
As Secções, os Grupos de Estudo e a nova Sociedade Afiliada 
desdobram-se em atividades – sempre com o intuito de promo-
ver a melhor formação/atualização e levar a marca da Ortopedia 
nacional para além-fronteiras P.14-24 

«A dedicação ou é a 100% ou é nula» é um lema de vida para o 
Prof. António Rodrigues Gomes, presidente da SPOT no biénio 
1999-2000, que, aos 78 anos, atravessa a fase mais «imprevisí-
vel» do seu percurso, dividido entre Portugal e Brasil P.26

Dinamismo Das subespecialiDaDes ViVer sem «meias meDiDas»

 Direção Da spoT focaDa na  
 consoliDação De objeTiVos 

A reorganização e a modernização da Sociedade Portuguesa de Ortopedia 
e Traumatologia (SPOT), a sua afirmação internacional, a criação de consen-
sos e a maior proximidade aos sócios são os principais objetivos que a atual 
Direção (2015-2016) considera ter alcançado «com sucesso». A atualização 
científica e a formação estiveram sempre no topo das preocupações, como  
o comprovará o 36.º Congresso Nacional de Ortopedia e Traumatologia  
(27 a 29 de outubro, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto) P.12Pr
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A patologia do aparelho locomotor é a 
grande área de dedicação da espe-
cialidade de Ortopedia e Traumato-
logia, naturalmente complementada 

por especialidades afins, como a Reumatolo-
gia e a Medicina Física e de Reabilitação. Por 
esse motivo, a Ortopedia é uma especialidade 
básica que apetrecha os hospitais do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) e privados, desde os 
mais periféricos até aos centrais e universitá-
rios, seja em serviços de urgência, em interna-
mento ou em ambulatório.

As doenças ortopédicas e as lesões trau-
máticas do aparelho locomotor têm aumen-
tado muito em frequência por vários motivos, 
destacando-se, o envelhecimento da popula-
ção. Felizmente, o seu tratamento pela espe-
cialidade de Ortopedia e Traumatologia tem 
acompanhado esse aumento, em volume e em 
resultados positivos, pelas inovações no seu 
diagnóstico e tratamento.

A Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Trau-
matologia (SPOT) tem contribuído, com grande 
afinco e com todos os meios ao seu dispor, para 
a formação dos jovens ortopedistas e para a 
investigação e a produção científica, que con-
tribuem, de forma decisiva, para a prestação de 
melhores cuidados aos doentes e para o prestí-
gio e a excelência, a nível nacional e internacio-
nal, da Ortopedia e Traumatologia portuguesa. 

Com o aumento das solicitações à especiali-
dade, estão a ocorrer vários fenómenos inde-
sejáveis, mas previsíveis, nomeadamente o 
aumento dos custos em saúde e das listas de 
espera para consultas e intervenções cirúrgi-
cas, a sobrelotação dos hospitais, as morbilida-
des e a mortalidade. Infelizmente, também têm 
ocorrido problemas de escassez e de distribui-
ção geográfica desigual dos ortopedistas. 

Em colaboração com outras sociedades 
científicas e organismos da Tutela, a SPOT tem 
participado em grupos de trabalho tendentes 
à organização racional e moderna dos cuida-
dos de saúde, à criação e instituição de Cen-
tros de Referência de Trauma e ao aumento 
do número de Unidades de Cuidados Conti-
nuados. Também tem pugnado pelo fomento 

de boas relações entre serviços e hospitais, 
através do estabelecimento de protocolos de 
tratamento de diversas patologias, fluxogra-
mas de referenciação de doentes, incluindo 
recomendações relativas a transferências 
inter-hospitalares de doentes traumatizados, 
sempre focadas no benefício dos doentes.

Infelizmente, notícias recentes alertam 
para a existência de dificuldades sérias na 
assistência traumatológica e ortopédica e de 
outras especialidades nos hospitais do SNS da 
região do Algarve. Esta situação preocupante, 
que poderá alastrar-se a outras zonas do País, 
como a Região Autónoma da Madeira, tem 
causas multifatoriais, é gravosa para o SNS, 
para o turismo e, em especial, para as popu-
lações que se sentem privadas de assistência 
médica atempada e no seu ambiente, tendo de 
se deslocar a hospitais mais distantes.

A SPOT está a fazer tudo ao seu alcance 
para que haja reversão deste cenário e con-
tará, por certo, com a colaboração volunta-
riosa dos ortopedistas portugueses nesse 
desiderato. Em colaboração com o Ministério 
da Saúde, com os órgãos do poder local, com 
a Ordem dos Médicos e com as organizações 
sindicais representativas dos profissionais de 
saúde, apelamos à criação de uma task force 
que restabeleça às populações o seu direito 
inalienável à assistência ortopédica e trauma-
tológica atempada e de qualidade.

António Oliveira
Presidente da SPOT
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«Mergulho Seguro» e «Articule-se» 
continuam, ao passo que «Josephine 
explica a escoliose» é a novidade deste 
ano. Apresentadas publicamente nos 
passados meses de maio e junho, estas 
três campanhas de sensibilização e 
esclarecimento para o público em 
geral, com a chancela da SPOT, têm 
a prevenção no epicentro das suas 
mensagens. 

João Xará

SPoT avança com campanhas  
de sensibilização

«Josephine explica a escoliose» é o 
nome da primeira campanha nacio-
nal de sensibilização e esclareci-

mento sobre este desalinhamento das vérte-
bras que constitui a principal deformidade da 
coluna em crianças e adolescentes. Apesar de 
a campanha ter sido lançada publicamente no 
dia 27 de junho passado, no Jardim Zoológico 
de Lisboa, a girafa Jo já está presente nos 
consultórios hospitalares desde abril de 2013. 
Trata-se de uma iniciativa conjunta da SPOT 
com a Sociedade Portuguesa de Pediatria, 
que conta com o apoio da empresa Medtronic. 

Tendo como símbolo uma girafa, o Jardim 
Zoológico de Lisboa destacou-se como o 
local ideal para o lançamento público desta 
campanha, que reuniu uma audiência curiosa 
de crianças entre os 8 e os 10 anos, da Escola 
Básica Mário Cunha Brito, em Belas. Depois da 
apresentação, os mais novos tiveram direito 
a visitar as girafas, a explorar o zoo no com-
boio vermelho e a participar num jogo didático 
sobre a escoliose.  

A mascote serve como modelo de explica-
ção aos pais, mas é também objeto de curiosi-
dade dos mais novos. «Com a ajuda da girafa 
Jo, usando a sua coluna vertebral, explicamos 
aos pais e às crianças a patologia que elas 
apresentam e o princípio do tratamento que 
aplicamos», indica o Dr. Pedro Fernandes, 
coordenador da Secção para o Estudo da 
Patologia da Coluna Vertebral da SPOT e orto-
pedista no Centro Hospitalar Lisboa Norte/ 
/Hospital de Santa Maria. 

Mas a iniciativa tem também um outro 
alvo: os médicos. Perante a observação de 
alguns desvios da coluna e de pequenas 
diferenças nos comprimentos dos membros, 
cria-se, muitas vezes, uma preocupação des-
necessária. «Queremos sensibilizar e infor-
mar os pediatras e médicos de família, para 
uma otimização da referenciação das crian-
ças que realmente necessitam de cuidados 
ortopédicos especializados perante o diag-
nóstico  de uma escoliose.», justifica Pedro 
Fernandes.  

Josephine, a mascote que acompanha as crianças na fase de pré-operatório 
e no internamento hospitalar, foi apresentada no Jardim Zoológico de 
Lisboa, num dia recheado de atividades lúdicas para os mais novos

Menos acidentes por mergulho
Resultado da parceria entre a SPOT e a Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), a 5.ª 
edição da campanha «Mergulho Seguro» foi 
lançada no dia 31 de maio passado, na Cidade 
do Futebol, em Oeiras. Este ano, a iniciativa 
associou-se a novos parceiros, como a Federa-
ção Portuguesa de Futebol (FPF). «Já tínhamos 
uma forte ação dentro das escolas de surf, mas 
este apoio da FPF vai alargar muito o âmbito 
da nossa sensibilização, em especial junto dos 
mais jovens, para a prevenção de lesões ver-
tebromedulares provocadas por acidentes de 
mergulhos mal calculados», enfatiza Rita Paiva 
Chaves, diretora do Departamento de Quali-
dade e Inovação na SCML. 

Entre 2012 (ano em que esta campanha foi 
lançada) e 2015, registou-se uma diminuição 
nestes acidentes que podem levar a paraple-
gia e tetraplegia (ver caixa), mas ainda se está 
longe do objetivo máximo: zero acidentes por 
mergulho. Para além dos estabelecimentos 
comerciais junto às zonas balneares, a cam-
panha «Mergulho Seguro» está presente nos 
meios de comunicação social, nos festivais de 
música de verão e nas salas de cinema (parce-
ria com a NOS). O passo seguinte é a sua divul-

gação em língua inglesa, já que «muitos turis-
tas mergulham em locais perigosos, por falta 
de conhecimento».

«Articule-se» fomenta a mobilidade
A decorrer desde 2013, a campanha «Articule-
-se» continua a ser promovida pela SPOT, 
estando agendado o 2.º Passeio das Artroplas-
tias para a altura do 36.º Congresso Nacional 
de Ortopedia e Traumatologia, entre 27 e 29 
de outubro, no Porto. «Sendo a Ortopedia a 
especialidade que restitui a mobilidade às pes-
soas, é importante que informemos os doentes 
de que, apesar de terem próteses articulares, 
podem e devem continuar a fazer exercício 
físico», nota o Prof. António Oliveira, presi-
dente da SPOT. 

Esta campanha conta agora com o apoio da 
Associação Portuguesa das Empresas de Dis-
positivos Médicos (APORMED). «As empre-
sas associadas consideram interessante esta 
campanha do ponto de vista da prevenção e 
do bem-estar dos cidadãos. A sensibilização 
para hábitos saudáveis, que conduzam a uma 
melhor qualidade de vida e à prevenção das 
doenças, é sempre a prioridade», frisa João 
Gonçalves, secretário-geral da APORMED, 
para explicar a adesão da associação a esta 
iniciativa da SPOT. 

  Em 2012, verificaram-se 17 casos de 
traumatismo vertebromedular devido a 
mergulhos mal calculados em Portugal.  
Em 2015, o número destes acidentes  
desceu para 12

  Cerca de 52,4% dos acidentes, em 2012, 
ocorreram na faixa etária dos 11 aos 20 anos. 
Esta percentagem caiu para 32%, em 2013,  
e 17,6%, em 2014

Fonte: Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) 

Menos acidentes em 3 anos 
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PNAICO a caminho da era digital

nova fase da rPoT 

O Programa Nacional de Apoio ao Internato 
Complementar de Ortopedia (PNAICO) 

está em processo de avaliação, para procu-
rar proporcionar aos internos a melhor for-
mação possível. «Não obstante a mais-valia 
que já representa este programa formativo, 
a evolução tecnológica constante que nos vai 
envolvendo, leva-nos a pensar que talvez seja 
possível fazer um pouco mais eventualmente 
através do recurso às novas metodologias 
digitais de ensino», avança o Prof. José Guima-
rães Consciência, presidente da Comissão de 
Ensino da SPOT e coordenador do PNAICO.

O objetivo, a médio prazo, será que os módu-
los do triénio 2018-2020 sejam cada vez 
mais práticos, com a transferência do ensino 
teórico para formato digital. «Acredito fir-
memente que o futuro do PNAICO passa pela 
aposta nas novas tecnologias de ensino», 

sublinha Guimarães Consciência, lembrando 
que, embora do ponto de vista económico este 
programa não represente um grande esforço 
para a SPOT, existe também o investimento 
humano, inerente ao desenrolar das sessões 
de ensino, que não são fáceis de planear e se 
desvanecem no tempo quando terminam. 
«Se a informação passar a ficar armazenada 
e acessível permanentemente a todos, obte-
remos um manancial de informação científica 
muito importante.» 

O coordenador do PNAICO acredita que 
2017 poderá ser o ponto de partida para esse 
armazenamento digital de informação, com 
os olhos postos no futuro, embora sem modi-
ficar o plano «que já está a funcionar e que é 
suficientemente eficaz». Todavia, Guima-
rães Consciência quer apurar outras opiniões 
para que a reestruturação desejada seja feita 

da melhor forma. «Numa primeira fase, tentei 
auscultar os diretores dos Serviços de Orto-
pedia de todo o País, mas, infelizmente, até à 
data, só me responderam cinco. Espero que os 
restantes possam dedicar uns minutos a este 
assunto, pelo bem dos seus internos. Entre-
tanto, já obtive o feedback dos jovens, por 
intermédio da CISPOT [Comissão de Internos 
da SPOT], e, em breve, reunirei com os Profs. 
Jorge Mineiro e António Oliveira, ex-coorde-
nadores do PNAICO.»

Para já, e até ao final do triénio vigente 
(2015-2017), o programa formativo prosse-
gue com os módulos pré-definidos, sendo 
os próximos os de «Mecânica Articular II»  
(10 de setembro, no Porto) e «Genética e 
terapia biológica do sistema musculoes-
quelético» (12 de novembro, em Lisboa).  
Marisa Teixeira

Módulo de Mecânica Articular I (25 de junho de 2016): Prof. José Guimarães Consciência (coordenador do PNAICO), Dr. Paulo Felicíssimo, Dr. Nuno Branco Amaral 
(coordenadores deste módulo) e Dr. Nuno Diogo (formador) – à frente – acompanhados pelo grupo de formandos 

A Revista Portuguesa de Ortopedia e Trau-
matologia (RPOT), publicação científica 

da SPOT, tem sofrido diversas alterações 
nos últimos tempos, como previsto pela Dr.ª 
Cristina Alves, que assumiu o cargo de editora 
em abril de 2015. «O website foi reformulado, 
bem como a plataforma de submissão e arti-
gos científicos, com o objetivo de facilitar a 
sua utilização, tornar-se mais user friendly», 
explica. A reestruturação do Conselho Edi-
torial foi outra das medidas implementadas, 
acabando-se, inclusive, com a distinção entre 
redatores e revisores, passando a existir 
somente o Conselho Redatorial, que engloba 
as duas vertentes. Cristina Alves avança que, 
além disso, «neste momento, os sócios da 

SPOT recebem, por via eletrónica, a tabela de 
conteúdos da revista, após a publicação de 
cada edição».

