forma ultrapassaram as dificul-
dades de interação decorrentes  
da pandemia? 
PO: Tivemos de nos adaptar aos novos tempos, 
em que o digital adquiriu um peso relevante.  
A pandemia fez-nos alterar o mindset e introduzir 
novos paradigmas de comunicação e interação 
mais transversais e abrangentes. Nesse sentido, 
apostámos na utilização de plataformas de strea-
ming para a realização de webinars e outras reu-
niões, bem como o recurso a plataformas online 
de divulgação de conteúdos. 

Em que outras ações está empenhada 
a atual direção da SPOT?
RL: O que temos conseguido realizar a nível finan-
ceiro tem sido muito importante. Acho relevante 
referir que fizemos uma transição do nosso regime 
fiscal, que, apesar de ser algo que pode passar des-
percebido, serve de clarificação da nossa situação, 
permitindo que a sustentabilidade da SPOT não 

Um dos primeiros objetivos da atual 
direção foi a renovação do logótipo da 
SPOT. Nesse sentido, foram apresentadas 
e colocadas à votação dos sócios três 
propostas, que resultaram na aprovação 
do atual logótipo. “A versão anterior era 
um pouco confusa, o que dificultava a sua 
associação direta à SPOT. Tal como muitas 
congéneres internacionais, considerámos 
essencial atualizar o nosso logótipo para 
que fosse mais eficaz em termos de 
visualização e associação inequívoca à 
SPOT”, explica Paulo Ribeiro de Oliveira. 

NOVO LOGÓTIPO
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Este ano, Portugal é novamente o país 
anfitrião do Congresso da European 
Federation of National Associations 
of Orthopaedics and Traumatology 
(EFORT), cuja 23.ª edição se realizará 
entre 22 e 24 de junho, em Lisboa. 
Trata-se de um sinal positivo para a 
SPOT e para a Ortopedia nacional? 
PO: O Congresso da EFORT já se realizou duas 
vezes em Portugal, nos anos de 2005 e 2019.  
O facto de voltarmos a receber o maior e mais im-
portante congresso europeu de Ortopedia passa-
dos apenas dois anos é um sinal inequívoco de que 
estamos no caminho certo ao nível da evolução 
técnica e científica, com o reconhecimento das es-
truturas internacionais. A EFORT considerar que 
Portugal e os seus ortopedistas têm capacidade 
para receber um evento desta natureza implica 
um potencial muito significativo de divulgação 
de Portugal e dos ortopedistas portugueses a 
nível europeu. A SPOT vai colaborar na realiza-
ção deste congresso, nomeadamente através do 
 Dr. Filipe Lima Santos, que nomeámos para se 
candidatar à direção da EFORT, resultando na sua 
eleição para young member at large no período 
2021-2023. Não sendo novidade, conseguirmos 
colocar um ortopedista português nesta posiçãoé 
significativo e esperamos que Portugal continue 
a manter a “chama acesa” na EFORT. 

Que impacto é que a pandemia teve 
na Ortopedia nacional, quer em 
termos de prestação de cuidados 
aos doentes, quer na formação dos 
internos? 
RL: Antes de surgir a COVID-19, já tínhamos en-
frentado outros desafios que afetaram a nossa 
prestação de cuidados. Foi o caso da greve de 
Enfermagem, que fez com que os blocos estives-
sem fechados durante muito tempo, afetando, 
sobretudo, os hospitais do norte do país. Pos-
teriormente, houve uma greve dos técnicos 
auxiliares de diagnóstico, que também teve 
um forte impacto nos hospitais. Estas greves 
conduziram a um aumento das listas de espera, 
que foi agravado pela pandemia. Relativamente 
à formação dos internos, felizmente, a SPOT 
já tem há vários anos o Programa Nacional de 
Apoio ao Internato Complementar de Ortopedia 
(PNAICO), cujo atual coordenador é o Prof. João 
Gamelas. O PNAICO acaba por ser a melhor forma 
de contribuirmos para a formação dos internos.

Destaques da entrevista em  
vídeo com o Prof. Rui Lemos  
e o Dr. Paulo Ribeiro de Oliveira

CORPOS GERENTES 2021-2022
Direção

Assembleia-geral Conselho Fiscal

Presidente:
Prof. Rui Lemos 
Centro Hospitalar de Vila 
Nova de Gaia/Espinho

Presidente-eleito: 
Prof. João Gamelas 
Hospital Lusíadas  
Lisboa

Secretário-geral: 
Dr. Paulo Ribeiro  
de Oliveira
Centro Hospitalar 
Universitário de São João

Tesoureiro: 
Dr. Manuel Sousa
Centro Hospitalar  
Tondela-Viseu

Vogal: 
Dr. José Mesquita Montes 
Centro Hospitalar Póvoa  
de Varzim/Vila do Conde

Vogal: 
Dr. José Manuel Teixeira 
Hospital da Luz Arrábida,  
Vila Nova de Gaia

Vogal: 
Dr. Alexandre Pereira  
Centro Hospitalar 
Universitário do Porto

Presidente:
Dr. António Cartucho  
Hospital CUF  
Descobertas, Lisboa

Vice-presidente: 
Dr. Campos Lemos
Centro Hospitalar de Vila 
 Nova de Gaia/Espinho

Secretário:
Dr. António Figueiredo 
Centro Hospitalar 
Universitário  
da Cova da Beira

Secretária: 
Dr.ª Inês Balacó 
Hospital Pediátrico 
de Coimbra

Presidente:
Dr. Carlos Pintado
Centro Hospitalar  
de Trás-os-Montes  
e Alto Douro

Vogal:
Dr. João Paulo Sousa 
Hospital Particular do 
Algarve, Faro

Vogal:
Dr.ª Sílvia Silvério
Hospital Ortopédico 
de Sant’Ana, Parede

À parte da pandemia, atualmente, 
quais são os maiores desafios que se 
colocam à especialidade de Ortopedia 
em Portugal? 
RL: Ao longo dos vários anos de carreira que já 
tenho, pude observar uma enormíssima evolução. 
Tenho assistido a uma caminhada no sentido da 
subespecialização, que é importante para o pro-
gresso. Num país muito pequeno como o nosso, 
esperamos que tal permita às pessoas repetir os 
atos e tornarem-se experts de uma determinada 
matéria. No entanto, acho importante que os orto-
pedistas, independentemente da sua subespecia-
lidade, continuem a trabalhar em traumatologia, 
que é a nossa área comum, e a manter ligação 
à Ortopedia geral. Além disso, é frequente os  
ortopedistas alterarem a sua subespecialização 
ao longo da carreira ou adicionarem novas áreas 
de competência. É por isso que consideramos 
essenciais a agregação da classe e a manutenção 
de uma ciência ortopédica comum.

PO: A meu ver, o maior desafio que enfrenta-
mos é a dificuldade em acompanhar a grande 
evolução tecnológica. A Ortopedia depende 
muito da componente de hardware em termos 
de próteses, materiais de osteossíntese, entre 
muitas outras inovações técnicas. No entanto, 
a debilidade económica do nosso país ainda não 
nos permite acompanhar e utilizar a 100% toda a 
evolução, como é o caso do recurso à robótica nas 
cirurgias. Espero que venha a existir uma aposta 
nesta área pelo Serviço Nacional de Saúde, que 
será fulcral para a evolução do nosso contexto 
técnico e científico. 

SAVE THE DATE
41.º Congresso Nacional de 
Ortopedia e Traumatologia 
3 a 5 de novembro de 2022 
Centro de Congressos do Algarve, 
em Vilamoura

DR
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Um homem Um homem 

A equipa do SPOT InForma encontrou-se em Aveiro com o Dr. Jorge Seabra para conversar sobre o seu percurso marcante enquanto 
médico, sobretudo dedicado à Ortopedia Infantil. Mas o responsável pelo Serviço de Ortopedia do Hospital Pediátrico de Coimbra 
entre 1983 e 1994 (quando era um serviço comum com o dos adultos) e seu diretor entre 1994 e 2012 (depois de se ter tornado um 
serviço independente), que presidiu a Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia (SPOT) em 2007, tem outros interesses 
e ideais que alimentou ao longo dos seus 75 anos, nomeadamente nos âmbitos da participação cívica e política e da produção 
literária. 

Marta Carreiro

N
ascido em Aveiro, Jorge Seabra recorda 
a sua infância feliz: desde as brincadei-
ras de rua com os amigos, à lembrança 
da atividade médica do seu pai, que 

era otorrinolaringologista e estomatologista.  
“O meu pai era o único otorrino da cidade, por 
isso, contactei com a sua atividade, dado que as 
pessoas o procuravam, por vezes a altas horas da 
noite. E havia mais dois médicos na família, meus 
tios, um anestesiologista e um ‘médico rural’. 
Apesar de ninguém me ter tentado convencer a 
seguir Medicina, senti essa escolha quase como 
um processo natural”, explica.

Do seu pai herdou também o interesse pela 
política, integrando os ideais democráticos de 
resistência à ditadura. De facto, um dos mo-
mentos que marcou a sua adolescência foi ver 
o pai detido pela polícia política (PIDE), em 1962. 
“Acordei às sete da manhã com agentes da PIDE 
no meu quarto e outros espalhados por toda a 
casa. Senti isso como uma violência intrusiva, 

de ideaisde ideais

num espaço sempre ligado à segurança e ao 
afeto. Frequentava o antigo 6.º ano do liceu e, 
por ter sido alvo de medidas discriminatórias, 
tive de mudar de escola, pelo que terminei os 
estudos liceais na Figueira da Foz.” 

