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Jornal da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia

«Equilíbrio entre              
progresso científico 

e balanço orçamental» 
é prioridade para a SPOT 

q Prof. Norberto 
CaNha em Perfil 
Pedimos ao Prof. Norberto Canha 
para recuar no tempo e recordar 
o biénio 1985-1986, em que foi 
presidente da SPOT, e 82 anos de 
uma vida que marcou a diferença 
na Ortopedia nacional • Pág. 18

q ortoPedia sem 
froNteiras 
O Prof. Sérgio Franco, presidente de 
Honra do XXXI Congresso da SPOT 
e da Sociedade dos Ortopedistas de 
Língua Portuguesa (SOLP), reflecte 
sobre as relações entre estes países 
ao nível da Ortopedia • Pág. 8 

q «Vulto» Na Cirurgia da 
aNCa em eNtreVista 
O Dr. Miguel Cabanela, ortopedista espanhol que 
trabalha nos Estados Unidos, na Mayo Clinic, é 
um dos convidados do próximo Congresso. Em 
entrevista, tece algumas considerações sobre a 
cirurgia da anca – área em que se tem distinguido 
internacionalmente • Pág. 9

Em entrevista, os elementos que compõem a actual Direcção da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia (SPOT), 
que tomou posse em Março, comunicam os seus principais projectos. «Patrocinar as actividades dos associados da SPOT e dos 

organismos que a integram», «actualizar a estrutura interior», «facilitar as relações interprofissionais dentro e fora da Sociedade» 
e «conseguir um equilíbrio entre o desenvolvimento científico e o balanço orçamental» estão entre as prioridades.  

 Págs. 10 e 11 
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ORTONOTÍCIAS
4 destaques do 48.º 
Congresso da seCot e do 
3.º Congresso da solP. 
balanço do Curso da aospine 
decorrido em Portugal

5 o dr. manuel Cassiano Neves 
será presidente da efort no 
biénio 2014/2015

NOVIDADES SPOT
6 rescaldo do último ciclo 
de estudos do Programa 
Nacional de apoio ao internato 
Complementar de ortopedia 

7 Comissão de internos da sPot 
aposta na divulgação online

PONTOS DE VISTA  
8 entrevista ao Presidente de 
honra do XXXi Congresso da 
sPot, Prof. sérgio franco

9 o dr. miguel Cabanela, uma 
das grandes figuras mundiais na 
cirurgia da anca, em entrevista

TEMA DE CAPA
10 os desafios, as 
prioridades e os projectos 
da actual direcção da 
sociedade Portuguesa de 
ortopedia e traumatologia 
foram elencados pelos seus 
membros numa entrevista 
conjunta ao sPot informa 

A SPOT e a crise
Foi a 12 de Março deste 
ano que ocorreu, formal-
mente, a tomada de pos-
se dos elementos dos 
corpos sociais da nossa 
Sociedade e de todas as 
suas Secções para o ano 
de 2011. No entanto, já 
há muito que se vinha 
produzindo trabalho, em 
reuniões de âmbito re-
duzido ou alargado, com 
o objectivo de pensar, 

preparar, convidar, colocar cenários e tomar decisões, para 
que nada fosse resolvido de forma ligeira ou precipitada.

Já sabíamos o cenário de crise e de recessão económica 
e financeira que iríamos enfrentar (veio oficializá-lo a chega-
da, há muito expectável e, infelizmente, necessária, do Fundo 
Monetário Internacional…) e já prevíamos as saídas de pal-
co de importantes partners, a diminuição do envolvimento 
de colaboradores frequentes da Sociedade e as restrições 
de compliance da indústria – tão devastadoras como, por 
vezes, nefastas à programação e calendarização da nossa 
actividade científica…

Por isso, o que fizemos foi pensar mais e melhor para ultra-
passar os obstáculos, mudar conceitos ou figurinos, mas de 
modo a que nada de importante ou de objecto estatutário da 
nossa SPOT pudesse cair por terra. Para esta Direcção, o de-
safio é claramente trabalhar muito e de forma muito coesa. 
A partilha rápida de problemas e a forma aberta de debate, 
avaliação e consensos é, seguramente, a chave da eficácia.

A nós, corpos dirigentes, cabe-nos trabalhar mais e melhor, 
zelando pelas alternativas à diminuição do revenue da Socie-
dade, pelo rigor espartano nos gastos e pela execução orça-
mental do nosso mandato, mantendo o objectivo científico 
estatutário de nível elevado, de que tanto nos orgulhamos.

A vós, sócios da SPOT, cabe-vos cumprir com rigor a vossa 
parte, pagando quotas atrasadas (se as houver) e as deste 
ano, desde já, de forma voluntária, e contribuindo com o vos-
so empenho intelectual, quer nas tarefas preparatórias para 
o nosso grande encontro anual, quer com a vossa participa-
ção e presença sempre amiga e importante… Só assim, com 
o empenho de todos, poderemos ultrapassar esta crise!

Gonçalo Moraes Sarmento
Secretário-geral da SPOT
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Parque das Nações • 1990 - 024 lisboa 
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Colaboração: andré roque • Fotografia: luciano reis
Paginação: filipe Chambel
Marketing e Publicidade: 
margarida fonseca (mfonseca@esferadasideias.pt)

Sociedade Portuguesa  
de Ortopedia e Traumatologia

Ficha Técnica

SumáriO/EdiTOrial

ORTOEVENTOS
12 destaques do XXXi 
Congresso Nacional de 
ortopedia e traumatologia

13 sucesso dos Cursos 
internacionais de 
reconstrução osteo-articular 
(reCoa) faz pensar na 
repetição das formações já a 
partir de 2012 

14 opinião do Prof. José 
Casanova sobre o 2.º Curso 
de tumores do aparelho 
locomotor

15 balanço do Congresso 
Nacional do Pé e tornozelo 
2011

16 Cobertura das Jornadas de 
ortopedia do hospital de são 
João e das 6.as Jornadas do 
ombro e Cotovelo

17 um olhar sobre as i 
Jornadas de ortopedia do 
hospital Cuf descobertas 

OSSOS DE VIDA 
18 Perfil do Prof. Norberto 
Canha, presidente da sPot no 
biénio 1985-1986

AGENDA
19 eventos da ortopedia 
nacional e internacional

Actualmente, as moradas e contactos de 20 sócios que constam na base 
de dados da SPOT estão incorrectos. Por isso, se conhece os seguintes 
ortopedistas, informe-os desta situação, para que entrem em contacto 
com o secretariado da Sociedade:

- antónio farinha de Noronha e andrade;
- antónio manuel dias do Coito elias;
- artur manuel ribeiro da Costa Neto;
- Carlos antónio Pinto ribeiro Cruz;
- eurico Pedro ferreira de almeida lopes da silva;
- frederico José antunes raposo;
- Joaquim afonso da silva;
- João antónio mendes Correia;
- Jorge manuel Constantino Periquito;
- Jorge manuel santos da Costa reis;
- José manuel gonçalves Pinheiro;
- José maria figueiredo rodrigues;
- luís Paulo ribeiro santos morgado;
- manuel ferreira seixas;
- margarida maria marcos de macedo serra;
- maria teresa trindade dos santos;
- mário de oliveira da Cruz Conceição;
- Nuno emanuel faria lajas Pereira;
- rui augusto ramalho Cardoso;
- sebastião José de assunção borges.

AjuDE A SPOT A ENCONTRAR «SóCIOS PERDIDOS»!
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DESTAquES 
DO 48.º 

CONGRESSO 
DA SECOT

O 48.º Congresso da Sociedade Espa-
nhola de Ortopedia e Traumatologia 
(SECOT) realiza-se de 28 a 30 de Se-
tembro, em Oviedo, Espanha. Os prin-
cipais temas serão apresentados em 
quatro mesas-redondas: «Artroplastia 
do Ombro – Quando? Como? Porquê?»; 
«Controlo de danos num politraumati-
zado»; «Terapia celular»; e «Formação 
na especialidade de cirurgia ortopédica 
e traumática no mundo». 

Este Congresso pretende dar conti-
nuidade à aposta na formação conti-
nuada e especializada que se iniciou 
em Barcelona, em 2009, como refere 
José Altónaga, presidente da SECOT, 
na mensagem de boas-vindas publi-
cada no site dedicado ao Congresso 
(www.secot2011.com). Como tal, terão 
lugar 24 cursos de formação médica 
continuada, entre os quais um organiza-
do pela Associação Argentina de Orto-
pedia e Traumatologia e outro pela As-
sociação Alemã de Cirurgia Ortopédica.

OrTOnOTíciaS

O 3.º Congresso da Sociedade dos Ortopedistas 
de Língua Portuguesa (SOLP) tem lugar de 7 a 9 
de Julho, no Rio de Janeiro, Brasil. Integradas no 

programa científico do 25.º ORTRA Internacional 2011, as 
sessões do Congresso da SOLP estão divididas em seis 
momentos ou blocos que decorrem no primeiro dia à 
tarde e durante todo o segundo dia deste evento interna-
cional. A sessão de abertura tem início marcado para as 
14h00 do dia 7 de Julho e é presidida pelo Dr. Jorge Sea-
bra e pelo Prof. Sérgio Franco, presidentes da assembleia-
-geral e da direcção da SOLP, respectivamente.

O primeiro assunto a abordar é o «trauma da pélvis 
e anca». Segue-se o tema «cirurgia artroplástica e con-
servadora em patologia da anca e do joelho», com duas 
conferências. A primeira, sobre «Cirurgia de ambulatório 
– razões para o seu sucesso», está a cargo dos Drs. Rui 
Dias, Maria Bela, João Oliveira e do Prof. Fernando Fonse-
ca, dos Hospitais da Universidade de Coimbra. A segunda 
– «Qual o lugar das próteses nas fracturas proximais do 
úmero» – é proferida pelo Prof. Jacinto Monteiro, do Hos-
pital de Santa Maria/Centro Hospitalar de Lisboa Norte. 
Os trabalhos do primeiro dia encerram com um painel de 
discussão de casos clínicos. 

O segundo dia, 8 de Julho, é dedicado à Ortopedia 
Infantil, à patologia da coluna vertebral e ao membro su-
perior. No espaço dedicado à Ortopedia Infantil, são privi-
legiados assuntos como o pé boto equino varo congénito, 
havendo lugar inclusive para um workshop sobre pé boto 
com demonstração prática; o tratamento cirúrgico das 
fracturas do terço distal do úmero; estando também pre-

visto um balanço sobre a experiência da SOLP nos Países 
Africanos de Língua Oficial Portuguesa.

Em relação à patologia da coluna vertebral, «Escoliose 
idiopática do adolescente: correcção por via posterior úni-
ca», «Discectomia cervical e artrodese interssomática com 
caixas em Peek. Comparação enxerto autólogo versus 
matriz óssea desmineralizada» e «Espondilodiscite L2-L3 
em criança de 14 meses» são os assuntos em destaque. 