«Atualmente, o principal desafio é conse-
guir que os prazos sejam cumpridos e que a 
RPOT não seja publicada com atrasos», refere 
Cristina Alves. Para que tal aconteça, está a 
decorrer um processo de otimização, nome-
adamente «com o acesso do secretariado da 
SPOT à plataforma online, para se possa veri-
ficar os pontos de situação e comunicar com 
os autores, caso necessário». A responsável 
frisa que «há sempre novas ideias e aspetos 
a melhorar», mas mostra-se satisfeita com o 
que foi alcançado desde que aceitou o desafio 
de ser editora da RPOT.  Marisa Teixeira
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Portugal é Nation Invité 
do próximo congresso da SoFcoT

Jovens especialistas já têm representação

No 91.º Congresso da Société Française 
de Chirurgie Orthopédique et Trauma-

tologique (SOFCOT), que vai realizar-se em 
Paris, de 8 a 11 de novembro de 2016, Portu-
gal terá lugar de destaque enquanto Nation 
Invité. De acordo com o Prof. António Oliveira, 
presidente da SPOT, este é «um feito único e 
histórico, que muito honra e enche de orgulho 
Portugal, a SPOT e os ortopedistas portu-
gueses». E acrescenta: «Resulta do reconhe-

cimento do nível e do prestígio da Ortopedia 
portuguesa e constitui também um justo pré-
mio para os ortopedistas portugueses amigos 
da SOFCOT, alguns na atualidade e outros em 
tempos idos e longínquos, que tanto lutaram 
por esta nobre distinção.» António Oliveira 
ressalva que esta será uma oportunidade para 
a apresentação de Portugal, da SPOT e da 
Ortopedia portuguesa aos colegas franceses 
e de praticamente todo o mundo que partici-
parão neste «prestigiado Congresso». 

Além de uma homenagem ao Prof. Abel 
Trigo Cabral, um dos mais antigos membros 
estrangeiros da SOFCOT, haverá conferên-
cias de ortopedistas portugueses doutora-
dos, que mostrarão o que de melhor se faz em 
Portugal e no mundo ao nível da investigação 
básica e clínica em diversas áreas da Ortope-
dia e Traumatologia. 

Decorrerão ainda palestras da presidente 
da Sociedade Portuguesa de Ortopedia Pedi-
átrica e do coordenador da Secção Anca, que 
foram convidados pelos seus homólogos fran-
ceses. Além disso, algumas sessões vão ser 
moderadas por portugueses. É também de 

Os presidentes da SPOT e da SOFCOT, Profs. António 
Oliveira e Philippe Hernigou, no Congresso da EFORT 2016, 
em Genebra

Os três elementos da comissão instaladora da JESPOT com o Dr. Manuel Cassiano Neves (2.º a contar da esq.), 
na sessão que apresentou o projeto no Congresso da SPOT de 2015 

A pensar nas necessidades dos ortopedis-
tas que acabam de concluir o exame da 

especialidade, foi criada, em outubro de 2015, a 
JESPOT (Comissão de Jovens Especialistas da 
Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Trauma-
tologia). «Quem teve oportunidade de realizar 
fellowships e/ou fazer estudos multicêntricos 
enquanto interno comprovou o estímulo e o 
interesse da partilha científica com experts. 
Neste sentido, a JESPOT espera ser uma plata-

forma de suporte para promover oportunida-
des de conexões e partilha com esses especia-
listas nacionais e internacionais», afirma a Dr.ª 
Vânia Oliveira, ortopedista no Centro Hospita-
lar do Porto/Hospital de Santo António e mem-
bro da comissão instaladora, juntamente com o 
Dr. Alexandre Brandão, ortopedista no Hospital 
Privado de Gaia e no Spine Center, em Coimbra, 
e o Dr. Francisco Guerra Pinto, ortopedista no 
Hospital de Cascais Dr. José de Almeida.

O objetivo principal da JESPOT, da qual 
podem fazer parte os sócios da SPOT que se 
encontrem nos primeiros dez anos de exercício 
da Ortopedia após o exame de acesso à espe-
cialidade, é promover a organização de deba-
tes, sessões clínicas, reuniões nacionais e inter-
nacionais e parcerias. Segundo confirma Vânia 
Oliveira, estão já a decorrer protocolos com a 
Clínica do Dragão – Espregueira-Mendes, com 
o Sports Centre, no Porto, e com o Spine Center 
– Cirurgia da Coluna, em Coimbra. 

«Em 2017, vamos abrir o primeiro ciclo de 
fellowships e realizaremos uma reunião inter-
nacional para promover e estimular a investi-
gação científica nacional, dando-a a conhecer 
no panorama europeu», revela a represen-
tante da JESPOT na zona Norte. Entretanto, 
o primeiro encontro desta Comissão decor-
rerá no dia 28 de outubro, entre as 17h30 
e as 19h00, no 36.º Congresso Nacional de 
Ortopedia e Traumatologia, e vai debater 
os avanços da Bioengenharia aplicados ao 
desafio da reconstrução de grandes defeitos 
ósseos e a otimização dos resultados do trata- 
mento cirúrgico das fraturas trocantéricas.  
Sandra diogo 

frisar que foram aceites para apresentação 14 
comunicações livres oriundas de Portugal.  
Marisa Teixeira 

DR
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O 17.º Congresso da European Federation of 
National Associations of Orthopaedics 

and Traumatology (EFORT), que decorreu em 
Genebra, na Suíça, entre 1 e 3 de junho deste 
ano, contou com 224 abstracts aceites de 
ortopedistas portugueses, entre um total de 

3 015 oriundos de 76 países, número só ultra-
passado pelos 628 do Reino Unido. «Portugal 
está de parabéns, ficou à frente de países 
como Espanha, França, Alemanha ou Itália, 
muito maiores em superfície e em número de 
habitantes e de ortopedistas», sublinha o Prof. 
António Oliveira. 

O presidente da SPOT frisa também que 
«este feito ainda é mais notável pelo facto de a 
Suíça [3.º lugar, com 199 abstracts] fazer coin-
cidir o seu congresso nacional, pois tratou-se 
de uma organização conjunta da EFORT com 
a Swiss Or thopaedics, a Sociedade Suíça 
de Cirurgia Ortopédica e Traumatologia». 
Além da quantidade de trabalhos aceites, «os 
autores portugueses, na sua maioria jovens 
ortopedistas, estiveram muito bem na sua 

apresentação e discussão pública». Espanha 
alcançou o 4.º lugar, com 181 abstracts acei-
tes, seguida por Itália (174), Coreia do Sul (160), 
Japão (146), EUA (136), França (117) e Índia (101).

António Oliveira revela ainda outro marco 
importante alcançado neste Congresso – a 
eleição do Dr. António Cartucho como member 
at large da EFORT (ver notícia abaixo), mais 
um português com lugar de destaque na Orto-
pedia europeia. «Como presidente da SPOT, 
sinto-me muito honrado e orgulhoso pelos 
feitos notáveis da Ortopedia portuguesa e, 
além dos parabéns bem merecidos, agradeço, 
com muita sinceridade e reconhecimento, 
aos ortopedistas portugueses, que levam 
bem longe e muito alto o nome de Portugal!», 
remata.  Marisa Teixeira 

Portugal foi o segundo país com mais 
abstracts no congresso da EForT 2016

novo membro português na direção da EForT

Exame oral do EBoT deixa de ser apenas em inglês
Pela primeira vez, este ano, a prova oral do European Board of Orthopaedics and Traumatology (EBOT) Exam, que vai decorrer em Lisboa, nos 

dias 1 e 2 de outubro, também poderá realizar-se em espanhol, estando 50 candidatos inscritos nesta modalidade, que fizeram antes a prova 
escrita online em inglês, a 9 de junho passado. Para o exame oral na língua inglesa inscreveram-se e foram aprovados 150 candidatos. A versão 
em espanhol, relizada pela primeira vez, conta com o patrocínio da Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT) e concede 
o título de Fellow of the European Board of Orthopaedics and Traumatology-Spain (FEBOT-Spain). Segundo o Prof. Jorge Mineiro, chairman do 
EBOT Exam, «a prova oral em outras línguas europeias é um sonho que se torna realidade, contribuindo para o aumento do número de candidatos a 
fellow e o reconhecimento do caminho que as sociedades científicas têm feito em prol de uma avaliação transversal no final do internato».

O responsável considera que este foi um «passo em frente» para que o EBOT Exam se torne uma referência na comunidade europeia, afian-
çando que «outras línguas se seguirão». «Esta  é uma fase determinante, à qual o apoio da EFORT foi imprescindível, através da integração 
do exame como parte do curriculum europeu, importante para a consolidação dos 15 anos de evolução deste projeto de todas as sociedades 
científicas de Ortopedia na Europa», defende Jorge Mineiro. Este ano, prevê-se um total de cerca de 200 novos fellows do EBOT e são 10 os 
candidatos portugueses ao título.  Marisa Teixeira

O Dr. António Cartucho foi indigitado mem-
ber at large da EFORT (European Federa-

tion of National Associations of Orthopaedics 
and Traumatology) no dia 31 de maio passado, 
véspera do 17.º Congresso desta Federação, 
em Genebra. Apresentada pela SPOT, a candi-
datura foi avaliada e sujeita a voto secreto em 
assembleia-geral. «Esta nomeação é impor-
tante, sobretudo por poder, ao mais alto nível, 
continuar o trabalho que tenho feito», frisa o 
também examinador do EBOT (European Board 
of Orthopaedics and Traumatology) Exam.

O cargo que António Cartucho agora ocupa 
no board diretivo da EFOR T permite-lhe inter-
vir diretamente sobre as diretivas desta socie-
dade. «Tenho uma voz ativa e, enquanto mem-
bro cooptado do Comité Científico, farei uma 
ligação com este organismo, que é responsável 
por toda a comunidade de investigação e pela 
discussão dos programas dos congressos», 
indica. As responsabilidades que o ortopedista 
português acumula na European Society  for 

Surgery of the  Shoulder  &  Elbow  (ESSE) e na 
European Society of Sports Traumatology, 
Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA) colo-
cam-no também numa posição privilegiada 
de contributo para a formulação do currículo 
europeu de Ortopedia, uma ambição da EFORT. 

Outro grande objetivo desta Federação é 
dialogar com o Conselho Europeu, em con-

junto com entidades como a EULAR (European 
League Against Rheumatism), para estabele-
cer recomendações. «É importante fazê-lo em 
relação à prevenção das fraturas geriátricas, 
e aos modos de atuação para que as pessoas 
se mantenham ativas ao longo do envelhe-
cimento», avança o ortopedista do Hospital 
CUF Descobertas, em Lisboa. .  João Xará

DR
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No momento da indigitação do Dr. António Cartucho (4.º a contar da esq.) para member at large da EFORT, marcaram presença o 
Prof. João Gamelas (secretário-geral-eleito da SPOT), o Dr. Paulo Felicíssimo (presidente da área de Ortopedia na UEMS), o Prof. 
António Oliveira (presidente da SPOT), o Dr. Afonso Ruano (secretário-geral da SPOT) e o Dr. João Vide (presidente da FORTE)
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IN MEMORIAM | Prof. abel Trigo cabral (24/05/1941–05/04/2016)

«Quase a completar os seus 75 anos, após 
prolongada doença, faleceu o Prof. 

Abel Trigo Cabral. Personalidade marcante da 
Ortopedia portuguesa, cultivou amizades e 
foi por todos estimado. De facto, as suas gran-
des qualidades humanas e o seu forte carácter 
transmontano aliavam-se a uma enorme capa-
cidade de trabalho e a um grande rigor cientí-
fico. Seguiu todos os passos de uma brilhante 
carreira hospitalar, que culminou com a direc-
ção do Serviço de Ortopedia do Centro Hospi-
talar de São João, no Porto, cargo que exerceu 
com particular relevo.

A sua carreira universitária foi também um 
corolário de sucesso, bem expressa com o 
título de professor catedrático da Faculdade 
de Medicina da Universidade do Porto. Dedi-
cou toda a sua vida ao ensino e aos doentes, 
pelo que as suas capacidades humanas e téc-
nicas foram um exemplo e deixaram marcas 
indeléveis. Deixou uma vasta obra científica 
apresentada e publicada em Portugal e no 
estrangeiro. 

O Prof. Trigo Cabral fez escola e deixou discí-
pulos e amigos em Portugal e lá fora. Recordo 
a sua relação com a Ortopedia francesa, ini-
ciada em 1975, após a sua estadia em Paris, 
no Serviço do Prof. Ramadier. Esta ligação foi 
contínua e, durante mais de 20 anos, foi o cor-
respondente português da Revue de Chirurgie 
Orthopédique et Traumatologique. Em 2012, foi 
distinguido pela SOFCOT [Société Française de 
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique], 
com o título de Membre d’Honneur. 

À SPOT [Sociedade Portuguesa de Ortope-
dia e Traumatologia] dedicou tempo e conhe-
cimentos, tendo acompanhado intensamente 
a vida desta sociedade que presidiu em 2006. 
Homem invulgar, de honestidade sem par, sem-
pre colocou o seu empenho e o seu saber ao ser-
viço do doente, é pois o Professor Trigo Cabral 
credor da nossa homenagem e saudade.»

Dr. José Neves, amigo do Prof. Abel Trigo 
Cabral, com quem trabalhou no Hospital  
de São João, e presidente da SPOT em 2009 

colégio quer assegurar a qualidade da ortopedia

Uma vida dedicada aos doentes e ao ensino

Constituído pelo Prof. André Gomes (presi-
dente) e pelos Drs. António Miranda, Edu-

ardo Mendes, Francisco Mendes, Inês Balacó, 
Isabel Rosa, José Montes, Nuno Alegrete, Paulo 
Felicíssimo e Paulo Lourenço, o Colégio da 
Especialidade de Ortopedia e Traumatologia da 
Ordem dos Médicos (CEOTOM) implementou 
várias medidas ao longo do último ano, como a 
definição do Novo Programa de Formação do 
Internato Médico de Ortopedia. «Fizemos uma 
revisão e o tempo destinado à Cirurgia Geral, 
como tem vindo a ser solicitado, será redu-

zido de nove para seis meses e, durante esse 
período, o interno fará um estágio dentro da 
Fisiatria, da Reumatologia ou da Imagiologia», 
explica André Gomes, presidente do CEOTOM 
e ortopedista no Centro Hospitalar do Porto/ 
/Hospital de Santo António. 

Face aos pedidos de várias especialidades 
médicas para recuperar os cinco elemen-
tos no júri do exame final da especialidade 
(atualmente são três, sendo um orientador 
de formação), o CEOTOM apresenta como 
alternativa «a realização de um teste escrito 
de escolha múltipla de âmbito nacional». Por 
outro lado, a preocupação em garantir a qua-
lidade dos Serviços de Ortopedia levou à 
criação de um formulário informático para 
avaliar, anualmente, as capacidades forma-
tivas dos Serviços de Ortopedia. Esta avalia-
ção permite definir o número de internos que 
cada Serviço pode formar em função das suas 
condições de formação, da disponibilidade 
de tempos operatórios, de anestesistas, da 
quantidade de consultas e cirurgias realiza-
das, do número de especialistas que possui, 
de trabalhos apresentados ou publicados ou 
mesmo de questões relacionadas com a pró-
pria administração», salienta André Gomes. 
Quando os serviços não possuem essas con-
dições a idoneidade formativa é diminuída ou 
retirada, deixam de receber internos e os exis-
tentes são recolocados.

