
Desafios das 
perdas de 

substância 
do membro 

inferior e da 
artroplastia 

total da anca

q Ex-prEsidEntE da 
spOt Em pErfil  
Antes de se tornar ortopedista, o presidente 
da SPOT no biénio de 1989-1990 foi campeão 
nacional de andebol mais de uma dezena de 
vezes. Memórias do Dr. Augusto Costa  • Pág. 26 

Pelos desafios que impõem aos ortopedistas, o tratamento das perdas 
de substância do membro inferior e o planeamento e avaliação da 

artroplastia total da anca são os assuntos a abordar no Tema e Mesa- 
-redonda do XXXI Congresso Nacional de Ortopedia e Traumatologia, que 

decorre de 19 a 21 de Outubro, no Centro de Congressos do Estoril. O SPOT 
inForma adianta-lhe as ideias-chave destas duas sessões que apresentam 

um painel de oradores reconhecidos nacional e internacionalmente  
 Págs. 14 e 15    

q marcElO rEbElO dE sOusa 
Em EntrEvista  
É um dos conferencistas convidados do XXXI 
Congresso Nacional. Em entrevista, o Prof. Marcelo 
Rebelo de Sousa faz uma antevisão do tema que vai 
abordar: «50 anos de Saúde em Portugal»  • Pág. 13 

http://www.spot.pt/
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ORTONOTÍCIAS
6 a spOt continua a consolidar 
relações com as sociedades 
congéneres 
 
- um ponto de situação do 
rOntal, dois anos e meio 
depois do seu arranque

SECÇÕES/GRUPOS 
DE ESTUDO 
7 as actividades das secções e 
Grupos de Estudo da spOt no 
congresso e para além dele 

XXXI CONGRESSO 
12 controvérsias na cirurgia do 
joelho é o tema do fórum EfOrt 

13 Entrevista ao prof. marcelo 
rebelo de sousa, conferencista 
convidado do congresso 

TEMA DE CAPA
14 uma antecipação do que 
poderá ouvir nas sessões do 
tema do congresso «perda 
de substância do membro 
inferior – seu tratamento» e da 
mesa-redonda «planeamento 
e avaliação na artroplastia 
total da anca»

XXXI CONGRESSO
16 artigos de opinião dos 
responsáveis das sociedades 
francesa (sOfcOt), brasileira 
(sbOt), argentina (aaOt) 
e espanhola (sEcOt) de 
Ortopedia sobre os temas que 
vão desenvolver no congresso 

18 destaques da sessão do rpa 

- actividades da comissão de 
internos da spOt e sua sessão 
magna no congresso 

19 as tendinopatias e as 
rupturas do tendão de aquiles 
são o tema da sessão dedicada à 
década do Osso e da articulação

Caros congressistas,

Sim, «congressistas» porque esta edição 
da nossa revista «comunitária» vai ser 
inteiramente dedicada a vós e ao nosso 
grande encontro, no sentido de vos pro-
porcionar a informação oficial e oficiosa 
e vos facultar ainda algumas «dicas», de 
modo a que se sintam familiarizados com 
o que vai acontecer ao longo destes dias. 

Desde o início da tomada de posse 
desta Direcção que delineámos, por unanimidade, que iríamos 
reservar grande parte do nosso empenho a aproximar os sócios 
da SPOT ao Congresso Nacional, não permitindo que vingasse 
o sentimento de que o Congresso seja propriedade de apenas 
alguns. A nossa estratégia comunicacional, como têm consta-
tado, tem sido de divulgar, partilhar, reunir, ouvir e procurar ir 
ao encontro daquilo que sentimos que, porventura, poderia ser 
melhorado. E os resultados começam a aparecer, com a tendên-
cia crescente de inscrições, com a maciça presença da indústria 
mesmo em ambiente económico desfavorável, e com um pro-
grama científico que nos orgulha a todos. 

Em termos práticos, vamos ter um evento numa região turís-
tica incontornável, provavelmente a com maior glamour em Por-
tugal: terra de reis exilados (Espanha, Itália, Áustria, Bulgária) e 
de cortes que, para os acompanharem, aqui se fixaram; de casi-
no e jogo de estatuto internacional; e anfitriã dos maiores even-
tos desportivos que o país já acolheu (MotoGP, Estoril Open, 
Cavalos CSI, Golf PGA, America’s Cup Qualifying…). Assim, toda 
a hotelaria, restauração e paisagens a desfrutar, do Estoril até 
Sintra, passando pelo Guincho, estão à vossa inteira disposição, 
a poucos minutos de Lisboa. 

Em termos logísticos, o Centro de Congressos do Estoril – 
uma estreia para o nosso Congresso, mas anfitrião de confe-
rências e summits de prestígio internacional –, é de dimen-
são acolhedora, mas simultaneamente muito funcional para 
os nossos objectivos, com um auditório principal com cerca 
de 500 lugares e três salas para conferências. Entendemos 
ainda importante disponibilizar-vos uma zona de lazer com 
acesso wireless, com comodidades e buffet à vossa disposi-
ção, e uma sala/lounge de excelência para acolhermos os nos-
sos convidados estrangeiros como merecem. Para informação 
rápida e highlights, vamos disponibilizar ecrãs em pontos estra-
tégicos, bem como sinalética de proporções funcionais.

Do ponto de vista científico, remeto-vos para o nosso progra-
ma: o Tema sobre tratamento de perda de substância do mem-
bro inferior e a Mesa-redonda sobre avaliação e planeamento da 
artroplastia total da anca; um fórum EFORT sobre controvérsias 
na cirurgia do joelho; conferências magistrais de colegas con-
vidados de grande prestígio internacional; ainda os programas 
ambiciosos de todas as secções e grupos de estudo…Enfim, um 
programa de actualidade e interesse indiscutíveis, já para não 
falar da avaliação de «50 anos de saúde em Portugal», que Mar-
celo Rebelo de Sousa nos vai proporcionar. 

Por fim, a nossa cerimónia de entrega de prémios, que vai de-
correr durante o jantar da SPOT – no Salão Preto e Prata, uma 
das maiores e mais distintas salas da Europa, ao lado do Centro 
de Congressos – para o qual vos desafiamos desde já, abrilhan-
tado com o melhor de Filipe La Féria. 

O trabalho está feito, os dados estão lançados e… espera-
mos que com a melhor sorte para todos. Bom congresso e 
bons trabalhos! 

Gonçalo Moraes Sarmento
Secretário-geral da SPOT
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Ficha Técnica

20 artigo de opinião do prof. 
christian Krettek (alemanha), 
orador da conferência do 
convidado da direcção, sobre 
«controlo de danos no trauma 
ortopédico» 

21 O prof. Jacinto monteiro 
fala sobre a sua conferência 
dedicada ao trauma 

22 Entrevista ao prof. reinhold 
Ganz (suíça), referência 
internacional na cirurgia da 
anca com preservação da 
articulação

ORTOEVENTOS
23 destaques das xvi 
Jornadas da sEOi/ iii Jornadas 
de Ortopedia infantii do 
Hospital pedro Hispano, a 
17 e 18 de novembro, em 
matosinhos 

- balanço do xvii international 
symposium on braquial plexus 
surgery, decorrido em portugal, 
em maio passado 

24 rescaldo do x congresso 
da sociedade portuguesa e 
artroscopia e traumatologia 
desportiva

- lisboa foi um dos «palcos» do 
European arthroscopy fellowship

25 novidades do 3.º curso de 
cartilagem articular, a decorrer 
nos 18 e 19 de novembro, em 
lisboa

OSSOS DE VIDA 
26 perfil do dr. augusto costa, 
presidente da spOt no biénio 
1989-1990 

AGENDA
27 Eventos da Ortopedia 
nacional e internacional 

Um Congresso 
organizado a pensar em vós
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OCongresso da Federação Europeia  (EFORT), 
e os congressos das sociedades espanholas 
de Cirurgia da Anca (SECCA) e de Cirurgia 

Ortopédica e Traumatologia (SECOT), decorridos, res-
pectivamente, em Junho e em Setembro, foram algu-
mas das reuniões internacionais de Ortopedia em que 
a direcção da SPOT marcou presença. Proximamente, 
tal vai acontecer também no Congresso da Sociedade 
Francesa (SOFCOT), a decorrer de 7 a 11 de Novem-
bro, em Paris; no Congresso da Sociedade Brasileira 
(SBOT), de 13 a 15 de Novembro, em São Paulo; e no 
Congresso da Associação Argentina (AAOT), de 27 de 
Novembro a 1 de Dezembro.

Por outro lado, estarão presentes no XXXI Congresso 
Nacional de Ortopedia e Traumatologia – como já tem 
sido, de resto, habitual – os representantes da SECOT,    

SPOT consolida relações com sociedades congéneres

SOFCOT, SBOT e AAOT (ver páginas 16 e 17), para além 
de outros convidados estrangeiros. 

O presidente da SPOT, Dr. Roxo Neves, congratula-se 
por esta oportunidade de «intercâmbio de conhecimen-
tos científicos»: «A representação recíproca da SPOT e 
dessas sociedades nos respectivos congressos nacio-
nais, com a participação das respectivas direcções nes-
ses eventos e a realização de conferências, para além 
de representar o cumprimento de protocolos existentes, 
aprofunda relações entre pares e abre portas para a 
realização de outras parcerias.» A organização de está-
gios e fellowships é uma das possibilidades, constata o 
presidente da SPOT, até porque «há colegas de outros 
países que querem vir a Portugal, pela excelência da 
nossa formação e vice-versa». 

O responsável acrescenta que a SPOT se encontra 

Quase dois anos e meio volvidos desde a 
entrada em funcionamento do Registo 
Oncológico Nacional de Tumores do Apa-

relho Locomotor (RONTAL), em Junho de 2009, o 
Dr. Gabriel Matos, coordenador da Secção de Tu-
mores Ósseos e Tecidos Moles da SPOT, responsá-
vel por este projecto, deixa o apelo: «Continuamos 
a pedir a colaboração dos colegas no preenchi-
mento dos formulários do RONTAL, de forma a 
podermos obter dados com valor epidemiológico, 
resultantes do registo de todos os casos de doença 
do foro oncológico com repercussão ao nível do 
aparelho locomotor (ossos e tecidos moles).»

O responsável adianta que «o número total de 
casos submetidos nestes dois primeiros anos de 
actividade do RONTAL ainda é baixo, até porque 
a patologia tumoral óssea é rara, como se sabe». 
A sua incidência rondará os 0,4 por cada 100 mil 

habitantes, o que corresponde a cerca de 40 no-
vos casos por ano. No entanto, diz Gabriel Matos, 
«o número de casos estimados será tanto mais 
correcto quanto maior for a participação no pre-
enchimento dos formulários» – que, recorde-se, 
estão disponíveis em www.rontal.spot.pt.

«Para além do hospital a que reportam os ca-
sos detectados, são registados os tipos de tumor, 
a topografia dos mesmos, o estádio das lesões, o 
local onde foi analisado o fragmento biopsado, se 
foi enviado produto para avaliação citogenética 
e, finalmente, o estudo da  peça operatória. Na 
classificação diagnóstica, usamos o ICD10-O e, 
no formulário, há ainda um campo para notas re-
levantes», esclarece Gabriel Matos, acrescentan-
do que «não têm surgido questões relacionadas 
com a dificuldade no preenchimento dos formu-
lários do RONTAL». 

«Continuamos a apelar à 
participação no RONTAL»

também «em contacto e relevante cooperação institu-
cional com muitas outras prestigiadas sociedades in-
ternacionais», como a EFORT, as sociedades europeias 
de Ortopedia Pediátrica (EPOS), do Pé e Tornozelo 
(EFAS), da Anca (EHS), de Oncologia Musculoesque-
lética (EMSOS), de Traumatologia Desportiva, Cirurgia 
do Joelho e Artroscopia (ESSKA), e a Sociedade Latino-
Americana de Artroscopia, Joelho e Traumatologia 
Desportiva (SLARD). «Em algumas destas sociedades, 
existem membros da SPOT que integram as respectivas 
direcções, em lugares como o de presidente, vice-presi-
dente ou secretário-geral», o que, de um modo global, 
claramente evidencia que «a Ortopedia portuguesa é 
internacionalmente reconhecida, estando ao mesmo ní-
vel da que se pratica noutros países europeus e noutros 
continentes», conclui Roxo Neves. 

SbOT

AAOT

SeCOT
SOfCOT

SPOT
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Actividades recentes das secções 
e grupos de estudo 

Nos três dias do XXXI Congresso Nacional de Ortopedia e Traumatologia (de 19 a 21 de 
Outubro), haverá um tempo – sempre a partir das 8h00 – dedicado às nove secções e aos 
dois grupos de estudo da SPOT. Os seus coordenadores destacam os temas em discussão, 

não deixando de traçar planos para o futuro e de fazer um balanço das actividades recentes.

Secção da Anca
Dr. Paulo Rego 
No Congresso da SPOT, a reunião da Secção da Anca (que 
decorre no dia 20 de Outubro, entre as 8h00 e as 10h00, 
na sala A) vai versar sobre o tema «cirurgia conservadora 
da anca» nas suas várias modalidades (cirurgia aberta e 
artroscópica). Esta tem sido uma área que temos procu-
rado desenvolver do ponto de vista clínico, assistencial 
e também de investigação básica e clínica, procurando, 
simultaneamente, sensibilizar a comunidade médica 
para os benefícios de uma intervenção precoce na anca 
do adulto jovem considerada de risco. Acreditamos que a 
divulgação do conhecimento necessário ao diagnóstico e 
à compreensão dos mecanismos de lesão da anca possa 
permitir a referenciação mais precoce dos doentes. 

Na reunião, serão descritos os princípios anatómicos 
da preservação cirúrgica da anca e a experiência actual 
nesta matéria. Procuraremos ainda definir algumas li-
nhas de orientação em termos de critérios de diagnóstico 
clínico e imagiológico e as possibilidades de tratamento 
existentes. Espero que o tema seja do agrado e interesse 
de todos e contamos com a participação do maior núme-
ro possível de colegas. 