Antes da assembleia-geral da SOLP, que tem lugar às 
17h00 e encerra o programa deste 3.º Congresso, fala- 
-se sobre membro superior. Os assuntos abordados são: 
«Fracturas na osteoporose – velho problema, novas so-
luções», «Fracturas do olecraneo. Revisão da casuística», 
«Fractura da cabeça do rádio – lesão simples ou comple-
xa» e «Transplantes ósseos livres vascularizados na re-
construção do membro superior».  

3.º Congresso da SOLP   
no Rio de janeiro

Nos dias 29 e 30 do passado mês de Abril, a ci-
dade de Batalha acolheu o AOSpine Principles 
Course Fractures of the Vertebral Spine, um 

curso básico dirigido a internos e jovens especialistas 
de Ortopedia e Neurocirurgia, enquadrado no progra-
ma europeu de formação da AOSpine Internacional. 

Organizado pelos Drs. Nuno Neves e Álvaro Lima 
(respectivamente, ortopedista e neurocirurgião), 
o Curso incluiu palestras, discussões de casos e 
workshops, abordando conceitos actuais em trauma-
tologia da coluna vertebral, como a gestão adequada 
dos doentes com traumatismo vertebro-medular e a 
utilização da imagem no diagnóstico, classificação e 
tratamento de fracturas. 

Na perspectiva do Prof. José Guimarães Consciên-
cia, European Educational Advisor da AOSpine, este 
Curso teve «a qualidade habitual da AOSpine» e foi, 
de facto, um sucesso». «Foi organizado com muita 
competência, estimulando uma desejável interactivi-

dade entre os participantes e a faculty, no respeito dos 
princípios educacionais defendidos pela organização», 
afirma este responsável. 

De referir que da agenda de formações patrocinadas 
pela AOSpine se destacam, durante o próximo mês de 
Setembro, os seguintes eventos: 
- Dias 5 e 6, na Áustria: AOSpine Advances  
  Course – Anterior Spine Surgery and Approaches;
- Dias 16 e 17, em França: AOSpine Live Tissue  
 Training – The Prevention and Management of  
 Complications in Spine Access Surgery;
- Dias 28 e 29, no Reino Unido: AOSpine Advan- 
 ces Symposium – Trauma and Tumor Recons- 
 truction of the Spine; 
- Dias 28 a 30, em França: AOSpine Cours  
 de Base – Voie d'abord et techniques   
 d'ostéosynthèse pour jeunes chirurgiens.
Para mais informações, consulte o site 
www.aospine.org. 

Portugal acolheu curso da AOSpine Internacional
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Cassiano 
Neves será 
presidente 
da EFORT

O 12.º Congresso da European Federation 
of National Associations of Orthopaedics 
and Traumatology (EFORT), decorrido no 

início de Junho passado, em Copenhaga, deu vá-
rios motivos de satisfação para a Ortopedia na-
cional: o Dr. Manuel Cassiano Neves, secretário-
-geral da EFORT, foi eleito vice-presidente desta 
Federação para o mandato de 2012/2013, levan-
do à nomeação automática para a presidência 
nos dois anos seguintes. 

Outro motivo de orgulho para a Ortopedia lusa 
foi o facto de, nesse Congresso de amplitude in-
ternacional – que contou com quase sete mil par-
ticipantes –, Portugal ter sido «o sétimo país em 
termos de resumos enviados, com 108 trabalhos 

apresentados», congratula-se Cassiano Neves. 
«Ao longo dos anos, a participação portuguesa 
tem vindo a aumentar de forma gradual, o que de-
monstra o interesse dos ortopedistas nacionais por 
esta reunião», nota. Aliás, o Congresso da EFORT 
tem sido «reconhecido como um espaço europeu 
de discussão e procurado por um grande número 
de cirurgiões para as suas apresentações». 

Cassiano Neves faz, assim, um balanço «extra-
ordinariamente positivo» do encontro: «A qua-
lidade científica, o número de participantes e o 
espaço de exibição demonstram que o Congresso 
Anual da EFORT começa a ser uma alternativa vá-
lida à reunião da Academia Americana de Orto-
pedia», conclui o seu actual secretário-geral. 
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Para doentes submetidos a 
artroplastia da anca ou joelho

FDA APROVOu 
RIVAROxAbANO NA 

PREVENçãO 
DA TROMbOSE VENOSA 

PROFuNDA

A Food and Drug Administration (FDA) anunciou, 
no dia 1 do corrente mês de Julho, a aprova-

ção do rivaroxabano para prevenção da trombose 
venosa profunda em doentes adultos submetidos a 
artroplastia electiva da anca ou do joelho. Este fár-
maco torna-se, assim, no único anticoagulante oral 
aprovado para essa indicação nos EUA. 

Segundo o Dr. Louis M. Kwong, professor de ci-
rurgia ortopédica na Universidade da Califórnia, o 
rivaroxabano «apresenta um benefício clínico com-
provado sobre a opção actualmente mais utilizada 
na prevenção do tromboembolismo venoso, que é 
potencialmente fatal, e a utilização de um compri-
mido uma vez ao dia pode desempenhar um papel 
fundamental na simplificação da prática clínica».

De referir que a trombose venosa profunda está 
entre as principais causas de re-hospitalização de 
doentes submetidos a artroplastias. A prevenção 
dessa ocorrência com rivaroxabano foi aprovada na 
dose de um comprimido de 10 mg, uma vez ao dia, 
durante 35 dias após artroplastia da anca e durante 
12 dias após artroplastia do joelho. 

De acordo com os dados de fase III dos estudos 
RECORD, o rivaroxabano tem um rápido início de 
acção, com uma relação dose-resposta previsível 
e uma elevada biodisponibilidade. Além disso, não 
necessita de monitorização da coagulação e tem 
um limitado potencial de interacções medicamen-
tosas e alimentares.
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nOvidadES SPOT

Decorreu a 21 de Maio, no Hospital de Santa Maria, 
em Lisboa, a última sessão do Programa Nacional 
de Apoio ao Internato Complementar de Ortope-

dia (PNAICO) 2010/2011. Dedicada aos temas «Estatísti-
ca Médica e Epidemiologia» e «Anestesias e bloqueios lo-
corregionais» (este desenvolvido em workshop), a sessão 
foi ministrada, respectivamente, pelos Drs. Paulo Nicola, 
investigador clínico, e Alexandra Resende, anestesista. 

«Foi uma sessão muito frutífera que abordou ma-
térias sobre as quais os internos têm menos conhe-
cimentos, como saber o que é uma significância es-
tatística, o que é o que é um coorte, como se faz a 
leitura de uma publicação científica…. Por outro lado, 
as técnicas regionais anestésicas têm cada vez maior 
importância, até porque as cirurgias de ambulatório 
estão a ser cada vez mais executadas e o ortopedista 
tem de estar preparado», afirma o Prof. Jacinto Mon-
teiro, responsável pela organização desta sessão.

No entanto, o também director do Serviço de Orto-
pedia do Hospital de Santa Maria frisa: «É lamentável 
que apenas tenham estado presentes 11 internos, e a 
grande maioria do Norte do País, tendo a sessão decor-
rido em Lisboa. A assistência realmente pecou por ser 
muito reduzida em relação às expectativas. Investe-se 
nestas formações, que são importantes para os inter-
nos, e eles não aparecem…»

Por isso, Jacinto Monteiro conclui: «O PNAICO não 
pode entrar num clima de voluntarismo. Na minha óp-
tica, deve-se unir esforços no sentido de sensibilizar os 
responsáveis para a importância deste programa. Os 
Serviços devem incentivar à sua frequência e o Colégio 
de Ortopedia deverá definir créditos para que o PNAICO 
seja tido em conta na avaliação do interno.» Além disso, 

«é importante continuar a sensibilizar – como, de resto, 
tem sido feito – os poderes decisórios para tornar este 
Programa altamente recomendável e até obrigatório 
para a formação complementar do interno». 

«é PRECISO INCENTIVAR OS INTERNOS»

O Prof. Jorge Mineiro, presidente da Comissão de En-
sino da SPOT – a entidade que, em colaboração com a 
Comissão de Ensino do Colégio de Ortopedia da Ordem 
dos Médicos, esteve na génese do PNAICO e se tem 
responsabilizado pela sua execução – informa que «só 
cerca de metade dos internos frequenta com regulari-
dade as formações do PNAICO». «É muito complicado 
recrutar pessoas (este Programa é feito à custa da boa 
vontade dos sócios da SPOT) e investir tempo para, de-
pois, aparecer metade ou um terço dos internos de que 
estávamos à espera. Não estamos, de facto, a tirar todo 
o partido deste Programa que foi concebido para colma-
tar necessidades formativas», desabafa o responsável. 

Certo da «premência de tornar o PNAICO de fre-
quência obrigatória», Jorge Mineiro afirma: «Esta-
mos, desde há algum tempo, em negociações com 
o Ministério da Saúde para esse efeito, mas as res-
postas têm tardado…» Enquanto não ocorre o re-
conhecimento formal do interesse deste Programa, o 
presidente da Comissão de Ensino da SPOT deixa o 
seguinte apelo aos Serviços de Ortopedia: «Pedimos 
que não escalem os internos nos fins-de-semana de 
formação e que os incentivem a assistir às sessões». 
Aos internos, deixa a reflexão: «Mais cedo ou mais 
tarde, o exame europeu de Ortopedia vai ser uma 
realidade também em Portugal e todos os nossos in-
ternos têm de estar preparados.» 

«Reduzida assistência» a formações 
do PNAICO confirma necessidade da 

frequência obrigatória

a «reduzida assistência» à última sessão do Programa nacional de apoio ao internato 
complementar de Ortopedia (PnaicO) – decorrida em maio passado –, bem como à 

generalidade do ciclo de estudos 2010/2011, reforça a necessidade de continuar a sensibilizar 
os poderes decisórios para que invistam na frequência obrigatória às formações do PnaicO. 

Texto de Ana João Fernandes

TEMAS DESENVOLVIDOS 
NO CICLO 2010-2011 DO 

PNAICO…

…de Ciências básicas: 
- Anatomia cirúrgica 
- Tecido ósseo e cartilagíneo
- Mineralização e metabolismo fosfo-cálcio
- Reparação dos tecidos
- Descolamento e desgaste de implantes   
 em Ortopedia
- Biomecânica do aparelho locomotor
- Genética e terapia biológica do sistema   
 musculoesquelético
- Investigação científica 
- Infecção em Ortopedia
- Estatística médica 
- Ética e responsabilidade médico-legal   
 do ortopedista

…em workshops: 
- Imobilizações (provisórias, gessadas, etc.)
- Tracção craniana/esquelética
- Sutura de tendão/nervo 
- Próteses e ortóteses 
- Princípios e técnicas de fixação 
- Artigo científico e comunicação oral
- Curso básico de artroscopia 
- Anestesias e bloqueios locorregionais 
- Reabilitação do aparelho locomotor   
 em Medicina Desportiva

a dr.ª alexandra resende, anes-
tesista, ministrou a formação 

sobre anestesias e bloqueios lo-
corregionais, no dia 21 de maio, 

no hospital de santa maria



7SPOT inForma
Julho ‘11

No passado mês de Maio, a CISPOT entregou à 
Direcção da SPOT uma proposta para a cria-
ção de um subdomínio no site da Sociedade. O 

objectivo é divulgar mais e melhor as actividades dos 
internos de Ortopedia e Traumatologia, «num espaço 
mais intuitivo e dinâmico», explica Nuno Lança, interno 
do 4.º ano do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do 
Hospital do Barreiro, em representação da CISPOT.