As normas de elaboração de um curricu-
lum vitae (CV) para a atribuição do título de 
especialista foram também revistas, a fim de 
serem uniformizadas. «A Ordem dos Médi-
cos [OM] tem registado diversos pedidos de 
médicos estrangeiros que desejam obter o 
título em Portugal. Temos analisado cuida-
dosamente os seus CV, a sua formação, man-
tendo o rigor na salvaguarda da qualidade da 
nossa Ortopedia, que é uma das melhores a 
nível europeu», aponta o responsável. Como 
órgão consultivo, o Colégio tem também 
dado «inúmeros pareceres altamente dife-
renciados, relativos a processos colocados 
na OM, e indicado peritos para processos de 
tribunal». 

Uma das conquistas alcançadas é o reco-
nhecimento da subespecialidade de Orto-
pedia Infantil , sendo que «a resolução 
de problemas complexos requer elevada 
diferenciação e experiência acumulada», 
segundo o documento sobre os critérios 
de admissão publicados no website da OM. 
De acordo com André Gomes, a criação de 
fellowships, a recertificação, a definição de 
um CV europeu (ao abrigo da UEMS – Union 
Européenne de Médecins Spécialistes) e a 
elaboração de um exame de acesso a especia-
lista de nível nacional são alguns dos projetos 
que o CEOTOM tem «em cima da mesa».  
João Xará

O autor desta nota escreve segundo as regras do 
anterior Acordo Ortográfico.
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A rotura do ligamento cruzado anterior no contexto de entorse 
do joelho é um acontecimento frequente. Já a incidência da 
rotura do cruzado posterior, ou de ambos, é menor. A instabili-

dade subsequente à lesão do pivot central favorece o aparecimento 
de lesões meniscais e condrais, evolução degenerativa da articula-
ção e compromisso da função.

A primeira descrição de uma técnica para a substituição do cru-
zado anterior foi feita pela Lancet, em 1895. Desde então, foram 
propostas múltiplas opções em termos de isometria, tipo de enxerto 
e formas de fixação. Em 1963, Kenneth Jones descreveu a técnica 
«osso-tendão-osso», que se tornou no paradigma da ligamentoplas-
tia. Nesta técnica, utiliza-se uma fração do tendão patelar, desinse-
rido numa extremidade com fragmento de osso patelar e, na outra 
extremidade, com fragmento da tuberosidade anterior da tíbia. Pro-
cura-se uma consolidação osso-osso, sendo a fixação habitualmente 
efetuada através de parafuso interferencial.

Nos últimos anos, o desenvolvimento das técnicas tem-se cen-
trado na personalização da intervenção, na restauração da anatomia 
particular do doente, nas suas necessidades e na retoma da função. 
Neste contexto, surgiu a técnica All Inside de ligamentoplastia dos 
cruzados, assente em três pilares essenciais: tunelização parcial e 
retrógrada, colheita e preparação modificadas do enxerto, e fixação 
bilateral com suspensão cortical.

Vantagens na recuperação e na integração do enxerto
A tunelização femoral e tibial é efetuada de dentro para fora, uti-
lizando broca retrógrada e nunca excede os 25 mm. Assim, poupa 
o osso, a cortical e o periósteo, permitindo acomodar o enxerto de 
forma correta, com o comprimento e o diâmetro adequados e com 
menos dor pós-operatória. Por sua vez, a colheita do enxerto é efe-
tuada na porção mais interna da prega popliteia, local onde os isque-
otibiais são relativamente superficiais e de fácil identificação. Fica 
assim diminuído o risco da lesão sensitiva, que é comum na colheita 
anterior, e a vantagem cosmética é óbvia. 

O enxerto utilizado é apenas um, seja dos tendões, do semitendi-
noso ou do gracilis, dobrado em quatro, permitindo um comprimento 
de 5 a 6 cm e um diâmetro nunca inferior a 7,5 mm. Esta poupança 
da pata de ganso não é despiciente, pois diminui muito a inevitável 
instabilidade postero-interna causada pela colheita de dois dos ten-
dões e permite mais força interna no período pós-operatório. A pre-
paração do tendão é feita de forma a que nenhum fio de sutura esteja 
presente na superfície do enxerto, permitindo que a totalidade da 
sua porção intracanalar esteja em contacto com o osso, com inevitá-
vel vantagem biológica na integração.

Por seu turno, a fixação é efetuada por suspensão bilateral com 
batente antidistrativo autobloqueante. Esta forma de fixação, além 
de garantir a solidez biomecânica da fixação sem «end to end point», 
é menos traumática, com menos material artificial e sem interposi-
ção entre o enxerto e o osso, permitindo um maior e melhor contacto. 
Além disso, permite o tensionamento após a colocação e a melhor 
adequação da tensão ao arco de movimento.

Em resumo, com a técnica All Inside, sem perda da solidez, são 
poupados o stock ósseo e a pata de ganso. Pensamos obter mais 
força no período pós-operatório imediato, com menos dor e menor 
instabilidade postero-interna. Afastando o risco de lesão sensitiva 
da colheita anterior do enxerto, obtemos uma cosmética melhor. 
Por todas estas razões, esperamos ter uma recuperação facilitada 
e, pela relevância biológica da técnica, uma melhor integração do 
enxerto.

A técnica All Inside é ainda particularmente adaptável às idades 
pediátricas, pois permite a tunelização intraepifisária ou transe-
pifisária minimalista, diminuindo o risco de dano da cartilagem de 
crescimento. Outro campo da sua aplicação é o da cirurgia de revi-
são de ligamentoplastia. A tunelização retrógrada permite graus de 
liberdade na orientação da tunelização, que são muitas vezes capi-
tais nas condições, tantas vezes adversas, encontradas neste tipo 
de intervenção. 

ligamentoplastia All Inside

Dr. Pedro Beja da Costa
 Ortopedista no Hospital SAMS, em Lisboa
  Responsavél pelo Grupo Integrado 
de Gestão de Acidentes (GIGA)
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1.ª edição da FORTE Summer School em Portugal 

EFORT Spring Travelling Fellowship 2016

Está a chegar a 1.ª edição da FORTE (Fede-
ration of Orthopaedic Trainees in Europe) 

Summer School, que vai decorrer em Portugal. 
Entre os dias 22 e 26 de agosto, a Universi-
dade do Algarve, em Faro, abre portas aos 
internos desta especialidade com o objetivo 
de fomentar o raciocínio clínico num ambiente 
altamente qualificado, mas descontraído. 

De acordo com presidente da FORTE, Dr. 
João Vide, ortopedista no Hospital Particular 
do Algarve, a ideia de oferecer aos internos 
europeus a oportunidade de parar as ativida-
des clínicas e obrigações do local de traba-
lho, associada a cursos de revisão, tempo de 
estudo e a  criação de contactos e laços profis-
sionais, rapidamente ganhou apoio das diver-
sas sociedades europeias que dão patrocínio 
científico aos dois cursos de revisão. 

O General Comprehensive Review Course 
é dirigido a internos mais novos e o Exam Pre-
paration Course a internos dos últimos anos 
de formação. Ambos os cursos vão explorar as 
principais áreas da Ortopedia e Traumatologia. 
A principal diferença é que o Comprehensive 
Course  irá consistir em palestras instrucionais, 

enquanto o Exam Course na discussão de casos 
clínicos/perguntas, com votação em direto. 
Estes dois cursos contam com o patrocínio 
científico das seguintes sociedades: European 
Federation of National Associations of Ortho-
paedics and Traumatology (EFORT), European 
Orthopaedic Research Society (EORS),  Fede-
ration of European Societies for Surgery of 
the Hand (FESSH), Eurospine, European Hip 
Society (EHS), European Society for Sports 
Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy 
(ESSKA), European Foot and Ankle Society 
(EFAS), European  Paediatric Orthopaedic 
Society (EPOS) e European Musculo-Skeletal 
Oncology Society (EMSOS).

Além das 30 horas de curso ao longo dos 
cinco módulos – ciência básica, membro 
superior, membro inferior, coluna, infantil 
e tumores  –, está previsto um extenso pro-
grama social, que inclui jantares informais 
com discussão de casos clínicos, apresenta-
ções de papers e diferentes atividades de 
convívio. «À tarde, a partir das 16h30, temos 
tempos de estudo facultativos, havendo tam-
bém espaço para disfrutar do Algarve.» 

O Dr. Sérgio Figueiredo, interno no Centro 
Hospitalar de Leiria, relata a sua participação 
no EFORT Spring Travelling Fellowship 2016, 
que decorreu entre 17 e 23 de abril, na Áustria. 

«À chegada a Viena, fomos recebidos pelo Prof. 
Stefan Nehrer, responsável pela delegação 
austríaca da EFORT e pelo Center for Rege-
nerative Medicine and Orthopaedics of the 
Faculty of Health and Medicine. De imediato 
fomos informados sobre o contributo da Áus-
tria para a génese da Ortopedia, com a visita às 
instalações outrora pertencentes ao Prof. Adolf 
Lorenz, um dos pais da Ortopedia moderna. No 
dia seguinte, foi-nos apresentado o Dr. Gerhard 
Hobusch, ortopedista e participante de um 

fellowship prévio, que nos acompanhou ao longo 
de toda a semana. Iniciámos a visita ao Depar-
tamento de Cirurgia Ortopédica do Vienna 
General Hospital, dirigido pelo Prof. Reinhard  
Windhager, onde nos foi dada a oportunidade  
de assistir a alguns procedimentos específicos 
ao tratamento de tumores musculoesquelé- 
ticos. Coube-me a observação de uma recons-
trução protésica do úmero proximal.

Na terça-feira, conhecermos o serviço diri-
gido pelo Prof. Martin Dominkus, no Orthopa-
edic Hospital Vienna-Speising, onde presenci-
ámos artroplastias totais do joelho e ombro. A 
existência de um laboratório de análise de mar-
cha extremamente complexo foi o que mais 
impressionou os participantes. 

A Medical University of Graz foi o ponto de 
partida do dia seguinte, com a frequência de 
palestras mais informais e com estímulo ao 
diálogo entre fellows e especialistas. Fiquei 
particularmente impressionado com a execu-
ção minimamente invasiva de uma artroplastia 
total da anca, de forma extremamente rápida, 
limpa e eficaz. Entretanto, foi tempo de viajar 
até Linz, onde, na quinta-feira, o Prof. Nikolaus 
Böhler, antigo presidente da EFORT, nos espe-
rava no Serviço de Ortopedia do Kepler Uni-
versitätsklinikum Med Campus III. Aqui foi-nos 
dada a oportunidade de participar cirurgica-
mente numa artroplastia total da anca, por via 
minimamente invasiva, numa artroplastia uni-
condilana do joelho e numa artroplastia total 
do tornozelo. 

O fim do fellowship começava a desenhar-
-se com o a saída de Linz. Seguiu-se uma breve 
paragem em Krems, onde o Prof. Stefan Nehrer 
nos falou sobre o transplante de condrócitos. 
Perceber a não evolução terapêutica da técnica 
por motivos de não rentabilidade económica 
foi a surpresa mais amarga do fellowship. Em 
suma, e apesar de o conteúdo científico do 
EFORT Spring Travelling Fellowship 2016 ter 
sido do mais elevado nível, foi a troca de experi-
ências entre os fellows, mais ou menos relacio-
nadas com a Ortopedia, que nos enriqueceu.» 

Segundo João Vide, esta Summer School «é 
uma excelente oportunidade para qualquer 
interno que queira dar um grande avanço ao 
seu nível de conhecimento científico». «Reuni-
mos experts, internos, sociedades nacionais e 
das subespecialidades de toda a Europa, pelo 
que será possível criar pontes de forma única 
e a diferentes níveis.»   João Xará

DR

O Dr. Sérgio Figueiredo (2.º a contar da esq.), no final de uma cirurgia para colocação de prótese total do tornozelo, acompanhado 
pelos fellows Dr. Nihat Demirkiran (Turquia), Dr. Ershov Dmytriy (Ucrânia), Dr. Jacob Merkac (Eslovénia) e Dr. Ján Kloc (Eslováquia)
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No dia 9 do passado mês de abril, o 
Auditório de Ortopedia do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra 
(CHUC) recebeu os 90 formandos que 
participaram nas I Jornadas de Internos 
da CISPOT (Comissão de Internos da 
Sociedade Portuguesa de Ortopedia 
e Traumatologia). O balanço? «Foi um 
sucesso», responde a organização. 

Marisa Teixeira

i Jornadas da ciSPoT superaram expectativas

«A organização destas Jornadas 
materializa uma ambição da 
CISPOT – criar um evento que 

potenciasse a maior proximidade entre cole-
gas, possibilitando oportunidades de enrique-
cimento curricular num ambiente informal, 
mas provido de rigor científico. No fundo, um 
espaço de partilha  efetiva de conhecimen-
tos, com a discussão de questões de especial 
relevância para o nosso internato», declara o 
Dr. Marcos Carvalho, interno de Ortopedia no 
CHUC e membro da direção da CISPOT, res-
ponsável pela zona Centro. Por seu turno, o Dr. 
João Silva Duarte, interno no Centro Hospita-
lar de São João, no Porto, que tem a seu cargo 
a zona Norte, acrescenta: «Nesta primeira edi-
ção, procurámos uma maior abrangência de 
temas, criando espaços de discussão de casos 
clínicos de diferentes segmentos anatómicos, 
bem como a abordagem de alguns temas bási-
cos, mas imprescindíveis à formação.»

O número de inscrições (90) e de trabalhos 
submetidos (60) surpreendeu, pois, como 
explica o responsável na CISPOT pela zona Sul 
e Ilhas, Dr. André Faria Couto, «ultrapassou o 

que se tem verificado na Sessão Magna dos 
Internos no Congresso Nacional de Ortopedia 
e Traumatologia». «O auditório esteve sempre 
cheio, as sessões foram extremamente parti-
cipadas e os elogios à moderação e à aborda-
gem dos temas teóricos fizeram-nos sentir 
que todo o nosso esforço fez sentido», frisa 
Marcos Carvalho. 