Para além do contributo na organização do Congres-
so, temos procurado reunir as condições para apresentar 
uma proposta de criação de unidades de referência den-
tro das várias áreas de cirurgia da anca, traumatologia 
pélvica, cirurgia conservadora, artroplastia primária com-
plexa e cirurgia de revisão com necessidade de correcção 
de grandes defeitos ósseos. Julgamos ser esta a priorida-
de neste momento, de forma a optimizar recursos e au-
mentar a eficácia no tratamento dos nossos doentes. Em 
termos de futuro próximo, mais propriamente em 2012, 
organizaremos uma reunião sobre a temática da patolo-
gia da anca no adolescente e adulto jovem.»

Secção de Biomecânica 
Dr. Manuel 
Augusto Azevedo 

«Na reunião da Secção de Biomecânica do Con-
gresso [dia 20 de Outubro, das 8h00 às 10h00, na 
sala D], vamos abordar o Método e Aparelho de 
Ilizarov, evidenciando o grande contributo dado à 
Ortopedia russa e mundial por esse grande génio 
que é o Prof. Ilizarov. Como palestrantes, teremos 
o Dr. Telmo Ramos – que trabalha há muitos anos 
na Suécia e que nos trará a sua experiência em 
traumatologia com o método de Ilizarov – os Drs. 
Craveiro Lopes, António Costa, António Meireles 
e eu próprio. Trata-se de colegas que, de Norte a 
Sul do País, têm vindo a estudar e a incrementar 
a aplicação deste método, apresentando os seus 
casos quer em Portugal, quer no estrangeiro. 

Temos várias expectativas relativamente a esta 
reunião, desde logo por se tratar de um encontro 
de colegas de diferentes escolas, idades, locais 
de origem e de trabalho. Queremos aproveitar 
o momento para trocar experiências e conheci-
mentos, e para apresentar e discutir problemas 
que nos afligem relativamente ao tratamento 
dos nossos doentes. Com efeito, o trabalho que 
temos feito e continuaremos a fazer – activida-
des de formação, de apresentação e discussão de 
casos clínicos – é sempre no sentido de tratarmos 
cada vez melhor os nossos doentes. É esse, afinal, 
o objectivo da nossa Secção.»

Secção do Punho e Mão 
Dr. João Paulo 
Ribeiro de Sousa 

«Na reunião da Secção da Mão no Congresso da SPOT, 
a decorrer no dia 20 de Outubro [das 8h00 às 10h00, na 
sala B], vamos abordar o tema «Reconstrução osteocutâ-
nea da mão e membro superior». Tendo como modera-
dores os Drs. César Silva e Venâncio Caleira, as palestras 
vão incidir no seguinte: 

- Abordagem inicial no Serviço de Urgência – Dr. Pedro 
Negrão;  
- O papel do enxerto ósseo vascularizado no membro 
superior – Dr. Nuno Sevivas;
- Tratamento das fracturas complexas distais do 
rádio – Dr. Fernando Cruz; 
- Tratamento das fracturas complexas do antebraço – 
Dr. José Manuel Teixeira; 
- Alongamentos do polegar – Dr. J. C. Botelheiro;
- Cobertura cutânea dos dedos – Dr. Frederico Teixeira; 
- Retalhos fasciocutâneos do antebraço para recons-
trução do punho e mão – Dr. Mota Costa; 
- Retalhos livres na reconstrução da mão e membro 
superior – Dr. Miguel Trigueiros.
Para além desta reunião no Congresso, estamos a co-

laborar na organização do I Curso de Cirurgia Percutânea 
da Mão, organizado pelo Hospital de Faro e que vai de-
correr em Fevereiro de 2012. Esta formação vai contar 
com a presença do Dr. Bertrand Fritsch, próximo presiden-
te da Sociedade Francesa de Cirurgia da Mão (GEM). De 
referir que, a seu convite, a nossa Secção vai participar no 
Congresso do Presidente da GEM, que terá lugar em Tou-
lon, na Primavera de 2012. Estamos também a colaborar 
na organização do II Curso Teórico-prático de Artroscopia 
do Punho, bem como no Curso de Artroplastias do Punho 
e Mão, este a realizar-se no Hospital de Santo António. 
Aproveito para agradecer a preciosa colaboração do 
Dr. Fernando Cruz nas várias actividades que têm vindo a 
ser desenvolvidas pela Secção do Punho e Mão.»

D
R

D
R

7SPOT inForma
Outubro ‘11

ORTOevenTOSSECçõES/GRuPOS DE ESTuDO



8 SPOT inForma
Outubro ‘11

Secção de Tumores do 
Aparelho Locomotor
Dr. Gabriel Matos
«Na reunião da Secção de Tumores do Aparelho 
Locomotor, a decorrer no primeiro dia do Congres-
so da SPOT [19 de Outubro, das 8h00 às 10h00, 
na sala B], vamos abordar as metástases ósseas, 
que são as formas mais comuns de lesões ósse-
as malignas. Com o aumento da longevidade e a 
detecção mais precoce e precisa das metástases 
ósseas, a incidência crescente da sua presença e 
complicações inerentes, o tema vai, por certo, in-
teressar a um leque alargado de ortopedistas. Este 
ano, convidámos o Dr. José Portela para organizar 
e moderar a mesa-redonda, que vai abordar os 
seguintes tópicos: 

- Introdução – Dr. José Portela;
- Origem das metástases – Dr.ª Sandra Casimiro;
- Diagnóstico das lesões ósseas – Dr.ª Inês Balacó;
- Tratamento cirúrgico – Dr. Luís Correia;
- Indicações da fixação profilática (membros 
superiores e inferiores) – Dr. P. Cardoso;
- Vertebroplastia percutânea – Dr. J. Machado. 
Estou convicto de que os trabalhos e a exce-

lência dos prelectores serão mobilizadores do 
interesse dos colegas. Em relação a outro âmbito 
importante da actividade da Secção de Tumores, 
o Registo Oncológico Nacional de Tumores do 
Aparelho Locomotor (RONTAL), continuamos a 
pedir a colaboração no preenchimento dos for-
mulários deste Registo, de forma a podermos 
obter dados com valor epidemiológico [mais in-
formações na pág. 6].»

Secção do Ombro 
e Cotovelo
Dr. Carlos Amaral 
«Desde há uns anos, a Secção do Ombro e Cotovelo 
tem aproveitado o seu tempo no Congresso Nacional 
para apresentar estudos multicêntricos com uma exce-
lente representatividade a nível nacional. A reunião des-
te Congresso [no dia 21 de Outubro, das 8h00 às 10h00, 
na sala B] vai ser dedicada ao tema das rupturas da 
coifa dos rotadores, que estão em constante evolução. 
O programa traduz-se nos seguintes tópicos: 

- Critérios para reinserção de uma ruptura – Dr. Ros-
maninho Seabra;
- As rupturas postero-superiores. Quando se deve 
pensar numa transferência do grande dorsal. – Dr. 
António Cartucho;
- As rupturas do subescapular. Vale a transferência do 
grande peitoral? – Carlos Amaral;
- As rupturas maciças – Dr. José Lourenço.
Relativamente à actividade da Secção, tenho de 

me congratular com a participação nas nossas 6.as 
Jornadas, decorridas em Viseu, em Maio último. Mais 
de 270 inscritos, muita gente nova a fazer belíssimas 
apresentações e, mais uma vez, três workshops: de 
Artroplastias, Artroscopia e de Fisioterapia. De facto, a 
grande mágoa da coordenação da Secção do Ombro e 
Cotovelo centra-se na pequena abertura da SPOT aos 
profissionais não-ortopedistas que nos ajudam no dia- 
-a-dia, como os fisiatras, os terapeutas e os enfermeiros. 
Não tenho dúvidas de que, se os pudéssemos chamar 
para a Secção, teríamos uma actividade mais profícua... 

Por último, não quero deixar de publicamente felicitar 
a excelente participação internacional dos Drs. António 
Cartucho e Pedro Costa no último Congresso Europeu 
de Cirurgia do Ombro e Cotovelo, em Setembro passa-
do, em Lyon, França. É o reconhecimento do magnífico 
trabalho que desenvolvem e também um sinal que há 
Ombro em Portugal!»

Secção para o Estudo 
da Ortopedia Infantil
Dr. Fernando Carneiro
«A actual coordenação da Secção para o Estudo da Or-
topedia Infantil (SEOI) tem procurado activar algumas 
iniciativas e dar continuidade a outras, da responsabili-
dade da anterior coordenação, nomeadamente o Regis-
to das Doenças Displásicas da Anca (DDA). Assim, foram 
retomados, em Setembro de 2010, os Encontros Infor-
mais de Ortopedia Infantil. Este ano, já foram realizados 
dois: um em Fevereiro, no Porto, (tendo este sido prece-
dido por um mini-curso sobre DDA); e outro no passado 
dia 1 de Outubro, no Hospital Pediátrico de Coimbra. No 
espaço dedicado à SEOI durante o Congresso Nacional 
da SPOT [no dia 21 de Outubro, das 8h00 às 10h00, na 
sala A], será tratado o tema «Osteogénese imperfeita 
e outras doenças dismineralizantes na criança». O pro-
grama está a cargo do Dr. Cassiano Neves. Para além de 
palestrantes nacionais, teremos como convidado o Prof. 
Ratko Anticevic, da Universidade de Zagreb.

As XVI Jornadas Nacionais da SEOI, que são o evento 
mais importante da Secção, decorrem nos dias 17 e 18 
de Novembro de 2011, em Matosinhos, organizadas em 
simultâneo com as III Jornadas de Ortopedia Infantil do 
Hospital Pedro Hispano [ver texto da pág. 23]. Ainda 
este ano, na semana de 12 a 16 de Dezembro, e por ini-
ciativa dos Serviços de Ortopedia e de Medicina Física e 
Reabilitação do Hospital Garcia de Orta, irá realizar-se 
um workshop sobre «Cirurgia Ortopédica dos Membros 
Inferiores na Criança com Paralisia Cerebral». Ministra-
do pelo Dr. Paulo Seber, colega brasileiro que trabalha 
no Royal Children´s Hospital de Melbourne, o workshop 
terá formação teórica, demonstração prática com apre-
sentação de casos clínicos e transmissão de cirurgias 
em sistema de videoconferência. A Secção não deixa 
de patrocinar as iniciativas que tenham um conteúdo 
formativo e que contribuam para a dinamização e afir-
mação da Ortopedia Infantil em Portugal.»
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«Pela quarta vez consecutiva, o tempo atribuído 
ao Joelho no Congresso Nacional de Ortopedia, 
no dia 19 de Outubro [entre as 8h00 e as 11h00, 
na sala A], é organizado em parceria com a So-
ciedade Portuguesa de Artroscopia e Traumato-
logia (SPAT) e a Sociedade Portuguesa do Joelho 
(SPJ). Como habitualmente, o principal objecti-
vo é reunir os ortopedistas que se dedicam ao 
estudo e tratamento da patologia do joelho, no 
seio do maior evento ortopédico nacional, para 
partilhar experiências, discutir cientificamente de 
forma sistemática e actualizar conhecimentos, 
sobre temas da maior relevância e actualidade. 
Foi com esse espírito que elaborámos o programa 
científico e esperamos que venha a ser do agrado 
de todos, merecendo uma adesão alargada e par-
ticipativa. Eis alguns dos temas:

- Conferência «O desporto depois de uma pró-
tese total do joelho» – Dr. J. F. Salreta;

- Revisões das ligamentoplastias do ligamento 
cruzado anterior – Drs. João Espregueira-Mendes, 
Ricardo Varatojo, Artur Pereira de Castro e Antó-
nio Martins;

- A articulação patelo-femoral na artroplastia 
total do joelho – Drs. António Completo, Fontes 
Lebre, Alberto Lemos e Prof. Fernando Fonseca;

- Opções e dicas para ter um joelho protésico 
sem problemas – Drs. José Carlos Leitão, Alber-
to Monteiro, Luís Branco do Amaral e Prof. João 
Gamelas.

Está a terminar o segundo biénio da nossa 
coordenação da Secção. Durante este período, 
dedicámos todo o nosso esforço em prol do cres-
cimento: desenvolvemos parcerias com outras 

Secção do Joelho 
Prof. João Gamelas 

instituições e sociedades nacionais e internacio-
nais, sendo de destacar o processo de afiliação 
com a Sociedade Europeia do Joelho (ESSKA). 
Também organizámos e estivemos presentes em 
inúmeros eventos científicos, nacionais e interna-
cionais, e participámos no Programa de Apoio ao 
Internato Complementar de Ortopedia da SPOT, 
em diferentes cursos relacionados com o joelho, 
tendo também organizado acções de formação 
com instituições académicas.»

Secção da Coluna

A reunião da Secção da Coluna no XXI Con-
gresso Nacional da SPOT, a 19 de Outubro, 
das 8h00 às 10h00, sala C, vai versar sobre 
o tema «Actualizações em traumatologia da 
coluna vertebral». Tendo como moderado-
res o Dr. Paulo Lourenço, coordenador desta 
Secção, e os Drs. Nuno Neves, José Carlos Vi-
larinho e Pedro Fernandes, vogais, as pales-
tras e respectivos oradores são os seguintes:

- Fisiopatologia da lesão medular – 
Dr. Nuno Diogo;

- Classificações das fracturas – 
Dr. Paulo Lourenço;

- Lesões traumáticas nas crianças – 
Dr. Nuno Alegrete;

- Fracturas da coluna cervical alta – 
Dr. José Carlos Vilarinho;

- Fracturas da coluna sub-axial – 
Dr. Nuno Neves;

- Fracturas da coluna dorso-lombar –
Dr. Pedro Fernandes;

- Fracturas de fragilidade óssea – 
Dr. Tavares de Matos.
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Grupo de Estudo da 
Cartilagem, Tratamento 
e Prevenção da Artrose 
(GECA)
Dr. João Salgueiro
«O GECA terá a sua segunda sessão no Congres-
so Nacional de Ortopedia e Traumatologia, o que 
traduz a sua identidade, afirmação e evolução na 
comunidade ortopédica nacional. A participação 
no Congresso anterior do Prof. Mats Brittberg, 
pioneiro da cultura autóloga de condrócitos para 
transplante, e do Prof. Jiri Adler foi um aconteci-
mento científico de cuja relevância a Comissão 
do GECA muito se orgulha. Para a reunião deste 
ano, a 21 de Outubro [ das 8h00 às 9h00, na sala 
C], esperamos ter a presença de um palestran-
te estrangeiro, estando assegurado um cirurgião 
ortopédico nacional. Consideramos muito impor-
tante manter esta conjugação de convidados na-
cionais e estrangeiros.