Envolvimento político
Tudo isso não afastou Jorge Seabra da par-
ticipação em atividades cívicas e políticas. 
Após entrar na Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de Coimbra, em 1965, envolveu-se 
nas lutas estudantis e na Crise Académica de 
1969. Posteriormente, integrou as direções da 
Associação Académica de Coimbra eleitas em 
1970 e 71, tendo sido preso pela PIDE, em Ca-
xias, em março de 71. Submetido a tortura na 
sede da polícia política, em Lisboa, acabou por 
ser julgado no Tribunal Plenário do Porto (para 
crimes políticos), juntamente com outros sete 
dirigentes estudantis. “No julgamento, do qual 
saímos absolvidos, testemunharam intelectuais 

de prestígio e professores em defesa dos estu-
dantes de Coimbra”, recorda. 

Apesar da dureza dessa vivência, o médico 
sublinha que “foi uma altura de enorme apren-
dizagem, mas de muitos sacrifícios”. Teve “um 
amigo que acabou por se suicidar devido às 
sequelas da tortura e uma colega que nunca 
mais ficou bem”, mas nem isso o fez baixar os 
braços. Jorge Seabra continuou envolvido na 
resistência ao regime ditatorial, como membro 
do Partido Comunista Português, tendo sido 
candidato da oposição nas eleições de 1973 e em 
outras eleições já depois do 25 de Abril de 1974, 
participando mais ativamente na área da Saúde. 
Foi, de resto, um dos fundadores do Sindicado 
dos Médicos da Zona Centro e da Federação 
Nacional dos Médicos. 

Ortopedia: amor à segunda vista
Jorge Seabra terminou a licenciatura em Me-
dicina em 1972, à qual se seguiram dois anos de 
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internato geral, participando depois no primeiro 
ano do Serviço Médico à Periferia (ver caixa 
abaixo). Em 1975, iniciou o internato da espe-
cialidade de Radiologia, no Hospital Universi-
tário de Coimbra. “Escolhi Radiologia por ser 
uma especialidade com uma visão abrangente da 
Medicina e não implicar trabalhar nas urgências, 
o que deixava tempo para outros interesses. 
Além disso, na altura, havia uma acentuada 
falta de radiologistas no país”, explica. Apesar 
de ter gostado da experiência e do contacto com 
o Prof. Vilaça Ramos, meses depois, percebeu 
que Radiologia não era a opção certa para si: 
“Sentia falta do contacto com os doentes e do 
ato terapêutico, da ação interventiva.”

Assim, em 1976, alterou o seu rumo. “Decidi 
mudar para uma especialidade que aliasse a 
vertente clínica à intervenção terapêutica, de 
preferência cirúrgica. Percebi que a Ortope-
dia correspondia ao que procurava e foi uma 
paixão…” Nesse ano, Jorge Seabra começou o 
internato no Serviço de Ortopedia do Hospital 
dos Covões, em Coimbra, que, no ano seguinte, 
albergou o Hospital Pediátrico. Sobre a escolha 
do Hospital dos Covões, o ortopedista responde 
que foi atraído pela “oportunidade de ter um 
treino num serviço que estava a nascer, o que 
facilitava o contacto direto com os ortopedistas 
mais diferenciados, num hospital com melhores 
condições do que o velho Hospital Universitário”. 

Dedicação à Ortopedia Infantil  
Durante o internato, Jorge Seabra teve oportu-
nidade de contactar com patologias ortopédicas 
em doentes pediátricos. Além disso, o Dr. Adriano 
Pacheco Mendes, na altura diretor do Serviço 
de Ortopedia do Hospital dos Covões, incenti-
vou a fazer formações em Espanha e Inglaterra 
no âmbito da Ortopedia Infantil, na altura “um 
campo com pouca formação em Portugal”. Assim 
se deram os seus primeiros passos na Ortopedia 
Infantil, da qual nunca mais se afastou.  

Em 1980, já especialista, Jorge Seabra con-
correu a um hospital distrital. “Tinha saído um 
decreto que obrigava os jovens especialistas 
a trabalharem, durante um período de cerca 
de dois anos, em hospitais distritais. Foi uma 
medida de descentralização que ajudou o SNS 
a crescer. Por isso, até 1982, estive no Hospital 
da Figueira da Foz, uma experiência que recordo 
com agrado, pela proximidade que existia en-
tre os médicos e a comunidade. “Éramos só dois 
ortopedistas, pelo que conhecíamos todos os 
doentes e sentíamo-nos úteis”, afirma.  

Em finais de 1982, Jorge Seabra retornou 
a Coimbra e, em 1983, assumiu a responsabi-
lidade pelo Serviço de Ortopedia do Hospital 
Pediátrico, sendo o primeiro especialista fixo 
a trabalhar continuamente nesta unidade.  
Em 1991, fez concurso para o grau de chefe de 
serviço e, passados três anos, quando o Serviço 
de Ortopedia do Hospital Pediátrico se autono-
mizou do Hospital dos Covões, foi convidado 
para seu diretor, cargo que manteve até à apo-
sentação, em julho de 2012. 

No universo da Ortopedia Infantil, Jorge 
Seabra trabalhou nas mais diversas vertentes 
da patologia do aparelho locomotor em cresci-
mento. “Comecei muito cedo, ainda no internato, 
a dar apoio à Associação de Paralisia Cerebral de 
Coimbra e acabei por desenvolver um gosto es-
pecial por essa área”, afirma. Além das paralisias 
e doenças gerais do esqueleto, o seu interesse 
centrou-se na cirurgia das deformidades comple-
xas da coluna, como a escoliose e a cifose, “pela 
falta dessa diferenciação na região centro e tal-
vez pelo desafio da exigência”. “Comecei a fazer 
essas cirurgias a partir de 1986 e, durante anos, 
fui o único a executá-las na região centro. Mais 
tarde, pude contar com a excelente colaboração 
do Dr. Mário Conceição e, depois, do Dr. Tah Pu 
Ling, que agora nos sucede brilhantemente, com 
o Dr. Pedro Sá Cardoso e a Dr.ª Oliana Tarquini.” 

Nas três décadas em que foi responsável e 
diretor do Serviço de Ortopedia do Hospital 
Pediátrico de Coimbra, Jorge Seabra instituiu a 
realização bianual do Curso Básico de Ortopedia 
Infantil, de âmbito nacional, que contou com o 
patrocínio científico da SPOT e da sua Secção de 
Estudo de Ortopedia Infantil. O percurso deste 
ortopedista foi distinguido com a Medalha de 
Mérito da Ordem dos Médicos, a cujo Conselho 
Nacional Consultivo para o SNS e as Carreiras 
Médicas preside atualmente. 

Destaques da presidência da SPOT
Além de, em 1997, ter sido coordenador da Secção 
de Estudo de Ortopedia Infantil da SPOT (atual 
Sociedade Portuguesa de Ortopedia Pediátrica), 
Jorge Seabra foi presidente da SPOT em 2007. 
“Presidir à SPOT foi muito gratificante e uma 
experiência totalmente nova para mim, porque, 
ao contrário dos meus antecessores, fui convi-
dado para presidente de uma lista sem nunca 
antes ter assumido qualquer responsabilidade 
em órgãos diretivos”, conta. 

Numa análise do seu mandato, o ortopedista 
descreve-o como “dinâmico e um notável esforço 
coletivo”, salientando a realização de reuniões 
mensais da direção e a organização de iniciativas 
que visavam unir os membros da SPOT. A par 
disso, destaca contribuição para a atualização 
dos estatutos e o processo de regularização 
das quotas, que estavam com 11 anos de atraso. 

Contudo, um dos objetivos que mais evidencia 
do seu mandato foi a criação, no XXVII Congresso 
Nacional de Ortopedia e Traumatologia, da Socie-
dade Ortopédica de Língua Portuguesa (SOLP), 
que “permitiu estreitar as relações com os países 
lusófonos”. “É um erro pensar que temos pouco 
a aprender com as nações economicamente me-
nos desenvolvidas, como os Países Africanos de 
Língua Oficial Portuguesa [PALOP]. Com esta 
ligação, conseguimos perceber o apoio e as van-

Sabia que…
Jorge Seabra foi um dos primeiros médicos a participar no Serviço Médico à Periferia?
O Serviço Médico à Periferia é visto como um marco histórico da criação e do desenvolvimento do 
Serviço Nacional de Saúde (SNS), tendo vigorado entre 1974 e 1982, “ajudando a cumprir os objetivos 
de melhorar os índices e a generalização do direito à saúde no interior do país mais carenciado”.

Continua
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tagens que advêm de um passado e uma língua 
comuns”, refere. Sócio número um da SOLP, que 
agora se encontra em processo de passagem a 
federação (FOLP), Jorge Seabra desempenhou 
vários cargos na sua direção, nomeadamente o 
de presidente, nos anos de 2012 e 2013.

Outros marcos da presidência de Jorge Seabra 
foram o lançamento da primeira publicação não 
científica da SPOT, o Osteófito, antecessor do 
SPOT InForma; a criação de um espaço dedicado 
a outros interesses na revista e nos congressos 
nacionais, intitulado “Para além da Ortopedia”; 
a organização do 1.º Encontro de Ortopedia e 
Engenharia; o estabelecimento de um protocolo, 
com o Instituto Nacional de Medicina Legal, para 
os ortopedistas poderem realizar treino cirúr-
gico em cadáver e a criação de uma bolsa para 
ortopedistas dos PALOP poderem estagiar em 
Portugal.

Pessoas e momentos marcantes
Foram várias as personalidades que marcaram a 
passagem de Jorge Seabra pela Medicina e pela 
Ortopedia. Desde logo, o Dr. Adriano Pacheco 
Mendes, um dos seus principais mentores, e o 
Dr. Henrique Delgado Martins. Foram também 
importantes as influências dos Drs. Artur Côrte-
-Real e José Mesquita Montes, pioneiros da  
Ortopedia Infantil em Portugal. 