Discussão de temas relevantes
O planeamento pré-operatório nas artro-
plastias totais do joelho e da anca foi um 
dos temas em foco nestas I Jornadas da  
CISPOT, comentado pelos Drs. Pedro Mar-
ques e António Figueiredo, ortopedistas no 
CHUC. «Embora importante, o planeamento é 

muitas vezes negligenciado. Conhecer bem os 
implantes que temos ao dispor para escolher 
a melhor solução para o doente, por exemplo, 
é fundamental», sublinha Pedro Marques. E 
António Figueiredo acrescenta: «Debrucei-me 
sobre ensinamentos essencialmente práticos, 
sendo que coloquei a ênfase na reconstituição 
anatómica e biomecânica da prótese da anca, 
com a abordagem de conceitos como o offset 
ou a dinâmica lombopélvica.»

Além de ouvirem a «voz da experiência» 
e de discutirem casos clínicos, os internos 
tiveram também a oportunidade de obter 
informações sobre outras questões, como 
aconteceu com a intervenção do Dr. Thiago 
Aguiar, ortopedista no Centro Hospitalar 
Lisboa Norte/Hospital de Santa Maria, que 
falou sobre a importância de publicar artigos 
científicos na Revista Portuguesa de Orto-
pedia e Traumatologia (RPOT). No papel de 
recém-especialista, este palestrante deu o 
seu exemplo, com o intuito de incentivar os 
colegas internos. «Escrever um artigo não é 
mais difícil do que preparar uma comunica-
ção oral ou um póster, além de que é também 
uma forma de serem reconhecidos, inclu-
sive internacionalmente», afiançou Thiago 
Aguiar, que já recebeu um prémio por um tra-
balho publicado na RPOT.

Além de já estar a definir as próximas Jor-
nadas, que poderão realizar-se ainda este 
ano, a CISPOT está ativamente envolvida na 
FORTE (Federation of Orthopaedic Trainees in 
Europe) Summer School, que vai decorrer em 
Faro, entre 22 e 26 do próximo mês de agosto 
(ver página ao lado) e na organização da Sessão 
Magna dos Internos do 36.º Congresso Por-
tuguês de Ortopedia e Traumatologia, no dia  
28 de outubro, entre as 17h30 e as 19h00 . 

Organizadores, palestrantes e participantes nas I Jornadas de Internos da CISPOT

O Prof. António Oliveira, presidente da SPOT, dá os «parabéns» à CISPOT pela forma como 
decorreram as suas I Jornadas, considerando-as como «mais um exemplo do seu dinamismo». 
«Os internos de hoje são os ortopedistas do futuro, portanto, esta iniciativa é fundamental, 
encaixando-se numa das grandes bandeiras da SPOT: a formação.» Segundo este responsável, 
«fomentar a discussão de casos clínicos é muito importante, pois aprende-se bastante, inclusive 
com os erros». Da mesma opinião é o Prof. Fernando Fonseca, diretor do Serviço de Ortopedia 
do CHUC, que acrescenta: «O programa científico das I Jornadas de Internos abarcou várias 
temáticas de interesse e, pela participação ativa dos internos, percebe-se o quanto são frutíferas 
estas ações de formação.»

Especialistas elogiam dinamismo dos internos

Profs. Fernando Fonseca 
e António Oliveira com os 
Drs. João Duarte, André 
Faria Couto e Marcos 
Carvalho (da esq. para 
a dta.), responsáveis, 
respetivamente, pelas  
zonas Centro, Sul/Ilhas  
e Norte da CISPOT 
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Reorganização e modernização  
como prioridades

Nesta entrevista, o Prof. António Oliveira e os Drs. Afonso Ruano e Francisco Costa Almeida, respetivamente presidente, 
secretário-geral e tesoureiro da SPOT, fazem um balanço do atual mandato (2015-2016), sublinhando as principais estratégias 
que orientaram as suas ações. A reorganização e a modernização da SPOT, a criação de consensos e a afirmação desta sociedade 
científica no panorama internacional foram algumas das apostas que «deram frutos».

luís Garcia e Marisa Teixeira

Começando pelo grande evento da SPOT 
que se aproxima, que novidades  
destacam do 36.º Congresso Nacional  
de Ortopedia e Traumatologia?
Prof. António Oliveira (AO): As duas princi-
pais sessões do Congresso deste ano, que 
terá lugar no Centro de Congressos da Alfân-
dega do Porto, de 27 a 29 de outubro – o Tema 
e a Mesa-redonda – vão abordar, respetiva-
mente, as infeções relacionadas com as artro-
plastias e as fraturas da extremidade distal do 
rádio. Destaco também o assunto em debate 
no Fórum EFORT [European Federation of 
National Associations of Orthopaedics and 
Traumatology] – avanços nas técnicas cirúr-
gicas de preservação da anca –, além de sim-
pósios, exposições e outras sessões, com a 
apresentação e discussão do estado da arte 
em patologias importantes do foro ortopé-
dico e traumatológico, contando com inter-
venções de peritos nacionais e internacionais 
de renome. 

O Dia das Subespecialidades, cujo programa 
científico está a cargo das secções, grupos e 
sociedades afiliadas da SPOT, a 29 de outu-
bro, permitirá que médicos de outras espe-
cialidades e investigadores partilhem com os 
ortopedistas novidades nas diversas áreas 
da Ortopedia e Traumatologia. Por seu turno, 
os jovens especialistas e internos da nossa 
especialidade vão organizar, respetivamente, 
as sessões da JESPOT [Comissão de Jovens 
Especialistas] e da CISPOT [Comissão de 
Internos], no dia 28 de outubro. Além disso, 
contaremos também com a honrosa partici-
pação de enfermeiros e fisioterapeutas, espe-
cialmente na sessão organizada pela AEPOT 
[Associação dos Enfermeiros Portugueses 
de Ortopedia e Traumatologia] e pela APF 
[Associação Portuguesa de Fisioterapeutas].

Este ano, foram submetidos 654 traba-
lhos para apresentação no Congresso. 
Este número recorde demonstra o maior 
interesse dos ortopedistas e internos 
pela investigação?
Dr. Afonso Ruano (AR): Exatamente. E são os 
ortopedistas o motor da vida científica nesta 
área, que tem essencialmente duas «mon-
tras»: as revistas da especialidade, nacionais e  

internacionais, e as reuniões científicas, espe-
cialmente os congressos. Termos este número 
de submissões significa que esta sociedade 
está viva e que há muitos especialistas e inter-
nos em Ortopedia que se manifestam interes-
sados pela investigação.

No ano passado, em entrevista ao SPOT 
inForma, sublinharam a organização 
interna e a proximidade aos sócios como 
dois dos principais desígnios desta Dire-
ção. Esses objetivos foram alcançados?
Francisco Costa Almeida (FCA): Sem dúvida. 
Em primeiro lugar, para reorganizar a SPOT, 
apostámos num secretariado a tempo inteiro, 
com melhor comunicação e maior disponibi-
lidade para os sócios. Consequentemente, 
registou-se um aumento significativo de soli-
citações à SPOT para a divulgação, a conces-
são de patrocínios científicos e para a cola-
boração em eventos das nossas sociedades 
afiliadas, secções e grupos de estudo. O web-
site da SPOT foi também reformulado. 

A prossecução da política de contenção de 
custos e a sanidade financeira consolidada 
também foram prioridades. Uma das fontes 
de receitas da SPOT é, obviamente, a quoti-
zação, pois, para podermos fornecer um ser-
viço de qualidade aos nossos sócios, temos de 
ter algum fundo de maneio e, muitas vezes, o 
lucro dos congressos não é suficiente. Nesse 
sentido, temos levado a cabo uma campanha 
de moralização dos direitos e deveres dos 
sócios, pois são vários os devedores, inclusive 
associados em funções de destaque, o que não 
é justo. Começámos por informar os devedo-
res das suas obrigações e, caso não cumpram 
os deveres, os seus direitos serão bloqueados, 
mas, certamente, os sócios da SPOT percebe-
rão a situação e agirão em conformidade. Por 
outro lado, instituiu-se uma política de con-
trolo de custos, nomeadamente com a renego-
ciação de contratos. 

AR: Para fomentar a proximidade com, e entre, 
os ortopedistas portugueses está a ser ela-
borada uma base de dados atualizados, para 
sabermos quantos somos, quem somos, sócios 
e não sócios. Assim, os associados da SPOT 
poderão perceber a vantagem inerente que 

têm, pelos serviços que lhes prestamos e pela 
preocupação de criar uma «boa vizinhança» 
entre todos. Nesse sentido, promover a espe-
cialidade nas várias zonas do País e o bom 
relacionamento entre os vários Serviços de 
Ortopedia é fundamental. Por exemplo, no 
Norte, essa filosofia está bem implementada, 
há reuniões científicas entre vários Serviços e 
estamos a tentar incutir mais este tipo de ini-
ciativas no Centro e no Sul. Instituir normas de 
relacionamento entre hospitais tem sido outro 
intuito da SPOT, por exemplo, no que se refere 
à transferência de doentes entre Serviços de 
Urgência. Já conseguimos a aprovação, por 
larga maioria, de um protocolo assinado pelos 
diretores dos Serviços de Ortopedia nacionais, 
para que os doentes com fraturas expostas e 
instáveis da bacia ou da coluna ou com infeções 
osteoarticulares não sejam transferidos entre 
hospitais do mesmo nível, pois não beneficiam 
em nada com isso, pelo contrário. 

Em que outros projetos a SPOT está 
envolvida para promover a melhoria  
da qualidade dos serviços prestados  
em Ortopedia?
AO: Outra bandeira da SPOT continua a ser 
a formação. Temos contribuído, com grande 
afinco e com todos os meios ao nosso dispor, 
para a formação dos jovens ortopedistas e 
para a investigação e a produção científica, 
que contribuem, de forma decisiva, para a 
prestação de melhores cuidados aos doentes 
e para o prestígio e a excelência, no âmbito 
nacional e internacional, da Ortopedia e 
Traumatologia portuguesa. Daí a aposta no 
PNAICO [Programa Nacional de Apoio ao 
Internato Complementar de Ortopedia] e na 
atribuição de prémios e bolsas para fellow-
ships. Este ano, conseguimos um patrocínio 
extra da European Bone and Joint Infection 
Society (EBJIS), que partilhou connosco uma 
fatia dos lucros do congresso que realizou 
o ano passado no Estoril, no montante de  
15 500 euros, que será usado na totalidade 
para o patrocínio de prémios e bolsas para 
fellowships, cujas candidaturas já estão aber-
tas, sendo que os vencedores serão conheci-
dos no 36.º Congresso Nacional de Ortopedia 
e Traumatologia.
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Destaco também o incentivo à CISPOT e 
à JESPOT, para assumirem um papel inter-
ventivo e participativo, e a revitalização da 
Revista Portuguesa de Ortopedia e Traumato-
logia [RPOT], com uma nova equipa, para esti-
mular a publicação de artigos científicos. 

AR: Há uma estreita colaboração da SPOT 
com a Direção-Geral da Saúde para a criação 
da Via Verde de Trauma, que visa estabelecer 
a orientação que deve ser dada ao doente 
traumatizado e a organização das equipas 
médicas que devem estar envolvidas; bem 
como com a Administração Central do Sis-
tema de Saúde (ACSS), para o estabeleci-
mento dos centros de referência indicados 
para diversas patologias ortopédicas. Com 
o Ministério da Saúde (MS), estamos a traba-
lhar na task force que visa conseguir e garan-
tir a cobertura nacional dos cuidados médicos 
à população na especialidade de Ortopedia e 

Traumatologia. Ainda neste contexto, há que 
salientar os consensos estabelecidos, a nível 
nacional, quanto à profilaxia antitrombótica, 
ao uso racional de antibióticos e à política de 
transfusões e, a nível internacional, quanto 
às infeções protésicas. Trata-se de algo fun-
damental, pois, com base em brainstormings 
sobre as matérias em causa, estabelecem-se 
protocolos de atuação atualizados e con-
sensuais, uma mais-valia para a Medicina. 
Não poderemos também deixar de referir a 
prossecução, em parceria com o MS e outras 
entidades, de diversas campanhas públicas, 
com destaque para a «Mergulho Seguro» e 
a «Articule-se», que visa promover a mobili-
dade das pessoas com artroplastias.

Em termos de projeção internacional 
da SPOT e de relações com sociedades 
congéneres, quais as prioridades  
e como foram levadas à prática?

AO: Estamos a consolidar uma estratégia 
de internacionalização da Ortopedia portu-
guesa, que tem vindo a concretizar-se com a 
presidência atual, pretérita ou futura de orto-
pedistas portugueses em várias sociedades 
científicas internacionais – EFORT, ESSKA 
[European Society of Sports Traumatology, 
Knee Surgery and Arthroscopy], ISAKOS 
[International Society of Arthroscopy, Knee 
Surgery and Orthopaedic Sports Medicine], 
FORTE [Federation of Orthopaedic Trainees in 
Europe], EPOS [European Pediatric Orthopae-
dics Society]) –; com a realização de eventos 
internacionais de relevo em Portugal (como 
o EBJIS Meeting 2015 ou a FORTE Summer 
School 2016). Neste âmbito, é também de 
salientar o convite da Société Française de 
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique 
[SOFCOT] para Portugal ser a Nation Invité do 
seu próximo Congresso [8 a 11 de novembro de 
2016, em Paris]. 

«Estamos a dar continuidade 
e a consolidar uma estratégia 
de internacionalização da 
Ortopedia portuguesa» 
Prof. António Oliveira, presidente

«A prossecução da política 
de contenção de custos 
e a sanidade financeira 
consolidada também  
foram prioridades»
Dr. Francisco Costa Almeida, 
tesoureiro

«Termos 654 trabalhos 
submetidos para apre- 
sentação no nosso 36.º 
Congresso significa que há 
muitos especialistas e internos 
em Ortopedia interessados 
pela investigação» 
Dr. Afonso Ruano,  
secretário-geral
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     GRuPO DE EsTuDO MéDICO-LEGAL

A organização do 1.º Curso Ortopédico de Avaliação do Dano Corporal já no próximo dia 17 de setembro e a edição do livro 
Encontros com a Dor e Valorização das Sequelas, que vai ser apresentado no 36.º Congresso da SPOT, no qual vai decorrer 
também uma mesa-redonda dedicada à avaliação do dano corporal no desporto, são as próximas iniciativas do Grupo de 
Estudo Médico-Legal (GEMEL), que pretende envolver mais os ortopedistas nesta área. 

ana luísa Pereira

é necessário maior envolvimento  
dos ortopedistas na área médico-legal

Segundo o Dr. Francisco Lucas, coor-
denador do GEMEL, ortopedista no 
Centro Hospitalar e Universitário 

de Coimbra (CHUC) e consultor no Instituto 
Nacional de Medicina Legal e Ciências Foren-
ses, «existe necessidade de maior envolvi-
mento dos or topedistas na área médico-
-legal». Tal «é de grande importância, não só 
no contexto do tratamento, mas também das 
eventuais complicações resultantes, que são 
passíveis de conflitos médico-legais».

