
«Artroplastia – que futuro?» foi a questão a que procuraram responder 
ontem os oradores do Tema deste 38.º Congresso Nacional de Ortopedia 
e Traumatologia. O papel da robótica, as promessas dos tratamentos 
biológicos para as lesões da cartilagem articular e a restauração da 
anatomia nativa como forma de melhorar os resultados funcionais do 
joelho foram alguns dos tópicos abordados. Mas a discussão também tocou 
alguns dos mais importantes desenvolvimentos do passado e do presente, 
sobretudo no que respeita à preservação da qualidade de vida dos doentes. 
Pág.12

Na Conferência SOFCOT (Société 
Française de Chirurgie Orthopédique 
et Traumatologique), que decorreu no 
início da tarde de ontem, o presidente 
desta sociedade, Prof. Jean-Francois 
Kempf, apresentou um estudo que 
avaliou os resultados funcionais 
de cirurgias de ruturas isoladas do 
supraespinhoso. Pág.9

A realização inédita de um Congresso Nacional 
de Ortopedia e Traumatologia em Viseu foi 
dada como exemplo de descentralização na 
sessão de abertura. Neste momento alto 
participaram o Dr. Manuel Sousa (presidente 
da comissão organizadora local e diretor do 
Serviço de Ortopedia do Centro Hospitalar 
Tondela-Viseu – CHTV), o Dr. Miguel Guimarães 
(bastonário da Ordem dos Médicos), o Dr. Jorge 
Sobrado (vereador da Câmara Municipal de 
Viseu), a Dr.ª Helena Pinho (diretora clínica do 
CHTV), o Prof. Fernando Fonseca (presidente 
da SPOT) e o Dr. Cílio Correia (presidente do 
Conselho de Administração do CHTV) – na foto 
da esq. para a dta.
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EDITORIAL

Estamos no 38.º Congresso Nacional de 
Ortopedia e Traumatologia, marcado 
por transformações que vão implicar 
mudanças na forma como a Sociedade 

Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia 
(SPOT) e principalmente os seus sócios vão 
encarar esta reunião magna da Ortopedia. As 
regras de relacionamento entre a SPOT, os sócios 
e os parceiros institucionais que apoiam este 
tipo de reuniões sofreram alterações. Estamos 
obrigados a percorrer um caminho diferente e 
a encontrar soluções para lidar com esta nova 
realidade. As dificuldades na implementação 
deste evento foram e são visíveis, mas ainda 
foi possível ultrapassar esses desafios, que, 
tenho a certeza, continuarão a ser superados 
sucessivamente!

Este ano, assinalamos um marco importante, 
descentralizando o local de realização do nosso 
congresso e trazendo-o para fora do litoral. 
Conseguimos isto com o suporte das entidades 
regionais, nomeadamente a Câmara Municipal 
de Viseu (CMV) e a empresa Viseu Marca, que 
foram inexcedíveis no apoio dado e na vontade 
que mostraram em receber a SPOT na sua terra. 
Por isso, aqui fica um agradecimento a essas 
entidades, nas pessoas do Dr. Almeida Henri-
ques e do Dr. Jorge Sobrado (respetivamente 
presidente e vereador da CMV).

Tal como no ano passado, vamos homenagear 
antigos presidentes da SPOT, mas igualmente 

figuras de relevo da Ortopedia de Viseu, que, 
num esforço iniciado há 60 anos, construíram 
o Serviço de Ortopedia do Centro Hospitalar de 
Tondela-Viseu, o primeiro a ser instalado de raiz 
no interior de Portugal!

Neste 38.º Congresso, além das sessões mais 
clássicas, como o Tema e a Mesa-redonda, temos 
fóruns de sociedades multinacionais, conferên-
cias de diversos convidados internacionais, bem 
como as atividades científicas da responsabili-
dade das sociedades afiliadas, secções, grupos 
de estudo e sociedades afins. Em suma, temos 
um programa variado e com múltiplos pontos 
de interesse.

Contamos, igualmente, com a colaboração 
dos membros da Société Française de Chirurgie 
Orthopédique et Traumatologique (SOFCOT), 
sociedade convidada deste Congresso, que não 
se limitam a falar na habitual conferência do pre-
sidente, mas vão também participar de forma 
ativa noutras realizações científicas. Apesar das 
dificuldades acrescidas, esta diversidade mostra 
a importância que a SPOT e o seu Congresso 
anual têm no desenvolvimento científico das 
ciências do foro ortopédico.

Desejamos que estes momentos de troca de 
informação científica possam também permitir 
uma reflexão de todos sobre os novos rumos 
que teremos de percorrer. Os maiores motores 
da mudança que temos de enfrentar são a cres-
cente diferenciação de setores da Ortopedia 

Um Congresso marcado por muitos desafios 

e os desafios relacionados com os apoios às 
organizações científicas e à educação médica 
continuada. 

Obrigado a cada um de vós pelo contri-
buto e pela presença neste Congresso!

Fernando Fonseca
Presidente da SPOT



A Secção para o Estudo da Patologia 
do Joelho (SEPJ) da SPOT, a Sociedade 
Portuguesa de Artroscopia e Trau- 
matologia Desportiva (SPAT) e a 
Sociedade Portuguesa do Joelho (SPJ) 
escolheram o 38.º Congresso Nacional  
de Ortopedia e Traumatologia para 
realizar a sua reunião científica que 
decorre bienalmente. O Congresso 
JOELHO 2018 aconteceu na manhã  
de ontem e, com enfoque na patologia 
traumática e degenerativa, abordou 
a reabilitação funcional após lesões 
periarticulares, a artroplastia do joelho  
e as técnicas ligamentares.