Quanto aos momentos mais interessantes, 
o ortopedista destaca o dia em que Serviço de 
Ortopedia do Hospital Pediátrico de Coimbra 
(HPC) ganhou independência do Hospital dos 
Covões, em 1994. Também marcante foi a for-
mação que fez na Clínica de Nuestra Señora de 
la Conception, em Madrid, e no Hospital for Sick 
Children, em Londres, no final dos anos de 1970.

Contados na primeira pessoa, conheça 
mais episódios marcantes do percurso 
do Dr. Jorge Seabra 

Outro momento importante foi a luta (con-
seguida) do Serviço de Ortopedia pela cons-
trução de um novo bloco operatório no HPC, 
em 1998. Tratou-se de um protesto coletivo 
que apareceu nas primeiras páginas dos jor-
nais nacionais, com os ortopedistas de mãos 
ao alto e equipados para as cirurgias que não 
podiam fazer (ver imagem ao lado). 

Escritor nos tempos livres
Homem de várias paixões, Jorge Seabra sem-
pre gostou de ler jornais e livros. Por influên-
cia da mãe, cedo se interessou pela literatura 
policial, “erradamente considerada um género 
menor”. “Gosto de histórias bem contadas, com 
grande tensão narrativa e um certo mistério, 
que envolvam dilemas e problemas pessoais e 
sociais”, clarifica. Entre os seus autores prefe-
ridos, numa escolha que apelida de “um pouco 
heterodoxa”, destaca “o injustamente esque-
cido” José Rodrigues Miguéis, Eça de Queiroz, 
Nicolas Freeling, Arturo Pérez-Reverte e John 
le Carré.

No entanto, o interesse de Jorge Seabra 
pelas letras não se esgota na leitura desde 
que encontrou na escrita um “desafio apaixo-
nante”. Desde jovem que se habituou a escrever 
textos e artigos de opinião para documentos 
académicos, jornais e revistas. Num “episódio 
insólito” descobriu o gosto pela escrita de fic-
ção. “Durante umas férias, eu e a minha mulher 
fomos desafiados por uma amiga próxima, 
‘viciada’ em policiais, a escrevermos um livro 

Jorge Seabra publicou obras científicas como Conceitos Básicos de Ortopedia Infantil (1995), à qual se seguiu Ortopedia 
Infantil – O Fundamental (2016). Mas a sua escrita também se espraia pela ficção, tendo publicado Anos de Eclipse (Ed. Campo 
das Letras, 1999, 2.ª ed. Calendário, 2010; 3.ª ed. Lápis de Memórias, 2011); O Tempo Só Falta no Fim (Ed. Campo das Letras, 
2002) e O Cão Andaluz (Ed. Calendário, 2007, Prémio Fialho de Almeida, da Sociedade Portuguesa de Escritores e Artistas 
Médicos). 

desse género, fazendo ela de júri. A minha mu-
lher, que escreve muito bem, rabiscou três ou 
quatro páginas e não teve paciência para mais. 
Eu acabei por escrever um livro inteiro, que 
nunca foi publicado, mas que estou agora a 
reler com gosto”, conta.  

Na altura do desafio, Jorge Seabra estava a 
acabar de escrever o seu primeiro livro cientí-
fico, intitulado Conceitos Básicos de Ortopedia 
Infantil. “Dei por mim a pensar que os livros 
científicos exigiam muito trabalho de consulta 
e pesquisa, pelo que talvez tivesse mais pra-
zer em escrever situações imaginárias, sem 
esse espartilho. Nessa altura, apareceram os 
computadores portáteis, que me permitiram 
aproveitar os tempos livres, antes passados 
a pintar, para escrever ficção, que acabou por 
ser uma nova e exigente paixão”, conclui. 

Com pouco mais de 50 anos de idade, Jorge 
Seabra tornou-se escritor. Além de dois livros 
científicos, tem três de ficção publicados, um 
dos quais premiado (ver acima). A pandemia 
trocou-lhe as voltas, mas o ortopedista pre-
para-se agora para publicar um novo livro de 
ficção, sobre o qual, para já, prefere manter 
um sorridente sigilo. 

Capa do Diário de Notícias do dia 24 de setembro de 1998, 
com manchete alusiva ao protesto dos ortopedistas pela 
necessidade de criar um novo bloco operatório no Hospital 
Pediátrico de Coimbra. Jorge Seabra está ao centro da 
fotografia.

https://www.esferadasideias.pt/Revista/a5P07iNf0Rm4/Spot_informa/2022/21/Pag-20-22.html
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A primeira reunião científica de 2022 com 
chancela da SPOC ocorreu entre 24 e 26 
de março, em Maceió, no Brasil, na primeira 

edição do Congresso Luso-Brasileiro de Cirurgia 
do Ombro e Cotovelo. Este evento, organizado 
conjuntamente com a congénere brasileira, “foi 
a primeira pedra de um alicerce assente numa 
grande interação entre ambas as sociedades”, 
afirma o Dr. Rui Claro, presidente da SPOC. “O 
nosso objetivo é que este congresso tenha uma 
periodicidade anual ou que se realize de dois em 
dois anos”, adianta o também responsável pelo 
Grupo de Patologia do Ombro do Serviço de Or-
topedia do Centro Hospitalar Universitário do 
Porto/Hospital de Santo António.

Drs. Rui Claro, Clara Azevedo, Ana Catarina Ângelo, Prof. 
Manuel Ribeiro da Silva, Drs. Carlos Amaral, Carlos Maia Dias 
e Tânia Freitas no I Congresso Luso-Brasileiro de Cirurgia do 
Ombro e Cotovelo (da esq. para a dta.)

Novas atividades na área do ombro e cotovelo

A participação no I Congresso Luso-Brasileiro de Cirurgia do Ombro e Cotovelo e a 
organização do primeiro travelling fellowship nesta área são dois momentos-chave 
das atividades da Sociedade Portuguesa do Ombro e Cotovelo (SPOC) em 2022.  
O ano de 2021 ficou marcado pela organização do 2.º Congresso do Ombro e Cotovelo, 
no qual um dos destaques foi a sessão que juntou seguradoras, ortopedistas e 
administradores com o objetivo de quebrar tabus. 

Pedro Bastos Reis

A participação portuguesa nesta primeira edi-
ção do evento traduziu-se em 11 apresentações 
de  Rui Claro, Carlos Maia Dias, Manuel Ribeiro 
da Silva, Clara Azevedo, Ana Catarina Ângelo e 
Carlos Amaral. “Abordámos a artroplastia e a 
estabilidade do ombro, as ruturas da coifa dos 
rotadores, a artrose do cotovelo, as fraturas 
distais do úmero e a instabilidade do cotovelo”, 
resume Rui Claro.

Também no mês de março arrancou o primeiro 
travelling fellowhsip da SPOC, uma iniciativa que 
oferece a um formando a possibilidade de acom-
panhar 15 cirurgiões de referência em cirurgia do 
ombro e cotovelo do norte, centro e sul do país. 
“O objetivo é que, durante um mês, os formandos 
observem o que de melhor se faz a nível cirúrgico 
em Portugal”, afirma o ortopedista, confiante de 
que este travelling fellowship “será apenas o pri-
meiro de muitos”.

Já o 3.º Congresso da SPOC está previsto para 
maio de 2023, sendo que um dos objetivos, estipula 
Rui Claro, é que englobe também o II Congresso 
Luso-Brasileiro de Cirurgia do Ombro e Cotovelo. 
Para colmatar o “vazio científico” deixado pela não 
realização do congresso em 2022 (para acerto 
de calendário), a SPOC pretende realizar quatro 
webinars – os dois primeiros em maio e os últimos 
em novembro – dedicados às temáticas do ombro 
e do cotovelo. A SPOC estará ainda representada 
no 23.º Congresso da European Federation of Na-

tional Associations of Orthopaedics and Trau-
matology (22 a 24 de junho, em Lisboa) e no 41.º 
Congresso Nacional de Ortopedia e Traumatologia 
(3 a 5 de novembro, em Vilamoura).

Atividades de 2021
Revisitando as atividades de 2021, a SPOC orga-
nizou uma mesa-redonda no Congresso da Socie-
dade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia, 
que teve como mote discutir, com um painel de 
peritos internacionais, as novas tendências em 
artroplastia do ombro, nomeadamente o planea-
mento 3D, a cirurgia mista, a utilização de tecno-
logia de navegação GPS na cirurgia ortopédica 
e o recurso ao patient-specific instrumentation.

Contudo, o grande momento da SPOC em 
2021 realizou-se nos dias 19 e 20 de novembro, 
em Tomar, no 2.º Congresso do Ombro e Cotovelo, 
dedicado sobretudo à patologia miotendinosa do 
ombro e cotovelo. “Optámos por esta temática 
por se tratar de uma patologia muito frequente na 
nossa população e com forte impacto na qualidade 
de vida dos doentes”, explica o Dr. Carlos Maia Dias, 
presidente do congresso. Este foi um evento que 
reuniu, além de ortopedistas, especialistas das 
áreas da Reumatologia, Fisiatria, Anestesiolo-
gia, Medicina Desportiva, além de enfermeiros 
e fisioterapeutas. 