Em traços gerais, a proposta consiste «na colocação 
de um acesso ao subdomínio dos internos no menu 
principal do site da SPOT», afirma o interno. Depois, 
«é importante criar um espaço dedicado à história da 
Comissão, partilhar informações gerais sobre o inter-
nato de Ortopedia, elaborar uma breve descrição geral 
dos Serviços com internos em formação, criar uma área 
de sugestões bibliográficas e uma agenda de eventos 
nacionais e internacionais direccionados para os inter-
nos», descreve Nuno Lança.

«O acesso online a uma publicação científica, se 
possível à Revista Portuguesa de Ortopedia e Trauma-

tologia e a uma revista internacional de referência, a 
criação de um fórum de discussão periódica e a inclu-
são do Guia do Interno, que tem sido disponibilizado 
em papel, e links para sites com interesse para os inter-
nos» são outros conteúdos que constam na proposta 
entregue à Direcção da SPOT. 

As preocupações da CISPOT passam também, de 
acordo com Nuno Lança, pela «uniformização do cur-
rículo final do internato, para que, num futuro próxi-
mo, seja possível, à semelhança do que existe noutros 
países, criar um currículo em formato online». Para a  
CISPOT, «o ideal seria o currículo funcionar numa base 
de dados, onde fosse possível ir actualizando a informa-
ção e, quando necessário, imprimir um relatório». 

Sobre a actividade da CISPOT, Nuno Lança destaca 
ainda a Sessão Magna dos Internos, no próximo dia 19 
de Outubro, que, pela primeira vez este ano, faz parte do 
programa científico do Congresso Nacional de Ortope-
dia e Traumatologia. «Será uma sessão com novidades, 
mais dinâmica e que contará com a intervenção de um 

recém-especialista que nos vai transmitir o seu testemu-
nho e dar sugestões», adianta o interno. No mesmo dia, 
decorre o 2.º Jantar de Internos de Ortopedia, «para o 
qual estão convidados todos os internos presentes no 
Congresso», apela Nuno Lança.  

Comissão de Internos aposta na divulgação online
a comissão de internos da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia (ciSPOT) 

tem seis anos e é uma das mais antigas e activas da Europa. Tendo como prioridade dinamizar 
as suas actividades e proporcionar uma maior proximidade entre os internos de Ortopedia do 
País, a partilha de informação através da página da SPOT é uma das propostas da comissão 

para alcançar estes objectivos.
Texto de Vanessa Pais

PRéMIO PROF. JORgE MINEIRO 
distingue o melhor (ou melhores, em condições de ex-aequo) trabalho de investigação de autor ou autores portugueses na área da Ortopedia e Trau-
matologia. Valor: 3 750 euros. Podem ser atribuídas menções honrosas, no valor de 500 euros, se o júri considerar que a qualidade dos trabalhos 
apresentados assim o justifica. Os trabalhos vencedores são publicados na revista Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia (rPOT). regulamento 
disponível no 1.º anúncio do XXXi congresso nacional de Ortopedia e Traumatologia e no site da SPOT (www.spot.pt).

ESTÁgIOS DE FORMAçãO SPOT/BIAL PARA JOVENS ESPECIALISTAS
concedidos pela SPOT com o patrocínio dos laboratórios Bial, os quatro estágios para jovens especialistas destinam-se ao aperfeiçoamento de 
técnicas específicas ou investigação, em instituições estrangeiras, em várias áreas da Ortopedia. Duração: um mês. Valor: 4 500 euros por bolsa. 
regulamento disponível no site da SPOT.

BOLSAS DE ESTUDO SPOT PARA INTERNOS
Bolsas destinadas à aprendizagem de uma técnica específica ou à investigação, em instituição nacional ou estrangeira à escolha do candidato.           
Destinatários: internos do 5.º e 6.º anos de Ortopedia e Traumatologia ou especialistas do 1.º ano, sócios da SPOT em pleno uso dos seus direitos.            
Duração: entre um a quatro meses. Valor: 500 euros por vencedor, por mês. regulamento disponível no site da SPOT.

CANDIDATuRAS A PRéMIOS E bOLSAS ATé 30 DE SETEMbRO

PuB

 NOTA: Os prémios, estágios e bolsas são atribuídos durante o XXXi congresso nacional de Ortopedia e Traumatologia e entregues aos vencedores numa cerimónia 
oficial a decorrer no Jantar do congresso, dia 20 do próximo mês de Outubro.



POnTOS dE viSTa

Prof. José Sérgio Franco
Presidente de Honra do XXXI Congresso Nacional de Ortopedia e Traumatologia

Que significado atribui a este convite para Presidente de 
Honra do XXXI Congresso da Sociedade Portuguesa de 
Ortopedia e Traumatologia (SPOT)?
Considero, com emoção, que esta é a maior homenagem 
internacional que recebi. Estou muito feliz e, ao mesmo 
tempo, sinto uma enorme responsabilidade. Agradeço de 
coração a honra da escolha e farei o possível para estar à 
altura de tamanha comenda.

Como é que vê as relações entre a Sociedade Brasileira 
de Ortopedia (SBOT) e a SPOT?
A ligação entre as duas sociedades acabou por aproxi-
mar também os especialistas. A crescente publicação 
de trabalhos portugueses nas revistas ortopédicas 
brasileiras, e vice-versa, é um exemplo disso. Por outro 
lado, a convivência tem mostrado que temos fortalezas 
e dificuldades similares e que nós, brasileiros, podemos 
aproveitar muito a experiência da Ortopedia portuguesa 
e deleitar-nos com o carinho da recepção e cultura por-
tuguesas. Quanto maior for o intercâmbio, mais fortes 
serão as relações entre os especialistas e as sociedades 
de Portugal e do Brasil. 

A Sociedade dos Ortopedistas de Língua Portuguesa 
(SOLP), que actualmente preside, tem também con-
tribuído para esse intercâmbio. Que acções têm sido 
desenvolvidas?
A política da SOLP tem procurado sempre um equilíbrio 
nas acções. Para além da educação continuada, tem-se 
focado em questões como a prevenção de acidentes, a 
defesa profissional, a formação de médicos especialistas 
de excelente nível e a necessidade de aprovação no Bo-
ard da European Federation of National Associations of 
Orthopaedics and Traumatology.

Este ano, pela primeira vez, o Presidente de 
Honra do congresso nacional de Ortopedia 

e Traumatologia é brasileiro. Em entrevista, 
o Prof. José Sérgio Franco, que também 
é o actual presidente da Sociedade dos 

Ortopedistas de língua Portuguesa (SOlP), 
disse-nos o que pensa sobre as relações 
entre estes países ao nível da Ortopedia.

Texto de Vanessa Pais

Como é que os países-membros da SOLP se têm apoiado 
mutuamente, apesar da actual conjuntura económica?
A SOLP é uma federação de países preocupados em aju-
dar-se mutuamente em todos os sentidos. No Brasil, con-
seguimos grandes doações de livros, CD’s e DVD’s de Or-
topedia, que foram entregues a médicos de Cabo Verde 
e Moçambique. Para Angola seguem, até ao final deste 
ano, dezenas de livros, que serão entregues pessoalmen-
te por uma ortopedista que está actualmente a estagiar 
na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A SBOT e a 
SPOT têm disponibilizado, nos seus sites, revistas, jornais 
e aulas para internos e especialistas de todos os países 
lusófonos. Acredito que, devido à distância, o meio mais 
eficiente de educação continuada seja a Internet.

No entanto, apesar da distância, têm movido esforços 
para realizar um Congresso da SOLP por ano. Qual a im-
portância que este evento assume?
O Congresso da SOLP, que vai na 3.ª edição, é um mo-
mento mágico, porque reúne as pessoas cara a cara, algo 
que a Internet nunca vai substituir. Este ano, o Congresso 
da SOLP decorre em conjunto com o XXV Congresso In-
ternacional de Actualização em Ortopedia e Traumatolo-
gia, no Rio de Janeiro, de 7 a 9 deste mês de Julho. 

Que desafios enfrenta a Ortopedia brasileira?
Estamos a viver uma situação mundial de possibilidade 
de nova crise económica e, segundo vários jornais de eco-
nomia, a América Latina tem grandes hipóteses de ser 
fortemente atingida. As novas leis de compliance enfra-
queceram muito as pompas dos congressos e os patro-
cínios. No Brasil, o novo Governo fez um corte profundo 
nas verbas para 2011, pelo que muitos projectos estão a 
ser reavaliados. 

Qual a sua opinião sobre a Ortopedia portuguesa?
Há vários anos que participo nos Congressos da SPOT e 
troco conhecimentos e experiências com os ortopedistas 
portugueses. Tenho visto não só que o nível da Ortopedia 
em Portugal é excelente, como também que as discus-
sões estão cada vez mais maduras. 

• Presidente-eleito               
 da Sociedade Latino-  
 -Americana de Ortopedia e  
 Traumatologia; 
• Presidente da Sociedade  
 dos Ortopedistas de Língua  
 Portuguesa no biénio   
 2010-2011;
• Presidente da Sociedade  
 Brasileira de Ortopedia e  
 Traumatologia no ano de  
 2003;
• Presidente da Sociedade   
 Brasileira de Cirurgia de   
 Ombro e Cotovelo em 2004;
• Presidente da Sociedade  
 Brasileira de Trauma   
 Ortopédico entre 1999 
 e 2000. 

Outras 
«presidências» 
de Sérgio Franco 
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«Esta é a maior 
homenagem 

internacional 
que recebi»
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DIFERENçA NO COMPRIMENTO 
DAS PERNAS DEPOIS DE 
ARTROPLASTIA TOTAL DA ANCA
Este é o tema da conferência que vai 
trazer, em Outubro, o Dr. Miguel Cabanela 
ao Congresso Nacional de Ortopedia 
e Traumatologia. «O problema da 
discrepância de comprimento das pernas 
depois de prótese total é a causa mais 
comum de acções judiciais nos EUA após 
uma substituição da anca. Assim, do ponto 
de vista jurídico, é um assunto de extrema 
importância. Na verdade, uma diferença 
de mais de um centímetro e meio, e às 
vezes até menos, pode causar graves 
perturbações na marcha, dor nas costas, 
etc. A minha conferência vai discutir estas 
questões e, certamente, incluir uma parte 
sobre como prevenir a discrepância e 
como tratá-la, uma vez diagnosticada», 
adianta o especialista da Mayo Clinic. 