Esperamos igualmente que os colegas colabo-
rem com a sua presença e participação, contri-
buindo para a evolução deste Grupo de Estudo. 
O cirurgião ortopédico tem de se assumir como 
protagonista na prevenção primária, secundária 
e terciária da artrose, devendo entender a cartila-
gem e respectiva patologia. Para tal, deveremos 
ter uma actualização e discussão constantes e é 
neste sentido que a participação e intervenção 
activas de todos se revela imprescindível. De 
referir também que vamos realizar o 3.º Curso 
Teórico-Prático de Cartilagem Articular, nos pró-
ximos dias 18 e 19 de Novembro [ver pág. 25]. 
Ambicionamos que seja tão bem sucedido ou me-
lhor do que os anteriores.»

Grupo de Estudo de 
Trauma (GET)
Dr. Miguel Marta  
«Neste tempo de arranque do Grupo de Estudo de 
Trauma – que pretende promover o estudo, a inves-
tigação, a formação e a sensibilização dos médicos 
e da sociedade em geral para o trauma –, vamos ter 
um espaço no programa do Congresso, no dia 20 de 
Outubro [das 8h00 às 9h00, na sala C]. Optámos por 
discutir um tema básico – a organização e gestão dos 
Centros de Trauma e qual o papel que o ortopedista 
poderá ou deverá ter nestes centros. Vamos ter uma 
mesa-redonda multidisciplinar, com convidados 
nacionais e estrangeiros, para discutir este tema e 
esperamos que desta discussão saiam resultados a 
ser aproveitados por nós, médicos, e pelos gestores 
da Saúde, para que se continuem a melhorar os re-
sultados do tratamento dos doentes traumatizados.

Além desta acção no Congresso, vamos entrar 
em contacto com os directores dos Serviços de Or-
topedia, que são os pilares de todo o trabalho de 
Traumatologia que se faz em Portugal, e pedir-lhes 
colaboração para a realização e apresentação de 
trabalhos científicos. Muito provavelmente, iremos 
propor a realização de um estudo sobre a realidade 
do tratamento das fracturas da extremidade proxi-
mal do fémur em Portugal, um verdadeiro flagelo 
da nossa sociedade e também um dos indicadores 
da qualidade dos serviços, a ser avaliado pelo pro-
jecto SINAS. Os dados a recolher por este e outros 
estudos semelhantes deverão conduzir à realização 
de um guia de procedimentos de actuação e de 
boas práticas médicas, algo que é agora objectivo 
também da Ordem dos Médicos e do Ministério da 
Saúde, e que nos poderá vir a ser útil, nomeada-
mente em termos legais. Vamos também entrar em 
contacto com as outras secções da SPOT para estu-
darmos formas de colaboração, nomeadamente na 
apresentação de temas ou trabalhos no Congresso 
Nacional de Ortopedia e Traumatologia.»

Secção do Pé 
e Tornozelo
Dr. Paulo Felicíssimo 
«A reunião da Secção do Pé e Tornozelo durante o Con-
gresso da SPOT, a 19 de Outubro, das 8h00 às 19h, na 
sala B, vai abordar as instabilidades do tornozelo e as 
lesões osteocondrais do talus. A escolha deste tema vem 
ao encontro da necessidade de se definir para uma pa-
tologia muito frequente como esta um consenso na sua 
abordagem clínica, de forma a desenvolver normas de 
boas práticas. As palestras e respectivos oradores são os 
seguintes:

- Epidemiologia e Etiologia das Lesões Desportivas do 
Tornozelo – Dr. Paulo Beckert;
- Lesões do Complexo Ligamentar Externo – 
Paulo Felicíssimo;
- Lesões do Complexo Ligamentar Interno – 
Dr.a Isabel Rosa;
- Lesões da Sindesmose - Prof. André Gomes;
- Correcção Cirúrgica Clássica –  Dr.  António Torres; 
- Correcção Cirúrgica Artroscópica – 
Dr.  Nuno Corte Real;
- Lesões Osteocondrais do Talus - Dr. Paulo Amado.
Para além da reunião no Congresso Nacional de 

Ortopedia e Traumatologia, temos outros objectivos 
traçados para este biénio. Iremos realizar o 3.º Curso 
do Tornozelo e Pé da AO, em Fevereiro de 2012, e te-
mos ainda um projecto para a criação de um curso de 
subespecialidade do Tornozelo e Pé em parceria com a 
Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova 
de Lisboa, o qual será constituído por quatro módulos 
(ante pé, retro pé, cirurgia artroscópica e técnicas mini-
mamente invasivas) e se estenderá por um período de 
dois anos e meio. O ensino tem para a direção desta 
Secção um papel muito importante. 

O desenvolvimento de áreas de estudo dentro da 
SPOT e com outras sociedades (sobre temas como «Dia-
betes e Patologia do Pé», «Desporto e Patologia do Tor-
nozelo e Pé» e «Doença Neurológica e Pé») é outro dos 
nossos objectivos, bem como a divulgação de normas 
de boas práticas na abordagem de algumas patologias 
do tornozelo e pé.»

> Logótipo
     GET - Grupo de Estudo de Trauma

> Memória Descritiva

> Logótipo GET - Versão com Cor > Logótipo GET - Versão a Preto e Branco

GRUPO DE ESTUDO DE TRAUMA
PORTUGUESE TRAUMA STUDY GROUP PORTUGUESE TRAUMA STUDY GROUP

GRUPO DE ESTUDO DE TRAUMA

> No âmbito de traduzir graficamente os conceitos de Grupo de Estudo e o assunto que este grupo aborda, a traumatologia, optamos por criar uma estrutura baseada nas siglas 
que compõe a sua longa designação, obtendo-se uma denominação alternativa de “GET”, com a respectiva descrição adjacente. Graficamente esta abreviação permite dar 
maior destaque ao conjunto e facilitar a sua percepção, remetendo esta grandeza na forma para uma noção de colectividade e união.
A traumatologia pela sua natureza mais crua é  frequentemente representada pela figura simbólica da árvore à qual foi aplicada uma correcção ou conserto.  Sendo esta uma 
representação agradável e reconhecida optou-se por aplicar à sigla “T” um conjunto elementos Dinâmicos e simplificados que transparecem este imaginário. Estes elementos 
quando adicionados a uma estrutura de letras fortes e definidas, que marcam a seriedade e objectividade dos conteúdos, vem lhe atribuir uma vertente humana e expressiva.     
Ao nível cromático procurou-se o mesmo jogo de contrastes entre cores neutras e cores vivas. No preenchimento das siglas foi aplicado o cinza, cor neutra à qual é associada 
um carácter  sóbrio e profissional. Nos elementos mais figurativos aplicou-se o verde e vermelho, cores muito associadas à natureza, quer pela ligação do vermelho ao sangue e 
através do movimento associado ao trauma, quer pela ligação do verde à natureza e aos ciclos de naturais renovação inerentes ao conceito de cura. 

C
el

es
tin

o 
S

an
to

s

C
el

es
tin

o 
S

an
to

s

10 SPOT inForma
outubro ‘11

ORTOevenTOSSECçõES/GRuPOS DE ESTuDO



11SPOT inForma
Outubro ‘11



«Controvérsias na cirurgia do joelho» é 
o tema do Fórum EFORT, que decorre no 
primeiro dia do XXXI Congresso Nacional 
de Ortopedia e Traumatologia. Temas 
polémicos da actualidade mundial nesta 
área, abordados por um painel de oradores 
de renome internacional, são alguns dos 
atractivos prometidos.

ReConstRução do ligamento 
lateRal inteRno
O Prof. lars engebretsen, um dos maiores 
especialistas do mundo na área da Medicina 
Desportiva, participa no Fórum EFORT 
para falar de uma lesão muito comum nos 
desportistas, mas cujo tratamento constitui 
ainda um grande desafio para os ortopedistas 
– a lesão crónica do ligamento lateral interno. 
Ao SPOT inForma, este especialista adiantou 
que, apesar das controvérsias, a sua técnica 
preferida no tratamento deste tipo de lesão é 
a reconstrução dos ligamentos. 

Esta técnica «consiste na reconstrução das 
duas estruturas principais da parte medial do 
joelho, recorrendo a dois enxertos separados 
com quatro túneis de reconstrução», 
explicou Engebretsen. Depois do tratamento, 
«é essencial que o movimento do joelho 
seja alcançado assim que possível para 
evitar adesões intra-articulares, pelo que 
utilizamos um protocolo que se concentra 
no movimento precoce e em exercícios de 
fortalecimento», acrescenta o especialista. 

Fórum EFORT

No primeiro dia do Congresso, 19 de Ou-
tubro, a partir das 11h30, discutem-se 
«Controvérsias na cirurgia do joelho» no 

Fórum EFORT. Um programa abrangente, que abor-
da as novas tendências ao nível da cirurgia do joe-
lho, algumas polémicas, e um painel de oradores de 
renome são os principais atractivos, na opinião do 
Dr. Gonçalo Moraes Sarmento, chairman desta ses-
são, juntamente com o Dr. Manuel Cassiano Neves, 
presidente-eleito da EFORT (European Federation of 
National Associations of Orthopaedics and Trauma-
tology) e moderador deste Fórum, em conjunto com 
o Dr. Pedro Pessoa, presidente da Associação Portu-
guesa de Artroscopia e Traumatologia Desportiva. 

O objectivo, diz Moraes Sarmento, é «identificar 
os problemas com que os ortopedistas se debatem 
no seu dia-a-dia, na área da cirurgia do joelho, e 
apresentar-lhes o que de melhor se faz neste mo-
mento, para que possam tomar opções». E, como 
o nosso País não fica atrás ao nível da qualidade 
no diagnóstico e tratamento das patologias do jo-
elho, como faz questão de frisar o chairman deste 
Fórum EFORT, são os oradores portugueses que 
vão inaugurar o painel de conferências. 

Temas actuais reúnem portugueses…
O Dr. Ricardo Sampaio, radiologista nos Hospi-
tais da Universidade de Coimbra (HUC), será o 
primeiro a intervir com a temática «Should we 
functionally evaluate cartilage with dGemric or T2 
mapping? What should we do with that insight?», 
que versará sobre técnicas utilizadas ao nível da 
ressonância magnética para avaliar lesões carti-
lagíneas de pormenor, que são indetectáveis por 
outros métodos e que estão a ser debatidas inter-
nacionalmente», comenta Moraes Sarmento.

«Patellar dislocation: should we always recons-
truct the MPFL?» é o assunto que traz o Dr. Manuel 
Vieira da Silva, do Hospital Geral de Santo An-
tónio, no Porto, ao Fórum EFORT. «Este é outro 

dos assuntos que está a ser debatido no mundo, 
havendo ainda quem defenda que esta recons-
trução só por si não é suficiente», contextualiza 
o chairman. A fechar o painel de oradores portu-
gueses, o Dr. Alcindo Silva, cirurgião no Hospital 
Militar do Porto, vai tentar responder à questão 
«Which technique for ACL reconstruction?». Vi-
sando as opções dos enxertos, da quantidade 
de túneis e dos portais usados, este especialista 
apresentará as vantagens e inconvenientes de 
cada técnica utilizada na reconstrução do liga-
mento cruzado anterior.

… e estrangeiros no Fórum EFORT
O Prof. Phillipe Beaufils, cirurgião ortopédico no 
Centre Hospitalier de Versailles, em França, será 
o primeiro dos convidados estrangeiros a subir 
ao púlpito para falar sobre os novos biomateriais 
de substituição do menisco. «Tendo em conta que 
a equipa de Beaufils foi uma das envolvidas num 
estudo europeu randomizado e desenvolvido 
pelo laboratório que produziu o enxerto sintético 
do menisco, a ideia é que este especialista par-
tilhe a sua experiência, respondendo à questão 
“Is meniscal augmentation really effective?”», 
adianta Moraes Sarmento.

«Bone scaffold to treat condral lesions. Is it 
safe?» é a questão à qual o Dr. Johannes Holz, da 
Park-Klinik Manhagen, em Groflhandsdori, na Ale-
manha, vai tentar responder, antes de o Prof. Lars 
Engebretsen, da Klinikk for Kirurgi og Nevrofag, 
em Oslo, Noruega, encerrar o ciclo de conferências 
previstas para este Fórum. «Tendo em conta que 
a reconstrução dos defeitos da cartilagem é algo 
que ainda não tem solução consensual, havendo 
múltiplas abordagens para o desgaste cartilagí-
neo, entre as quais novos componentes que estão 
a ser propostos pela indústria, Holz irá debruçar-se 
sobre toda a área da reconstrução cartilagínea», 
indica o chairman do Fórum. 

Controvérsia 
promete 
animar debate em 
torno da cirurgia 
do joelho
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sugestões liteRáRias 
Pedimos ao Prof. Marcelo Rebelo de Sousa, um 
habitué nesta matéria, que indicasse alguns 
livros cuja leitura recomenda aos ortopedistas. 
Aqui ficam as suas sugestões: 

- Comissão das Lágrimas, de António Lobo 
Antunes. Editora Dom Quixote;

- Poesia, Saudade da Prosa – Uma Antologia Pessoal, 
de Manuel António Pina. Editora Assírio & Alvim;

- Gabinete de Anatomia: Arpad, Vieira e os Desenhos 
Anatómicos do Museu da Medicina, de Manuel 
Valente Alves. Editado pelo Museu da Faculdade 
de Medicina da universidade de Lisboa/                   
/Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva; 

- Biografia de Lisboa, de Magda Pinheiro. Editora 
Esfera dos Livros. 