De um programa em que se debateram tópicos 
como a tendinopatia da coifa, as controvérsias nas 
ruturas da coifa dos rotadores ou a artroplastia do 
ombro, Carlos Maia Dias destaca a sessão que jun-
tou responsáveis de seguradoras, ortopedistas e 
administradores hospitalares para discutir a “valo-
rização do ato médico e a codificação e a sustenta-
bilidade cirúrgicas”. “Os valores que são pagos pelo 
ato médico, muitas vezes, não o dignificam nem 
revelam a responsabilidade que temos de assumir 
quando operamos ou tratamos um doente”, explica 
o também coordenador da Unidade de Ombro e 
Cotovelo dos hospitais CUF Tejo e CUF Santarém. 
Ao que acrescenta: “Há um caminho a percorrer no 
sentido de valorizar o trabalho do médico. Esta 
sessão foi um primeiro passo e esperamos que 
outros possam ser dados.” 

Direção da SPOC durante o 2.º Congresso do Ombro e Cotovelo: Dr.ª Clara Azevedo (vogal), Dr. Joaquim Nelas (tesoureiro),  
Dr. Carlos Maia Dias (secretário), Dr. Rui Claro (presidente) e Prof. Manuel Ribeiro da Silva (vogal) 

Destaques em vídeo das entrevistas  
com o presidente e o secretário da SPOC

DR

DR

DR
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Consensos no tratamento da patologia do joelho

O presidente da SPEJ explica o que 
pode correr mal numa cirurgia de 
revisão do joelho

A Sociedade Portuguesa para o Es-
tudo da Patologia do Joelho (SPEJ) é, 
desde 2020, uma sociedade afiliada 

da Sociedade Por tuguesa de Or topedia e 
Traumatologia (SPOT). Com os estatutos 
aprovados na assembleia-geral realizada 
em outubro de 2021, este marco assinala, 
de acordo com o Dr. Manuel Vieira da Silva, 
o concretizar de uma “intenção antiga de al-
guns coordenadores prévios”. “A passagem 
a sociedade permite-nos almejar outros 
objetivos através de uma associação mais 
organizada, com um corpo diretivo com mais 
elementos e alguma autonomia financeira”, 
salienta o presidente da SPEJ. 

Segundo o também coordenador do Ser-
viço de Or topedia do Hospital Trofa Saúde 
de Braga, um dos principais focos da SPEJ 
é a criação de consensos nacionais para o 
tratamento da patologia do joelho. “Do 
trauma e patologia degenerativa à Or to-
pedia Infantil, trata-se de um campo de ação 
muito abrangente, com diversos pontos de 
discussão e controvérsias, dado que, em 
muitas patologias, ainda não existe con-
senso quanto ao tratamento ideal”, explica.

Moderador e oradores da 1.ª parte da mesa-redonda da SPEJ 
no congresso da SPOT (da esq. para a dta.): Dr. Paulo Oliveira,  
Dr. Jacek Walawski, Dr.ª Mónika Thüsing e Dr. Manuel Vieira 
da Silva

Devido à pandemia de COVID-19, o plano 
de ação da SPEJ ficou em suspenso. As-
sim, a agenda de atividades de 2021 ficou 
marcada pela organização de uma mesa-
-redonda no 40.º Congresso Nacional de 
Or topedia e Traumatologia. Dividida em 
duas temáticas, a sessão começou por fo-
car conceitos e controvérsias na cirurgia 
pediátrica do joelho. Neste âmbito, Manuel 
Vieira da Silva abordou o papel das placas 
de crescimento na reconstrução do liga-
mento cruzado anterior em doentes es-
queleticamente imaturos. “As placas de 
crescimento fazem com que, do ponto de 
vista técnico, as inter venções que fazemos 
em idade adulta tenham de ser adaptadas à 
idade pediátrica pelo risco de repercussões, 
nomeadamente no desenvolvimento de  
deformidades”, realça o preletor. 

A respeito desta temática foram ainda 
discutidas as ruturas do menisco, pela  
Dr.ª Mónika Thüsing, e a instabilidade pa-
telar em doentes esqueleticamente ima-
turos, pelo Dr. Jacek Walawski. O segundo 
momento da sessão teve como mote "Cirurgia 
de revisão do joelho – o que aprendi com o 
meu pior caso” e consistiu na apresentação 
de quatro casos clínicos que mostraram a 
importância do planeamento neste tipo de 
cirurgia.  Pedro Bastos Reis
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Ortopedia pediátrica com prioridades  
orientadas para o futuro

As reuniões informais, as edições de 
newletters e o 9.º Congresso Nacional de 
Ortopedia Infantil marcaram a atividade 
da Sociedade Portuguesa de Ortopedia 
Infantil (SPOP) no último ano. Em 
2022, destacam-se as participações em 
eventos internacionais de referência 
a decorrer em Portugal, mas também 
em Espanha, como o Congresso da 
Sociedade Espanhola de Ortopedia 
Pediátrica. 

Pedro Bastos Reis

Comentários da Dr.ª Inês Balacó, 
da Prof.ª Marta Salom Taverner e 
do Prof. Federico Canavese sobre o 
programa do 9.º Congresso Nacional 
de Ortopedia Infantil 

De regresso aos eventos presenciais, a SPOP 
inaugurou a sua agenda de atividades cien-
tíficas de 2022 com a já habitual Reunião 

Informal de Casos Clínicos. Com a organização 
liderada pelas Dr.as Carolina Escalda e Ana Sofia 
Teixeira, ortopedistas no Hospital Garcia de Orta, 
em Almada, esta reunião decorreu no dia 19 de fe-
vereiro, na Aroeira, e contou com 20 participantes. 
Neste encontro, foi atribuída uma bolsa no valor de 
500 euros, para participação num curso BAT-EPOS, 
ao melhor dos 10 casos clínicos apresentados. 

Este ano, a SPOP também já participou no  
IV Meeting Ibérico, organizado em parceria com 
a sua homóloga espanhola, a SEOP, que decorreu 
nos dias 4 e 5 de março, em Valência. “Este evento 
revisitou assuntos como a displasia fibrosa, as dis-
metrias dos membros inferiores, as fraturas do 
antebraço em adolescentes e as fraturas da tíbia 
proximal”, resume a Dr.ª Inês Balacó, presidente 
da SPOP. E acrescenta: “Foi atribuída uma bolsa 
ao melhor caso clínico português e espanhol, nos 
mesmos termos da Reunião Informal.”

Ainda durante o primeiro semestre, ocorrerá 
“um dos momentos mais importantes da atividade 
da SPOP”: o 10.º Congresso Nacional de Ortopedia 
Infantil, que, entre os dias 12 a 14 de maio, em Aveiro, 
terá a traumatologia desportiva escolar e de alta 
competição e a doença de Perthes como temáticas 
principais. Quanto ao curso pré-congresso, Inês 
Balacó revela que “voltará a estar aberto a todas as 
especialidades ligadas à idade pediátrica e incidirá 
nas tecnologias e no desenvolvimento psicomotor”. 

A SPOP também participará no 23.º Congresso 
da European Federation of National Associations 
of Orthopaedics and Traumatology (EFORT), que 
se vai realizar em Lisboa, de 22 a 24 de junho,  
nomeadamente através de apresentações so-
bre “as mudanças nos protocolos de tratamento 
com antibióticos na área da osteomielite aguda e 
da artrite séptica em crianças e sobre as lesões 
císticas do membro inferior em crianças e ado-
lescentes”, avança Inês Balacó. A SPOP também 
foi convidada para apresentar a guest lecture no 
XV Congresso da SEOP, que ocorrerá de 16 a 18 de 
junho, em Múrcia. 

Resumo da atividade em 2021
Nos primeiros meses do ano passado, a atividade 
da SPOP ficou marcada pelas reuniões informais de 
discussão de casos clínicos, que foram realizadas 
em formato webinar, nos dias 15 de janeiro, 12 de 
março e 7 de maio. Também por videoconferência, 
a SPOP participou no Congresso da EPOS – Euro-
pean Paediatric Orthopaedic Society (14 a 16 de 
abril) e no 40.º Congresso Nacional de Ortopedia e 
Traumatologia (21 e 22 de outubro). Neste último, 
a SPOP organizou uma mesa-redonda sobre as 
doenças ósseas que causam fragilidade e os quis-
tos proximais do fémur.

Apesar da pandemia, a SPOP conseguiu or-
ganizar o 9.º Congresso Nacional de Ortopedia 
Infantil em Aveiro, entre 16 e 18 de setembro, 
em formato híbrido, mas com a maioria dos par-
ticipantes presentes no local. As novidades em 

Ortopedia Pediátrica estiveram em evidência 
neste evento. O Prof. Thomas Wirth, presidente 
da EPOS, apresentou, por videoconferência, os 
temas “Diagnósticos a não esquecer, erros a evi-
tar”, na sessão “Trauma pediátrico: novas ideias?”; 
“Osteogénese imperfeita”, na sessão “Doenças 
genéticas musculoesqueléticas: o que há de novo?” 
e “Alongamentos eletromagnéticos: como evitar 
sarilhos?”, na sessão “Deformidades congénitas 
dos membros: desenvolvimentos recentes”.

Também convidada internacional, a Dr.ª Marta 
Salom Taverner, presidente da SEOP, apresentou 
as novas metodologias de tratamento das fraturas 
em idade pediátrica. “Temos a perceção de que há 
um maior número de fraturas nas crianças, mas 
os estudos epidemiológicos dizem-nos que não, 
porque as fraturas são hoje mais diversas”, subli-
nha. Esta preletora apresentou ainda o estado da 
arte da osteomielite e da artrite séptica. “Cada 
vez mais, fazemos tratamentos cirúrgicos menos 
invasivos, sem abrir as articulações e utilizando 
técnicas laparoscópicas ou punções para deixar 
menos sequelas. Por outro lado, os antibióticos 
também melhoraram muito”, comenta.