Dr. Miguel Cabanela
Ortopedista da Mayo Clinic, EUA

«Não devemos 
esquecer que, antes 
de sermos técnicos, 

somos médicos»

Na sua perspectiva, quais são as mais importantes mu-
danças – positivas e nem tanto – introduzidas nos últimos 
anos na cirurgia da anca?
Creio que o avanço mais importante nos últimos 20 
anos na cirurgia da anca foi uma melhor compreensão 
da etiologia mecânica de muitas osteoartroses, o que 
resultou no tratamento cirúrgico precoce conservador 
da artrose. Quanto ao campo mais abrangente da ci-
rurgia reconstrutiva e substitutiva, pouco se avançou na 
última década. Talvez o derradeiro progresso importante 
em termos de materiais tenha sido o desenvolvimento 
de metais porosos. Mas, neste campo, também se têm 
dado passos para trás, como o ressurgimento e recente 
colapso do par de fricção metal-metal.

O Dr. Miguel Cabanela foi reconhecido, em 2009, 
com o Primeiro Prémio de Inovação Tecnológica em 
Saúde, pelas suas contribuições para a cirurgia orto-
pédica da anca, e cedeu esta distinção à Fundação 
SECOT para que jovens internos tivessem a possibi-
lidade de fazer um estágio nos Estados Unidos. Que 
diferenças se encontram na formação ortopédica 
entre a Europa e os EUA?
Eu diria que, hoje, há pouca diferença na formação orto-
pédica em ambos os lados do Atlântico. Talvez por causa 
do maior número de anos de existência (e, portanto, mais 
experiência), os programas de internato nos EUA e Cana-
dá estão mais estruturados, conseguindo-se uma média 
de conhecimentos muito uniforme. A cirurgia ortopédica 
é muito bem ensinada nos EUA e creio que a AAOS [Ame-
rican Association of Orthopaedic Surgeons], que fez da 
educação a sua missão primordial, tem uma grande influ-
ência. Mas os internos que nos chegam da Europa para 
fazer uma subespecialização vêm muito bem preparados. 

Que desafios enfrentará a Ortopedia, mais especifica-
mente a cirurgia da anca, nos próximos anos?
O problema mais grave para a cirurgia de substituição 
da anca e do joelho (e para a Medicina em geral) é que 
o custo financeiro está a tornar-se insustentável. Por um 
lado, a tecnologia conhece avanços a cada dia e os doen-
tes querem ser tratados com as mais recentes novidades. 
Por outro lado, esses avanços custam dinheiro. Assim, en-
contrar um equilíbrio adequado entre o que tem provas 
dadas e o que está a despontar é realmente um desafio. 

Hoje, é frequente que me cheguem doentes, por exem-
plo, com um problema no joelho, que trazem consigo três 
ressonâncias magnéticas e não apenas uma radiografia. 
Mas ninguém ouviu a sua história ou os seus sintomas, 
nem os examinou. E não há dúvida de que, na maioria 
das vezes, o uso excessivo de exames sofisticados é des-
necessário e caro para um sistema de saúde. 

Com uma carreira tão reconhecida internacionalmen-
te, recorda-se de qual foi a situação mais desafiante 
que teve em mãos?
Do ponto de vista da educação, o mais difícil para mim 
foram, sem dúvida, os primeiros anos, com a necessi-
dade incessante de fazer as coisas tão bem ou melhor 
do que os meus colegas. Naturalmente, uma necessi-
dade que criei a mim mesmo. Uma vez terminado o 
internato, tive a sorte de trabalhar num lugar onde o 
companheirismo é fantástico, com um grupo de cole-
gas (na verdade, amigos) excepcional e, de facto, não 
me recordo de momentos difíceis.

Em cirurgia, todos recordamos casos pontuais em 
que passámos maus momentos – como trabalho num 
centro de referência [Mayo Clinic], a dificuldade dos 
casos que nos chegam é sempre um pouco maior. Mas 

É um dos convidados de honra 
do XXXI Congresso Nacional 

de Ortopedia e Traumatologia, 
no próximo mês de Outubro.          

O Dr. Miguel Cabanela, 
reconhecido ortopedista 

espanhol há largos anos radicado 
nos Estados Unidos, tece, em 
entrevista ao SPOT inForma, 

algumas considerações sobre 
a profissão e sobre a cirurgia 

da anca – área em que se tem 
distinguido internacionalmente.

Texto de Ana João Fernandes

esses momentos difíceis têm algo de excitante e esti-
mulante. Certa vez, compararam a cirurgia à condução 
de um automóvel de corridas e não há dúvida de que 
ambas as profissões estimulam consideravelmente as 
glândulas supra-renais.

Que mensagem gostaria de deixar aos ortopedistas 
portugueses? 
Não sou assim tão conceituado para deixar uma mensa-
gem. Mas julgo que a tendência, hoje, é para a produção 
de técnicos e não deveremos esquecer que somos, pri-
meiro, médicos. O mais importante para nós é, ou deverá 
ser, o bem-estar dos nossos doentes. Uma conversa e um 
relacionamento mais pessoal com eles pode valer tanto 
como uma cirurgia bem executada.  

d
r
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TEma dE caPa

Tomou oficialmente posse no passado mês de março, mas há 
muito que a actual direcção da SPOT tem um plano de acção 

definido. Em entrevista, os membros que a integram falam 
sobre as prioridades e os principais projectos, avançando que 

o «equilíbrio entre o desenvolvimento científico e o balanço 
orçamental» é uma das preocupações fundamentais. 

Texto de Ana João Fernandes e Vanessa Pais

Quais as principais linhas de orientação 
desta Direcção? 
Dr. Roxo Neves (RN), presidente da SPOT: Para 
além de enquadrar e patrocinar as actividades 
dos associados da SPOT e dos organismos que a 
integram, a Direcção empenha-se mais ainda na 
actualização da sua estrutura interior e dos seus 
regulamentos, na facilitação das relações interpro-
fissionais dentro e fora da Sociedade e, finalmen-
te, no equilíbrio entre o desenvolvimento científi-
co e o balanço orçamental. Nesta última área, os 
tempos em que vivemos, com significativas altera-
ções das questões económicas e reestruturações 
da Indústria, exigem da Direcção detalhada obser-
vância da harmonia entre os apoios que afectam 
a Sociedade e um esforço planeado de contenção 
adequada das despesas que realiza.

As questões financeiras limitaram de al-
gum modo a definição de objectivos para 
este mandato de 2011? 
Dr. António Figueiredo, tesoureiro: Todos fa-
lam na crise e, na verdade, ela aí está. A SPOT 
não poderia escapar. Desafios não faltam. Para 
enfrentá-los, procuraremos estabelecer priorida-
des, controlo de custos, pedidos de demonstração 
orçamental aos coordenadores das Secções, Gru-
pos de Estudo e Comissões. Desta forma, procu-
raremos limitar os danos e criar condições para 
uma recuperação próxima. Apesar das limitações 
impostas pela redução das receitas, mantemos 
todos os eventos e projectos que até aqui temos 
vindo a realizar, mas com uma redobrada preo-
cupação no controlo de custos. No fundo, procu-
raremos reagir à escassez de receitas com uma 
gestão atenta e eficaz.

RN: A multiplicidade de eventos científicos e a con-
tracção da participação da Indústria impõem que 
demos continuidade aos esforços das direcções an-
teriores, melhorando o sistema de pagamento das 
nossas quotas e a cobrança dos montantes atrasa-
dos em dívida que, estamos certos, todos os sócios 
dignos desse nome pretenderão regularizar.

«Os tempos que vivemos 
exigem um esforço de 

contenção»

Direcção da SPOT em entrevista

Prof. Manuel Gutierres (MG), vogal: Uma comissão 
coordenadora de eventos ortopédicos poderá re-
grar um pouco as iniciativas que proliferam nesta 
área, muitas vezes com sobreposição de datas, lo-
cais, temas e patrocínios, numa altura que deveria 
ser de contenção e de concentração de esforços. 
Será necessário elaborar um calendário anual de 
eventos a divulgar e apoiar, tentando, eventual-
mente, associar alguns mais próximos temporal e 
espacialmente e desincentivar outros cujo objec-
tivo seja meramente a obtenção de benefícios fi-
nanceiros ou de promoção individual. O objectivo 
é termos menos eventos, mas de superior qualida-
de e com maior vertente formativa.

Que outras acções de valorização da ac-
tividade científica a Direcção pretende 
levar a cabo? 
MG: A indexação da revista científica da SPOT é, 
em minha opinião, o maior contributo que esta 
Direcção poderá dar para a valorização científi-
ca da comunidade ortopédica portuguesa, sendo, 
por isso, um objectivo no qual nos devemos focar 
especialmente. O estímulo à publicação de novos 
trabalhos com crescente qualidade será, com cer-
teza, uma consequência directa deste processo, 
coordenado empenhadamente pelo Dr. Paulo Lou-
renço, e no qual todos devemos participar.

RN: Em termos externos, estamos a desenvolver 
vários projectos, em colaboração com a Comissão 
de Internos da SPOT, a Comissão de Directores de 
Serviço e o Colégio de Ortopedia da Ordem dos 
Médicos. Estão, assim, em curso processos de de-
finição e aquisição de consensos sobre a estrutura 
de um curriculum vitae em Ortopedia, de detalhes 
da informação adicional ao consentimento médico 
informado e de contextualização nacional sobre 
boas práticas na nossa especialidade.

Dr. Rui Pinto (RP), presidente-eleito: De referir 
também que pensamos: como pilares da nossa So-
ciedade, apoiar as secções e sociedades afiliadas 
e, em especial, o recém-criado Grupo de Estudo 

de Trauma, pois trata-se de uma área que cons-
titui uma parte significativa da nossa actividade; 
retomar a ideia de editar a história da Ortopedia 
Portuguesa sob a forma de tese de doutoramento 
ou equivalente, elaborado por um profissional da 
área; e orientar o Programa Nacional de Apoio ao 
Internato para que os internos que o frequentem 
consigam a preparação necessária para se propo-
rem ao exame do Board Europeu. Ao mesmo tem-
po, obter o reconhecimento desse Programa pela 
Ordem dos Médicos será uma maior motivação 
para os internos que o frequentarem.