Para colmatar esta carência, o GEMEL vai 
organizar o 1.º Curso Ortopédico de Avaliação 
do Dano Corporal a 17 de setembro próximo, 
no Serviço de Ortopedia do CHUC. Esta for-
mação dirige-se a recém-especialistas e 
internos de Ortopedia em fim de internato. 
Segundo Francisco Lucas, «as sequelas do 
foro ortopédico são as mais frequentes, 
constituindo mais de 80% das situações 
de conflito médico-legal». Uma vez que «a 
maioria dos ortopedistas lida diariamente 
com doentes sinistrados, e sendo esta espe-
cialidade cada vez mais requerida na prática 
médico-legal, para avaliação do dano corpo-
ral em contexto civil e do trabalho, faz todo 
o sentido que estes profissionais possuam 
conhecimentos, não só médicos, mas tam-
bém jurídicos», frisa. 

Como temas fortes do curso, o coordenador 
do GEMEL destaca «os princípios orienta-
dores na elaboração de um relatório pericial, 
como estabelecer o nexo, caracterizar o aci-
dente e, sobretudo, perceber as diferentes 
nuances que complementam as   instruções 
gerais». Na vertente prática, a formação vai 
incidir sobre o contexto civil e do trabalho, 
tendo por base «a discussão de exemplos 
concretos». A elaboração de relatórios para 
atribuição de pensão de invalidez também 
será abordada sucintamente, considerando a 
frequência com que são solicitados na prática 
clínica. É de salientar ainda a intervenção de 
juristas e a simulação do ambiente de tribunal. 

Livro será apresentado no Congresso 
A participação do GEMEL no 36.º Congresso 
Nacional de Ortopedia e Traumatologia, a 
decorrer entre 27 e 29 do próximo mês de outu-
bro, vai passar pela organização de uma mesa- 
-redonda dedicada à avaliação do dano corpo-
ral no desporto (ver caixa abaixo). Além disso, 
Francisco Lucas vai apresentar o livro Encon-
tros com a Dor e Valorização das Sequelas, pro-
jeto que coordena e que conta com a participa-
ção de várias especialidades médicas e o apoio 
do laboratório Bial. O prefácio é assinado pelo 
presidente da SPOT, Prof. António Oliveira.

Explicando o motivo deste projeto, o coor-
denador do GEMEL refere que «as sequelas 
dos acidentes são fonte de grande sofrimento 
físico e emocional, muitas vezes negligenciado 
e incompreendido». Por outro lado, «a avalia-
ção do dano é difícil, mesmo para os especia-
listas treinados, podendo ser motivo de con-
flitualidade médico-legal». Concebido a pensar 
nos verdadeiros sinistrados, este livro aborda 
questões como ética, erro médico, consenti-
mento informado, elaboração de relatórios em 
direito civil e do trabalho, entre outras, sempre 
com base em casos clínicos.

Há mais de 20 anos ligado à avaliação do 
dano corporal, Francisco Lucas alerta para «o 
enorme reflexo que o bom ou o mau desem-
penho do especialista pode ter nos doentes/ 
/sinistrados, nas empresas, nas seguradoras 
e na sociedade em geral». Portanto, a publica-
ção deste livro surge na sequência da «neces-
sidade de maior partilha e divulgação das 
questões médico-legais que envolvem a ava-
liação do ano corporal», uma causa pela qual 
tem lutado este ortopedista, que conclui: «O 
perito pode medir a rigidez e parametrizar a 
dor, mas dificilmente conseguirá medir a cica-
triz da alma do sinistrado.» 

Tema central «Avaliação do dano corporal na traumatologia desportiva»
  «As lesões do joelho no desportista de alta competição – meniscais, ligamentares e 
osteocondrais: das lesões às sequelas» – Dr. Rodrigo Moreira, ortopedista no Centro 
Hospitalar Lisboa Central e na Federação Portuguesa de Futebol;

   «Como valorar as lesões degenerativas nos acidentes de trabalho – Quem estraga velho 
paga novo?» – Prof.ª Teresa Magalhães, médica especialista em Medicina Legal e docente na  
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto;

   «Ditames jurídicos na avaliação do dano corporal – acidente de trabalho ou doença 
profissional» – Dr. Braz Lamarca, jurista pós-graduado em Avaliação do Dano Corporal e 
especialista em Direito Desportivo;

  «Discussão de casos clínicos – uma conversa multidisciplinar» – debate entre demais 
juristas e médicos de diversas especialidades.

Mesa-redonda do GEMEL no 36.º Congresso da sPOT
(29 de outubro, entre as 8h30 e as 10h30)
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                GRuPO DE EsTuDO DA CARTILAGEM, PREvENçãO E TRATAMENTO DA ARTROsE

Faz parte dos objetivos do Grupo de Estudo da Cartilagem, Prevenção e Tratamento da Artrose (GECA) a promoção 
de ações de formação. As 4.as Jornadas/7.º Curso Teórico-prático de Cartilagem Articular, no passado mês de abril, 
demonstraram a evolução formativa do GECA (18 ações organizadas até agora), com uma participação muito ativa.

ana luísa Pereira

Ciência básica em foco nas 4.as Jornadas do GECA

Quanto a planos futuros, o GECA pretende «continuar a realizar reuniões, 
no seguimento dos progressos que têm sido alcançados», como confirma 
João Salgueiro. Para as 5.as Jornadas de Cartilagem Articular e o 8.º Curso de 
Cartilagem Articular, que irão decorrer em abril de 2017, em Lisboa, 
existem já alguns temas sugeridos, tais como «o tratamento das lesões 
osteocondrais do tornozelo, as alterações na cartilagem de crescimento, 
a planificação das osteotomias e o transplante de menisco». Mas ainda 
antes, no 36.º Congresso Nacional de Ortopedia e Traumatologia, o 
GECA organiza uma sessão, no dia 29 de outubro, entre as 8h30 e as 

10h30, «com preleções e workshops sobre as técnicas de tratamento 
cirúrgico da cartilagem disponíveis em Portugal». Além disso, o 
coordenador do GECA salienta «a candidatura de Lisboa à organização 
do congresso mundial da International Cartilage Repair Society de 2019, 
por sugestão e com o apoio de Mats Brittberg e em concorrência direta 
com a candidatura de Berlim». Contudo, «a consolidação deste projeto 
só será possível com o empenho de todos, especialmente dos cirurgiões 
ortopédicos, no sentido de diminuir os efeitos deste autêntico flagelo 
social que constitui a artrose».  

Próximas iniciativas

Conceitos de ciência básica associados 
à cartilagem foram o tema principal 
da reunião que juntou as 4.as Jornadas 

com o 7.º Curso Teórico-prático de Cartilagem 
Articular, no dia 16 de abril passado, em Lis-
boa. O Dr. João Salgueiro, cirurgião ortopédico 
no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental/ 
/Hospital de São Francisco Xavier, cofunda-
dor e coordenador do GECA, sublinha o «ele-
vado nível científico» e o contributo do Prof.  
Joaquim Cabral, do Instituto Superior Técnico, 
na coordenação da participação dos centros 
de investigação nacionais que se dedicam à 
cartilagem. Por outro lado, «a presença habi-
tual e o apoio» do Prof. Mats Brittberg, pio-
neiro da cultura autóloga de condrócitos, vice-
-presidente da International Cartilage Repair 
Society (ICRS) e docente na Universidade de 
Gotemburgo, Suécia, «comprovam a evolução 
científica que tem ocorrido». 

Em 2017, vão assinalar-se os 30 anos desde 
que a equipa de Mats Brittberg realizou o pri-
meiro transplante autólogo de condrócitos. 
«Ainda há quem ache que esta técnica é expe-
rimental, embora seja uma das mais estudadas, 
destinando-se ao tratamento das lesões da 
cartilagem, com reparação do defeito e alívio 
da dor, existindo já entre 40 a 50 mil pessoas 
tratadas em todo o mundo», referiu o cientista.

Outro orador deste encontro foi o Dr. Mário 
Cunha, responsável pelo Laboratório de Virolo-
gia do IPO de Lisboa, que falou sobre a cultura 
de células, focando «algumas personalidades 
que contribuíram para a ciência ao longo da his-
tória» e «os aspetos mais importantes deste 
procedimento, que é o ponto de partida para o 
transplante autólogo de condrócitos e assume 
uma importância crescente no contexto clí-
nico». Por sua vez, o Dr. Nuno Diogo, cirurgião 

ortopédico no Centro Hospitalar de Lisboa 
Central/Hospital Curry Cabral, abordou a pato-
logia do disco intervertebral. Este especialista 
afirmou que, «apesar dos resultados conheci-
dos, há ainda um longo caminho até à realização 
de tratamentos clinicamente seguros».

Investigadora no Centro de Neurociên-
cias e Biologia Celular e docente na Faculdade 
de Farmácia da Universidade de Coimbra, 
a Prof.ª Alexandrina Mendes conduziu uma 
apresentação dedicada aos fármacos atu-
almente indicados para as lesões da cartila-
gem – SySADOA (symptomatic slow-acting 
drugs for osteoarthritis) – e aos fatores de 
crescimento. O objetivo da sua intervenção 
foi «fornecer as bases para a compreensão 
dos efeitos dos SySADOA e dos fatores de 
crescimento na cartilagem, pois, apesar de 

usados clinicamente, existe ainda muita con-
trovérsia sobre a sua eficácia».

A comunicação sobre microfraturas foi da res-
ponsabilidade do Dr. Joaquim Lebre, ortopedista 
no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espi-
nho, que frisou o facto de esta técnica estar «na 
primeira linha de tratamento de todas as lesões 
condrais, devido à simplicidade de execução, à 
rapidez, ao baixo custo, à reduzida morbilidade 
e à grande vantagem de, em caso de falha, não 
invalidar o recurso a outras técnicas». Por fim, 
os workshops orientados pelos Drs. Joaquim 
Lebre, Jorge Fonseca (Hospital de Vila Franca de 
Xira), Luís Branco Amaral (Centro Hospitalar de 
Lisboa Central) e Nuno Mascarenhas (Hospital 
da Luz), sobre microfraturas, mosaicoplastia, 
sutura meniscal e radiofrequência, «também 
despertaram um interesse muito grande». 

INTERVENIENTES NAS 4.AS JORNADAS/7.º CURSO TEÓRICO-PRÁTICO DE CARTILAGEM ARTICULAR (da esq. para a dta.): 
Fila da frente: Prof.ª Alexandrina Mendes, Dr. José Mário Beça, Dr. João Salgueiro (coordenador do GECA), Dr. Pedro Afonso e Dr. Nuno Diogo
Fila do meio: Prof. Mats Brittberg, Prof. António Oliveira (presidente da SPOT), Dr. Luís Branco Amaral, Dr. Joaquim Lebre e Dr. Jorge Fonseca
Fila de trás: Dr. José Granate, Dr. Nuno Mascarenhas, Dr. Álvaro Machado, Dr. Ramiro Mascarenhas e Dr. Álvaro Carvalho 
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     sOCIEDADE PORTuGuEsA DE ORTOPEDIA PEDIáTRICA

Em outubro de 2015, a Secção para o Estudo da Ortopedia Infantil (SEOI) deu lugar à Sociedade Portuguesa de Ortopedia 
Pediátrica (SPOP), que ficou com o estatuto de sociedade afiliada da SPOT. Contribuir para a excelência dos cuidados de 
saúde prestados às crianças e estimular a educação médica na área da Ortopedia Pediátrica são os principais propósitos 
da nova entidade. 

Marisa Teixeira

Maior autonomia para a Ortopedia Infantil

«Com a evolução para sociedade 
afiliada, na prática, há um ganho 
de autonomia no âmbito de deci-

sões e estratégias a seguir, mantendo, obvia-
mente, sempre uma importantíssima ligação 
à SPOT», explica a Dr.ª Cristina Alves, presi-
dente da SPOP. E acrescenta: «Além disso, 
facilita o relacionamento com as sociedades 
congéneres europeias, que também evoluíram 
neste sentido. Por isso, é importante que os 
cargos se tornem equivalentes, até por uma 
questão formal.» No contexto internacional, a 
visibilidade de uma sociedade (versus secção) 
é também diferente, por exemplo, no estabe-

lecimento de projetos com a European Paedia-
tric Orthopaedic Society.

As prioridades da SPOP resumem-se em 
dois aspetos: contribuir para a excelência dos 
cuidados de saúde prestados às crianças em 
Ortopedia Pediátrica e estimular a educação 
médica nesta área. Para tal, como sublinha 
Cristina Alves, «há que investir na formação, 
quer através da realização de reuniões científi-
cas e congressos, quer com a atribuição de bol-
sas». Questionada sobre os principais desafios 
desta nova sociedade, a ortopedista refere: 
«Manter o dinamismo e a proximidade, bem 
como a sustentabilidade financeira; ter um 

papel mais interventivo na definição de guide-
lines que possam facilitar a atuação de todos; e 
gerar mais investigação multicêntrica.» 

Quanto a atividades, uma das apostas da 
SPOP têm sido as Reuniões Informais de Orto-
pedia Infantil. As próximas vão decorrer no 
Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, possivel-
mente a 15 de outubro deste ano; no Hospital 
Pedro Hispano, em Matosinhos, a 26 de novem-
bro; e no Hospital Garcia de Orta, em Almada, 
a 14 de janeiro de 2017. O próximo Congresso 
Nacional de Ortopedia Infantil, cujos temas 
serão «Deformidades da coluna/Deformida-
des congénitas do pé» também já tem data 
marcada – entre 23 e 25 de março de 2017, em 
Cascais ou no Estoril. Além de participar no 36.º 
Congresso Nacional de Ortopedia e Traumato-
logia com uma sessão sobre a doença displá-
sica da anca, no dia 29 de outubro, a SPOP tam-
bém intervirá no Congresso OI in 2016 – Latest 
Developments in Osteogenesis Imperfecta, que 
terá lugar em Lisboa, de 6 a 8 de outubro. 

«Deficiências congénitas do membro inferior e fraturas da bacia e do 
membro inferior» foi o tema que deu mote ao 4.º Congresso Nacional/ 
/XXI Jornadas de Ortopedia Infantil, entre 10 e 12 de março deste ano, em 
Braga. O Dr. Salih Marangoz, do Koç University Hospital, em Istambul, e o 
Dr. Robert Hill, do Great Ormond Street Hospital, em Londres, estiveram 
entre os oradores estrangeiros da reunião, e abordaram, respetivamente, 
a reconstrução dos membros inferiores com um fixador hexápodo 
assistido por computador (correção inteligente) e o tratamento das 
lesões da cartilagem de crescimento. 