O congresso contou também com a presença 
do Prof. Federico Canavese, secretário-geral da 
EPOS, que abordou os temas “Desenvolvimento 
embrionário” e “Crescimento musculoesquelético”, 
no curso pré-congresso, e ainda assegurou prele-
ções sobre a escoliose de início precoce e a doença 
de Perthes. Esta última permanece uma patologia 
“imprevisível”, mas estão a surgir novas técnicas 
de imagem. “A chave para melhorar os resultados 
pode passar por técnicas como a ressonância com 
gadolínio, que, além do diagnóstico precoce, são 
uma oportunidade para tratamentos cirúrgicos 
menos invasivos”, realça Federico Canavese. 

Os Profs. Federico Canavese, Marta Salom Taverner e Thomas Wirth foram os convidados estrangeiros do 9.º Congresso da SPOP

Grupo reunido em Aveiro, no segundo dia do 9.º Congresso da SPOP, atualmente presidida pela  
Dr.ª Inês Balacó (ao centro, de camisa verde)
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Fraturas periprotésicas femorais em destaque

O Dr. João Bartol Tinoco discorre 
sobre  a abordagem das fraturas 
periprotésicas femorais

O Dr. Daniel Mendes sublinha a importância da sinergia 
entre a investigação em Biomecânica e a Ortopedia

Os dois últimos anos, marcados pela 
pandemia de COVID-19, foram, 
nas palavras do Dr. João Bar tol 

Tinoco, “tenebrosos” – a Secção para o 
Estudo da Patologia da Anca (SEPA) viu 
praticamente inviabilizada a realização 
de reuniões científicas. Por esse motivo, 
convidado a refletir sobre a atividade 

Intervenientes na mesa-redonda da SEPA no Congresso 
da SPOT (da esq. para a dta.): Drs. Jorge Cruz de Melo, João 
Bartol Tinoco, Pedro Dantas, Eurico Bandeira (em cima), 
António Figueiredo e Eurico Lisboa Monteiro (em baixo)

da SEPA em 2021, o seu coordenador  
até março de 2022 destaca a organização de 
uma mesa-redonda para o 40.º Congresso  
Nacional de Or topedia e Traumatologia.  
“A sessão foi dedicada às fraturas peripro-
tésicas femorais, na qual apresentámos uma 
revisão teórica do tema, desde os diversos 
tipos de fraturas ao tratamento”, recorda o 
também or topedista no Hospital de Braga. 

Neste sentido, coube ao Dr. António  
Figueiredo fazer uma introdução centrada na 
epidemiologia, nos fatores de risco médicos e 
cirúrgicos e na classificação destas fraturas.  
As restantes preleções incidiram no 
tratamento e nas complicações dos di-
versos tipos de fraturas, segundo a clas-
sificação de Vancouver: fraturas tipo A, 
pelo Dr. Eurico Lisboa Monteiro; fratu-
ras tipo B, pelo Dr. Jorge Cruz de Melo; e 
fraturas tipo C, pelo Dr. Eurico Bandeira.  
A sessão terminou com uma apresentação 
do Dr. Pedro Dantas de vários casos clíni-
cos. Apesar de esta ser uma área em que não 
têm surgido muitas novidades, o ortopedista 

admite a existência de “temas quentes em 
que o debate é sempre aguerrido”. “Por exem-
plo, as fraturas do fémur com hastes que 
ainda não estão fixas geram sempre alguma 
discussão, nomeadamente sobre fazer os 
teossíntese ou substituição da haste, o que 
depende muito da experiência de cada um.”

Em 2022, o principal objetivo da SEPA 
passa pela realização das VII Jornadas da 
Anca, adiadas desde 2020, cuja organiza-
ção está a cargo do Ser viço de Or topedia 
da Unidade Local de Saúde do Alto Minho/
Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo. 
Ainda sem data definida, está previsto que 
o evento ocorra ainda este ano, assim como 
um webinar, organizado pelo Dr. Eurico Lis-
boa Monteiro, sobre casos complicados de 
prótese da anca.  Pedro Bastos Reis

Sinergia entre a Ortopedia e a Biomecânica

“temas quentes” da Ortopedia, nomeadamente nas osteotomias diafisárias do 
membro superior em idade pediátrica, na navegação cirúrgica da coluna vertebral 
e na sua aplicação em casos de pé e anca. 

Daniel Mendes evidencia ainda a sua palestra no Simpósio “Biomecânica: 
Perspetivas Futuras”, organizado pela SPB. “Neste simpósio, foi apresentado 
o resultado de um inquérito aplicado a 140 ortopedistas sobre biomecânica e 
investigação. A falta de tempo e de incentivos foram identificados como os 
maiores entraves. As necessidades mais frequentemente apontadas foram o 
acesso a laboratórios de biomecânica, de dissecação de cadáver ou de bioma-
teriais”, conclui.  

Alguns intervenientes no simpósio “Biomecânica: Perspetivas Futuras”  
(da esq. para a dta.): Dr. José Simões, Prof. António Ramos, 
Dr. Rui Miranda Guedes, Prof. Paulo Roriz e Dr. Daniel Mendes

Enquanto coordenador da Secção de Biomecânica, o Dr. Daniel Mendes 
refere que um dos principais objetivos passa por “manter a Biomecânica 
em contacto com as diferentes áreas anatómicas”. “Temos assistido a 

uma tendência cada vez maior de especialização dentro da Ortopedia, mo-
tivo pelo qual procuramos estabelecer pontes e ter representantes de cada 
uma das áreas”, explica. O também coordenador da área de Patologia de Pé 
e Tornozelo do Cluster Tejo, um conjunto de hospitais do grupo CUF, aponta 
o estreitamento de relações com a Sociedade Portuguesa de Biomecânica 
(SPB) como outra das prioridades para 2022. Nesse sentido, está prevista a 
elaboração do  Livro Branco da Biomecânica, com o “inventário dos diferentes 
investigadores e recursos”. 

Para Daniel Mendes, também a aposta na investigação é importante. “Que-
remos realizar um evento com um painel de investigadores de Biomecânica e a 
apresentação de projetos de investigação em Ortopedia”, afirma. Além disso, 
revela a ambição de criar uma plataforma online que reúna investigadores e 
ortopedistas para dinamizar projetos de investigação. 

Revisitando as atividades científicas da Secção de Biomecânica durante o 
ano de 2021, o ortopedista destaca a mesa-redonda organizada no 40.º Con-
gresso Nacional de Ortopedia e Traumatologia. Dedicada ao tratamento e à 
prevenção da instabilidade do membro superior, a sessão abordou “a influência 
da Biomecânica no tratamento cirúrgico e na reabilitação do ombro, cotovelo 
e punho”. Esteve também em discussão a aplicação da impressão 3D, um dos 
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À semelhança das restantes secções, so-
ciedades afiliadas e grupos de estudo da 
Sociedade Portuguesa de Ortopedia e 

Traumatologia (SPOT), também a Secção para 
o Estudo das Novas Terapias em Ortopedia 
(SENTO) organizou uma mesa-redonda no 40.º 
Congresso Nacional de Ortopedia e Traumatolo-
gia. Nesta sessão, foram abordadas as temáticas 
da biomecânica ao serviço da clínica ortopédica 
no estudo do tendão de Aquiles, a cartilagem 
hialina após cirurgia e os secretomas na abor-
dagem sistémica da engenharia de tecidos em 
lesões musculoesqueléticas. 

Ao Prof. Hélder Pereira, coordenador da 
SENTO, coube falar sobre o estado da arte e as 
perspetivas futuras da engenharia de tecidos e 
da medicina regenerativa. “São temas que estão 
entre os atuais hot topics em Ortopedia, e Portu-
gal tem dos especialistas mais reconhecidos em 
todo o mundo nesta área”, refere o também orto-
pedista no Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/ 
/Vila do Conde. 

Num ano impactado pelas restrições da pan-
demia, Hélder Pereira destaca o empenho da 

SENTO aposta na internacionalização

Formação em questões médico-legais

Um momento da apresentação do Prof. Hélder Pereira na 
sessão organizada pela SENTO no 40.º Congresso da SPOT, 
na qual também foram preletores o Dr. Pedro Diniz e os 
Profs. Carlos Vilela e Nuno Sevivas

SENTO em “criar ligações com outras secções 
próximas”, a nível nacional e internacional, no-
meadamente com a European Society for Sports 
Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy 
(ESSKA). Nesse sentido, é de realçar o trabalho 
de aproximação ao jornal oficial da ESSKA, “com 
o objetivo de abrir espaço a atividades e cursos 
futuros”, bem como para a publicação dos me-
lhores trabalhos da SENTO. 

A aposta na publicação científica é, por isso, 
uma das prioridades para 2022, com especial foco 
no apoio aos ortopedistas mais jovens, mas não só. 
“Queremos ter um grupo de apoio ao estudo para 
quem queira realizar projetos de investigação, 
mas que encontra dificuldades na publicação dos 
trabalhos”, salienta o ortopedista. 

Outro dos objetivos passa pela conceção 
de “uma publicação em português dedicada 
às novas tecnologias com aplicação em Orto-
pedia”. O coordenador da SENTO antevê tam-
bém a organização de vários cursos, sempre 
em sinergia com a SPOT e com o objetivo de 
apostar na internacionalização da Ortopedia 
nacional.  Pedro Bastos Reis

Destaque em vídeo da entrevista ao 
coordenador da SENTO sobre 
as prioridades para 2022

O Dr. Francisco Lucas discorre sobre 
os desafios médico-legais, como o 
consentimento informado 

Segundo o Dr. Francisco Lucas, uma das 
prioridades para 2022 é apostar na 
formação dos ortopedistas em ques-

tões médico-legais. “Os conflitos jurídicos 
aumentaram significativamente e penso que 
a nova geração de ortopedistas vai ser muito 
confrontada com questões desta natureza”, 
afirma o coordenador da Secção para o Es-
tudo das Questões Médico-Legais (SEML) da 
SPOT. Neste sentido, o responsável salienta 
a importância não só de “defender os orto-
pedistas", como também de "melhor avaliar 

e tratar os doentes”. Algumas 
destas questões estiveram em 
discussão no dia 22 de janeiro 
passado, numa reunião em 
formato virtual organizada 
pela SEML e pelo Colégio da 
Especialidade de Ortopedia 
da Ordem dos Médicos, des-
tinada a todos os ortopedistas 
e médicos em geral. 