O Prof. Marcelo Rebelo 
de Sousa, professor 
catedrático da Faculdade 
de Direito de Lisboa, 
político e comentador, 
vai ao XXXI Congresso 
Nacional de Ortopedia e 
Traumatologia falar sobre 
«50 anos de Saúde em 
Portugal». Saiba, nesta 
entrevista, o que pensa o 
professor sobre a forma 
como o sector tem sido 
conduzido no nosso País e 
que perspectivas reserva 
sobre o futuro do Serviço 
Nacional de Saúde.  
Texto de Vanessa Pais

Como é que, na sua opinião, o sector da Saúde 
tem sido conduzido em Portugal?
As decisões no sector da Saúde têm chegado da pior 
forma, por razões economicistas e financistas, e não de-
vido a um debate prévio e a uma escolha ponderada da 
sociedade portuguesa. Durante muito tempo, entendeu-
-se dar primazia às expectativas quase ilimitadas dos 
utentes, o que criou problemas técnicos e financeiros. 
Num segundo momento, tentou-se encontrar formas 
de equilibrar os meios técnicos com as expectativas dos 
utentes, baixando essas expectativas, subindo os meios 
técnicos e gastando o dinheiro necessário. 

Actualmente, estamos na fase em que o acento tónico 
é colocado no dinheiro, o que significa sacrificar substan-
cialmente as expectativas dos utentes e provavelmente 
sacrificar, espera-se que o mínimo possível, os meios téc-
nicos necessários para a qualidade do serviço. O trio de 
valores – expectativas, qualidade técnica dos profissionais 
e gestão económico-financeira – acabou por ser vivido de 
forma diferente ao longo das últimas décadas. Estamos 
na fase do «império financeiro», na qual a crise vai impor 
cortes e sacrifícios muito sensíveis neste domínio.

Com os cortes e restrições anunciados na área 
da Saúde, será possível continuar a garantir 
«um Serviço Nacional de Saúde universal (…), 
tendencialmente gratuito», como preconiza a 
Constituição da República Portuguesa?
Vai continuar a dizer-se que estamos perante um servi-
ço universal e tendencialmente gratuito, mas a realida-
de vai ser substancialmente diferente. 

«Para se reformar todo um Sistema de 
Saúde não se pode começar pelo fim»

Poderão colocar-se questões de constitucio-
nalidade às medidas adoptadas?
Estamos numa situação de emergência, por isso, penso 
que o Tribunal Constitucional, se colocado perante a 
dúvida da constitucionalidade de determinada medida, 
tentará encontrar, como tem feito nos domínios da Se-
gurança Social, da Função Pública ou dos Impostos, ra-
zões de emergência ou interpretações da Constituição 
que salvem essas medidas tomadas.

E quando a situação de emergência terminar?
Muito provavelmente, o «aperto» nas despesas públi-
cas de Saúde vai continuar, apesar de, provavelmente, 
não ser tão grande como em 2012, o que quer dizer 
que vai ter de se definir um novo quadro de cumpri-
mento daquilo que está na Constituição. O direito à 
Saúde foi entendido durante muito tempo como um 
direito dirigido ao Estado e supondo da parte deste o 
dever de proporcionar todas as valências, todas as es-
truturas e todos os meios adequados à satisfação das 
necessidades dos doentes, com qualidade crescente 
dos cuidados de saúde. Isso agora vai mudar…

Como perspectiva essa mudança?
Deverá haver um Sistema Nacional de Saúde que en-
globe o Serviço Nacional de Saúde público, o sector 
privado e o sector social, este dependendo largamente 
do apoio do sector público. Para isso, em primeiro lu-
gar, há que definir os limites e campos de intervenção 
dos vários sectores, sendo que essa definição parte 
de se saber quanto é que o Estado vai poder pagar 

nOta: a conferência do prof. marcelo rebelo de sousa «50 anos de saúde em portugal» decorre no primeiro dia do 
congresso, 19 de Outubro, às 11h30 .

ao sector público. Tudo o resto tem de ser suportado 
pelo sector privado e pela participação não-pública no 
sector social. 

Depois, é preciso dizer com verdade aos portugue-
ses o que isto significa. Ou seja, que o sector público 
só poderá cobrir gratuitamente um determinado nú-
mero de portugueses em certa situação económico-
-financeira. Aos outros, que têm de pagar, é preciso 
dizer como. Só a partir daí se passa para a estrutura 
orgânica. Para se reformar todo um Sistema de Saúde 
não se pode começar pelo fim, isto é, extinguir, rees-
truturar e concentrar, antes de se definir o campo de 
intervenção do Estado, embora, na actual conjuntura, 
seja necessário começar por cortar despesas. 

13SPOT inForma
Outubro ‘11



Os desafios impostos pelo tratamento das perdas de substância do membro inferior e 
pelo planeamento e avaliação da artroplastia total da anca, embora distintos, afiguram-se 
importantes para os ortopedistas. Por isso, foram escolhidos, respectivamente, para Tema 
e Mesa-redonda do XXXI Congresso Nacional de Ortopedia e Traumatologia. Saiba o que 

pode esperar de cada uma das sessões.
Texto de Vanessa Pais

Membro inferior e artroplastia da 
anca em destaque no Congresso

«Perdas de substância do membro 
inferior – seu tratamento» é o 
Tema do XXXI Congresso. Organi-

zada pelo Prof. Abel Nascimento, chefe de serviço 
de Ortopedia e Traumatologia dos Hospitais da 
Universidade de Coimbra (HUC) e director do Ins-
tituto de Cirurgia Reconstrutiva, em Coimbra, a 
sessão decorre no dia 20 de Outubro, às 11h30. O 
objectivo é «versar essencialmente sobre as fractu-
ras traumáticas, particularmente sobre os tipos III 
A, B e C, da classificação de Gustillo & Anderson, 
e de acordo com o sistema de classificação MESS 
(Mangled Extremity Severity Score), que, sendo as 
formas mais graves, implicam para o ortopedis-
ta um desafio maior em relação à forma como se 
deve posicionar», justifica Abel Nascimento. O tema 
inclui igualmente situações de patologia tumoral, 
vascular, nervosa e cutânea. 

Este especialista vai começar por falar sobre o 
«Tratamento das perdas de substância na Urgência 
– atitude do ortopedista em face da lesão/planea-
mento/decisão/tratamento cirúrgico» (ver caixa ao 
lado). Depois deste tópico, é a vez de o Dr. Nuno 
Craveiro Lopes, do Hospital Garcia de Orta, em Al-
mada, falar sobre «Cirurgia Convencional: fixadores 
externos, Ilizarov, Orthofix, etc.». «Todas as técnicas 
são correctas, desde que sejam respeitadas as suas 
indicações e limitações», lembra Abel Nascimento.  

Segue-se a intervenção do Prof. Alain Masque-
let, de Paris, França, sobre «Tratamento segundo o 
conceito da membrana induzida e cobertura com 
retalhos fasciocutâneos». Este conceito sustenta 
que, «perante um esfacelo, deve fazer-se a estabili-
zação, colocar um espaçador, se necessário, e fazer 
a cobertura com boa qualidade muscular ou com 
um retalho fasciocutâneo», explica Abel Nascimen-
to. «O Dr. César Silva, do Hospital de Santo António, 
no Porto, irá discorrer sobre a questão dos retalhos 
musculares», acrescenta o responsável. 

Abel Nascimento vai ainda abordar outro assunto 
em que é especialista e um dos pioneiros no nosso 
País – a cirurgia óssea vascularizada/microcirurgia 
vascular». A reconstrução/microcirurgia nervosa é o 
tema da comunicação a proferir pelo Dr. Corte-Real, 
dos HUC. Antes da discussão, o Prof. João Páscoa Pi-
nheiro e o Dr. Pedro Lemos, também dos HUC, vão 
falar sobre a reabilitação nos casos de amputação/    
/próteses. Para Abel Nascimento, «estão assim reuni-
dos os temas e especialistas que irão garantir, certa-
mente, uma elevada participação nesta sessão».

uRgênCia tRaumátiCa: desafios PaRa o oRtoPedista 

«Ao receber um doente politraumatizado na urgência, o ortopedista tem de se saber 
posicionar e proteger o seu doente», sublinha o Prof. Abel Nascimento. Por isso, durante 
a sua comunicação, serão enumeradas algumas das regras na abordagem destes doentes: 
«Primeiro, num politraumatizado, deve-se estabilizar o doente no seu todo e equacionar-
se o tratamento em conjunto com as outras especialidades. Em seguida, deve avaliar-se o 
doente sob o ponto de vista vascular e nervoso, tendo como critérios a estabilização óssea 
com fixadores externos, equacionando a cobertura de imediato ou em diferido nos dias 
seguintes. Perante a possibilidade de reconstrução das estruturas vasculares e musculares, 
o ortopedista deverá ter a noção de que, para o membro inferior, de algum modo diferente 
do membro superior, não é possível, nem correcto , reconstruir tudo. Verificando-se que o 
traumatismo poderá ter um prognóstico reservado quanto à função e à qualidade de vida do 
doente, deverá apresentar-se como solução a amputação.»

Prof. Abel Nascimento
responsável pelo tema do congresso

Dr. Roxo Neves
responsável pela mesa-redonda do congresso
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Apesar de o debate em torno da evolução científica 
e técnica ser frequente em reuniões nacionais e inter-
nacionais, pouco destaque tem sido dado às questões 
do planeamento e avaliação, que são «determinantes 
para o sucesso de intervenções complicadas como é o 
caso da artroplastia total da anca (ATA)», considera o 
Dr. Roxo Neves, presidente da Sociedade Portuguesa 
de Ortopedia e Traumatologia (SPOT). «Planeamento 
e avaliação na artroplastia total da anca» foi, por isso, 
o tema escolhido para a Mesa-redonda do Congresso, 
a ter lugar no último dia, 21 de Outubro, a partir das 
11h30, sendo organizada pelo presidente da SPOT. 

A escolha deste tema não está apenas relaciona-
da com o facto de ser pouco debatido. «Se os meios 
digitais vieram revolucionar a radiologia, ao mesmo 
tempo, vieram dificultar o planeamento. Por exemplo, 
a possibilidade de aumentar ou diminuir a ampliação 

das radiografias tira ao cirurgião a capacidade de fazer 
medidas com a régua adequada àquilo que vai utilizar», 
diz Roxo Neves. Ao mesmo tempo, os especialistas são 
constantemente «confrontados com novas ferramentas 
nesta área, como os softwares para execução digital do 
planeamento ou mesmo a chamada cirurgia assistida 
por computador». 

Assim, neste processo de aprendizagem em que os 
especialistas se encontram, em relação às novas tecno-
logias no âmbito do planeamento e avaliação da ATA, o 
debate e a troca de experiências entre os especialistas 
torna-se essencial. Nesta Mesa-redonda, além da par-
tilha de experiências, a julgar pelo painel de oradores 
convidados, será possível dar aos ortopedistas uma 
ideia de como estas novas tecnologias estão a ser utili-
zadas em países como Espanha, França e EUA. 

A realidade portuguesa será apresentada logo no 

início por Roxo Neves na comunicação «Panorama na-
cional do planeamento e avaliação da ATA. Scores de 
avaliação funcional». Seguem-se as intervenções do Dr. 
Paulo Rego, ortopedista no Hospital de Santa Maria, em 
Lisboa, sobre «A imagiologia no planeamento e avalia-
ção da ATA»; de Roxo Neves, desta vez sobre «Bases de 
biomecânica e templating manual na reconstrução ana-
tómica da ATA»; dos Drs. Jean Puget, do Hôpital Roger 
Salengro, em França, sobre «Actualidade da navegação 
na ATA. Relação planeamento/navegação»; João Paulo 
Ribeiro de Sousa, do Hospital de Faro, com o tema «Mé-
todos de medição intra-operatória na ATA»; do Prof. 
António Múrcia Mazón, do Hospital Cabueñes de Gijon, 
em Espanha, sobre «Actualidade do templating digital 
em Espanha; e do Dr. Miguel Cabanela, da Clínica Mayo, 
nos EUA, sobre «Dismetria dos membros inferiores na 
ATA. Considerações Clínicas e Legais». 

da PlanifiCação à CiRuRgia 
assistida PoR ComPutadoR
Dr. Jean Puget, Hôpital Roger Salengro, em França: «A 
tecnologia da cirurgia assistida por computador dá- 
-nos, em tempo real e no intra-operatório, uma série 
de medidas que reforçam o planeamento. Foram 
desenvolvidos numerosos sistemas que permitem 
controlar a medida da largura do membro, bem 
como o offset femoral. Com a cirurgia assistida 
por computador, esperamos uma melhor análise 
da posição relativa dos componentes da prótese 
colocados. Um certo número de sistemas tem tentado 
relacionar essas medidas com os planos de referência 
que não são unânimes. 

No nosso Serviço, preferimos desenvolver o sistema 
Pléos (Tornier) do cone de mobilidade do doente, em 
relação à posição relativa de duas peças (acetábulo 
e haste) para reduzir o risco de invasão ou luxação. 
Embora os resultados sejam animadores, é preciso 
que os criadores destas técnicas simplifiquem a sua 
colocação em prática. Haverá também continuidade 
entre a planificação e a cirurgia assistida por 
computador, que dará, finalmente, resultados 
objectivos em intra-operatório, permitindo posicionar 
melhor os implantes que, nesta cirurgia, como 
sabemos, têm um impacto funcional primordial.» 

temPlating ou Planeamento 
digital em esPanha
Prof. António Múrcia Mazón, Hospital Cabueñes de Gijon, em 
Espanha: «Todos os parâmetros que descrevem a função 
e a duração da articulação protésica, como a marcha, 
a recuperação dos membros inferiores, a estabilidade 
e a osteólise são afectados pela posição e orientação 
dos componentes protésicos, sendo assim um factor 
determinante para o sucesso das artroplastias.

Em Espanha, dispomos de uma base de dados onde 
estão todos os componentes acetabulares e femorais 
dos implantes protésicos utilizados no hospital. Estes 
componentes, sobrepostos à imagem radiográfica 
digital, comprovam o ajuste, a posição e o encaixe mais 
adequado para cada doente. Para casos mais complexos, 
utilizamos reconstruções em 3D a partir da imagem da 
TAC que nos permitem realizar planificações virtuais 
mais exactas (displasias, osteólises periprotésicas, 
cirurgias de revisão, cirurgias tumorais). Além disso, 
utilizamos um software de planificação cirúrgica que 
permite fazer sessões virtuais partilhadas em tempo 
real através da rede entre vários especialistas, sendo 
possível analisar melhor a solução para cada doente.»