«Smart Correction é o nome de um equipamento, mais conhecido 
por Taylor Spatial Frame (TSF), cuja vantagem é ser mais user 

friendly para o cirurgião, permitindo alcançar os mesmos resultados 
funcionais sem se lidar com parâmetros de montagem complexos», 
explicou o especialista turco, que sublinhou a relevância desta 
tecnologia disponível com o hexápodo por possibilitar o tratamento de 
deformações complexas em três dimensões. Por sua vez, Robert Hill 
aproveitou para destacar a importância destas reuniões científicas. 
«O networking e o contacto entre ortopedistas a um nível global são 
importantes, até para perceberem que não são os únicos a deparar-se 
com certo tipo de problemas, tendo a oportunidade de discutir os seus 
casos. Muitos hospitais têm seis ou sete cirurgiões que trabalham em 
Ortopedia Pediátrica, mas a maioria só tem um ou dois», rematou.  

Congresso Nacional de Ortopedia Infantil 2016 

DIRECçãO DA SPOP NO BIéNIO 2016-2018 (da esq. para a dta.): Dr.ª Carolina Escalda (vogal), Dr. Delfin Tavares 
(secretário), Dr.ª Cristina Alves (presidente), Dr. Nuno Alegrete (tesoureiro) e Dr.ª Inês Balacó (vogal)

DR

«Manter o dinamismo, 
a proximidade e a 
sustentabilidade financeira; 
ter um papel interventivo 
na definição de guidelines 
e gerar mais investigação 
multicêntrica são os principais 
desafios da sPOP»
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sECçãO PARA O EsTuDO DA PATOLOGIA DA COLuNA vERTEbRAL

O lançamento da primeira campanha 
nacional de sensibilização para a 
escoliose e a organização de ações 
formativas que visam atrair mais 
ortopedistas para a área da cirurgia 
da coluna estão entre as principais 
iniciativas recentes da Secção para 
o Estudo da Patologia da Coluna 
Vertebral (SEPCV).

ana luísa Pereira

Foco na sensibilização para as patologias da coluna

Durante o ano de 2015, a SEPCV «esteve 
envolvida em dois eventos impor-
tantes a nível nacional, com projeção 

internacional relevante, devido à presença 
de vários colegas estrangeiros», começa por 
sublinhar o Dr. Pedro Fernandes, coordena-
dor desta Secção da SPOT e ortopedista no 
Centro Hospitalar Lisboa Norte/Hospital de 
Santa Maria. O primeiro evento em causa foi o 
V Master Deformity Course, decorreu no mês 
de junho e «reuniu uma faculty ibérica para dis-
cutir as deformidades da coluna na criança, no 
adolescente e no adulto». O segundo evento 
foi a sessão da EFORT no 35.º Congresso 
Nacional de Ortopedia e Traumatologia, que 
«abordou a patologia traumática da coluna 
vertebral, contando com a participação de dis-
tintos convidados nacionais e estrangeiros». 

Já em 2016, entre as iniciativas da SEPCV, 
destaca-se a apresentação pública da campa-
nha «Josephine explica a escoliose», que teve 
lugar no Jardim Zoológico de Lisboa, no dia 
27 de junho, para uma audiência com algumas 

dezenas de crianças. O objetivo desta campa-
nha conjunta com a Sociedade Portuguesa de 
Pediatria, que tem como mascote a girafa Jose-
phine, é sensibilizar para a principal deformi-
dade da coluna em crianças e adolescentes (ver 
mais informações na página 3). 

O II Curso de Trauma Vértebro-Medular: 
da teoria à prática, que decorreu nos dias 1 
e 2 deste mês de julho, em Tomar, foi outro 
momento alto da atividade da SEPCV este 
ano. Destinado, essencialmente, a internos 
seniores e jovens especialistas de Ortopedia, 
mas também a profissionais de enfermagem 
(24 vagas para médicos e 12 para enfermeiros), 
este curso incluiu sessões teóricas e práticas, 
discussões em grupo e formação especiali-
zada para enfermeiros do bloco operatório. 

Segundo Pedro Fernandes, esta formação 
constitui «uma mais-valia para qualquer pro-
fissional que lide com as patologias traumáti-
cas da coluna vertebral» e teve como objetivo 
«cativar os internos para abraçarem esta área 
da Ortopedia, que é difícil e tem beneficiado 
pouco da sua preferência quando entram 
na especialidade». Por seu turno, o Dr. Paulo  
Lourenço, um dos formadores e ortopedista 
no Centro Hospitalar e Universitário de Coim-

bra, destaca o «convívio entre cirurgiões da 
coluna, que podem ser oriundos da Neuroci-
rurgia ou da Ortopedia, a componente prática 
do curso e o contacto dos formandos com 
colegas mais experientes». 

O coordenador da SEPCV deixa o compro-
misso de repetir esta iniciativa de dois em dois 
anos, alternando com um outro curso dedicado 
às deformidades da coluna. De âmbito ibérico, 
este último visa «cativar os jovens ortopedis-
tas para o tratamento desta patologia, que 
representa grande complexidade no contexto 
da cirurgia da coluna, estimulando a que avan-
cem para o tratamento das escolioses». 

Pedro Fernandes (5.º a contar da esq.) com o grupo de formadores e formandos do II Curso de Trauma Vértebro-Medular

Treino da fixação posterior da coluna cervical alta (técnica de 
Harms) no II Curso de Trauma Vértebro-Medular, que decorreu  
no passado mês de julho, em Tomar

Relativamente à participação da SEPCV 
no 36.º Congresso Nacional de Ortopedia 
e Traumatologia, o seu coordenador indica 
o simpósio «Desafios terapêuticos no 
plano sagital», que vai decorrer no dia 29 
de outubro, entre as 11h00 e as 13h00, 
uma «problemática muito atual que, 
seguramente, irá estimular a participação 
e a discussão viva entre todos». Pedro 
Fernandes aproveita a oportunidade para 
partilhar que «tem sido um privilégio 
coordenar esta Secção e poder contar 
com o apoio dos restantes elementos, da 
direção e do secretariado da SPOT, bem 
como de vários colegas a nível nacional, que 
muito têm contribuído para o sucesso das 
iniciativas científicas levadas a cabo». Além 
disso, não esquece o «apoio da indústria 
farmacêutica à realização destes eventos 
sob a chancela da SPOT, que contribuem 
para a elevação do nível dos cuidados 
prestados aos doentes».

  Tratamento dos doentes com patologia 
da coluna vertebral em unidades 
específicas (centros de referência);

  Evolução da imagiologia;
  Aumento da disponibilidade de técnicas 
imagiológicas nos diversos hospitais;

   Evolução da instrumentação.

Desafios terapêuticos  
no plano sagital

Avanços destacados  
por Pedro Fernandes
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Na vanguarda do estudo das patologias do joelho

sECçãO PARA O EsTuDO DA PATOLOGIA DO JOELhO

No corrente ano, a Secção para o Estudo 
da Patologia do Joelho (SEPT) da SPOT, 
como afiliada da ESSK A (European 

Society for Sports Traumatology, Knee Sur-
gery and Arthroscopy), participou ativamente 
no Congresso desta Sociedade, que teve lugar 
em Barcelona, entre 4 e 7 de maio, nomeada-
mente através da intervenção do Dr. Ricardo 
Varatojo, anterior coordenador da SEPT e 
ortopedista no Hospital CUF Descobertas, na 

mesa-redonda «Arthroscopy for degenerative 
cartilage lesions: to do or to avoid?». 

A próxima iniciativa desta Secção será o 
4.º Congresso do Joelho, que vai decorrer no 
próximo dia 1 de outubro, em Viseu, organi-
zado em conjunto com a Sociedade Portu-
guesa de Artroscopia e Traumatologia Des-
portiva (SPAT) e a Sociedade Portuguesa do 
Joelho (SPJ). Contando com o apoio local do  
Dr. Manuel Sousa (diretor do Serviço de Orto-
pedia do Centro Hospitalar Tondela-Viseu/ 
/Hospital de São Teotónio), «este Congresso 
abrangerá temas como o tratamento con-
servador dos estados iniciais da artrose, a 
artroplastia primária em casos difíceis e o 
tratamento da falência das revisões da artro-
plastia do joelho», adianta o Dr. Alcindo Silva, 
coordenador da SEPJ no biénio 2016-2017 e 
ortopedista no Hospital Militar do Porto. 

Além disso, esta Secção vai ter uma parti-
cipação ativa no 36.º Congresso Nacional de 
Ortopedia e Traumatologia, com a organização 
de uma mesa-redonda dedicada à patologia 
femoropatelar, no dia 29 de outubro, entre as 
11h00 e as 13h00, focando vários tópicos, nome-
adamente a luxação recidivante da rótula na 

criança e no adulto, a trocleoplastia e a artrose 
femoropatelar. Tendo como grande objetivo a 
dinamização do estudo das patologias do joe-
lho, «com o apoio da SPOT, a SEPJ continuará 
a manter-se na vanguarda do conhecimento 
e das técnicas», nomeadamente através da 
organização de eventos «que contribuam para 
o estudo nesta área e para a formação de inter-
nos e especialistas», como tem feito desde a 
sua fundação, em 1985.  ana luísa Pereira

HOTEL MONTEBELO VISEU

Inscrições online: 
www.eventos.bayer.pt

Tratamento conservador,  

e minimamente invasivo,  

nos estadios iniciais da gonartrose

Artroplastia primária do joelho.  

Tratamento dos casos difíceis  

e de complicações intra-operatórias

Tratamento cirúrgico  

da fase precoce da artrose  
do Joelho

Revisões de PTJ

ORGANIZAÇÃO

Sociedade Portuguesa 
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e Traumatologia  
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Portuguesa
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e Traumatologia
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ORGANIZAÇÃO LOCAL

DIRETOR DO SERVIÇO DE ORTOPEDIA 
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sECçãO PARA O EsTuDO DA PATOLOGIA DO PuNhO E MãO

Promoção de trabalhos e encontros científicos 

Fraturas distais do rádio em destaque  
no 36.º Congresso 

Com nova coordenadora desde outubro 
do ano passado – Dr.ª Sílvia Silvério, 
ortopedista no Hospital de Sant’Ana, na 

Parede –, a Secção para o Estudo da Patologia 
do Punho e da Mão (SEPPM) tem mantido o 
objetivo de apoiar as mais variadas iniciativas 
científicas do seu âmbito. Em jeito de balanço 
da atividade desenvolvida, a responsável 
sublinha «o patrocínio científico a várias reuni-
ões organizadas por elementos desta Secção 
em diferentes hospitais e a ajuda no esclare-
cimento de dúvidas colocadas por doentes 
sobre as patologias do punho e  mão». 

Entre os patrocínios científicos concedidos 
pela SEPPM, Sílvia Silvério menciona o Curso 
de Artroscopia do Punho, realizado em Lis-
boa, em novembro de 2015, com coordenação 
do Dr. Fernando Cruz (ortopedista no Hos-
pital dos Lusíadas); o Curso Teórico-prático 
de Cotovelo, Punho e Mão, que decorreu no 
Porto, em fevereiro deste ano, com coordena-
ção do Dr. César Silva (anterior coordenador 
desta Secção e ortopedista no Centro Hospi-
talar do Porto/Hospital de Santo António); e o 
Curso de Cirurgia da Mão, realizado em março 
passado, pela Unidade de Cirurgia da Mão do 

Hospital de Sant́ Ana, do qual Sílvia Silvério  
foi coordenadora. Nesta última formação, o 
Dr. Fernando Corella, «eminente cirurgião da 
mão», que exerce no Hospital Infanta Leonor, 
em Madrid, falou sobre os avanços na artros-
copia do punho.

No ano corrente, destaca-se ainda o contri-
buto da SEPPM para o processo de mudança 
na equipa de revisores da SPOT, sugerindo e 
convidando vários elementos para desenvol-
verem o trabalho científico de avaliação dos 

resumos dos trabalhos candidatos a apresen-
tação no Congresso Nacional e dos artigos 
submetidos para publicação na Revista Portu-
guesa de Ortopedia e Traumatologia. 

Continuar a divulgar e a apoiar o trabalho 
das unidades de cirurgia da mão dos vários 
hospitais do País; fomentar a produção e a 
divulgação de trabalhos científicos e estimu-
lar a participação dos internos e jovens espe-
cialistas em cursos e reuniões são as priorida-
des da SEPPM.  ana luísa Pereira

ORADORES DO CURSO DE CIRURGIA DA MãO, QUE DECORREU EM MARçO DE 2016, NO HOSPITAL DE SANT'ANA 
(da esq. para a dta.): Dr. Gonçalo Moraes Sarmento, Dr. Pedro Diniz, Dr.ª Ana Luísa Neto, Dr.ª Sílvia Silvério, Dr. José 
Carlos Botelheiro e Dr. Fernando Xavier

DR

A Mesa-Redonda do 36.º Cong resso 
Nacional de Ortopedia e Traumatolo-
gia, um dos principais momentos desta 

reunião, vai decorrer no dia 28 de outubro, 

entre as 10h00 e as 12h00, sendo dedicada às 
fraturas distais do rádio. Organizada e mode-
rada pelo Dr. César Silva, ortopedista no Cen-
tro Hospitalar do Porto/Hospital de Santo 
António, esta sessão vai debater temas atuais e 
de grande valor científico .

Com o contribu to de oito oradores, a 
Mesa-Redonda vai abordar a classificação 
das fraturas, o tratamento conservador e a 
fixação percutânea, a redução cirúrgica e a 
osteossíntese com placas volares, as indi-
cações para fixação com placas dorsais, o 
papel da artroscopia, as fraturas em idosos, 
as fraturas mais complexas e o tratamento 
das sequelas. Apesar da sua atualidade, o 
tema das fraturas distais do rádio «andou 
um pouco esquecido pelos ortopedistas», 
salienta César Silva. Tendo assistido à grande 
evolução registada nos últimos 25 anos, este 
especialista explica que, «no passado, mais 
de 95% das fraturas eram tratadas de forma 

conservadora (com gesso), mas, hoje em dia, 
existem novos e mais eficazes métodos, que 
reduzem a taxa de insucesso e de complica-
ções». No fundo, «evitam-se sequelas e per-
mite-se a mobilização precoce do membro,  
contribuindo para prevenir o aparecimento 
das distrofias de desuso». 