Tendo como temática princi-
pal o dano e a responsabilidade 
médico-legal, a reunião teve 
preleções sobre abordagem 

médico-legal em Ortopedia na Segurança 
Social; nexo das lesões meniscais; relatórios 
em Direito Civil e Direito do Trabalho; visão 
jurídica no Direito do Trabalho e Direito Civil; e 
consentimento informado. Este último tópico 
foi também abordado na mesa-redonda que a 
SEML organizou no âmbito do 40.º Congresso 
da SPOT. “O consentimento informado é uma 
área em aberto e existe polémica sobre se 
a questão do consentimento deve ser mais 
simples ou mais esmiuçada”, explica Fran-
cisco Lucas, que também é ortopedista no 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

e consultor no Instituto Nacional de Medicina 
Legal e Ciências Forenses.

Ainda em 2022, a SEML vai realizar as 
primeiras jornadas médico-jurídicas, no dia 
21 de maio, em Miranda do Douro. Apoiado 
pela Câmara Municipal desta cidade, o evento 
ocorrerá no miniauditório do Pavilhão Multiu-
sos e contará com várias atividades sociais, 
como um passeio de barco às barragens, uma 
visita ao museu e à catedral da cidade. Nes-
sas jornadas, estão previstas intervenções 
sobre segredo médico e processo clínico; 
consentimento informado; Direito e Medi-
cina; partilha de casos clínicos; e avaliação do 
dano, perícia e outros meios de prova. “Penso 
que é conveniente termos pessoas que nos 
facultem mais elementos para decidirmos 
melhor na abordagem ao doente, mas tam-
bém no sentido de nos defendermos, caso 
seja necessário”, remata o coordenador da 
SEML.  Pedro Bastos Reis

Os Drs. Carlos Cerca (esq.) e Francisco Lucas (dta.) foram os moderadores 
da sessão organizada pela SEML no 40.º Congresso Nacional de Ortopedia 
e Traumatologia, na qual a Dr.ª Bárbara Santa Rosa discorreu sobre o 
consentimento informado
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Após um interregno de dois anos em 
que as tradicionais reuniões de discus-
são de casos clínicos da Secção para 

o Estudo da Patologia da Coluna Vertebral 
(SEPCV) estiveram suspensas, a secção co-
meça a regressar à sua normal atividade. “Já 
estamos menos condicionados pela pandemia 
e mantemos o interesse em retomar as nossas 
reuniões neste primeiro semestre. Estamos 
ainda a definir os melhores moldes, mas gostá-
vamos muito de voltar ao formato presencial”, 
antecipa o Dr. Pedro Varanda, coordenador 
da SEPCV.

Ainda para 2022, o também diretor do Ser-
viço de Ortopedia e Traumatologia do Hospital 
de Braga destaca a organização conjunta de 
um simpósio com a European Federation of 
National Associations of Orthopaedics and 
Traumatology (EFORT) no seu 23.º Congresso 
(22 a 24 de junho, em Lisboa). “Resolvemos 
fazer um simpósio potencialmente mais di-
nâmico, pelo que optámos pelo formato de 
cross-fire acerca de um tema muito abran-
gente em cirurgia de coluna: Tratamento 
cirúrgico da hérnia discal lombar – aberto/
tubular/endoscópico.” 

Quanto às atividades de 2021, além das 
habituais campanhas de sensibilização e 

Dinamismo na área da patologia da coluna 

Plano formativo em punho e mão

Momento prático do Iberian Course Diploma (Dr. Pedro 
Varanda à esq.), um dos eventos que marcou a atividade 
científica da SEPCV em 2021

informação apoiadas cientificamente pela 
SEPCV (saiba mais na pág. 4), Pedro Varanda 
evidencia a organização da mesa-redonda 

no 40.º Congresso Nacional de Ortopedia e 
Traumatologia, dedicada ao tema “Fraturas 
osteoporóticas toracolombares”. A classifica-
ção destas fraturas, o papel das ortóteses, a 
terapêutica farmacológica e o tratamento ci-
rúrgico foram os assuntos abordados durante 
a sessão, que se distinguiu pela “participação 
muito ativa, principalmente na parte final de 
discussão de casos clínicos”. 

A SEPCV teve igualmente um papel central 
no X Congresso da Sociedade Portuguesa de 
Patologia da Coluna Vertebral (SPPCV), da 
qual Pedro Varanda é vice-presidente, tendo 
ainda assumido a presidência do congresso. 
De realçar também a participação no Iberian 
Course Diploma, uma parceria da SPPCV e da 
congénere espanhola no âmbito da Eurospine, 
que decorreu em Lisboa, nos dias 14 e 15 de 
outubro, dando continuidade à “formação 
com certificação europeia de proficiência 
em cirurgia da coluna”.  Pedro Bastos Reis

Saiba mais sobre a atividade da 
SPECV através da entrevista em 
vídeo ao Dr. Pedro Varanda

A Dr.ª Filipa Santos Silva fala sobre 
o plano formativo da SEPPM para 
2022-2024

De acordo com a Dr.ª Filipa Santos Silva, 
a grande prioridade da Secção para o 
Estudo da Patologia do Punho e Mão 

(SEPPM) para 2022 é dar início a um plano 
formativo, que se deverá prolongar até 2024, 
com o objetivo de “colmatar falhas ou assimetrias 
do Internato de Ortopedia e Traumatologia”. 
Destinado aos internos do 6.º ano e a “todos os 
especialistas que queiram aprofundar os seus 
conhecimentos na área”, o plano formativo vai 
ser dividido em sete módulos: cinco com treino 
em cadáver, um totalmente teórico e outro de 
microcirurgia. “Está prevista a participação de 24 
formandos”, afirma a coordenadora da SEPPM 
e ortopedista no Hospital CUF Descobertas, 
em Lisboa.

O primeiro módulo (1 e 2 de julho, Porto) será 
dedicado à patologia tendinosa, incidindo na 
anatomia dos tendões extensores e flexores e 
na biologia da cicatrização tendinosa. A com-
ponente teórica será complementada com a 
vertente prática, em que serão abordadas as 
lesões dos tendões extensores e flexores, assim 
como as técnicas de tenodose, numa compo-

nente hands-on. Já o segundo módulo (18 e 19 de 
novembro, Porto) focará a patologia osteoartró-
sica, mais concretamente os conceitos teóricos 
sobre as diversas osteoartroses. Seguir-se-á 
uma abordagem prática de artrodese, artroplas-
tia, desnervações, osteotomia e carpectomia 
proximal. “Esperamos que o plano formativo seja 
um sucesso e que se mantenha mesmo depois 
de sairmos da coordenação da SEPPM”, afiança 
Filipa Santos Silva, admitindo que o objetivo é 
que este plano “se torne obrigatório para quem 
trabalhar nesta área”. Os restantes módulos 
ocorrerão entre 2023 e 2024. 

A coordenadora da SEPPM preconiza ainda 
realizar uma reunião para discussão de casos clí-
nicos complicados, além de uma mesa-redonda 
no 41.º Congresso Nacional de Ortopedia e Trau-
matologia, à semelhança do que aconteceu no 
40.º Congresso, no qual a SEPPM organizou 
uma sessão dedicada à artrose pós-traumática 
do punho. Estiveram em discussão a etiopato-
genia da artrose pós-traumática, o tratamento 
convencional, o tratamento artroscópico e as 
soluções artroplásticas.   Pedro Bastos Reis

Sessão organizada pela SEPPM no 40.º Congresso Nacional 
de Ortopedia e Traumatologia: Drs. Carlos Ramos de Pina, 
Elisabete Ribeiro, Filipa Santos Silva, Alexandre Pereira e 
Pak-Cheong Ho. Ausente na fotografia: Dr. João Mota da 
Costa
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Em 2021, a Secção de Trauma depositou todos os seus esforços 
na organização de uma mesa-redonda diferenciadora no 40.º 
Congresso Nacional de Ortopedia e Traumatologia. Nesse sen-

tido, e por constatar que a esmagadora maioria das apresentações no 
Congresso dentro da área das fraturas de fragilidade estavam asso-
ciadas à osteoporose, o Dr. Miguel Marta, coordenador da Secção de 
Trauma, optou por organizar uma sessão sobre as “outras fraturas de 
fragilidade”. O também ortopedista no Centro Hospitalar Universitário 
de São João, no Porto, fez uma apresentação sobre fraturas atípicas, 
que, “são causadas, fundamentalmente, por terapêuticas da osteo-
porose e que levantam problemas biologicamente mais complexos, 
para os quais é necessário perceber exatamente qual o tratamento 
mais adequado”. 

Quanto às restantes intervenções da mesa-redonda, o Dr. Nuno 
Diogo, ortopedista no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Cen-
tral/Hospital Curry Cabral (CHULC/HCC), incidiu nos fatores do doente 
em contexto de fratura; o Dr. Carlos Pedrosa, também ortopedista 
no CHULC/HCC e no Hospital CUF Descobertas, em Lisboa, falou 
sobre fraturas patológicas e, por fim, o Prof. Jorge Mineiro, diretor 
clínico e coordenador do Centro de Ortopedia e Traumatologia do 
Hospital CUF Descobertas, abordou as fraturas na doença de Paget, 
a poliomielite e a lesão neurológica.