Dr. Gonçalo Moraes Sarmento (GMS), secretário-geral: 
Os internos têm sido uma preocupação constante em 
todas as tomadas de posição da Direcção. Por isso, 
vale a pena referir que as bolsas têm sido alvo de re-
negociação com os mecenas, a fim de se optimizarem 
os anseios dos internos em relação à opção do local 
e do timing do estágio a efectuar. Por outro lado, e 
sabendo que, de uma forma geral, os internos são os 
maiores impulsionadores das apresentações de comu-
nicações livres, decidimos este ano aumentar o tempo 
disponível atribuído no cronograma do Congresso. Se 
as comunicações cumprirem os requisitos dos reviso-
res, terão mais espaço dedicado pela organização. Pe-
los dados disponíveis, as cerca de 600 candidaturas já 
recebidas são um excelente prenúncio…

DIRECÇÃO 2011 (da esq. para a dta.): Prof. manuel 
gutierres (vogal); Prof. José Casanova (vogal); dr. roxo 
Neves (presidente); dr. gonçalo moraes sarmento 
(secretário-geral) e dr. antónio figueiredo (tesoureiro). 
Na  foto ao lado, o dr. rui Pinto (presidente-eleito)
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A realização do Congresso Nacional 
exige muito empenho da Direcção. Em 
Abril, e pela primeira vez na história da 
SPOT, promoveram uma reunião com os 
revisores dos resumos. Como correu?
GMS: Foi um sucesso! À excepção de uma, to-
das as Secções e Grupos de Estudo se fizeram 
representar. Foi abordada e discutida a meto-
dologia da revisão, a análise da distribuição 
e das discrepâncias e a metodologia para a 
reunião de avaliação. Este trabalho é de im-
portância capital para os associados e para o 
rigor científico do nosso Congresso.

Outra prioridade deste mandato é a 
consolidação de relações com as so-
ciedades científicas internacionais 
congéneres da SPOT. Que passos têm 
sido dados nesse sentido?
RN: Iremos concretizar o cumprimento dos 
protocolos existentes entre a SPOT e outras 
sociedades ortopédicas, como a espanhola 
SECOT, a francesa SOFCOT, a brasileira SBOT 
e a argentina AAOT. Haverá, assim, a repre-
sentação recíproca da SPOT e dessas socie-
dades nos respectivos congressos nacionais, 
com a participação das respectivas direcções 
nesses eventos e a realização de conferências. 

«Quero começar por cumprimentar o Dr. Roxo 
Neves, assim como toda a actual Direcção 
da SPOT, e desejar-lhe o maior sucesso no 
desempenho do seu mandato. Contribuiremos 
com todo o nosso saber e empenho para que tal 
seja atingido. Saliento a excelente relação que 
existe entre o Colégio de Ortopedia da Ordem 
dos Médicos e a SPOT. Esta salutar convivência 
assenta sobre a mútua confiança, partilha de 
preocupações e ideias, mas, acima de tudo, 
numa enorme vontade de trabalhar para um bem 
comum – a Ortopedia Portuguesa. 

Muito pode e deve ser feito! Temos a certeza 
de que, se o nosso trabalho tiver valor, será 
continuado pelas futuras direcções de ambas 
as instituições, tal como hoje continuamos 
iniciativas desenvolvidas por equipas anteriores. 
Temos um projecto que visa criar normas de 
boas práticas em diferentes áreas da actuação 
ortopédica, que possam ser utilizadas como 
guidelines. Estas têm o importante papel de 
servirem de normas orientadoras, mas também 
funcionarem como normas protectoras da 
actuação dos ortopedistas. 

Por outro lado, é nossa opinião que a evolução 
da Ortopedia passa necessariamente pelo 
desenvolvimento de áreas específicas do 
conhecimento da patologia musculoesquelética. 
É, por isso, nosso objectivo estimular o 
desenvolvimento de centros de referência a 
nível nacional, nos Serviços de Ortopedia que a 
tal se proponham.

A formação é outra das áreas a que 
temos dedicado especial atenção, visando 
a reestruturação do Internato de Ortopedia, 
adaptando-o à realidade actual; a continuação 
e aperfeiçoamento da formação dos Internos, 
um projecto iniciado há vários anos e que, em 
nosso entender, tão bons resultados tem obtido; 
trabalhamos ainda no desenvolvimento de um 
modelo de currículo para o Internato. 

Mas a nossa preocupação não termina 
no Internato. A formação continuada e a 
recertificação dos especialistas são importantes 
áreas que têm merecido a nossa meditação. Que 
modelo aplicar? É algo que nos tem preocupado.
Mas temos de agir rapidamente e de forma 
consensual, de modo a impedir que outros nos 
venham impor regras que serão naturalmente 
desajustadas aos nossos interesses…

Ao longo da última década, tenho tido o 
privilégio de conviver com muitos internos, o 
que me permite ter uma noção muito precisa 
da sua qualidade. Posso, por esse motivo, 
concluir que o futuro da Ortopedia neste País se 
encontra em boas mãos. Cabe-nos a nós, aos 
mais experientes, estimular o seu desempenho, 
facilitando a sua actividade e aprendizagem, 
mas, simultaneamente, exigindo. Cabe-nos a 
responsabilidade de lançar as sementes para 
atingirmos um nível de excelência na Ortopedia 
Portuguesa… Estamos no bom caminho!» 
Dr. Paulo Felicíssimo 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DO 
COLéGIO DE ORTOPEDIA DA ORDEM 

DOS MéDICOS 

A SPOT encontra-se ainda em contacto e relevan-
te cooperação institucional com muitas outras 
prestigiadas sociedades estrangeiras. Desta co-
operação, resulta o intercâmbio científico, a par-
ticipação nos respectivos congressos e revistas, 
com oportunidade de apresentação ou publica-
ção de trabalhos e, ainda, eventual organização 
de estágios e fellowships.

Que outras medidas estão a ser deline-
adas de modo a projectar a SPOT para 
além das suas próprias fronteiras? 
Prof. José Casanova, vogal: A SPOT deverá ex-
plorar a sua participação em acções de forma-
ção, junto de médicos de outras áreas que não 
a Ortopedia (nomeadamente a Clínica Geral) e, 
finalmente, a sua abertura à sociedade civil. A 
participação na discussão acerca dos cuidados 
de saúde, e muito particularmente na definição 
de redes de cuidados, como por exemplo de uma 
rede de cuidados de trauma, pode ajudar os deci-
sores, graças à nossa experiência acumulada na 
área da Traumatologia.

RP: Pretendemos, também, criar um gabinete de 
informação na SPOT vocacionado para o esclareci-
mento ao público com o objectivo de desmistificar 
patologias e tratamentos do foro ortopédico. c
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Aproxima-se o XXXI 
Congresso Nacional de 

Ortopedia e Traumatologia.                               
Aqui ficam alguns dos 
destaques deste ano.

Texto de Vanessa Pais

 LOCAL  
CENTRO DE CONgRESSOS DO ESTORIL 
A escolha do Estoril e, particularmente, do seu Centro 
de Congressos deve-se, de acordo com o Dr. Roxo Ne-
ves, presidente da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e 
Traumatologia (SPOT), a uma tentativa de equilíbrio en-
tre as vantagens e os inconvenientes dos grandes cen-
tros que, se facilitam a deslocação de meios e diminuem 
as despesas, também facilitam a dispersão dos partici-
pantes por estarem próximos do seu local de trabalho. 

«Com esta escolha, pretendemos manter a quali-
dade do Congresso; evitar constrangimentos ao nível 
da compliance, já que muitas empresas disseram não 
poder patrocinar um congresso que se realiza num 
hotel com SPA, por exemplo; reduzir as despesas dos 
participantes e dos patrocinadores e, devido às carac-
terísticas do local, permitir um melhor intercâmbio 
entre os profissionais», resume o presidente da SPOT.

 PROgRAMA CIENTíFICO 
TEMA: «PERDAS DE SUBSTâNCIA DO 
MEMBRO INFERIOR»
O Tema do Congresso deste ano foi proposto pelo  
Prof. Abel Nascimento, que tem a responsabilidade de 
o organizar. «É sempre um assunto complexo, de tra-
tamento muito difícil e será abordado por um grupo 
de profissionais de grande nível, de vários de países», 
adianta Roxo Neves. Para além do Prof. Abel Nasci-

Olhar 
antecipado 

sobre 
o XXXI 

Congresso 
Nacional

ExPOSIçãO «PARA ALéM DA ORTOPEDIA»
Porque a vida dos ortopedistas não se resume à actividade profissional, à semelhança do 
que tem acontecido nos anos anteriores, a SPOT apela à participação na exposição «Para 
além da Ortopedia», que tem lugar no XXXI Congresso Nacional. Os trabalhos a expor já 
podem ser entregues, sendo a data-limite para o efeito o dia 30 de Setembro. Todas as 

actividades são válidas (pintura, fotografia, escultura, escrita, etc.), o importante é partilhar!

mento, são oradores os Drs. Nuno Craveiro Lopes, Artur 
Côrte-Real e Pedro Lemos, e os Profs. Alain Masquelet 
(de Paris), António Oliveira e João Páscoa Pinheiro.

MESA-REDONDA: «PLANEAMENTO E 
AVALIAçãO DA PRóTESE TOTAL DA ANCA»
«Propus-me a organizar uma Mesa-redonda sobre 
este tema, porque considero que é de toda a actu-
alidade e determinante para a qualidade da Orto-
pedia na sua generalidade. Planear é fundamental 
para conseguirmos um melhor resultado», justifica 
o presidente da SPOT. Neste âmbito, um dos confe-
rencistas é o Dr. Miguel Cabanela, da Clínica Mayo, 
nos EUA, que vai falar sobre «um assunto muito im-
portante no panorama americano – a dismetria dos 
membros inferiores na artroplastia total da anca –, já 
que é, naquele país, a maior causa de acções judiciais 
contra médicos», indica Roxo Neves. Os outros ora-
dores da Mesa-redonda são o Prof. António Múrcia 
Mazón (de Espanha), e os Drs. Jean Puget (de Fran-
ça), João Paulo de Sousa e Paulo Rego.

 CONVIDADOS 
Como tem acontecido em edições anteriores, no 
XXXI Congresso estarão representadas as socie-
dades internacionais congéneres da SPOT, como a 
argentina, a brasileira, a francesa e a espanhola, 
com conferências proferidas pelos seus presidentes. 

São também conferencistas o Prof. Sérgio Franco, 
do Brasil e Presidente de Honra do Congresso; o 
Prof. Christian Krettek, da Alemanha e convidado 
da Direcção da SPOT; e o Prof. Jacinto Monteiro, 
convidado do Presidente.

Este ano, pela primeira vez, o Presidente de Hon-
ra é um brasileiro e foi escolhido «não só pelo perfil 
científico, projecção internacional e dimensão que 
tem na sociedade brasileira, mas também pela sua 
longa relação com Portugal». «Trata-se de uma ho-
menagem às relações entre os dois países, as duas 
sociedades de Ortopedia e as pessoas envolvidas 
nessa relação», explica o presidente da SPOT. 

PRéMIOS
No XXXI Congresso Nacional de Ortopedia e Trauma-
tologia «serão entregues os prémios já consagrados 
no nosso Congresso, de onde se destacam o prémio 
Prof. Jorge Mineiro, os vários prémios da Revista Por-
tuguesa de Ortopedia e Traumatologia, os prémios 
da SPOT para Melhor Comunicação Livre, Melhor 
Poster e o prémio Zurich», adianta Roxo Neves. «A 
única alteração prevista será ao nível deste último, 
cujos trabalhos candidatos serão apresentados e 
avaliados numa sessão específica, à semelhança do 
que acontece com o Prémio para a Melhor Comuni-
cação Livre», sublinha o presidente. 