Nos últimos 14 anos, surgiu uma revolução 
nesta área – as placas volares bloqueadas, 
«que mudaram por completo o tratamento das 
fraturas distais do rádio, permitindo mesmo 
tratar a população idosa com osteoporose», 
frisa César Silva. Estas placas «são colocadas 
na face volar do rádio e têm inúmeras van-
tagens, pois são biocompatíveis, não têm o 
inconveniente da irritação dos tendões, têm 
um desenho anatómico, ligas metálicas muito 
resistentes, parafusos de pequeno diâmetro e, 
sobretudo, usam parafusos bloqueados, o que 
mantém a estabilidade das fraturas, mesmo as 
osteoporóticas».  ana luísa Pereira
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sECçãO PARA O EsTuDO DA PATOLOGIA DO TORNOzELO E Pé

A Secção para o Estudo da Patologia 
do Tornozelo e Pé (SEPTP), que terá 
nova coordenação a partir de outubro, 
tem apostado particularmente no 
intercâmbio internacional e os frutos  
já são bem visíveis, como a organização 
em Portugal de importantes reuniões 
internacionais da área. 

ana luísa Pereira

Tornozelo e pé com várias ligações internacionais

Dos eventos realizados este ano com o 
contributo da SEPTP, destacam-se as 
Jornadas «Um dia com o pé» (março, 

em Lisboa), os Encontros de Ortopedia da 
Guarda (abril), as VIII Jornadas do Pé Porto- 
-Barcelona (abril, em Sevilha), o Congresso 
Nacional do Pé e Tornozelo (maio, no Funchal) 
e o II Curso Avançado de Artroscopia do Tor-
nozelo e Pé ( junho, em Vila do Conde). Além 
disso, vários membros desta Secção foram 
oradores no 5.º Curso em Cadáver da EFAS – 
European Foot and Ankle Society (fevereiro, 
em Barcelona) e no 17.º Congresso da ESSKA 
– European Society for Sports Traumatology, 
Knee Surgery and Arthroscopy (maio, em 
Barcelona).

Toda esta atividade «comprova o dina-
mismo da Secção e a qualidade da Ortopedia 
nacional, que é também reconhecida interna-
cionalmente, com portugueses eleitos para o 
Conselho da EFAS», frisa o Dr. Paulo Amado, 
coordenador da SEPTP e ortopedista no Hos-
pital Lusíadas Porto. Este reconhecimento 

O Dr. Paulo Amado falou sobre a osteotomia de Weil no 5.º Curso em Cadáver da EFAS (4 e 5 de fevereiro de 2016), 
que contou com a colaboração de vários experts nas patologias do pé  e do tornozelo e foi assistido por 30 alunos de 
diversas nacionalidades

motivou a realização de eventos internacio-
nais, tais como o I Curso Internacional PEAL-
MECIPP (Portugal, Espanha, América Latina, 
Medicina e Cirurgia da Perna e Pé), que vai 
decorrer em Lisboa, entre 6 e 8 de outubro 
próximo; o I Curso Ibérico em Cadáver de 
Cirurgia do Pé e Tornozelo ( janeiro de 2017, 
em Barcelona) e o Congresso Mundial do Pé e 
Tornozelo da IFFAS (International Federation 
of Foot and Ankle Societies), que será organi-
zado em conjunto com a EFAS e também vai 
decorrer na cidade de Lisboa, em setembro 
de 2017. 

A Dr.ª Isabel Rosa, ortopedista no Centro 
Hospitalar de Lisboa Ocidental/Hospital de 

São Francisco Xavier e presidente da Socie-
dade Portuguesa de Medicina e Cirurgia do 
Pé, é a organizadora portuguesa do Curso 
PEALMECIPP, que visa «estreitar laços de 
amizade entre diferentes sociedades e par-
tilhar conhecimentos científicos». Sendo a 
primeira vez que este evento se realiza e o 
país anfitrião é Portugal, Isabel Rosa mos-
tra o seu agrado perante «o elevado número 
de palestrantes que virão, predominante-
mente, da América Latina» e ressalva que «o 
objetivo é dar continuidade a estas ligações 
no futuro». 

Uma vez que as patologias do pé e do 
tornozelo «são muito complexas», este pri-
meiro curso vai abordar apenas a patologia 
do retropé. Também o Dr. Nuno Côrte-Real, 
ortopedista no Hospital de Cascais Dr. José 
de Almeida e membro do Conselho da EFAS, 
considera que «o PEALMECIPP é muito impor-
tante no trajeto internacional da SEPTP, pois 
é uma prioridade desenvolver contactos inter-
nacionais, para promover o intercâmbio de 
conhecimentos entre países». 

Além dos eventos já referidos, a Secção   
para o Estudo da Patologia do Tornozelo e 
Pé é responsável pela organização de uma 
mesa-redonda no próximo Congresso Nacio-
nal de Ortopedia e Traumatologia, no dia 29 
de outubro, entre as 11h00 e as 13h00, com a 
participação de dois oradores espanhóis, que 
«irão abordar áreas inovadoras, como imagem 
em Ortopedia, novos conceitos de cirurgia dos 
joanetes e biomecânica, e patologias do torno-
zelo», avança Paulo Amado. 

No 36.º Congresso Nacional de Ortopedia e Traumatologia, que vai decorrer de 27 a 29 de outubro, no 
Porto, o Dr. Nuno Côrte-Real vai suceder ao Dr. Paulo Amado na coordenação da Secção para o Estudo 
da Patologia do Tornozelo e Pé (SEPTP). Em declarações ao SPOT inForma, o novo responsável afirma 
que «o tratamento artroscópico do tornozelo e do pé está em grande expansão, sendo que Portugal 
tem dado provas de que está ao nível do melhor que se faz no mundo». Quanto ao futuro da Secção, 
Nuno Côrte-Real adianta que passará por «manter as reuniões periódicas, alimentar as relações já 
existentes com a Sociedade Portuguesa de Medicina e Cirurgia do Pé [SPMCP] e estreitar relações 
com as sociedades congéneres sul-americanas».

Esperando que a atividade dinâmica de reuniões científicas se mantenha, «é com gratidão e sensação 
de dever cumprido» que Paulo Amado passará «o legado construído» à próxima coordenação. Em jeito 
de despedida, refere que «a tarefa foi desempenhada com êxito, através da divulgação da área, da 
realização de cursos teóricos e práticos, entre muitas outras iniciativas nacionais e internacionais». 
Além disso, «a estreita colaboração com a SPMCP e a dinâmica criada com especialistas espanhóis e 
brasileiros, fomentando a relação intercontinental», são também conquistas de que se orgulha. Nas 
palavras de Paulo Amado, a SEPTP «tem divulgado a excelência dos portugueses que se dedicam 
às patologias do pé e do tornozelo, apostando no intercâmbio de conhecimentos e dando especial 
destaque à motivação dos ortopedistas mais jovens».

Legado para o futuro 
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  sECçãO PARA O EsTuDO DA PATOLOGIA DO OMbRO E COTOvELO

Nos dias 13 e 14 de maio deste ano, realizaram-se em Braga as XI Jornadas da Secção para o Estudo da Patologia do Ombro  
e Cotovelo (SEPOC), nas quais se discutiram as mais recentes técnicas cirúrgicas nesta área. Este ano, o ponto alto foi o curso  
de prática em cadáver de técnicas cirúrgicas para a instabilidade gleno-umeral, acrómio-clavicular e do cotovelo.

Sandra diogo

Curso prático dinamizou XI Jornadas  
do Ombro e Cotovelo 

O Serviço de Ortopedia e Traumatologia 
do Hospital de Braga foi o «anfitrião» 
das XI Jornadas do Ombro e Cotovelo. 

Segundo o Dr. Pedro Pimentão (foto acima), 
coordenador da SEPOC e ortopedista no 
Hospital dos Lusíadas, em Lisboa, o curso 
de prática em cadáver de técnicas cirúrgicas 
para instabilidade do ombro e do cotovelo, 
que se realizou na Escola de Ciências da Saúde 
da Universidade do Minho, foi a grande mais-
-valia deste encontro. «Há demasiados even-
tos teóricos em Portugal, sobretudo conside-
rando que a nossa investigação é escassa, por 
isso, a realização desta formação prática logo 
no primeiro dia constituiu um enorme fator de 
atração», enfatiza.

Esta opinião é também partilhada pelo Dr. 
Nuno Sevivas, ortopedista no Hospital de 
Braga e membro da comissão organizadora 
destas jornadas. «A possibilidade de treinar 
em peças anatómicas processos altamente 
diferenciados e muito difíceis de realizar, 
permite adquirir um know-how essencial, daí 
que tenha havido tanta adesão dos partici-
pantes.» Relativamente ao tema central des-
tas XI Jornadas, a instabilidade, o especialista 
justifica a escolha explicando que se trata de 

«um problema bastante frequente, por vezes 
muito incapacitante, que afeta sobretudo 
jovens que se dedicam ao desporto, e cujo 
retorno ao nível de atividade que tinham nem 
sempre é fácil».

Cirurgia: sim ou não  
e em que circunstâncias? 
A manhã do segundo dia, 14 de maio, ficou 
marcada pelos temas relacionados com o 
ombro, nomeadamente a luxação e a instabi-
lidade gleno-umeral anterior, posterior e mul-
tidirecional e respetivas opções cirúrgicas, 
como a remplissage, a operação de Bankart e 
a operação de Latarjet. «A questão que sus-
citou mais interesse foi a instabilidade recor-
rente do ombro e respetivos tratamentos 
com técnicas minimamente invasivas, como a 
cirurgia de Latarjet por via artroscópica. Um 
dos oradores foi o Prof. Emílio Calvo, um dos 
médicos com mais experiência nesta área a 
nível mundial», destaca Nuno Sevivas.

Diversas palestras foram estruturadas em 
crossfire, como a que foi moderada pelo Dr. 
Nuno Gomes, diretor do Serviço de Ortopedia 
do Hospital Militar do Porto, sobre o trata-
mento cirúrgico versus conservador nos casos 
de luxação acrómio-clavicular de grau III. «O 
intuito não é chegar a um consenso internacio-
nal, que pode existir ou não, mas antes estimu-
lar a discussão de modo a mantermo-nos atu-
alizados sobre as diferentes novidades nesta 
área e, assim, tomar decisões informadas e em 
consciência», explica o ortopedista.

As dificuldades associadas à instabilidade 
do cotovelo ficaram reservadas para a última 

parte das jornadas, «talvez por se tratar de 
uma área onde as controvérsias são meno-
res», salienta o Dr. Nuno Moura, ortopedista 
no Hospital CUF Descobertas, em Lisboa. No 
entanto, tal «não tem influenciado o nível cien-
tífico da discussão sobre a instabilidade do 
cotovelo, que tem aumentado de reunião para 
reunião e que está ao nível do que se faz lá 
fora», sublinha este especialista, que partici-
pou num crossfire com o Dr. António Miranda, 
diretor do Serviço de Ortopedia do Centro 
Hospitalar de Entre Douro e Vouga/Hospi-
tal de São Sebastião, sobre a osteossíntese 
versus a artroplastia nos casos de fratura do 
úmero distal no idoso.  

A Secção para o Estudo da Patologia do Ombro e Cotovelo é responsável pela organização 
de uma sessão do 36.º Congresso Nacional de Ortopedia e Traumatologia, no dia 29 de 
outubro, entre as 11h00 e as 13h00, que vai abordar as controvérsias na cirurgia do 
ombro e do cotovelo». «O tipo de técnica a utilizar (como, quando e porquê), assim como 
o tipo de reparação a fazer (só sutura, transferências, enxertos, etc.) serão as questões 
centrais que iremos debater durante esta sessão, no final da qual haverá a Assembleia 
da Secção para a eleição da nova equipa coordenadora», informa Pedro Pimentão.

Controvérsias cirúrgicas em análise no Congresso
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               sECçãO PARA O EsTuDO DOs TuMOREs DO APARELhO LOCOMOTOR

Fazendo o balanço da atividade recente da 
Secção de Tumores do Aparelho Loco-
motor (STAL), o Dr. Pedro Cardoso, seu 

coordenador e ortopedista no Centro Hospita-
lar do Porto/Hospital de Santo António (CHP/
/HSA), começa por referir a sessão que organi-
zou no 35.º Congresso Nacional da SPOT, no ano 
passado, que «foi muito participada devido à 
qualidade e à multidisciplinaridade do grupo de 
palestrantes e ao tema debatido – os tumores 
dos tecidos moles das extremidades». 

Já em março deste ano, a STAL organizou uma 
reunião dedicada às reconstruções da anca, 
que teve como convidado estrangeiro o Dr. Luis 

Estellés, vindo de Espanha. «É um hábito reali-
zarmos, anualmente, uma reunião muito prá-
tica e informal, mais orientada para o debate de 
casos clínicos difíceis do que propriamente de 
assuntos teóricos», explica Pedro Cardoso. A 
Secção congratula-se «pela adesão de todos os 
ortopedistas que em Portugal se dedicam aos 
tumores do aparelho locomotor e pelo número 
considerável de internos que seguem a “escola” 
que os mais velhos têm feito».

Outro ponto digno de nota foi a participação 
no 29th Annual Meeting of the European Mus-
culo-Skeletal Oncology Society, realizado em 
Bretanha, França, no final do passado mês de 
maio. A STAL «fez-se representar condig-
namente através de duas comunicações orais 
e 12 pósteres, para além da moderação de 
uma das sessões». Para a sua mesa-redonda 
no 36.º Congresso Nacional de Ortopedia e 
Traumatologia (29 de outubro, das 8h30 às 
10h30), a STAL «elegeu os grandes defeitos 
ósseos e os tumores benignos agressivos 
como temas para apresentação e discussão», 
adianta o coordenador.

Todas estas iniciativas «servem para trocar 
experiências e, sobretudo, orientar os ortope-

distas que se dedicam aos tumores ósseos e 
dos tecidos moles no sentido da uniformiza-
ção de critérios e protocolos». Pedro Cardoso 
reconhece que «muito trabalho tem sido feito, 
apesar das dificuldades», e chama a atenção 
para a necessidade de continuar a alimen-
tar «a fortíssima ligação que existe entre a 
STAL e o Grupo Português para o Estudo dos  
Sarcomas». 