Intervenções dos convidados 
estrangeiros na Mesa-redonda

dismetRia dos membRos infeRioRes na ata. 
ConsideRações ClíniCas e legais
Dr. Miguel Cabanela, Clínica Mayo, nos EUA: «O problema da discrepância de comprimento dos 
membros inferiores depois de artroplastia total da anca [ATA] é a causa mais comum de acções 
judiciais nos EUA. Assim, do ponto de vista jurídico, é um assunto de extrema importância. Na 
verdade, uma discrepância 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 no comprimento 
das pernas após colocação de prótese da anca e como tratá-la, uma vez diagnosticada.»

Dr. Jean 
Puget

Prof. 
António 
Múrcia 
Mazón

Dr. Miguel 
Cabanela

D
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Desafios no planeamento e avaliação da artroplastia total da anca
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nOta: a conferência da sbOt, proferida pelo seu presidente, dr. Osvandré lech, vai decorrer no dia 20 de Outubro, 
entre as 15h30 e as 16h00, na sala a.

Dr. Osvandré Lech
Presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT)

«Sinto-me muito feliz e honrado por pa-
lestrar pela primeira vez em Portugal. 
Atribuo grande importância às relações 

entre a SBOT e a Sociedade Portuguesa de Ortopedia e 
Traumatologia [SPOT]. Nem poderia ser de outra forma: 
José Sérgio Franco é o Presidente de Honra deste Con-
gresso; Gilberto Camanho é editor associado da Revis-
ta Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia; dezenas 
de colegas portugueses participam anualmente como 
palestrantes em reuniões decorridas no Brasil… Devo, 
aliás, informar que a primeira solicitação para membro 
internacional da SBOT – que significou para nós um or-
gulho – veio exactamente de Portugal!

As duas Sociedades de Ortopedia são actuantes – 
veja-se o exemplo da criação da Sociedade dos Orto-
pedistas de Língua Portuguesa [SOLP], que congrega 
os nossos colegas lusófonos, focando especialmente o 
desenvolvimento da Ortopedia em África – e podem 

desenvolver acções conjuntas em maior escala ainda.
Em relação à minha conferência no Congresso, 

como especialista no membro superior (ombro, coto-
velo e mão), abordarei as evidências actuais sobre o 
tratamento adequado das lesões da coifa dos rota-
dores, a causa mais frequente de dor no ombro em 
indivíduos acima de 40 anos. Ainda persistem dúvidas 
quanto ao tratamento conservador ou cirúrgico. As 
evidências mostram em que situações o conservador 
tem melhor indicação. Também a variedade de opções 
do tratamento cirúrgico, seja artroscópico, aberto, ou 
misto, será abordado. 

Na coifa dos rotadores, nem sempre o tratamento 
mais sofisticado determina o melhor resultado. Reco-
nhecer qual o tipo de lesão, saber o tempo necessário 
para a completa cicatrização da reparação cirúrgica e 
entender métodos de reabilitação também são itens 
essenciais para o bom resultado funcional.» 

Dr. Hernan del Sel 
Presidente da Asociación Argentina de 

Ortopedia y Traumatología (AAOT)

Opinião

Opinião
«A artroplastia total da anca em se-

quelas de fracturas acetabulares 
pode proporcionar bons resultados, 

mas deve ser tido em consideração que a cirurgia é 
geralmente mais complexa devido a problemas téc-
nicos associados ao tecido cicatricial, por dificuldade 
em deslocar, presença de material de osteossíntese, 
defeitos ósseos e alterações na anatomia acetabular, 
pseudoastrose, hipotrofia ou dano muscular, ossifi-
cação heterotópica e infecção. Na nossa conferência, 
vamos apresentar os resultados, dificuldades técnicas 
e complicações encontrados numa série de 33 casos. 

É uma honra ser convidado, em nome da AAOT, a 
participar no Congresso anual da Sociedade Portugue-
sa de Ortopedia e Traumatologia. Temos a certeza de 
que esta ligação é benéfica para ambas as socieda-

des, através do conhecimento mútuo e do intercâmbio 
científico entre os nossos membros.

Fundada em 1936, e contando actualmente com 
4 682 sócios, a AAOT tem estabelecido, nos últimos 
anos, fortes ligações com a Sociedade Portuguesa, bem 
como com a Sociedade Espanhola. As ligações interna-
cionais da AAOT começaram em 1948, ano em que foi 
uma das fundadoras da Sociedade Latino-Americana de 
Ortopedia e Traumatologia. Actualmente, tem convénios 
académicos com a EFORT e a Academia Americana. 

A excelência da educação médica continuada é um 
dos nossos objectivos primordiais, pelo que constan-
temente são ministrados cursos de certificação para 
os médicos internos. Além disso, as 14 sociedades de 
subespecialidades da AAOT também oferecem cursos 
e recertificação anual.» 

nOta: a conferência da aaOt, proferida pelo seu presidente, dr. Hernan del sel, 
vai decorrer no dia 20 de Outubro, entre as 16h00 e as 16h30, na sala a.

As sociedades francesa (SOFCOT), espanhola (SECOT), brasileira (SBOT) e argentina 
(AAOT), com as quais a Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia (SPOT) tem 

boas relações, voltam a marcar presença no Congresso Nacional, cada uma delas com uma 
conferência própria. Os palestrantes (os presidentes destas sociedades e, no caso espanhol, o 

vice- -presidente) fazem uma antevisão sobre os temas que os trazem a Portugal.

O espaço das 
sociedades «amigas»

D
R
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Prof. Bernard 
Moyen

Presidente da Société Française 
de Chirurgie Orthopédique et 
Traumatologique (SOFCOT)

Prof. Francisco Forriol Campos
Vice-presidente da Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y 

Traumatología (SECOT)Opinião

Opinião«A osteocondrite dos côndilos femo-
rais é uma lesão rara. Durante 
a minha comunicação no XXXI 

Congresso da Sociedade Portuguesa de Ortopedia 
e Traumatologia, irei apresentar um estudo multi-
cêntrico que envolveu 892 casos de uma série de 
doentes crianças e adultos e que, entre outros resul-
tados, mostrou que as lesões anatómicas são mais 
avançadas nos adultos. 

A análise global mostra que a maioria das 
crianças teve uma boa evolução clínica, no entan-
to, há uma elevada percentagem cujas radiogra-
fias não são normais. Em relação aos adultos, há 
uma elevada percentagem de crianças que clini-
camente está bem, embora o seu rádio não esteja 
normal. Esta interpretação do padrão do rádio 
pode ser difícil. Por isso, definimos três classes 
radiográficas: irregular, nodular e de nicho vazio. 
Por outro lado, a ressonância magnética permite 
uma análise mais precisa do interface do osso – o 
fragmento, a superfície da cartilagem, o potencial 
de crescimento e a vitalidade do fragmento. 

Ao nível do tratamento, a cessação da activi-
dade desportiva é a primeira linha nas crianças. 
As perfurações transcondrais afiguram-se como 
uma intervenção simples e de baixa morbilidade, 
sendo a cura possível em 48% dos casos em seis 
meses, se a placa da cartilagem em crescimento 
estiver aberta.  A fixação do fragmento foi feita 
em 43% dos casos com um retalho de cartilagem. 
Este procedimento fornece resultados através dos 
quais se pode verificar que a degradação ocorre 

em função da estabilidade do fragmento. 
Já o tratamento com haste de Wagner apresenta 

resultados menos satisfatórios do que os procedi-
mentos mais complicados. A remoção do recep-
tor é um procedimento simples e minimamente 
invasivo, com um período pós-operatório sem 
intercorrências, mas, no longo prazo, favorece a 
degradação osteoartrítica, especialmente quando 
realizada em adultos. Os enxertos de mosaico re-
velaram bons resultados a médio prazo, com baixa 
morbilidade, especialmente se os enxertos forem 
colhidos acima do entalhe. Neste contexto, os re-
sultados a médio prazo revelaram ser bons para 
as grandes lesões e a osteotomia mostrou fazer 
sentido nos casos de osteoartrite em fase inicial. 

Em conclusão, com base neste estudo, vou 
transmitir as seguintes mensagens:

 O prognóstico é melhor antes do encerra-
mento da placa de crescimento;

 A osteocondrite exige maior exploração 
anatómica e funcional através de ressonância 
magnética;

 Não se pode deixar passar o momento da 
perfuração transcondral no caso das crianças;

 Um parafuso nem sempre é suficiente. Temos 
de melhorar o trufismo e a revascularização do 
fragmento;

 Os enxertos de mosaico são preferíveis à ex-
cisão do fragmento;

 Os enxertos de condrócitos serão mais am-
plamente utilizados no futuro.» 

«Nos últimos anos, as técnicas bio-
lógicas têm vindo a incorporar-
se na abordagem cirúrgica ao 

nível do tratamento ortopédico. São conhecidos 
os transplantes de condrócitos, com e sem ma-
trizes, os factores plaquetários e as proteínas 
morfogenéticas para induzir a formação óssea. 
Todas estas são técnicas que têm como objectivo 
regenerar os tecidos, isto é, produzir tecido num 
local onde não há qualquer possibilidade que ele 
se forme. 

Numa lesão condral não se espera pela forma-
ção de cartilagem. A biotecnologia, com a coloca-
ção de uma matriz de condrócitos ou de células 
estaminais mesenquimais permite que, ao fim de 
algum tempo, se forme tecido de cartilagem hiali-
na. Ao nível da ruptura dos tendões degenerados, 
os factores plaquetários aceleram a reparação 

e melhoram a estrutura tendinosa. Perante um 
grande defeito ósseo ou uma pseudo-artose, as 
proteínas morfogenéticas do osso [BMP, na sigla 
inglesa], por si mesmas, permitem que se induza 
a produção de novo tecido ósseo. 

Estes são princípios que actualmente funcionam 
e cabe-nos esperar que novos princípios surjam 
para podermos melhorar os tratamentos já exis-
tentes num futuro próximo. No entanto, estamos 
no início. Sabemos que nem todos os doentes res-
pondem da mesma forma e que nem sempre se 
consegue o efeito desejado. Em parte, isto deve-se 
ao desconhecimento da utilidade, indicações e do-
ses mais apropriadas da aplicação destas técnicas. 
Além de estudos de custo-eficácia, faltam estudos 
clínicos randomizados, que permitam realmente 
conhecer as vantagens das novas possibilidades 
trazidas pela biotecnologia.» 

nOta: O prof. bernard moyen irá proferir a conferência «tratamento da osteocondrite dissecante do joelho: 
um estudo de 892 casos», no dia 19 de Outubro, às 15h30, na sala a.

nOta: a conferência «biotecnologia em cOt», proferida pelo prof. francisco 
forriol campos, tem lugar no primeiro dia do congresso, 19 de Outubro, às 16h00, 

na sala a.
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CISPOT quer um Internato mais uniformizado

A uniformização do currículo final do Interna-
to de Ortopedia tem sido uma das maiores 
preocupações da Comissão de Internos da 

Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia 
(CISPOT). «Para nós, faz sentido que os internos tenham 
uma formação padronizada», explica o Dr. Nuno Lança, 
representante da CISPOT. Por isso, na Sessão Magna 
dos Internos, que integra pela primeira vez o programa 
oficial do Congresso, vai ser discutida e, posteriormente, 
entregue à SPOT a proposta de um currículo-padrão. 

Durante a reunião geral dos internos de Ortopedia, 
a 19 de Outubro, vão ser discutidos também os resul-
tados do terceiro inquérito de satisfação, no sentido 
de perceber «aquilo que ainda pode ser melhorado», 
afirma Nuno Lança. O responsável adianta ainda que 
a Sessão Magna contará com a participação de um 
especialista, que partilhará com os internos algumas 
reflexões sobre o internato, e que haverá um sorteio 
de livros científicos. 

No mesmo dia, vai decorrer o 2.º Jantar de Internos 
de Ortopedia, «para o qual estão convidados todos os 
internos presentes no Congresso», afirma Nuno Lan-
ça. Fomentar o convívio entre os colegas Internos num 
ambiente mais descontraído é o objectivo.

O responsável da CISPOT deixa também um apelo 
à SPOT, para que se concretize a criação de um sub-
domínio para os internos no site da Sociedade. «Pre-

«Desenvolvimento do Registo Português 
de Artroplastias» é o tema da sessão 
do RPA no XXXI Congresso Nacional 

de Ortopedia e Traumatologia, que se realiza no dia 
19 de Outubro, entre as 17h00 e as 18h00. «Pareceu-
-nos oportuno abordar não só o desenvolvimento do 
projecto a nível internacional, mas também interna-
mente, chamando a atenção para as possibilidades de 
colaboração interdisciplinar com outras áreas do saber, 
assim como para o apoio à investigação», justifica o 
coordenador do RPA, Dr. José Costa Ribeiro.

Nesse sentido, a sessão vai contar com as comunica-
ções do Dr. José Manuel Teixeira, sobre o Observatório 
Nacional de Artroplastias; do Dr. Carlos Durão, sobre a 
contribuição forense do projecto; da Prof.ª Fátima Pina, 
sobre a evolução do recurso a artroplastias totais; e 
do Dr. Costa Ribeiro, sobre as relações internacionais.

«Queremos que os congressistas entendam que o 
esforço enorme que fazem em registar [as artroplastias] 
não é em vão e está a ser empregue na construção de 
uma ferramenta poderosa de transmissão de conheci-
mentos e experiências», sublinha Costa Ribeiro.

Para o RPA, 2011 tem sido um ano de actividade 
intensa. No plano internacional, foram feitos contactos 
com outros projectos do género, nomeadamente com 
a Food and Drug Administration (FDA) e a Associação 
de Registos Nórdicos de Artroplastias (NARA, na sigla 
inglesa). Internamente, continua a divulgação junto 
das administrações regionais de saúde e os esforços 
em conjunto com a Administração Central dos Siste-
mas de Saúde para simplificar o acto de registar.