PROgRAMA SOCIAL 
Para já, o programa social e o Jantar do Congresso ain-
da não estão completamente definidos. O presidente 
da SPOT adianta que o programa social se irá «centrar 
nos detalhes interessantes e ancestrais que as locali-
dades circundantes (Cascais, Sintra e Lisboa) têm para 
oferecer». O Jantar do Congresso decorrerá no Salão 
Preto e Prata, junto ao Centro de Congressos. 
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«Reconstrução Osteo-Articular na 
Criança e Adolescente» foi o tema 
do V RECOA, decorrido no Palácio 

dos Congressos do Algarve, Herdade dos Salga-
dos, a 1 e 2 de Abril passado. 

«Por tratar de um tema menos abrangente, esta 
edição contou com um número mais restrito de 
participantes – 91. Mesmo assim, estamos muito 
satisfeitos, até porque o programa científico – 
constituído por palestras e workshops sobre pro-
cedimentos de reconstrução – suscitou muito inte-
resse», congratula-se o Dr. Nuno Craveiro Lopes, 
membro da Comissão Organizadora, juntamente 
com os Profs. José Carlos Bongiovanni (do Brasil) e 
Maurízio Catagni (de Itália). 

O responsável considera que o RECOA se tem 
vindo a afirmar não só em Portugal, como nos res-
tantes «países latinos». «Além das pessoas que 
vêm ao curso, há sempre um grande número de co-
legas que acedem aos conteúdos disponíveis para 
consulta na internet, gratuitamente», explica Cra-
veiro Lopes, estimando que «cerca de 800 colegas 

Terminado o primeiro ciclo RECOA, 
já se pensa no próximo

PuB

decorreu no início de abril, em albufeira, o v curso internacional de 
reconstrução Osteo-articular (rEcOa), encerrando um ciclo de formações 
que tem suscitado o interesse não só de portugueses como de estrangeiros.                    

a organização aposta na repetição dos cursos já a partir de 2012.

Texto de Ana João Fernandes

PARA ALéM DA CIêNCIA… A CuLTuRA 
Ainda que dominante, a actividade científica não foi a única a marcar presença no RECOA V. 
«Preparamos sempre um programa cultural para apresentar aos prelectores e aos 
participantes estrangeiros parte do nosso País», afirma Craveiro Lopes, garantindo que as     
zonas turísticas visitadas (como as caves José Maria da Fonseca em Azeitão) 
e a cultura gastronómica foram muito apreciadas.

de todo o mundo seguem a versão online».  
No entanto, apenas os que assistiram presen-

cialmente ao ciclo completo dos cinco cursos in-
ternacionais (que teve início em 2007) têm direito 
a um Diploma de Reconstrução Osteo-Articular. A 
Comissão Organizadora planeia repetir a fórmula 
do RECOA – que tenta acompanhar a formação dos 
internos de Ortopedia, embora também seja aberto a 
outros grupos profissionais – já a partir do próximo 
ano. «Provavelmente em Montargil, no mês de Abril, 
vamos retomar o primeiro curso do ciclo, dedicado à 
reconstrução das fracturas do membro inferior. Esta-
mos esperançosos de que seja novamente um êxito», 
anuncia Craveiro Lopes. 

d
r
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dr. Nuno 
Craveiro lopes, 
membro da  
Comissão 
organizadora 
do reCoa
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Spring Travelling Fellowship da EFORT em balanço

Este ano, a Alemanha foi o país anfitrião do EFORT 
Spring Travelling Fellowship, que decorreu de 15 a 
21 do passado mês de Maio, e contou com a par-

ticipação de 12 internos representantes de países como 
Espanha, Reino Unido, Holanda, Malta, Eslovénia, Eslová-
quia, Macedónia, Hungria, Roménia, Turquia e Tailândia. 
O Dr. Ricardo Sousa, interno do 6.º ano do Serviço de Or-
topedia e Traumatologia do Hospital de Santo António/
Centro Hospitalar do Porto, representou o nosso País e diz 
que este fellowship «superou as expectativas».

Para além do programa científico que este evento 
costuma proporcionar aos internos, com a apresenta-
ção e discussão de vários temas da Ortopedia e Trau-
matologia, dando oportunidade de conhecer diferentes 
hospitais do país anfitrião e assistir a cirurgias, este ano, 
houve novidades. «No terceiro dia, tivemos oportunida-
de de visitar um grande serviço privado, o Orthopädie 
Centrum, em Erlangen, e ouvir falar sobre as diferenças 
de estruturação dos cuidados ortopédicos nos vários 
países europeus, bem como de visitar a fábrica-sede 
dos sistemas de ressonância magnética da Siemens», 
conta o fellow português.

Mas as novidades não ficaram por aqui e, no quar-
to dia de programa, o Fachklinik Herzogenaurach, «um 
grande hospital de reabilitação», como constatou Ricar-
do Sousa, recebeu os futuros ortopedistas. «Pudemos co-

OrTOEvEnTOSOrTOEvEnTOS

O dr. ricardo Sousa, que foi o participante português no último Spring Travelling Fellowship da European Federation of 
national associations of Orthopaedics and Traumatology (EFOrT), decorrido de 15 a 21 de maio, na alemanha, faz o 

balanço de uma semana de troca de experiências e convívio com 11 colegas de outros países. 

Texto de Vanessa Pais

2.º Curso de Tumores 
do Aparelho Locomotor
A Unidade de Tumores do Aparelho Locomotor 

do Serviço de Ortopedia dos Hospitais da 
Universidade de Coimbra (HUC) organizou o 

seu 2.º Curso de Tumores do Aparelho Locomotor, que 
decorreu a 30 e 31 de Março e a 1 e 2 de Abril passados, 
no Hotel Vila Galé, em Coimbra.

Esta acção de formação foi dirigida, fundamen-
talmente, aos internos do Internato Complementar 
de Ortopedia, Radiologia, Oncologia e Anatomia 
Patológica, sendo que o programa científico deu 
uma oportunidade de tomar contacto com a patolo-
gia tumoral musculoesquelética em todas as áreas 
da sua abordagem multidisciplinar.

Contámos com a presença de cerca de uma cente-
na de inscritos, que puderam ter acesso à apresenta-
ção e discussão de temas específicos desta patologia, 
bem como comparar os resultados e a experiência de 
centros estrangeiros de renome com os resultados 
obtidos pela nossa Unidade.

Contámos com a presença dos seguintes convi-
dados internacionais:

- Da Ortopedia: Prof. Parker Gibbs (EUA), Drs. Marco  

Prof. José Casanova
Serviço de Ortopedia dos Hospitais 

da Universidade de Coimbra

     Manfrini (Itália) e Markus Nottrot (Alemanha);
- Da Oncologia: Prof. Stefan Bielack (Alemanha), 
Dr. Piero Picci (Itália) e Dr. Philippe Cassier (França);
- Da Radiologia: Dr. Daniel Vanel (Itália);
- Da Anatomia Patológica: Prof. John Reith (EUA).

Do programa, constaram sessões plenárias que deram 
uma visão de diversos temas, tais como: Ciências Básicas 
e Investigação, Clínica, Meios Complementares de Diag-
nóstico, Radioterapia, Quimioterapia, Tumores Benignos 
e Malignos Ósseos e dos Tecidos Moles, Metástases e Tra-
tamento Cirúrgico (Ortopedia, Cirurgia Plástica e Cirurgia 
das Metástases Pulmonares).

De destacar, também, uma mesa-redonda – com a 
presença, entre outros, do coordenador nacional para as 
doenças oncológicas, Dr. Manuel Leitão Silva, e do presi-
dente da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Prof. Carlos 
Freire de Oliveira –, onde se discutiu o futuro do trata-
mento dos tumores do aparelho locomotor em Portugal.

Pensamos que o nível científico e a participação dos 
presentes foram condição indispensável para o sucesso 
do 2.º Curso de Tumores do Aparelho Locomotor.  

nhecer de perto aquilo que é denominado pelos alemães 
por “ortopedia conservadora” e que se assemelha muito 
à nossa fisiatria, mas, na Alemanha, está a cargo de orto-
pedistas que se dedicam às diferentes vertentes da rea-
bilitação e tratamento conservador», sublinha o interno.

De regresso a Portugal, Ricardo Sousa valoriza «esta 
experiência como um todo», mas destaca a perspectiva 
global com que ficou sobre a organização da Ortope-

Opinião

d
r

dia na Alemanha. Por outro lado, o interno afirma que 
a grande mais-valia que retira desta semana são «os 
conhecimentos e as amizades que se travaram e que 
podem proporcionar um intercâmbio futuro de ideias ou 
projectos». Apesar do balanço positivo, Ricardo Sousa 
considera que ainda há arestas por limar: «a itinerância 
do programa obrigou-nos a longas, talvez excessivas, ho-
ras de viagem de autocarro», diz. 

o dr. ricardo sousa (ao centro, na fila da frente) e os restantes 11  participantes no último efort spring 
travelling fellowship

d
r
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Cerca de 140: este é, pelas contas da Dr.ª Isabel 
Rosa, presidente da comissão organizadora do 
Congresso Nacional do Pé e Tornozelo 2011, o nú-

mero de inscritos e participantes nesta reunião, realizada 
entre 6 e 7 de Maio, na Quinta da Marinha, em Cascais. 
«É um total que traduz, de certo modo, o número de orto-
pedistas e outros especialistas que se dedicam à patologia 
do pé, em Portugal», considera a também vice-presidente 
da Sociedade Portuguesa de Medicina e Cirurgia do Pé 
(SPMCP) e vogal da Secção do Tornozelo e Pé da SPOT. 

«Há outras subespecialidades da Ortopedia que sem-
pre cativaram mais pessoas, mas o pé também tem as-
sumido o seu destaque», congratula-se Isabel Rosa. A 
responsável revela-se, assim, satisfeita com o nível de par-
ticipação e debate científico deste Congresso. «Todas as 
sessões foram muito frutíferas e tentou-se que fossem o 
mais interactivas possível. Houve também “mesas-     -re-
dondas modernas”, em que foram discutidos casos clíni-
cos. E demos espaço aos internos e jovens especialistas 
para a apresentação de comunicações livres», resume. 