Oncologia ortopédica no caminho da afirmação 

Assistência da reunião «Reconstruções da Anca», que decorreu 
em março, no Serviço de Ortopedia do CHP/HSA
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  sECçãO PARA O EsTuDO DA PATOLOGIA DA ANCA

Tema: «Orthopaedics advances in hip preserving surgery»
Chairs: Dr. Paulo Rego, Dr. Pedro Dantas e Dr. António Cartucho

  Abertura – Dr. Paulo Rego e Dr. António Cartucho

  «New concepts of femoro-acetabular impingement in Perthes disease» – Dr. Diego Collado (Espanha)

  «True femoral neck osteotomy in young adults» – Dr. Paulo Rego

   «Hip arthroscopy, can we solve all intra-articular problems?» – Dr. Gennaro Fiorentino (Itália)

  «Periacetabular osteotomy, new emerging indications» – Dr. Luigino Turchetto (Itália)

  «Femoroacetabular impingement: when and why we should treat it?» – Dr. Pedro Dantas

   Sumário – Dr. Paulo Rego

Programa do Fórum EFORT 2016 
(28 de outubro, entre as 15h00 e as 17h00, no 36.º Congresso da sPOT)

III JORNADAS DA  
SECÇÃO DA ANCA

III CURSO PRÁTICO DA 
SECÇÃO DA ANCA

Secção para o Estudo da Patologia da Anca

da Sociedade Portuguesa de Ortopedia 

e Traumatologia

16 e 17 de Setembro 2016

Aula Magna da Faculdade de Medicina de Lisboa

Instituto de Anatomia da Faculdade de Medicina  

de Lisboa

COORDENADORES 
Pedro Dantas, João Tinoco e Pedro Marques

Cirurgia Conservadora e Artroscopia da Anca

Traumatologia da Bacia

Cirurgia em cadáver

PROGRAMA

A Secção para o Estudo da Patologia da Anca (SEPA) está concentrada na preparação da terceira edição das suas Jornadas  
e do seu Curso Prático e irá  participar no Fórum EFORT (European Federation of National Associations of Orthopaedics  
and Traumatology), que decorrerá no 36.º Congresso da SPOT.

ana luísa Pereira

Trauma pélvico em destaque nas próximas Jornadas 

As III Jornadas / III Curso Prático da Sec-
ção da Anca, que decorrem nos próximos 
dias 16 e 17 de setembro, na Faculdade de 

Medicina da Universidade de Lisboa, vão focar-
-se na traumatologia da bacia e nas fraturas do 
acetábulo (trauma pélvico), estando prevista a 
realização de várias sessões teóricas e de um 
curso prático com cirurgia em cadáver. 

O Dr. Pedro Dantas, coordenador da SEPA, 
ortopedista no Centro Hospitalar de Lisboa 
Central/Hospital Curry Cabral e também um 
dos coordenadores destas Jornadas, revela 

que «o enfoque na traumatologia pélvica deve-
-se ao facto de esta ser uma área em que existe 
muito pouca formação em Portugal e de não 
haver centros especificamente dedicados a 
estas patologias». O dia 16 de setembro está 
reservado para a vertente teórica, com ses-
sões dedicadas à cirurgia conservadora e ao 
trauma pélvico. No dia seguinte, assume pro-
tagonismo o treino cirúrgico em cadáver, com a 
artroscopia da anca durante a manhã e as fra-
turas pélvicas e do acetábulo durante a tarde.

O coordenador da SEPA sublinha a impor-
tância dos temas a debater neste encontro e, 
particularizando o conflito femoro-acetabular 
e a cirurgia conservadora da anca, refere que o 
objetivo «é transmitir conhecimentos que per-
mitam fazer um diagnóstico correto, no sentido 
de decidir quais os doentes que podem eventu-
almente beneficiar do tratamento cirúrgico». 
Pedro Dantas lembra que, «na maioria dos 
casos, é possível o tratamento artroscópico, 
com uma recuperação mais rápida e um bom 
resultado clínico». O programa pode ser consul-
tado em www.spot.pt/agenda/iii-jornadas-da-
secção-da-anca.aspx

Avanços na cirurgia de preservação
Integrado no 36.º Congresso Nacional de 
Ortopedia e Traumatologia, o Fórum EFORT, 
subordinado ao tema «Orthopaedics advan-
ces in hip preserving surgery» (ver caixa), terá 
a participação da SEPA. Nesta sessão, agen-
dada para o dia 28 de outubro próximo, Pedro 

Dantas vai falar sobre o conflito femoro-ace-
tabular, salientando que «os achados radio-
lógicos de cam e pincer são muito frequentes, 
estando presentes num número elevado de 
indivíduos, mesmo assintomáticos e que não 
necessitam de tratamento». Segundo este 
palestrante, «o mais importante é determi-
nar quais os doentes que apresentam conflito 
femoro-acetabular sintomático e, desses 
doentes, identificar os que podem beneficiar 
com o tratamento cirúrgico». 

A ideia central que Pedro Dantas pretende 
transmitir na sua intervenção do Fórum EFORT 
2016 é que «nem todos os indivíduos com con-
flito femoro-acetabular necessitam de trata-
mento cirúrgico, pois tal decisão está depen-
dente, não só dos sintomas, como também das 
expectativas do doente e, neste momento, não 
é possível prever se a intervenção impedirá a 
degradação futura da articulação». 

…as IV Jornadas da Secção da Anca vão 
decorrer em Braga, a 4 e 5 de maio de 
2017, com a colaboração do Serviço de 
Ortopedia do Hospital de Braga? 

sabia que...
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Prof. António Rodrigues Gomes, 
presidente da SPoT no biénio 1999-2000 

O ortopedista que vive  «sem meias medidas»

Escolheu a Medicina, mas foi o que viu na Guerra do Ultramar que vaticinou o seu destino na Ortopedia. Durante muitos anos, o 
Hospital de Santa Maria, em Lisboa, foi a sua segunda casa, mas esse é também um capítulo do passado. Hoje em dia, é entre a família 
de Portugal e o clima nordestino do Brasil que o Prof. António Rodrigues Gomes divide a fase mais «imprevisível» da sua vida.

João Xará

Longe da azáfama lisboeta, do outro lado do 
Tejo, situa-se a localidade de Verdizela. A 
dez minutos do oceano Atlântico e circun-

dada por trilhos florestais, encontra-se uma 
área de vivendas geminadas. A tarde é amena 
e o sistema de rega banha o pequeno jardim 
dianteiro. É com a cadela Maggie ao colo, 
brasileira de gema, que António Rodrigues 
Gomes, 78 anos, nos recebe à entrada, acom-
panhado pela sua mulher, Maria do Carmo 
Gomes. O caminho até às cadeiras no exterior 
faz-se de hospitalidade. O chapéu é incumbido 
de nos proteger de um sol tímido. «Arrependo-
-me de ter vindo neste mês tão instável e frio», 
diz. Sente-se traído. Maio já lhe deu mais calor 
em Portugal. 

Hoje em dia, o ortopedista passa metade 
do ano no Brasil, bem longe do bairro Penha 
de França, em Lisboa, onde viveu em criança e 
adolescente. Cresceu num principado de filho 
único e o interesse pela Medicina foi espon-
tâneo. «Quando vejo as pessoas indecisas 
sobre que curso seguir, recordo-me de, nos 
meus 14 anos, podermos optar apenas entre 
Ciências e Letras. As últimas nunca foram o 
meu forte», justifica. Se a Medicina o seduziu 
desde cedo, o mesmo não aconteceu com a 
Ortopedia. 

Queria ser cirurgião e a tese de licenciatura, 
em 1962, no legado do Prof. Bello Moraes, inci-
diu sobre a cirurgia cardiopulmonar. «Mas, 
depois de ser mobilizado para a Guerra do 
Ultramar durante dois anos, quando regressei, 
pus a tese no lixo, porque me apaixonei pela 
Ortopedia», confessa. Rodrigues Gomes era 
médico de companhia, um «simples interno do 
Internato Geral», mas o que viveu foi suficien-
temente marcante. «Tive de andar no mato e vi 
todo aquele sofrimento com os traumatismos 
e a reabilitação», recorda.  

Dedicação ao joelho  
e à traumatologia desportiva 
Década de 1970. Já especialista, António Rodri-
gues Gomes começa a entusiasmar-se pela 
área do joelho. No Prof. Jorge Draper Mineiro vê 
um mentor, um «pai profissional». «Apanhou-
-me numa “fase verde” e foi daquelas empatias 
inexplicáveis. Muito do que fui na minha car-
reira tem a marca dele», assume. O doutora-
mento em 1984; com a tese sobre cartilagem 
de crescimento, acabou por influenciar todo o 
seu percurso no Hospital de Santa Maria, onde 
foi diretor do Serviço de Ortopedia entre 1992 
e 2005.  É devido ao seu trabalho sobre as influ-
ências da pressão na cartilagem articular que 

assume, em 1992, o lugar de professor na Facul-
dade de Medicina da Universidade de Lisboa. 

Na época do liceu, António Rodrigues 
Gomes jogou andebol pelo Benfica, mas o seu 
verdadeiro clube estava representado no car-
tão de sócio verde e branco. Quando envere-
dou por outra área do seu grande interesse, a 
traumatologia desportiva, conjugou o melhor 
de dois mundos no cargo de diretor clínico 
do Sporting Clube de Portugal, que assumiu 
entre 1985 e 2002 . Durante vários anos, des-
dobrou-se entre o hospital, o clube e a pre-
sença em congressos. Maria do Carmo foi «a 
mão invisível» que o ajudou, conciliando com 
o seu trabalho na gestão de um laboratório de 
cosmética capilar. «Fazia todos os slides das 
apresentações do meu marido, ainda na altura 
do MS-DOS, e achava o máximo», partilha.

Com o desenvolvimento da Medicina, a atu-
alização em redor da subespecialidade abra-
çada por Rodrigues Gomes era permanente. 
«Um belo dia, fui a um congresso europeu, em 
Lyon, com o Prof. Espregueira Mendes (pai). 
Quando terminou, sentámo-nos no avião, 
olhámos um para o outro e percebemos que 
tínhamos de voltar a estudar o joelho, porque 
o que aprendemos na faculdade estava virado 
“de pernas para o ar”», conta. 
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Conquistado pelo Brasil
Chegam os primeiros rasgos de sol desde o 
início da nossa conversa, coincidindo com o 
momento em que António Rodrigues Gomes 
começa a falar sobre o seu encantamento 
pelo Brasil (se fosse de propósito não acon-
tecia). Em 2001, no esboço da reforma, ele e 
a esposa viajam para o Recife, a convite de 
amigos brasileiros. «Há aqui outro andar como 
este?», pergunta o ortopedista, enamorado 
pela casa que os recebe. No dia 31 de dezem-
bro, compra um apartamento na mesma zona. 
Pouco tempo depois, ao conhecer a casa de 
outra amiga francesa, a mais de 100 km, vol-
tou a apaixonar-me. «Vendemos a primeira 
casa e comprámos esta, onde vivemos atual-
mente, situada ao pé da praia dos Carneiros 
[no estado de Pernambuco]», confidencia. 
O cenário selvagem, a areia branca e a água 
esmeralda justificaram a decisão. 

«O que mais me apaixona no Brasil é o clima. 
Se o trouxessem para cá, não saía de Por-
tugal», garante o ortopedista. Em busca do 
verão durante todo ano, o casal atravessa o 
Atlântico com frequência, passando tempo-
radas nos dois países. «Partimos para o Brasil 
em setembro e voltamos a Portugal em abril 
ou maio, na altura das burocracias e do IRS», 
diz Rodrigues Gomes,  refere. Lá, passam a 
maior parte do tempo ao ar livre. Às sete da 
manhã, dão as primeiras passadas de uma 
caminhada de 14 km, com intervalos compen-
sados por mergulhos. «Acho que em qualquer 

parte do mundo estaria bem, desde que tenha 
a minha tranquilidade. Não gosto de cidades, 
nem nunca vivi em nenhuma», indica Maria do 
Carmo. 

O tempo que lhe foge
Reformado há 11 anos, numa fase em que ainda 
exercia plena atividade clínica e científica, 
pois, como afirma, gosta de «sair pela porta 
da frente», Rodrigues Gomes acredita que 
a mudança para outro país contribuiu para o 
cessar definitivo das suas funções profissio-
nais. «Se estivesse em Portugal, deixava de ir 
trabalhar hoje e, no dia seguinte, tinha de ir ao 

hospital ou à faculdade», exemplifica. Mas não 
é homem de «meias medidas»: «A dedicação 
ou é a 100% ou é nula», defende.  

Este ortopedista admite que, hoje em dia, 
não lê artigos científicos do âmbito da sua 
especialidade; prefere temas como a Biologia 
Molecular ou a Fisiologia. O livro Sapiens: Uma 
Breve História da Humanidade «encheu-lhe 
as medidas» e não descansou enquanto não 
o «devorou». Arqueologia, História, Física e 
Astronomia são outros temas que preenchem 
agora a sua biblioteca, outrora dominada pela 
Ortopedia. O distanciamento que mantém da 
sua especialidade não é de ingratidão, mas de 
dever cumprido. «Foram muitos anos de tra-
balho duro, incluindo fins de semana, e com 
poucas férias», justifica. 

Maria do Carmo e António Rodrigues 
Gomes estão casados há 30 anos. A pele 
denuncia-lhes o gosto pelo calor, a postura e 
a vida tranquila que escolheram viver após a 
reforma. «Se me perguntar o que faço hoje 
em dia, digo-lhe: nada. Mas a verdade é que o 
tempo me foge. Aparecem-me mil e uma tare-
fas para fazer. É absolutamente imprevisível», 
assegura o ortopedista. Nunca pensou que o 
Ultramar lhe definiria a carreira profissional e 
jamais imaginou viver entre Portugal e o Bra-
sil. Agarrou as surpresas do presente. Apai-
xonou-se as vezes necessárias. Seja qual for o 
desafio do amanhã, António Rodrigues Gomes 
será ele mesmo, por inteiro. 

No Brasil, António Rodrigues Gomes mora na praia dos Carneiros, em Tamandaré, no estado de Pernambuco

Quando a SPOT se abriu ao exterior
Enquanto presidente da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia (SPOT), entre 1999 e 2000, António Rodrigues Gomes 
tinha um objetivo claro: aproximar a comunidade científica à sociedade civil. «Voltarmo-nos para os media, para o exterior, foi uma das 
minhas prioridades», aponta. Nesse sentido, organizou duas reuniões dirigidas ao público em geral e subordinadas aos temas «Aparelho 
locomotor no idoso» e «Acidentes de aviação e de trabalho». 

Outro marco do seu mandato foi a alteração dos estatutos da SPOT, em setembro de 1999. Devido ao boom de especialistas que se 
registava na altura, os corpos gerentes da SPOT passaram a ter um ano de atividade, em vez de dois. «Acreditava que todos deviam ter a 
oportunidade de passar pela SPOT, de assumir protagonismo, e o facto é que houve pessoas que nunca chegariam à presidência, se não 
tivéssemos feito esta alteração naquela fase», explica. E partilha uma ideia que continua a defender: «Não é suposto que uma sociedade 
científica seja um clube de amigos, mas, fazendo parte dela, os ortopedistas, neste caso, ficam mais ligadas àquilo que a SPOT representa 
e contribuem para o seu dinamismo.»
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