Apesar do formato atípico, que limita a interação entre palestrantes 
e audiência, Miguel Marta faz um balanço positivo daquele que foi 
o momento alto da Secção de Trauma em 2021, esperando que os 
vídeos da sessão possam ser vistos e revistos pelos colegas orto-
pedistas ao longo dos anos. “Esperamos que passe a constituir parte 

No último ano, a maioria dos planos 
da Secção de Tumores do Aparelho  
Locomotor (STAL), que, desde março 

de 2021, tem como coordenador o Dr. Joaquim 
Soares do Brito, acabou por não se realizar 
devido à pandemia. Em termos de reuniões 
científicas, o contributo da STAL cingiu-se à 
organização da mesa-redonda dedicada às 
ressecções pélvicas em tumores do aparelho 
locomotor no 40.º Congresso Nacional de 

Aproximar a Ortopedia aos tumores  
do aparelho locomotor é prioridade

Ortopedia e Traumatologia. Nesta sessão 
foram abordadas as ressecções pélvicas em 
sarcomas ósseos, na doença metastática e no 
caso particular da idade pediátrica. 

Como prioridade para 2022, o também 
ortopedista no Centro Hospitalar Universi-
tário Lisboa Norte/Hospital de Santa Maria 
define a “necessidade de aproximação desta 
área a toda comunidade ortopédica”. “Os sar-
comas e os tumores do aparelho locomotor são 
doenças raras e, como tal, é tendencialmente 
difícil que os internos de Ortopedia se inte-
ressem por esta área”, lamenta. Deste modo, 
Joaquim Soares do Brito vinca a importân-
cia de investir na formação, tendo por isso 
aconselhado a atual direção da SPOT sobre 
os conteúdos desta área que devem constar 
no Programa Nacional de Apoio ao Internato 
Complementar de Ortopedia. “Os ortopedistas 
devem saber reconhecer os sinais que reme-
tem para os tumores agressivos, ósseos ou de 
partes moles, bem como saber como orientar 
e fazer a referenciação desses doentes.” 

O coordenador da STAL adianta ainda que 
outro dos objetivos da secção passa por orga-
nizar um curso formativo destinado a internos 
de Ortopedia, “com um painel de formadores 
maioritariamente nacional, mas também com 
algumas referências a nível internacional” e 
uma componente prática em cadáver. O obje-
tivo inicial era realizar este curso nos primeiros 
meses de 2022, no entanto, a instabilidade 
decorrente da pandemia não o tornou possível 
e o plano é que tal venha a acontecer em outu-
bro, embora a data e o local ainda não estejam 
fechados”, afirma. Outro evento na calha é uma 
reunião conjunta com o congénere Espanhol, 
Grupo de Estudio de los Tumores del Aparato 
Locomotor (GRETAL), para “discussão de casos 
clínicos complexos”.  Pedro Bastos Reis

Destaque da entrevista com o 
Dr. Joaquim Soares do Brito sobre os 
planos da STAL para 2022

O Dr. Miguel Marta reflete sobre particularidades das fraturas de 
fragilidade além da osteoporose

Fraturas de fragilidade além da osteoporose

Oradores na mesa-redonda da Secção de Trauma no Congresso da SPOT 2021 
 (da esq. para a dta.): Drs. Carlos Pedrosa, Miguel Marta, Nuno Diogo e Prof. Jorge Mineiro

da memória da SPOT e que sirva para esse registo lançar as bases 
dos princípios de tratamento das fraturas de fragilidade”, remata. 

 Pedro Bastos Reis
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O Dr.Nuno Brito realça as prioridades 
formativas da SEPTP para 2022

Aposta na formação para jovens ortopedistas

Relativamente à atividade científica da 
Secção para o Estudo da Patologia do 
Tornozelo e Pé (SEPTP) em 2021, o seu 

coordenador, Dr. Nuno Brito,  evidencia a orga-
nização da mesa-redonda no 40.º Congresso 
da SPOT. Refletindo sobre o tema central da 
sessão, o ortopedista explica que “as fraturas 
do tornozelo são muito frequentes e, por isso, 
são também constantemente banalizadas”. 
Neste sentido, salienta a importância da 

SEPTP investe em trabalhos conjuntos 

Os Drs. Nuno Brito, Manuel Resende Sousa (moderadores), Anthony Sakellariou, Kris Buedts 
e o Prof. Nikolaos Gougoulias num momento da sessão da SEPTP no 40.º Congresso Nacional 
de Ortopedia e Traumatologia

“experiência na abor-
dagem destas fratu-
ras, porque o trauma 
é muito variado”.

A sessão contou com 
as  preleções do Prof. 
Nikolaos Gougoulias, 
do Dr. Kris Buedts e 
do Dr. Anthony Sake-
llariou, que incidiram 
sobre o diagnóstico, a 
decisão de tratamento 
e também a reabilita-
ção precoce. “No tra-
tamento, é importante, 
acima de tudo, evitar 
alguns conceitos mais 

antigos e sermos sempre a favor de uma os-
teossíntese mais estável para permitir uma 
reabilitação mais célere”, sintetiza o também 
ortopedista no Trofa Saúde Hospital de Vila 
Nova de Gaia e Matosinhos.

Para 2022, além das atividades ligadas 
à SPOT, o coordenador da SEPTP refere o 
planeamento de projetos conjuntos com a 
Sociedade Portuguesa de Medicina e Cirurgia 
do Pé. Além disso, Nuno Brito manifesta a 
intenção de organizar uma reunião científica 

dedicada à Radiologia, uma vez que "os orto-
pedistas devem ser capazes de olhar para as 
imagens da tomografia axial computorizada 
e da ressonância magnética e saber analisá-
-las”, não ficando dependentes do relatório. 
“O ortopedista que está atualizado e com-
pletamente dedicado ao pé e ao tornozelo 
vê muitas ressonâncias por dia e, se souber 
analisar corretamente essas imagens, tal 
será uma mais-valia, até porque assim poderá 
estabelecer uma relação mais próxima com 
o radiologista”, conclui o coordenador.

A SEPTP estará também envolvida na orga-
nização de uma mesa-redonda no Congresso 
Nacional da Sociedad Española de Cirurgía 
Ortopédica y Traumatología 2022, que terá 
lugar em Valência, no mês de setembro. 
O tema central será “Lesões da sindes-
mose”, que passam muitas vezes desperce-
bidas e com consequências devastadoras. 

 Pedro Bastos Reis

Depois de um ano de interregno, em 2021 
,a Comissão de Jovens Especialistas 
da Sociedade Portuguesa de Orto-

pedia e Traumatologia (JESPOT) voltou a 
atribuir a sua bolsa de formação, um marco 
importante destacado por todos os coorde-
nadores. O premiado, no valor de 2 500€, foi 
o Dr. Bruno Direito Santos. “A bolsa JESPOT é 
novamente uma realidade e pretende, acima 
de tudo, criar oportunidades e estímulos para 
que os jovens ortopedistas procurem investir 
na sua formação especializada em centros 
de referência, em prol de um ganho pessoal, 
mas também coletivo para os seus serviços 
e doentes”, sublinha o Dr. Marcos Carvalho, 
coordenador da zona centro da JESPOT.

Por sua vez, a Dr.ª Maria Miguel Carvalho, 
coordenadora da zona sul da JESPOT, des-
taca a criação de um novo protocolo de fe-
llowship para os recém-especialistas com a 
Unidade de Artroplastias do Membro Inferior 
do Hospital Particular do Algarve. Os está-
gios, remunerados mensalmente, têm uma 
duração de 3 a 12 meses, existindo parcerias 
com várias clínicas e centros de todo o país. 

“Os fellowships JESPOT são uma oportuni-
dade para quem terminou a especialidade e 
queira investir em formação complementar 
especializada, melhorando competências e 
conhecimentos em determina área”, explica 
Maria Miguel Carvalho.

Tanto a bolsa como os fellowships foram 
apresentados na mesa-redonda organizada 
pela comissão no 40.º Congresso da SPOT. 
Esta sessão contou também com a preleção 
do Dr. João Boavida sobre o impacto forma-
tivo da pandemia de COVID-19 na transição 
de interno para recém-especialista e com um 
balanço do Dr. André Faria Couto, coordena-
dor da zona norte da JESPOT, das atividades 
do último ano e das perspetivas para o futuro. 
“A JESPOT conseguiu concretizar todos os 
objetivos a que se propôs em 2021. A nossa 
prioridade continuará em representar os 
recém-especialistas de Ortopedia, consti-
tuindo um elo de ligação aos órgãos diretivos 
da SPOT, bem como desenvolver atividades 
que permitam a aquisição e a atualização de 
conhecimentos nas diferentes áreas de su-
bespecialização.”