O coordenador do RPA considera ser «ainda prema-
turo tirar conclusões» dos dados relativos ao segundo 
ano do projecto, no entanto, sublinha que «começam 
a desenhar-se tendências na evolução da prática quo-
tidiana face aos avanços do conhecimento e às flutua-
ções da oferta no mercado dos implantes».

Confiante no futuro, Costa Ribeiro remata: «O 
que buscamos é, simultaneamente, a consolidação 
interna e a afirmação externa do RPA. O caminho já 
percorrido e o que temos conseguido, com a ajuda 
de todos os que registam, permite-nos continuar a 
alimentar o optimismo inicial com que nos lançámos 
neste projecto.» 

RPA já é «ferramenta poderosa de 
transmissão de conhecimentos»

No XXXI Congresso Nacional de Ortopedia e Traumatologia, o Registo Português de 
Artroplastias (RPA) faz um balanço dos primeiros dois anos de actividade e avança 

planos para o desenvolvimento do projecto. 
Texto de Patrícia Raimundo

tendemos divulgar mais e melhor as actividades dos 
internos de Ortopedia e Traumatologia», afirma. 

Outro dos aspectos destacados por Nuno Lança rela-
tivamente às actividades da CISPOT diz respeito à par-
ticipação na reunião da Federação dos Internos de Or-
topedia na Europa (FORTE), durante o último congresso 
da Federação Europeia das Associações Nacionais de 
Ortopedia e Traumatologia (EFORT), em Junho passado 
(ver foto). Para o responsável, esta «foi uma experiência 
muito importante» que deu aos internos portugueses 

uma ideia mais clara do que se passa nos outros países 
europeus. «Descobrimos que há paralelismos entre a 
nossa comissão e outras que também têm a preocupa-
ção de uniformizar o Internato na Europa toda», revela.

Com seis anos de actividade, a CISPOT é uma das 
mais antigas comissões de internos de Ortopedia a 
nível europeu e também uma das mais organizadas. 
«Ficámos muito satisfeitos por perceber que estamos 
num patamar de objectivos comuns aos dos colegas 
europeus», conclui Nuno Lança.  Patrícia Raimundo

mEmbrOs da cispOt cOm cOlEGas da fOrtE, na última rEuniãO, Em JunHO passadO (da esq. para a dta.): drs. 
shirley lyle, webmaster da fOrtE, reino unido; diogo silva Gomes; Enis Guryel, presidente da fOrtE, reino unido; Erica 
domeij-arverud, tesoureira da fOrtE, suécia; francisco Guerra pinto, ex-membro da cispOt e membro da fOrtE; sofia 
viçoso; nuno lança; bram Hentenaar, secretário da fOrtE, Holanda e nikolaos paschos, publicity representative, Grécia
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Tendinopatias e rupturas do tendão de 
Aquiles na sessão da Década do Osso
O XXXI Congresso da SPOT volta a contemplar uma sessão dedicada à Década do Osso e da 
Articulação, convidando a Fisiatria e a Reumatologia a juntarem-se à ortopedia numa reflexão sobre as 
tendinopatias e as rupturas do tendão de Aquiles.
Texto de Ana João Fernandes

A Década do Osso e da Articulação terminou no 
ano passado, mas os seus propósitos – entre 
os quais a aproximação das especialidades 

que intervêm no tratamento da patologia musculoesque-
lética e a melhoria da qualidade de vida dos doentes – 
mantêm-se. A pensar nisso, o XXXI Congresso da SPOT 
volta a contemplar uma sessão multidisciplinar dedicada 
a esta Década. As tendinopatias e as rupturas do tendão 
de Aquiles são os temas em cima da mesa, à qual se vão 
sentar um ortopedista, um reumatologista e um fisiatra. 

O Dr. Filipe Brandão, reumatologista no Hospital Cuf 
Porto e representante da Sociedade Portuguesa de Reu-
matologia, vai abordar aspectos de epidemiologia e fi-
siopatologia. «Vou falar dos mecanismos que levam ao 
desenvolvimento das tendinopatias inflamatórias e vou 
também abordar as tendinopatias de carácter mecânico 
ou degenerativo – muito frequentes em atletas de idade 
avançada –, e nas quais intervém não só a Reumatologia 
como também a Ortopedia e a Medicina Física e de Rea-
bilitação», sumariza o palestrante. 

Como reflecte o Dr. Paulo Carvalho, o palestrante em 
representação da Ortopedia, «o primeiro desafio das ten-

Santa Isabel, em Coimbra, vai desenvolver este tópico. 
«O tratamento conservador da tendinopatia do tendão 
de Aquiles tem ganho mais espaço e tem, progressiva-
mente, conseguido solucionar cada vez mais situações, 
evitando-se assim o recurso a uma intervenção cirúrgi-
ca», reflecte. «Para além do arsenal de que dispomos 
na área da electroterapia e da cinesiologia dita conven-
cional, ganham hoje mais consistência as estratégias 
regeneradoras, quer com a utilização de protocolos de 
fortalecimento excêntrico, quer com o recurso a ondas de 
choque extra-corpóreas, quer recorrendo à injecção local 
de substâncias, autólogas ou não, com esse potencial», 
conclui o fisiatra. 

dinopatias é saber diferenciá-las, fazendo um diagnóstico 
correcto». Outro dos desafios, para este ortopedista do 
Hospital de Sant’Ana, na Parede (Cascais), prende-se 
com o «difícil tratamento das tendinopatias crónicas não-
insercionais»: «Mesmo o tratamento cirúrgico tem uma 
taxa de recidiva muito elevada», considera. 

Já nas rupturas do tendão de Aquiles, a principal dificul-
dade reside no diagnóstico. «Há muitas situações agudas 
que não são identificadas, passando depois a condições 
crónicas, que obrigam a intervenções cirúrgicas que não 
estão livres de complicações», adverte Paulo Carvalho. 

Antes da abordagem cirúrgica, está o tratamento 
médico. O Dr. Pedro Saraiva, fisiatra do Centro Rainha 

Os drs. filipe brandão (reumatologista), paulo carvalho (ortopedista) e pedro saraiva (fisiatra) são os palestrantes da 
sessão dedicada à década do Osso e da articulação
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Prof. Christian 
Krettek

Director do Departamento de 
Ortopedia e Traumatologia da 
Escola Médica de Hannover, 

Alemanha

Opinião

O tratamento clínico dos traumas ortopédicos 
em doentes politraumatizados pode ser di-
vidido em quatro períodos distintos: perío-

do agudo ou de reanimação (0 a 3 horas); período 
primário ou de estabilização (3 a 72 horas); período 
secundário ou de regeneração (3 a 8 dias); e o perí-
odo terciário ou de reabilitação (a partir do 8.º dia).

O período agudo ou de reanimação inclui, na 
Urgência, o tratamento de descompressão das ca-
vidades (tensão pneumotorácica, por exemplo) e 
a cirurgia de emergência para o controlo das he-
morragias torácica, abdominal, pélvica ou externa. 
O tratamento cirúrgico das lesões não-prioritárias 
deverá ser realizado depois da estabilização das 
funções vitais durante o período primário, também 
chamado de cirurgia «dia um».

Uma vez que os procedimentos cirúrgicos po-
dem comportar algum risco para o doente, no que 
a uma segunda tentativa diz respeito, é necessário, 
neste ponto de gestão do trauma, tomar uma de-
cisão quanto à estabilização temporária (Damage 
Control Orthopaedics, DCO) ou definitiva (Early 
Total Care, ETC) das fracturas.

A estratégia ideal de tratamento das fracturas 
continua a ser a principal preocupação da investiga-
ção clínica. É largamente aceite que o ETC pode ser 
realizado em doentes politraumatizados estáveis, 
enquanto que o DCO é recomendado em doentes 
instáveis e in extremis.

Para uma identificação mais eficaz dos doentes 
politraumatizados que apresentem condições clínicas 
incertas, que muito provavelmente não beneficiam 
da estabilização primária e definitiva das fracturas, 
foi criado o conceito de «doentes borderline» (por 
exemplo, ISS > 40; hipotermia < 35°C; ISS > 20 e AIS-
chest > 2; contusões bilaterais do pulmão; ferimentos 
e trauma abdominais/pélvicos concomitantes). 

Nestes doentes, a decisão quanto à estabilização 
das fracturas deve ser tomada com base na reava-
liação clínica no final do tratamento na Urgência, 
incluindo os parâmetros hemodinâmicos e laborato-
riais. No caso do tratamento DCO, a fixação definitiva 
das fracturas deve ser realizada depois da estabiliza-
ção psicológica e imunológica do doente durante os 
períodos secundário ou terciário, mas nunca antes do 
quinto dia após o trauma. 

Tratamentos de emergência 
no trauma ortopédico e 

controlo de danos

nOta: O prof. christian Krettek é o convidado da direcção da spOt para o próximo congresso e será o responsável pela 
conferência «damage control in Ortho-traumatology», que tem lugar no dia 21 de Outubro, pelas 15h00.

D
R

20 SPOT inForma
Outubro ‘11

ORTOevenTOSORTOevenTOSXXXI CONGRESSO

PUB



O Prof. Jacinto Monteiro faz a antevisão da 
conferência que vai apresentar enquanto convidado 

do presidente da SPOT, no dia 20 de Outubro, entre as 
15h00 e as 15h30, no XXXI Congresso Nacional. Em 

entrevista, este especialista desabafa que «o trauma 
tem sido um pouco relegado para segundo plano», 

apesar de ser uma vertente importante da Ortopedia.  
Texto de Ana Maltez

Quais vão ser as linhas orientadoras da sua 
intervenção no XXXI Congresso Nacional de 
Ortopedia e Traumatologia?
Vou recordar as preocupações com o tratamento dos 
traumas e das fracturas em geral. Para termos hoje 
este nível de sofisticação muito se passou. Vou recor-
dar cirurgiões, médicos que ao longo da História foram 
importantíssimos na forma como lidaram com o trau-
ma. Lembrarei várias personalidades, alguns autênticos 
visionários, cujos contributos foram fundamentais para 
mudar conceitos, mentalidades e práticas. Irei citar vá-
rios nomes que foram determinantes para o desenvol-
vimento da cirurgia do trauma em geral e, mais concre-
tamente, do trauma ortopédico. Vou falar também do 
conceito de ambulância e de triagem, que surgiu nas 
guerras napoleónicas.

Relativamente ao trauma ortopédico na actu-
alidade, como vê o panorama português? 
Vejo com alguma preocupação. Falta definir centros de 
referenciação de trauma, entre muitos outros aspectos, 
em prol do doente traumatizado. Penso que a comunida-
de ortopédica sabe o que quer, mas não tem havido força 
política para avançar. São necessárias equipas treinadas, 
experientes e que possam tratar politraumatizados com 
eficiência. Andamos muito no «jogo do empurra». A 
SPOT tem a responsabilidade de estimular a formação na 
área do trauma, que tem sido o parente pobre da Ortope-
dia. E isso não é aceitável!

«O trauma tem sido 
o parente pobre da 

Ortopedia»

Prof. Jacinto Monteiro
Director do Serviço de Ortopedia do Centro Hospitalar de Lisboa Norte (Hospital de Santa Maria)

O trauma tem sido um pouco relegado para segundo 
plano. É muito difícil de tratar, tem muito mais compli-
cações e riscos; por isso, as pessoas fogem de abordar 
o trauma complexo. No entanto, tenho esperança nos 
jovens ortopedistas. A minha intervenção no Congres-
so pretende alertar para a importância que o trauma 
tem na comunidade ortopédica. É uma área com tanta 
riqueza patológica que tenho pena que haja pouco estí-
mulo para publicar nesta área.  

O Congresso de 2008, quando o Prof. Jacinto 
Monteiro era presidente da SPOT, dedicou par-
te das sessões à traumatologia. O que pode a 
SPOT fazer mais por esta área?
A SPOT tem um papel privilegiado como sociedade cien-
tífica. Há uma massa crítica muito válida, mas é preciso 
que os poderes nos oiçam, nos considerem e nos cha-
mem. É preciso sensibilizar quem tem o poder de decidir. 
A nossa sociedade científica tem o dever de informar as 
pessoas sobre quem são os ortopedistas, o que tratam, 
como contribuem para a melhoria dos cuidados de saú-
de. Em 2008, organizámos um painel sobre sinistralidade 
rodoviária no Congresso, por exemplo. Uma sociedade 
científica tem o dever de alertar a sociedade civil, não 
pode esquecer-se das pessoas.

Como vê a actuação da Rede Nacional de Ur-
gências, que dá resposta a muitos casos de 
trauma ortopédico?

A manutenção de uma urgência implica muitos recursos 
financeiros. Defendo urgências especializadas com pes-
soas experientes e não uma rede difusa pelo País todo. 
É preferível ter menos urgências, mas melhores, do que 
ter um grande número de urgências desqualificadas. O 
cidadão, às vezes, quer apenas um médico e não quer sa-
ber se ele está qualificado para resolver o seu problema. 

Em relação ao ensino da Ortopedia, o que acha 
que pode ser feito para melhorar?
O currículo de Ortopedia está desajustado e tem de ser 
completamente reformulado. Há serviços sem capaci-
dade formativa  que continuam a ter internos. Tem de 
haver uma nova cultura na forma como se ensinam os 
jovens médicos. Algumas unidades de excelência, no-
meadamente privadas, podem dar um enorme contri-
buto formativo aos jovens. Naturalmente que isto exige 
uma profunda alteração de mentalidades nos próprios 
ortopedistas, em particular naqueles que têm mais res-
ponsabilidades. Não podemos ter uma visão redutora. A 
formação dos internos devia ser alargada a outras enti-
dades para além do Serviço Nacional de Saúde. O Hos-
pital de Sant'Ana, por exemplo, dá formação na área da 
Ortopedia e pertence à Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa, estando indexado à área social... 

Ainda há muito a fazer e a boa articulação entre a 
SPOT e o Colégio de Ortopedia da Ordem dos Médicos 
constitui já um garante positivo para se poder evoluir 
nesse caminho. 