Metatarsalgia, pé plano e hallux rigidus foram os temas 
centrais do Congresso. «Na mesa-redonda dedicada às 
metatarsalgias, uma das patologias mais frequentes hoje 
em dia a nível do antepé e que tem registado uma grande 
evolução terapêutica, foram abordados vários assuntos 
prementes, como o tratamento percutâneo e a abordagem 
após a correcção das deformidades», salienta o Prof. André 
Gomes, presidente da SPMCP e membro da comissão cien-

Actualização científica do pé… ao tornozelo

tífica do Congresso. 
«Quanto ao pé plano, um dos aspectos salientados na 

mesa-redonda foi a necessidade de um diagnóstico e tra-
tamento precoces, para evitar complicações mais sérias», 
ressalva o ortopedista. «Já na sessão dedicada ao hallux 
rigidus, vários convidados estrangeiros abordaram toda 
uma panóplia de opções terapêuticas, que devem ser 
orientadas de acordo com a fase em que está o doente.» 
Tratamento percutâneo, osteotomias do primeiro meta-
társico e primeira falange do hallux, artrodese e artroplas-
tias da primeira articulação metatarso-falângica foram 
alguns dos temas tratados. 

Não obstante os intervenientes desta última mesa-
redonda serem, na sua maioria, convidados estrangeiros 
– nomeadamente espanhóis (Drs. Jordi Asunción e Gonza-
lo Concheiro) e franceses (Drs. Patrice Diebold e Jean-Luc 
Grisard) – André Gomes é peremptório em afirmar que 

Bienalmente, a Secção do Tornozelo e Pé da SPOT e a Sociedade Portuguesa de medicina e cirurgia do Pé organizam um 
congresso conjunto. Eis o rescaldo do último, decorrido nos dias 6 e 7 do passado mês de maio, em cascais. 

Texto de Ana João Fernandes

«a Ortopedia nacional está ao nível do que de melhor se 
faz lá fora». «Em termos de casuística, os colegas estran-
geiros apresentam muita experiência, mas estamos a um 
nível equiparável», corrobora Isabel Rosa. 

Para tal contribui, certamente, a realização de encon-
tros científicos, como o último Congresso Nacional do Pé 
e Tornozelo. A propósito, Isabel Rosa destaca a «excelente 
colaboração entre a SPMCP e a Secção do Tornozelo e Pé 
da SPOT». Sublinhando que um dos objectivos principais 
é «cativar novos especialistas para esta área tão aliciante 
da Ortopedia»,  promete: «Vamos continuar a realizar 
as jornadas “Um dia com o Pé” e estamos a trabalhar 
no sentido de uma maior aproximação a sociedades es-
trangeiras, nomeadamente a espanhola e a brasileira.» 
Recorde-se que, em Março passado, decorreram as III Jor-
nadas do Pé – Encontro Hispano-Português de Cirurgia 
do Pé e Tornozelo. 

PuB
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SESSÃO DE ABERTURA: 
dr. rodrigues fonseca, 
Prof. andré gomes; 
dra. isabel rosa;        
dr. Paulo felicissimo; 
e Prof. guimarães 
Consciência
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Não foi por terem sido organizadas numa 
cidade do interior – Viseu – que as 6.as 
Jornadas do Ombro e Cotovelo, decorri-

das a 27 e 28 de Maio passado, cativaram menos 
assistência. «Entre ortopedistas, fisioterapeutas e 
enfermeiros, tivemos à volta de 250/270 partici-
pantes, um número até acima das nossas expecta-
tivas», congratula-se a Dr.ª Ana Abrantes, da Uni-
dade de Patologia do Membro Superior do Serviço 
de Ortopedia do Hospital S. Teotónio, em Viseu. 

Mas não é só pelo número de participantes 
que a organização local destas Jornadas faz um 
«balanço positivo». O programa científico, a cargo 
da Secção do Ombro e do Cotovelo, debruçou-se 

Artroplastias do punho e do ombro, grandes 
defeitos ósseos na artroplastia de revisão 
da anca e dor anterior do joelho: estes 

foram os temas das quatro mesas-redondas que 
constituíram o programa das XXII Jornadas do Ser-
viço de Ortopedia do Hospital de São João (e as 
primeiras do Centro Hospitalar de São João – ver 
caixa). Além disso, houve lugar para a discussão de 
casos clínicos, apresentados por diversos Serviços 
de Ortopedia nacionais e para a transmissão em 
directo de uma ligamentoplastia patelo-femoral 
medial e outra de uma artroplastia do punho.

«Acreditamos que este tipo de transmissões em 
directo é de grande valor», justificou o Dr. Rui Pin-
to, director do Serviço de Ortopedia do Hospital de 
São João, aquando da sessão de abertura das Jor-
nadas, ressalvando ainda os workshops «Prótese 
Trapézio-metacarpiana» e «Reconstrução de liga-
mento patelo-femoral medial», com a colaboração 
do Instituto de Medicina Legal do Porto. 

Considerando que o programa científico contem-
plou «temas actuais e do quotidiano» da prática or-
topédica, que contribuem para «a melhoria dos cui-
dados aos doentes», Rui Pinto aproveitou a ocasião 
para partilhar o que tem sido feito, nesse domínio, 
pelo Serviço que dirige: «No sentido de informar os 
utentes, abrimos o nosso Serviço ao exterior e à co-
munidade, colaborando com a comunicação social e 
editando o livro Doenças dos Ossos. É nosso objec-
tivo explicar, com linguagem simples, as patologias 

Perto de 300 participantes nas Jornadas do Ombro e Cotovelo

Jornadas de Ortopedia 
do São João: um êxito reconfirmado

sobre um leque «alargado» de temas, desde as 
tendinopatias, a patologia da omotorácica, as ar-
troplastias, a patologia do desportista na quarta 
e quinta décadas da vida, até à patologia do co-
tovelo. «Tentou-se abordar estes assuntos de um 
modo prático, focando a experiência dos pales-
trantes», refere Ana Abrantes. 

A intervenção do Dr. Angel Calvo, chefe da Uni-
dade do Ombro do Hospital Universitário Miguel 
Servet, em Espanha, que se debruçou sobre o en-
trapment do supra escapular, foi um dos pontos-
-altos do programa. «A patologia omotorácica é 
pouco comum e foi interessante ouvir os resulta-
dos de alguém com uma larga experiência», diz 

osteo-articulares e as possibilidades de tratamento 
que o nosso hospital oferece». 

Rui Pinto referiu ainda: «Estamos envolvidos no 
Sistema Nacional de Avaliação em Saúde desde há 
dois anos. Apesar de ser uma luta diária, este pro-
jecto tem contribuído para a correcção dos nossos 
defeitos.» Já o Banco do Osso do Serviço de Ortope-
dia do São João «supre as necessidades internas» 

Na sessão de abertura (da esq. para a dta.):  Dr. Rui Pinto; Prof. Trigo Cabral, presidente honorário 
das jornadas; Prof. Agostinho Marques, director da Faculdade de Medicina do Porto; Prof. António Ferreira e          

Dr.ª Margarida Tavares, presidente do Conselho de Administração e directora clínica do Centro Hospitalar de 
São João; Dr. Roxo Neves; e Prof. Pedro T. Bastos, director da Unidade de Gestão de Cirurgia

OrTOEvEnTOSOrTOEvEnTOS

decorridas a 28 e 29 de abril passado, as XXii Jornadas do Serviço de Ortopedia do Hospital de São João, 
no Porto, contaram com cerca de duas centenas de participantes.  

Texto de Ana João Fernandes

cumprindo a tendência de uma organização descentralizada, este ano, as 6.as Jornadas do Ombro e cotovelo estiveram a 
cargo da unidade de Patologia do membro Superior do Serviço de Ortopedia do Hospital S. Teotónio, em viseu. 

Texto de Ana João Fernandes

INTEGRAçãO NO CENTRO HOSPITALAR é uMA «MAIS-VALIA» 
A constituição, no início de Abril, do Centro Hospitalar de São João (englobando o Hospital Nossa 
Senhora da Conceição, em Valongo, e o Hospital de São João, no Porto) trouxe alguns «desafios» 
decorrentes da integração dos dois Serviços de Ortopedia, mas é, de acordo com o director, Dr. 
Rui Pinto, uma mais-valia para o seu desenvolvimento». A título de exemplo, o responsável referiu 
que a nova realidade permite «triplicar  a capacidade de cirurgia de ambulatório», certamente 
também aumentando «o número de consultas e de doentes tratados». 

e poderá, no futuro, «fornecer exerto ósseo a outras 
unidades hospitalares», acrescentou.

Estes e outros factos motivaram a intervenção do 
presidente do Conselho de Administração do Centro 
Hospitalar de São João, o Prof. António Ferreira, que, 
presente na sessão de abertura das Jornadas, saudou 
a «excelência da actividade assistencial» daquele 
Serviço de Ortopedia. 

a responsável. Outro dos aspectos realçados por 
Ana Abrantes é «o enfoque dado não só ao tra-
tamento cirúrgico, mas também ao tratamento 
médico e à fisioterapia». «É importante que, para 
bons resultados cirúrgicos, a patologia do ombro 
tenha seguimento em termos fisioterapêuticos.»

Para além da «qualidade» do programa científico, 
a responsável destaca que as 6.as Jornadas do Ombro 
e Cotovelo constituíram «uma oportunidade para 
dar a conhecer a realidade de um Serviço de Orto-
pedia do interior». Mas, agora, já é tempo de pensar 
no encontro do próximo ano, que, cumprindo «uma 
tendência de descentralização», será organizado 
pelo Serviço de Ortopedia do Hospital de Faro.  
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Cerca de 150 pessoas, entre ortopedistas 
e fisioterapeutas, marcaram presença nas 
I Jornadas de Ortopedia do Hospital Cuf 

Descobertas. «Trata-se de um número muito po-
sitivo», congratula--se o coordenador do Centro 
de Ortopedia e Traumatologia do Hospital, o 
Prof. Jorge Mineiro. Sublinhando que as Jornadas 
representam «um marco na evolução natural des-
te Centro, que completa dez anos de existência», 
o responsável adianta que o evento científico vai 
passar a ocorrer de dois em dois anos.

O envelhecimento do aparelho locomotor e a 
patologia desportiva foram os dois grandes te-
mas desta primeira edição, «demonstrando bem 
o carácter polivalente e subespecializado» da 
equipa, salienta Jorge Mineiro. «No que se refe-
re à patologia do envelhecimento, foram discu-
tidas questões que afectam diferentes partes do 
aparelho locomotor. Já na patologia desportiva, 
foram abordados temas como a lesão de sobre-
carga no joelho, o tratamento de fractura esca-
fóide, as lesões tendinosas da mão, a ruptura do 
tendão de Aquiles, entre outros temas.» 