No que diz respeito às atividades para 2022, 
André Faria Couto adianta que a JESPOT pre-
tende organizar “sessões clínicas e meetings 
em formato virtual, que proporcionem aos 
jovens especialistas um novo estímulo ao de-
senvolvimento científico”.  Pedro Bastos Reis

Os Drs. André Faria Couto, Marcos Carvalho, João Boavida e 
Maria Miguel Carvalho durante a mesa-redonda organizada 
pela JESPOT no 40.º Congresso da SPOT
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Mudar paradigmas na Ortopedia Geriátrica

Segundo o Dr. Carlos Evangelista, a Orto-
pedia Geriátrica “vai ser um dos grandes 
vetores de diferenciação da Ortopedia 

nacional”. Neste âmbito, o coordenador do 
Grupo de Estudo de Ortopedia Geriátrica 
(GEOGER) da SPOT defende a necessidade de 
“mudar mentalidades” nesta área, nomeada-

Intervenientes na mesa-redonda organizada pelo GEOGER 
no 40.º Congresso da SPOT (da esq. para a dta.): Drs. Carlos 
Evangelista, Gonçalo Viana, Rui Dias, André Soares Ferreira 
e Ana Teresa Rocha

mente na abordagem ao doente 
idoso. “O GEOGER pretende 
alertar para esta questão e 
chamar os ortopedistas mais 
novos a olhar para a Ortopedia 
Geriátrica como fundamental. 
Vamos ter doentes cada vez 
mais velhos, que, pelas suas 
particularidades, precisarão 
de uma atenção especial. É 
essencial que o cirurgião não 
seja alguém que simplesmente 
executa um ato ortopédico”, 
sublinha.

Para consagrar a Ortopedia Geriátrica como 
“a conexão da Ortopedia com toda a Medi-
cina”, Carlos Evangelista estabelece como 
meta para 2022 a realização do 7.º Congresso 
de Ortopedia Geriátrica, com apoio do GEO-
GER. Agendado para setembro, no Centro de 
Congressos do Estoril, este evento pretende 
“alertar a sociedade para o problema do en-
velhecimento e salientar a atenção que se 
deve ter a este respeito”. Depois de uma 6.ª 
edição, realizada em 2018, que contou 750 

inscrições, a expectativa do também coor-
denador da Unidade de Ortopedia Geriátrica 
do Hospital de Sant’Ana, na Parede, é superar 
estes números e chegar aos 1000 inscritos 
em 2022. O congresso, adianta Carlos Evan-
gelista, incidirá sobre os “avanços e possi-
bilidades para melhorar a qualidade de vida 
dos doentes”. 

 A atividade científica do GEOGER em 2021 
resumiu-se na organização de uma mesa-re-
donda no 40.º Congresso Nacional de Orto-
pedia e Traumatologia, na qual a discussão 
em torno das fraturas trocantéricas no idoso 
esteve em evidência. “As fraturas do colo do 
fémur são uma problemática muito grande 
em todos os hospitais, quer na forma como 
são tratadas, quer na forma como os doen-
tes são reintegrados na sociedade”, vinca o 
coordenador do GEOGER.  Pedro Bastos Reis

O Dr. Carlos Evangelista reflete sobre 
o futuro da Ortopedia Geriátrica 

O Prof. Ricardo Sousa desvenda os 
planos do GEI para a criação de uma 
plataforma multidisciplinar dedicada 
à abordagem das infeções em 
Ortopedia

Apesar de a atividade científica ter sido 
“muito condicionada pela pandemia de 
COVID-19”, 2021 foi, segundo o Prof. 

Ricardo Sousa, um ano de “refundação” para 
o Grupo de Estudo de Infeção (GEI) da SPOT. 
Desde logo, porque a chegada de Ricardo Sousa à 
coordenação do grupo coincidiu com a organiza-
ção da mesa-redonda para o 40.º Congresso Na-
cional de Ortopedia e Traumatologia, o que não 
acontecia desde 2018. Como temática principal 
para esta sessão, o GEI escolheu a “amostragem 
microbiológica para o diagnóstico de infeção 
em Ortopedia”. 

No painel de palestrantes, além dos Drs. 
Miguel Abreu e Ana Cláudia Santos, respetiva-
mente infeciologista e microbiologista clínica, 
participaram “dois convidados estrangeiros de 
renome”: o Prof. Martin McNally, ortopedista no 
Reino Unido, que falou sobre o diagnóstico de 
infeções relacionadas com fraturas; e o Prof. 

“Refundação” do GEI com futuro  
virado para a multidisciplinaridade

Omer Kasalak, radiologista nos Países Baixos, 
que abordou o papel da biópsia guiada por tomo-
grafia computadorizada em casos de suspeita 
de espondilodiscite.

Além da organização desta mesa-redonda 
“transversal às várias subespecialidades da 
Ortopedia”, Ricardo Sousa destaca o patrocí-
nio científico dado pelo GEI ao Curso Prático de 
Atualização em Infeção Ortopédica, organizado 

pelo Grupo de Infeção Osteoarticular do Porto, 
nos dias 28 e 29 de outubro. O curso dividiu-se em 
quatro módulos – fraturas expostas; definição 
e diagnóstico de infeção relacionada com fratu-
ras; regras para o seu correto tratamento e, por 
fim, abordagem de defeitos ósseos infetados. 
Como tem vindo a ser hábito nestas formações, 
a principal tónica foi a interação entre os parti-
cipantes e os palestrantes em pequenos grupos 
de discussão de casos clínicos ilustrativos. 

 Em 2022, o GEI pretende dar continuidade 
à dinamização científica iniciada no ano ante-
rior. Nesse sentido, um dos objetivos passa pela 
criação de uma “plataforma multidisciplinar” em 
sinergia não só com a SPOT, mas também com a 
Sociedade Portuguesa de Doenças Infecciosas e 
Microbiologia Clínica. “Pretendemos reunir não 
só os ortopedistas que tenham interesse nesta 
área da infeção, mas também especialistas de 
outras áreas em Portugal que convergem para 
o tratamento deste tipo de patologia”, realça o 
também ortopedista no Centro Hospitalar Uni-
versitário do Porto/Hospital de Santo António. 
Ao que acrescenta: “O GEI vai metamorfosear-
-se numa plataforma multidisciplinar, porque é 
assim que deve ser feito o tratamento destas 
patologias em Ortopedia.”  Pedro Bastos Reis

Obrigado a todos os 
profissionais de saúde
Pela vossa coragem, dedicação e compromisso
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Destaques em vídeo das entrevistas  
aos coordenadores da CISPOT 

Fazendo um balanço do mandato na coordena-
ção da Comissão de Internos da Sociedade 
Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia 

(CISPOT), que terminou no passado mês de março, 
o Dr. Duarte Sousa afirma que “a CISPOT está muito 
orgulhosa do último ano, tendo cumprido o cerne 
das atividades a que se comprometeu”. Uma das ini-
ciativas foi o primeiro curso inOrtopedia, destinado 
aos internos que estão a iniciar a especialidade,  
que decorreu num formato híbrido entre os dias 
24 e 29 de janeiro. “O nosso objetivo foi fornecer 
aos novos colegas capacidades e técnicas básicas 
que vão realizar ao longo do internato”, refere o 
ex-coordenador da zona norte da CISPOT. 

Na componente teórica, em formato online, 
procurou-se esclarecer os “fundamentos primor-
diais para a prática clínica da Ortopedia”. Também 
foram abordados a organização dos Serviços e o 
modo de funcionamento das instituições, nomea-
damente da SPOT e do Colégio da Especialidade 
de Ortopedia da Ordem dos Médicos. “Alguns 
dos temas eram transversais a outras especiali-
dades e pudemos contar com a colaboração, por 
exemplo, de representantes da Anestesiologia, 
da Imuno-Hemoterapia e da Radiologia”, afirma 
Duarte Sousa. A componente prática, já em for-
mato presencial, consistiu no treino de técnicas 
de suturas simples, aplicação de gesso, prática 
em simuladores de artroscopia e osteossíntese 
com cavilhas, placas e parafusos.

Por outro lado, o Dr. André Vinha, ex-coordena-
dor da zona centro, destaca a criação do podcast 

Formadores e formandos do curso inOrtopedia, com os Drs. Gonçalo Vaz Pinto, André Vinha, Duarte Sousa e o Prof. João Gamelas ao centro – da esq. para a dta.

     NOVOS COORDENADORES DA CISPOT

“Osso Duro de Roer”, de periodicidade mensal, 
com o intuito de “criar um mecanismo diferente 
para partilha de conhecimentos entre colegas de 
Ortopedia”. Com temáticas definidas em colabora-
ção com as várias secções da SPOT e sociedades 
afiliadas, foram divulgados, até ao momento, sete 
de nove episódios, sendo o moderador de cada 
episódio o responsável da secção correspondente 
ao tema e com convidados por ele escolhidos. 

Durante o 40.º Congresso Nacional da SPOT, 
na mesa-redonda organizada pela CISPOT, André 
Vinha mostrou o relatório de atividades de 2021- 
-2022, o Prof. João Gamelas apresentou o seu livro 
Joelho Degenerativo: da Artrose à Artroplastia, o 
Dr. José Montes abordou as dúvidas e questões 
sobre o regulamento do internato médico e o 

Dr. Gonçalo Vaz Pinto, ex-coordenador da zona 
sul, apresentou um caso clínico em linha com o que 
é apresentado no exame final da especialidade. 
O ortopedista salienta as últimas atualizações 
deste exame, referindo que, “antigamente, a his-
tória clínica era algo exaustiva e extensa, mas essa 
prática começou a cair em desuso”. Ao que conclui: 
“Os casos clínicos não são casos fechados, já com 
respostas certas ou erradas, mas sim tendencial-
mente abertos a discussão.”  Pedro Bastos Reis

Dr. Filipe Castelo 
Zona Centro (Centro Hospitalar 

Universitário Cova da Beira)

Dr. João Luís Silva
Zona Sul (Centro Hospitalar  

de Lisboa Ocidental)

Dr. Pedro Balau 
Zona Norte (Centro Hospitalar  

de Entre o Douro e Vouga)

DR

DR

DR DR

Aproximar os internos de Ortopedia

PUB.

Obrigado a todos os 
profissionais de saúde
Pela vossa coragem, dedicação e compromisso
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