Conferência do Presidente de Honra do Congresso

Complicações na fractura proximal do úmero
O Presidente de Honra do XXXI Congresso Nacional de 
Ortopedia e Traumatologia, Prof. José Sérgio Franco, do 
Brasil, que também preside à Sociedade dos Ortopedis-
tas de Língua Portuguesa (SOLP), escolheu as complica-
ções da fractura proximal do úmero como tema da con-
ferência que vai proferir no primeiro dia do Congresso, 
19 de Outubro, às 15h00, na sala A.

Tendo em conta que «a fractura complexa proximal 
do úmero tem resultados funcionalmente incapacitan-
tes e que as evidências mostram que a experiência do 

cirurgião determina o resultado da terapêutica», o ob-
jectivo da sua conferência é «mostrar onde ocorrem os 
principais erros que determinam resultados insuficien-
tes nesta área, apesar dos vários tipos de modernos 
implantes e procedimentos cirúrgicos», avança Sérgio 
Franco. Mostrar «Como é possível evitar os insucessos 
na redução aberta e na fixação interna das fracturas 
complexas proximais do úmero» é, assim, o principal 
objectivo do presidente de honra do XXXI Congresso da 
SPOT nesta conferência. 
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O Prof. Reinhold Ganz, director do Departamento de 
Cirurgia Ortopédica da universidade de Berna desde 
a década de 1970, é a maior referência internacional 
da cirurgia da anca com preservação da articulação. 

Em entrevista ao SPOT inForma, antecipa os novos 
paradigmas com que a área se confronta actualmente 
e apresenta os principais temas da sua conferência no 

XXXI Congresso Nacional, a 20 de Outubro, às 8h50.   
Texto de Patrícia Raimundo

Quais são os principais assuntos que irá 
abordar na sua conferência?
A minha apresentação começa com detalhes da 
anatomia vascular e fornecimento da cabeça fe-
moral. Os nossos achados em estudos de cadáver 
permitiram-nos desenvolver novas possibilidades 
para a anca. A abordagem-chave (luxação cirúrgi-
ca da anca) foi revolucionária, pois permitiu, pela 
primeira vez, observar de forma directa a dinâmica 
dos mecanismos de lesão na articulação, não visível 
nos raios X ou outras técnicas de imagem. Além dis-
so, permitiu ver que a artrose da anca não resulta 
da carga vertical, mas de como o movimento é rea-
lizado, mesmo em actividades diárias.

Quais serão os novos conceitos sobre os 
quais vai falar? 
Um conceito é o de que o mecanismo de confli-
to é o iniciador mais frequente de osteoartrose 
da anca, o que contrasta com a actual doutrina. 
Outro conceito importante é o de que a cirurgia 
de prevenção da articulação tem de ser realizada 
antes de ter ocorrido o dano major da cartilagem. 

«O conflito femuro-acetabular 
é o iniciador mais frequente de 

osteoartrose da anca»

Prof. Reinhold Ganz

O terceiro conceito está relacionado com as novas 
técnicas de cirurgia intra-articular.

Em termos de anatomia e novos concei-
tos, o que é obrigatório que os cirurgiões 
saibam para realizar uma cirurgia da anca 
com preservação da articulação?
Quando um cirurgião quer enveredar por este tipo 
de cirurgia, primeiro tem de estudar extensiva-
mente a anatomia topográfica, que é muito mais 
detalhada e exigente do que a anatomia clássica 
ensinada nas faculdades de Medicina.

Como descreve a evolução da cirurgia da 
anca, tendo em conta a possibilidade de 
preservação da articulação?
A preservação da articulação é uma tentativa de 
prevenir ou adiar a quebra de uma articulação. Fi-
losoficamente, esta é uma abordagem melhor do 
que a substituição da articulação por uma artificial. 
Embora seja muito eficaz em doentes mais velhos, 
a articulação artificial não tem a mesma durabilida-
de no grupo etário dos 15 aos 35 anos. Além disso, 

devemos ter em conta que esta só funciona correc-
tamente quando não há nenhuma complicação.

Como vê o futuro deste tipo de cirurgia?
Num futuro próximo, teremos de nos concentrar em 
vários aspectos. Um deles é a necessidade de quanti-
ficar e classificar a osteoartrose correctamente, para 
que possamos ter uma avaliação mais significativa 
dos resultados cirúrgicos. Precisamos também de 
novas medidas validadas para quantificar resultados, 
uma vez que, até agora, só tínhamos medidas para 
idosos com articulações artificiais e os resultados 
em grupos etários mais jovens são muito diferentes. 
Outro aspecto é a necessidade de afinar o conceito 
de conflito. A profilaxia é também um tópico impor-
tante. Estamos a trabalhar em métodos de triagem, 
que poderão ser aplicados em escolas ou clubes 
desportivos para identificar ancas em risco. Também 
estamos atentos aos aspectos etiológicos. Por outro 
lado, sabemos que certos métodos mais intensos de 
treino aumentam o risco de ocorrer um problema de 
conflito quando esse treino começa antes da maturi-
dade esquelética. 

Cerimónia de entrega de prémios e bolsas
Este ano, a cerimónia de entrega de prémios e bolsas e o jantar da 
Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia (SPOT) tem 
lugar na noite do segundo dia do Congresso, 20 de Outubro, no Salão 
Preto e Prata, ao lado do Centro de Congressos do Estoril. Durante 
a cerimónia, serão anunciados os vencedores do Prémio Prof. Jorge 
Mineiro, no valor de 3 750 euros, do Estágio de Formação SPOT/Bial 
para Jovens Especialistas, no valor de 4 500 euros, e das Bolsas de 
Estudo SPOT para Internos, no valor de 500 euros. 

Também serão entregues os Prémios da Revista Portuguesa de 
Ortopedia e Traumatologia (RPOT), de 750 euros, para o Melhor 
Artigo Original, e de 500 euros para os melhores Caso Clínico, Nota 
Técnica e Artigo de Ensino/Especial. Como habitual, serão entregues, 
ainda, os diplomas aos novos sócios extraordinários e titulares, serão 

agraciados os sócios honorários, e será feita a protocolar entrega da 
medalha do past presidente e das insígnias da SPOT ao presidente- 
-eleito. Os participantes terão ainda oportunidade de assistir a um 
momento musical da autoria de Filipe La Féria. 

De salientar que, este ano, «confirmando o interesse no XXXI 
Congresso Nacional de Ortopedia e Traumatologia, foi submetido 
um total de 630 comunicações livres, posters e vídeos», destaca 
o Dr. Roxo Neves, presidente da SPOT. Entre estes trabalhos, 
foram seleccionadas as 134 melhores comunicações livres e os 46 
melhores posters, a apresentar e expor durante o Congresso. Foram 
ainda seleccionados 7 vídeos, que «realçam o papel que as novas 
tecnologias e o e-learning podem vir a assumir na área ortopédica», 
acredita Roxo Neves.
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Cirurgia nervosa do plexo braquial em debate

Mais do que uma reunião expositiva, o 
XVII International Symposium on Bra-
quial Plexus Surgery foi um verdadeiro 

debate entre as melhores equipas do mundo na 
especialidade: De 19 a 21 de Maio passado, Lis-
boa recebeu aquela que é a mais importante reu-

Jornadas abordam novidade no 
planeamento das osteotomias

Este ano, as XVI Jornadas Nacionais de Ortopedia 
Infantil da Secção para o Estudo da Ortopedia 
Infantil (SEOI) são organizadas em conjunto 

com as III Jornadas de Ortopedia Infantil do Hospital 
Pedro Hispano, nos dias 17 e 18 de Novembro, em Ma-
tosinhos. O programa é ambicioso e conta com a partici-
pação de vários especialistas internacionais, como o Prof. 
Sandro Giannini, do Instituto Ortopédico Rizzoli (Itália) e 
os Profs. Julio de Pablos e Pedro Gonzales Herranz (Espa-
nha). Estarão representados hospitais de todo o País, com 
a apresentação de comunicações.

A traumatologia desportiva na criança e no adolescen-
te, as deformidades dos membros inferiores, as infecções 
osteo-articulares e a doença de Legg-Perthes são alguns 
dos temas abordados nas Jornadas de Ortopedia Infantil 
organizadas pela SEOI e pelo Serviço de Ortopedia do 
Hospital Pedro Hispano. Segundo o Dr. Leite da Cunha, di-
rector daquele Serviço, «a doença de Legg-Perthes conti-
nua a ser um problema sem solução consensual e é sem-
pre um tema que suscita grande discussão e dúvidas».

O programa científico destas Jornadas destina-se, 

fundamentalmente, aos especialistas dedicados à Or-
topedia Infantil e aos internos. No entanto, «o progra-
ma é aliciante para todos aqueles que se dedicam às 
doenças do Aparelho Locomotor e da Criança», consi-
dera Leite da Cunha. 

De acordo com o responsável, «a grande novida-
de deste ano é um software utilizado no planeamento 
das osteotomias, que permite uma melhor definição da 
correcção a realizar e são precisamente os colegas espa-
nhóis que o vão apresentar», avança. 

O programa contempla também dois tempos para 
a apresentação de comunicações livres. «Estou certo 
de que estas Jornadas serão um momento alto de 
carácter formativo e de debate entre os participan-
tes», acredita o Dr. Fernando Carneiro, coordenador 
da SEOI. São esperados entre 100 e 150 participantes 
nestas Jornadas que vão decorrer no Hotel Tryp Porto 
Expo. As inscrições estão abertas até ao próximo dia 
17 de Novembro, devendo, no entanto, serem consul-
tados os prazos para envio de trabalhos e preços de 
inscrição no site da SPOT.  Ana Maltez

nião internacional sobre cirurgia nervosa do plexo 
braquial. O evento, organizado pelo Instituto de 
Cirurgia Reconstrutiva de Coimbra e dirigido pelo 
Prof. Abel Nascimento, contou com cerca de 200 
participantes de 26 países. Estiveram presentes 
especialistas das melhores escolas desta área dos 
EUA, Canadá, China, Japão, Austrália e Europa.

A paralisia obstétrica do plexo braquial, as le-
sões traumáticas do plexo braquial no adulto, a 
síndrome outlet e a síndrome do desfiladeiro torá-
cico (thoracic outlet syndrome) foram os principais 
temas do encontro, que decorreu no Hotel Tivoli 
Conference Center, em Lisboa. Durante três dias 
intensos, os participantes partilharam experiên-
cias e discutiram as novas tendências na recons-
trução do nervo no tratamento da paralisia do ple-
xo braquial e a reconstrução do ombro paralítico, 
cotovelo, punho e mão em doentes jovens.

Abel Nascimento, membro das comissões científica 
e organizadora, não tem dúvidas de que «esta não é 
uma reunião clássica, no sentido em que as pesso-

as fazem apresentações». «É mais um debate, uma 
conversa entre equipas muito diferenciadas. O lema 
é: cinco minutos de apresentação, quinze de debate.»

A filosofia única deste simpósio internacional, 
que já vai na XVII edição, revela-se também na 
política de participação, como faz questão de 
realçar Abel Nascimento: «Este congresso não 
tem convidados, cada um paga a sua participa-
ção. As melhores equipas do mundo participam, 
porque querem interagir umas com as outras.» 
Uma associação norte-americana que reúne pais 
de crianças com paralisia de Erb foi a única ex-
cepção à regra, já que fazia todo o sentido que 
pudesse participar, sem custos, a convite, como 
refere Abel Nascimento. 

Organizado de dois em dois anos em homena-
gem ao Prof. A. Narakas, o International Sympo-
sium on Braquial Plexus Surgery é uma reunião 
de alto nível científico, de «organização comple-
xa» e com uma importância comprovada para os 
profissionais da área.  Patrícia Raimundo
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A sessão dedicada às lesões do tornozelo e 
pé inaugurou a nona edição do Congresso 
da SPAT, que decorreu nos dias 22 e 23 de 

Setembro passado, no Hotel Porto Palácio, na Invicta. 
O encontro serviu para debater os maiores desafios 
que a artroscopia e a traumatologia desportiva en-
frentam actualmente.

Nesta primeira sessão do congresso, estiveram em 
debate as diversas técnicas a utilizar no tratamen-
to, por exemplo, da ruptura do tendão de Aquiles e 
das lesões osteocondrais do astrágalo, bem como as 
complicações da cirurgia artroscópica do tornozelo, 
conferência da responsabilidade do Dr. Niek Van Dijk.

As controvérsias em traumatologia desportiva re-

Artroscopia e traumatologia desportiva em congresso 

lacionadas com os diferentes tratamentos disponíveis 
mereceram também a atenção dos congressistas que 
tiveram a oportunidade de partilhar e discutir expe-
riências com especialistas nacionais e internacionais.

«O joelho é sempre um dos temas mais fortes 
do congresso da SPAT, mas todas as sessões foram 
tratadas com muito interesse, por dizerem respeito 
a especialidades diferentes», esclarece o Dr. Pedro 
Pessoa, presidente da Sociedade Portuguesa de Ar-
troscopia e Traumatologia Desportiva.

As instabilidades da articulação acrómio-clavicu-
lar, da articulação gleno-umeral e patelo-femoral, 
bem como as novas tendências na cirurgia do LCA e 
os problemas relacionados com a anca dos despor-

A instabilidade patelo-femoral e o tratamento das lesões da anca do desportista 
foram os temas fortes do X Congresso da Sociedade Portuguesa de Artroscopia e 

Traumatologia Desportiva (SPAT). 
Texto de Patrícia Raimundo

tistas estiveram também em cima da mesa durante 
os dois dias do congresso.

Destacaram-se, ainda, as sessões específicas para 
enfermeiros, profissionais «sempre presentes nas 
cirurgias», como reforça Pedro Pessoa, e para fisio-
terapeutas, que desempenham um papel importante 
quer no tratamento quer na reabilitação dos doentes.

Visivelmente satisfeito com os bons resultados 
do congresso deste ano (durante o qual se efectuou 
uma homenagem aos antigos presidentes da SPAT, 
com entrega de uma medalha) o presidente da SPAT 
não tem dúvidas que, nesta matéria, «Portugal está 
ao nível do que se faz no resto da Europa e nos Es-
tados Unidos». 