O responsável adianta que, no tratamento das 
lesões com indicação cirúrgica, deu-se destaque 
às técnicas minimamente invasivas, uma das 

I Jornadas de Ortopedia do Hospital Cuf Descobertas 

áreas em que o Centro de Ortopedia e Trauma-
tologia do Hospital Cuf Descobertas «tem grande 
diferenciação». «O nosso Centro tem sido inova-
dor em muitos aspectos, não só na diferenciação 
dos seus elementos, como também ao nível da or-
ganização. É constituído por oito unidades onde 
se integram todos os médicos (13 ortopedistas e 
2 cirurgiões plásticos), apoiados por uma equipa 

PuB

O único tratamento de
1 só infiltração

PARA TODAS AS PEQUENAS 
ARTICULAÇÕES E ARTROSCOPIA

as pequenas 

Agora também 
cuidamos de

TODAS
ARTICULAÇÕES

Ácido Hialurónico de origem não animal 
estabilizado por tecnologia

DUROLANE SJ é um dispositivo médico de classe III com a marca CE, que cumprem os requisitos da Directiva 93/42/EEC e as suas actualizações, assim como com a legislação nacional aplicável. 
Leia atentamente as instruções de utilização que se encontram no interior da embalagem. Para mais informações contactar Zambon – Produtos Farmacêuticos, Lda.; Rua Comandante Enrique 
Maya, 1; 1500-192 Lisboa; info@zambon.pt . Data de revisão da informação: Março 2011.
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O 10.º aniversário do centro de Ortopedia e Traumatologia do Hospital cuf descobertas foi assinalado com a 
realização das i Jornadas de Ortopedia, que decorreram no passado mês de maio.

de enfermagem com quatro elementos, front offi-
ce, call center e um secretariado de back office 
excelentes, que são parte integrante e indispen-
sável deste núcleo. É uma equipa extraordinária, 
que merece uma palavra de reconhecimento e 
de agradecimento pelo que conseguimos atingir 
nesta primeira década de existência», frisa Jorge 
Mineiro.   Ana João Fernandes
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O quE PENSA NORbERTO 
CANHA SObRE….

OSSOS dE vida

Saúde: «Temos a 12.ª melhor Saúde do 
mundo. Estamos tecnologicamente bem, mas, 
ao nível da humanização, a tendência é para o 
declínio. Esta situação é causada por termos 
técnica a mais e clínica a menos. É preciso 
reflectir sobre as questões da informática.»

Ensino: «Estamos a assistir a uma perda 
progressiva da sua qualidade devido à falta de 
autoridade e ética dos pais, dos professores, 
dos sindicatos e, sobretudo, do Estado (leis).»

Política nacional: «Uma barafunda. O Estado 
é impostor, não diz as verdades e aplica uma 
excessiva carga de impostos para a produção, 
sem senso e sem sentido de reconhecimento. 
Espera-se por um Estado servido pelos mais 
aptos, competentes, justos e trabalhadores.»

Hospitais da universidade de Coimbra: 
«Tem uma urgência de grande qualidade, não 
obstante o excesso de doentes. Quanto ao 
internamento, verifica-se uma tendência para 
o declínio, sobretudo no âmbito da Ortopedia.»

Ortopedia portuguesa: «Tem qualidade, mas 
um excessivo culto das subespecialidades. É 
aconselhável que se faça um estágio em países 
de língua portuguesa para se entender, na 
prática, a sua abrangência.»

SPOT: «Pelo que pude observar no último 
Congresso, parece-me que a rota está certa. 
É pena que se venha a pulverizar noutras 
sociedades, mas espero que mantenha o cariz 
aglutinador.»

Prof. Norberto Canha
Presidente da SPOT entre 1985 e 1986

conhecido pelo seu carácter interventivo, o Prof. norberto canha foi presidente da Sociedade 
Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia no biénio de 1985-86. Pedimos-lhe para recuar 26 anos 
no tempo e recordar o seu mandato, mas deparámo-nos com 82 anos que marcaram a diferença 

no panorama da Ortopedia, da medicina e da sociedade. 
Texto de Vanessa Pais

O ortopedista que acredita 
no poder da palavra

Para o Prof. Norberto Canha, «o exemplo é funda-
mental» e, como tal, no dia 3 do passado mês de 
Maio, lá estava ele, como combinado, às 15h00 

em ponto, sentado numa esplanada de Coimbra, de 
boné, com os olhos cravados no Livro do Cinquentenário 
da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia 
(SPOT), 1950-2000, provavelmente a recordar o biénio 
de 1985-86, altura em que comandou os destinos da 
Sociedade. «Já passaram mais de 25 anos, um quarto 
de século, muita coisa mudou e é difícil lembrar-me de 
tudo», preocupou-se em ressalvar este ex-presidente no 
dia da entrevista ao SPOT inForma. 

Mas, afinal, depois de tecer algumas considerações 
sobre a ética, o estado do País e da Saúde, a sua me-
mória revelou-se intacta. «Em 1985, foi criada a Secção 
para o Estudo da Patologia do Joelho, a primeira institu-
ída exclusivamente em reunião de Direcção. Apostámos 
também na formação, tendo sido neste mandato que a 
Direcção da SPOT decidiu, com as receitas extraordiná-
rias do IX Congresso Nacional de Ortopedia e Traumato-
logia, criar seis bolsas anuais», lembra Norberto Canha. 

Foi também no ano de 1985, em Setembro, que a 
Direcção da SPOT criou o Prémio Dr. Arnaldo Rodo. 
«Foi uma forma de o homenagear», justifica. Mas o 
evento mais marcante talvez tenha sido, segundo este 

ex-presidente da SPOT, o XV Congresso Hispano-Luso 
de Ortopedia y Traumatologia, que decorreu de 8 a 
11 de Maio, em Ibiza, Espanha, e que coincidiu com 
os 50 anos da Sociedade Espanhola de Ortopedia e 
Traumatologia. «Lamento que os congressos conjuntos 
tenham acabado», desabafa. 

UM hOMEM MULTIFACETADO 
Norberto Canha não se limitou a ser ortopedista, pro-
fessor universitário, presidente da SPOT ou director do 
Serviço de Ortopedia dos Hospitais da Universidade 
de Coimbra (HUC). Foi sempre interventivo, preocu-
pado e defensor das suas ideias. Há quem lhe chame 
visionário, outros chamaram-lhe megalómano quando 
projectou um Serviço de Ortopedia com 400 camas. A 
verdade é que conseguiu 350 camas e tornou o Ser-
viço de Ortopedia dos HUC numa referência nacional 
que perdura até aos dias de hoje.  

Este ortopedista foi também presidente do Conselho 
de Administração dos HUC, em cuja tomada de posse 
proferiu um discurso que recorda como exemplo do que 
foi a sua conduta enquanto dirigente: «O Conselho de 
Administração exige três coisas: lealdade, trabalho e 
competência. Serão sempre julgados com compreensão 
e tolerância.» Será esta a «fórmula mágica» para admi-

nistrar um hospital? Norberto Canha diz que nunca teve 
razão de queixa de ninguém e que, «na base de tudo, 
tem de estar a equidade».

Sempre com uma história para contar e com uma 
palavra a dizer, este ex-presidente da SPOT faz questão 
de tornar públicas as suas ideias. Para além de artigos 
científicos, já escreveu e continua a escrever sobre os 
mais variados temas em jornais, como o Diário das Bei-
ras, onde ainda mantém uma rubrica semanal. As suas 
ideias já encheram, em prosa ou em verso, as páginas 
de 12 livros, sete dos quais estão publicados. 

Os livros Nova Ordem Mundial (2005); Voo Adorme-
cido (2008); Momento; Esperanças e Certezas (2008); 
Pentalogia da Esperança – volume 1 (2010) e Amar Por-
tugal (2010), todos com o subtítulo Contas aos Netos, 
constituem parte da obra de Norberto Canha, que se 
considera «um contestatário», reflectindo e convidando 
à reflexão sobre temas como ética, verdade, formação, 
ensino, investigação, política… 

Aos 82 anos, Norberto Canha diz que ainda tem mui-
to para fazer. Um dos projectos é levar a cabo, pelo me-
nos, mais três trabalhos científicos e continua a investir 
na publicação dos seus ideais e sugestões tão neces-
sários num País onde, diz o ortopedista, «não se pensa 
nem se raciocina sobre os factos».  
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Julho
6 a 9 16th annual congress of the EcSS liverpool, reino unido www.ecss-congress.eu

7 a 9 3.º congresso da SOlP/OrTra internacional 2011 rio de Janeiro, Brasil solp.geral@gmail.com 

12 1.º curso Teórico-prático de cirurgia artroscó-
pica do Tornozelo Barcelona, Espanha www.secot.es

28 athletic care & interdisc. Sports medicine 
World Summit 2011 Zeulenroda, alemanha www.sportsmedici-

ne2011.org

Setembro
6 XXv Triennial World congress – SicOT 2011 Praga, república checa www.sicot.org

8 e 9 1st World congress on Surgical Training Gothenburg, alemanha www.surgicon.org

12 a 17 20th European Society of movement analysis for 
adults and children ESmac meeting viena, áustria www.esmac.org

13 a 16 23rd SEcEc-ESSSE congress (European Socie-
ty for Surgery of the Shoulder and the Elbow) lyon, França www.secec.org

16 a 20 33rd annual meeting of the american Society for 
Bone and mineral research San diego, Eua www.asbmr.org

22 a 23 X Congresso da Sociedade Portuguesa de Artrosco-
pia e Traumatologia Desportiva - SPAT 2011 Porto www.spat.pt

28 a 30 48.º congresso da SEcOT Oviedo, Espanha secot@secot.es

Outubro
1 a 5 2011 SiOT annual meeting rimini, itália www.siot.it

12 a 14 EPOS-EFOrT BaT instructional course ii - Traumatology viena, áustria www.efort.org

19 a 21 XXXI Congresso Nacional de Ortopedia e Traumatologia Centro de Congressos do Estoril www.spot.pt

20 e 21 X Jornadas Internacionais de Medicina Física e 
de Reabilitação Porto www.jornadasmfrhsjo-

ao.com

25 Actualizações do Joelho Auditório do Serviço de Ortopedia dos 
Hospitais da Universidade de Coimbra joelho.huc@eruditus.pt

28 a 29 IX Jornadas do Aparelho Locomotor: «Desafios 
em Reumatologia»

Escola de Ciências da Saúde da 
Universidade do Minho, Braga ana.pais@admedic.pt

Novembro
7 a 11 congresso da SOFcOT/aOT centro de congressos de Paris, França sofcot@sofcot.fr

10 e 12 iv curso Teórico-Prático do Pé Barcelona, Espanha www.cirugiapietobillo.
cat

13 a 15 43.º congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia São Paulo, Brasil eventos@sbot.org.br

17 Xv curso internacional de cirugía de la mano madrid, Espanha cursomano.hvtr@salud.
madrid.org

17 a 18 XVI Jornadas Nacionais de Ortopedia – SEOI III 
Jornadas de Ortopedia do Hospital Pedro Hispano Hotel Trip Porto Expo www.spot.pt

24 The Osteoarthritic Knee Best current Practice 
in Europe (BcPE) Hofburg, áustria www.eka-esska-2011.

org

27 de Nov. a 1 de Dez. 48.º congresso da Sociedade argentina de 
Ortopedia e Traumatologia Buenos aires, argentina congreso@aaot.org.ar 

Dezembro
2 iii Jornadas da cirurgia da mão. «Técnicas cirúr-

gicas em nervos periféricos» madrid, Espanha www.secot.es

aGEnda

Data Evento Local Contacto

2011
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