Nos dias 10 e 11 deste mês, o Hospital 
CUF Descobertas, em Lisboa, acolheu a 
visita do European Arthroscopy Fello-

wship 2011, tal como sucedeu na edição de 2009. 
«Durante os dois dias, realizámos algumas cirur-
gias ao vivo, entre elas reconstruções anatómi-
ca do ligamento cruzado anterior (LCA) por via 
astroscópica, artroplastias totais do joelho por 
via minimamente invasiva, revisões de ligamen-
toplastias do cruzado anterior, cirurgias artros-
cópicas do tornozelo por lesões osteocondrais 
do astrágalo e cirurgia artroscópica do ombro», 
informa o Dr. Ricardo Varatojo, anfitrião e respon-
sável pela organização portuguesa do Fellowship. 

No final do segundo dia, houve ainda um 
evento científico na biblioteca do Hospital CUF 
Descobertas, onde os cinco fellows – entre os 
quais, um português, o Dr. Mário Vale – tiveram 
oportunidade de abordar temas como: «tomogra-
fia computadorizada por emissão de fóton único 
(SPECT-CT) em Ortopedia»; «o uso de condrócitos 

nasais para reparação da cartilagem articular»; 
«o papel da astroscopia nas fracturas dos planal-
tos tibiais», «artrólise gleno-umeral artroscópica 
para tratamento da rigidez do ombro» e «o uso 
do portal antero-medial acessório na reconstru-
ção artroscópica do LCA». 

O European Arthroscopy Fellowship 2011, de-
corrido entre 22 de Setembro e 15 de Outubro 
em cinco países europeus, foi uma organização 
conjunta da Sociedade Europeia de Traumatolo-
gia Desportiva, Artroscopia e Cirurgia do Joelho 
(ESSKA), da Sociedade Portuguesa de Artroscopia 
e Traumatologia Desportiva (SPAT), da Associa-
ção Espanhola (AEA) e das Sociedades Francesa 
(SFA), Alemã (AGA) e Italiana (SIGASCOT) de Ar-
troscopia. O seu objectivo foi proporcionar aos 
cinco fellows um contacto com diferentes experi-
ências e a visualização das diferentes abordagens 
europeias a nível da cirurgia do joelho, cirurgia 
artroscópica e traumatologia desportiva.  
Ana João Fernandes

Portugal acolheu o european 
Arthroscopy fellowship 2011

Os drs. J. c. monllau, alcindo silva, João Gamelas, Gonçalo moraes sarmento,  luís amaral, christophe Hulet e ramon cugat (da esq. para a dta.) foram os 
participantes da sessão que abordou as novas tendências na cirurgia do ligamento cruzado anterior

O dr. ricardo varatojo  
comandou  as cirurgias 
realizadas em portugal 
no âmbito do European 
arthroscopy fellowship  
2011,  sob o olhar atento 
dos fellows
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Organizado pelo Grupo de Estudo da Cartilagem, Tratamento e Prevenção da Artrose 
(GECA), o 3.º Curso de Cartilagem Articular volta a juntar em Lisboa algumas das 

maiores referências da especialidade, nos dias 18 e 19 do próximo mês de Novembro.
Texto de Patrícia Raimundo

Com o objectivo de continuar a dar a conhecer 
as patologias da cartilagem, o GECA volta 
a organizar o Curso de Cartilagem Articular 

no Teatro Aberto, em Lisboa. Esta terceira edição, que 
se realiza a 18 e 19 de Novembro, vai abordar, entre 
outros temas, a biologia molecular-bioquímica da car-
tilagem, a aplicação das células estaminais e a ética e 
legislação nos transplantes autólogos.

O Dr. João Salgueiro, coordenador do GECA, acre-
dita que, apesar da crise sócio-económica que o País 
atravessa, o 3.º Curso de Cartilagem Articular vai ser 
«tão bem sucedido ou melhor do que os anteriores» 
e avança uma novidade deste ano: «O modelo vai 
ser ligeiramente diferente, incluindo uma sessão de 
comunicações livres, sendo premiada a melhor. Esta 
sessão destina-se principalmente aos internos, po-
dendo participar as diversas especialidades e centros 
de investigação nacionais.»

O 3.º Curso de Cartilagem Articular vai contar com 
a presença do Prof. Matts Britberg, pioneiro da cul-
tura autóloga de condrócitos, um motivo de grande 
orgulho para a organização e um verdadeiro «acon-
tecimento científico», nas palavras de João Salgueiro. 
Estão também confirmadas, entre outras, as interven-

Actualização na abordagem da cartilagem articular

ções do Dr. Ian Wilson, sobre as lesões osteocondrais 
do tornozelo; da Dr.ª Carmo Ornelas e do Dr. Luís Ba-
nha, sobre conceitos básicos de cultura de células; e 
do especialista em imagiologia, Dr. Tiago Saldanha.

Para o coordenador do GECA, a organização deste 
tipo de eventos é fundamental para que os profissio-
nais de saúde estejam sempre a par dos novos avan-
ços científicos. «O cirurgião ortopédico tem de se 
assumir como protagonista na prevenção primária, 
secundária e terciária da artrose, devendo entender a 
cartilagem e a respectiva patologia como objectos da 
sua preocupação e actuação correcta. Para tal, deve-
remos ter uma actualização e discussão constantes e 
é neste sentido que a participação e intervenção ac-
tivas de todos se revelam imprescindíveis», sustenta. 

João Salgueiro faz questão de referir ainda outros 
encontros que muito têm contribuído para este im-
portante debate – as jornadas organizadas em Maio 
de 2010, pelo Hospital de Vila Franca de Xira e, em 
2011, pelo Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia. 
«A qualidade das comunicações e o elevado número 
de participantes revela que estamos a trilhar um bom 
caminho», conclui o coordenador do GECA. 

No primeiro dia do 3.º Curso de Cartilagem Arti-

cular, e à semelhança dos anos anteriores, os parti-
cipantes serão convidados a assistir a uma peça de 
teatro, desta vez «A Purga», de Sofi Oksanen. 
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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. 
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os nomes da diReCção 
de 1989/90

augusto Costa (Porto) – presidente

alarcão e silva (Coimbra) – vice-presidente

Pais Conde (Lisboa) – secretário-geral

José mateus (Torres Vedras) – vogal

fernando fleming (Porto) – vogal

mário montes (Vila Real) – vogal

martins ferreira (Lisboa) – vogal

Dr. Augusto Costa
Presidente da SPOT no biénio 1989-1990 

A maioria dos ortopedistas conhece-o como o Dr. Augusto Costa, ex-presidente da SPOT. Mas muita 
gente haverá que ainda se refere a este ortopedista como «o Augusto», aquele que foi campeão 

nacional de andebol pelo Futebol Clube do Porto mais de uma dezena de vezes. Foi sobre os vários 
caminhos da sua vida – e, claro, sobre a Ortopedia do seu tempo – que o convidámos a reflectir. 

Texto de Ana João Fernandes

O ortopedista 
que foi campeão 

nacional de 
andebol

«Ora, vamos lá ver se me lembro de 
alguma coisa… Por acaso, apanha-
ram-me agora numa altura boa, mas 

a ver se, daqui a pouco, não tenho de pedir oxigénio 
à mulher…» Os 81 anos do Dr. Augusto Costa (e um 
carcinoma de pulmão que venceu há pouco mais de 
uma década) deixam as suas mazelas, mas, com o 
desenrolar da conversa – que tinha como pretexto a 
sua presidência na SPOT, nos anos de 1989 e 1990 –, 
depressa percebemos que estamos perante um ho-
mem ainda cheio de vigor. Como aquele que mostram 
as fotografias penduradas na parede do escritório de 
sua casa, quando Augusto Costa ainda nem era orto-
pedista, mas um estudante de Medicina que jogava 
andebol de dragão ao peito: «Fui campeão nacional 
muitas vezes!», recorda, com um lampejo de orgulho, 
o tempo entre os seus já idos 17 e 31 anos.

No Porto «nascido e criado» – daí saiu apenas para 
fazer um estágio em Oxford e para cumprir serviço mi-
litar na Guiné (onde, entre 1962 e 1964, veio a cons-
truir uma «grande amizade» com o Prof. Norberto Ca-
nha) –, Augusto Costa fez o seu percurso profissional 
no Serviço de Ortopedia do Hospital de Santo António. 
«Cheguei a director do Serviço, mas, entretanto, demi-
ti-me dessas funções, por causa de uma situação que 
se passou e com a qual não concordei. Então, fiquei só 
como chefe de serviço…»

Se a memória não lhe falha, esse episódio aconteceu 
já Augusto Costa assumia a presidência da Sociedade 
Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia, entre 1989 e 

1990. Incentivado a recuar a esses anos, o octogenário 
refere: «Gostei de ser presidente da SPOT. Fez parte da 
minha direcção o Alarcão e Silva [como vice-presidente] 
e o Pais Conde [secretário-geral]… Conseguimos que 
se realizassem cá em Portugal as primeiras jornadas 
luso-francesas [em Maio de 1990] e também me re-
cordo que, no meu mandato, se realizou um congresso 
luso-espanhol [o XVIII Congresso Hispano-Português 
de Cirurgia Ortopédica e Traumatologia, em Madrid, no 
ano de 1989]. A relação mais forte que tínhamos era de 
facto com Espanha, mas eu fui a vários outros sítios no 
estrangeiro em representação da SPOT!»

«Gostei muito de ser ortopedista» 
Em relação ao XII Congresso Nacional de Ortopedia, 
ao qual presidiu, em Novembro de 1990, decorrido em 
Espinho, Augusto Costa recorda que aí foi atribuído, 
pela primeira vez, o Prémio Prof. Carlos Lima. «Foi uma 
forma de o homenagear», justifica o ortopedista, que 
foi vogal na direcção presidida por Carlos Lima, no bié-
nio de 1979-1980, e que somou ainda a presidência da 
Assembleia-geral, em 1983/84, e a vice-presidência da 
direcção, em 1987/88.

Recordando vagamente que o Tema e a Mesa-redon-
da do Congresso por si presidido foram dedicados às 
lesões ligamentares do joelho e às artroplastias totais, 
Augusto Costa refere: «Naquele tempo, registou-se o 
boom das próteses. Estavam a ser dados os primeiros 
passos. Agora, toda a gente faz tudo, e bem…» Na sua 
perspectiva, «a SPOT foi importante para a Ortopedia 

nacional ser aquilo que é hoje». «Agora já não preci-
samos de ir lá fora. Mas recordo-me do tempo em que 
uma lesão do menisco implicava ir a Espanha tratar…»

Aposentado desde o ano 2000, Augusto Costa tra-
balhou, contudo, «até há bem pouco tempo» numa 
companhia de seguros. Mas tem-se afastado das lides 
científicas, pelo menos as públicas. «Depois de ter estado 
doente, nunca mais fui aos congressos da SPOT. Já não 
conheço a maior parte dos ortopedistas…», diz. E admi-
te: «Os internos eram o meu orgulho. Nos meus últimos 
anos no Santo António, passava muito tempo com eles, a 
ensiná-los. Mas não segui a vida académica. Podia tê-lo 
feito, mas não quis…» 

Com uma filha, um neto e uma bisneta – a quem 
tem, certamente, ensinado muito –, Augusto Costa, 
motivado pelas emoções afloradas por esta entrevis-
ta ao SPOT inForma, conclui: «Gostei muito de ser 
ortopedista.» 
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Novembro
2 a 4 XvI International Seminar on Children’s Fractures Ayre Hotel Astoria Palace, 

valencia, espanha brupa@ohsjd.es

4 a 6 nISC naples International Shoulder Congress Hotel Royal Continental, 
nápoles, Itália

segreteria@
mcmcongressi.it

7 a 11 86.º Congresso da SOFCOT Palais de Congrès, Paris, França sofcot@sofcot.fr

11 e 12 eFORT Instructional Course - Osteoarthritis: 
Joint preserving surgery of the lower extremity Basel, Suíça efort@

das-eventbuero.ch

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

17 e 18 XVI Jornadas da SEOI/III Jornadas de 
Ortopedia Infantil do Hospital Pedro Hispano

Hotel Tryp Porto Expo, 
Matosinhos

ortopedia@
ulsm.min-saude.pt

18 e 19 3.º Curso de Cartilagem Articular Teatro Aberto, Lisboa geca@spot.pt

23 a 27 The 16th Pan Arab Orthopedic Congress & The 
eighth of the Jordanian Orthopedic Association Amman, Jordânia patrick.collet@efort.org

24 a 26 eKA 2011 - The Osteoarthritic Knee: Best Cur-
rent Practicein europe (BCPe) viena, Áustria eka@intercongress.de

27 de Nov. a 1 de 
Dez

48.º Congresso da Sociedade Argentina de 
Ortopedia e Traumatologia Hotel Hilton, Buenos Aires, Argentina congreso@aaot.org.ar

Dezembro

1 a 4 6th International Congress of Chinese 
Orthopaedic Association Pequim, China coacma@163.com

8 a 10 SFA Annual Congress Paris, França viviane@mcocongres.
com

9 e 10 3rd eFAS Advanced Symposium Munique, Alemanha efas@eventplus.ie

Janeiro
11 a 14 7th Instructional Course in Biomechanics Pontresina, Suíça pontresina@promotio.ch

14 a 18 36th Grand Conference of GeCO Bourg St. Maurice, França info@geco.asso.fr

Fevereiro
7 a 11 American Academy of Orthopaedic Surgeons 

Annual Meeting São Francisco, eUA meeting@aaos.org

Março

8 a 10 2nd International Knee Update Davos, Suíça anne.roetsch@
intercongress.de

16 e 17 eFORT exMex Forum Trauma: 
Periprosthetic Fractures Barcelona, espanha efort@das-eventbuero.ch

Abril

5 a 7 11th Congress of the european Federation 
of Societies of Microsurgery Paris, França rc@istria.fr

20 e 21
eFORT exMex Forum Hip: Advancing the 

science and art of Hip Arthroscopy, Primary and 
Revision Hip Arthroplasty

Atenas, Grécia michaela.hofer@
efort.org

Data Evento Local Contacto
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