JOELHO 2018 destaca patologia  
traumática e degenerativa

A manhã do dia 25 de outubro foi produtiva 
para os ortopedistas que se dedicam à 
patologia do joelho, «mas também para 

os que, não fazendo desta articulação a sua 
principal subespecialidade, quiseram saber um 
pouco mais sobre os desafios e as controvérsias 
associadas à patologia traumática e degene-
rativa do joelho», nota o Dr. Manuel Vieira da 
Silva, coordenador da SEPJ e diretor do Centro 
de Ortopedia e Traumatologia do Trofa Saúde 
Hospital – Braga Centro. O Congresso JOELHO 
2018 incluiu quatro sessões: as duas primeiras 
organizadas pela SPAT, intituladas «Lesões pe-
riarticulares e reabilitação funcional» e «Vídeo- 
-técnicas ligamentares – opções e critérios», e as 
outras duas pela SEPJ, ambas dedicadas à análise 
do estado da arte nas artroplastias do joelho. 

No âmbito da traumatologia desportiva, a 
sessão «Lesões periarticulares e reabilitação 
funcional» arrancou com a palestra do Dr. Manuel 
Sousa, ortopedista no Centro Hospitalar Lisboa 
Norte/Hospital de Santa Maria (CHLN/HSM), 
que esmiuçou a incidência, a abordagem terapêu-
tica e as indicações cirúrgicas da tendinopatia de  
sobrecarga dos tendões quadricipital e rotuliano. 
Em seguida, o Dr. Horácio Sousa, coordenador 
do Serviço de Ortopedia do Centro Hospitalar 
do Funchal/Clínica da Sé, abordou a importância 
clínica e funcional, bem como as opções terapêu-
ticas dos quistos para e periarticulares.

Na mesma sessão, o Dr. Tomás Fernández Jaén, 
chefe de Serviço de Medicina e Traumatologia 
do Desporto na Clínica CEMTRO, em Madrid, e 
secretário da Comissão Médica da Liga Espa-
nhola de Futebol, aprofundou o diagnóstico e 
a terapêutica da síndrome da banda ileotibial e 
da tendinopatia dos tendões da pata de ganso, 
destacando o importante objetivo do regresso 
ao desporto. Já o Prof. João Páscoa Pinheiro, 

diretor do Serviço de Medicina Física e de  
Reabilitação do Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra (CHUC), apresentou o que há de novo 
em termos de reabilitação funcional após lesão 
ligamentar do joelho. Por fim, o fisioterapeuta 
Diogo Castelo Branco tentou esclarecer a dúvida 
se o tipo de enxerto modifica ou não a aborda-
gem de reabilitação ao nível do osso-tendão-osso 
(OTO), do tendão quadricipital e das isquiotibiais.

Técnicas ligamentares 
Suportada na exibição de vídeos e sob o mote 
«Como eu faço?», a segunda sessão do Con-
gresso JOELHO 2018 abordou as opções e os 
critérios das técnicas ligamentares. «Foi possí-
vel perceber a abordagem cirúrgica de cada um 
dos intervenientes, que apontaram os maiores 
desafios que surgem e respetivas soluções», 
resume Manuel Vieira da Silva, que demonstrou 
a sua experiência na reconstrução do ligamento 
patelofemoral medial. 

No âmbito da ligamentoplastia do ligamento 
cruzado anterior (LCA), o Dr. Artur Pereira de 
Castro, ex-presidente da Comissão Médica 
do Comité Olímpico de Portugal, demonstrou 
a técnica com enxerto osso-tendão-osso e o 
Dr. Henrique Jones, diretor clínico da Clínica 
Ortopédica do Montijo e presidente da SPAT, a 
técnica com enxerto isquiotibial. Em seguida, o 
Dr. João Lourenço, ortopedista Hospital Senhora 
da Oliveira, em Guimarães, mostrou como faz a 
revisão da ligamentoplastia do LCA. Já sobre a 
ligamentoplastia do ligamento cruzado poste-
rior falou o Dr. Luís Branco Amaral, diretor do 
Serviço de Ortopedia do Hospital Curry Cabral, 
em Lisboa; e sobre a lesão do ligamento lateral 
interno o Dr. Gian Luigi Canata, diretor do Cen-
tro de Traumatologia Desportiva do Koelliker 
Hospital, em Turim, Itália. 

Artroplastia do joelho
O Congresso JOELHO 2018 incluiu mais duas 
sessões dedicadas à artroplastia. «Decidimos 
abordar a patologia degenerativa através de 
temas mais complexos ou com alguns pontos 
difíceis e não consensuais», afirma Manuel 
Vieira da Silva. O primeiro tópico em análise pelo  
Dr. Ricardo Varatojo, ortopedista no CHLN/HSM 
– o joelho valgo – é um exemplo desses desafios. 
Seguiram-se os temas «Próteses totais do joelho 
em casos difíceis – lesões neurológicas, patela 
baixa, patelectomia», apresentado pelo Dr. Pedro 
Pessoa, do Hospital Ortopédico do Outão, em 
Setúbal; «Prótese patelofemoral – um passo 
em frente?», exposto pelo Prof. Fernando Fon-
seca, presidente da SPOT e diretor do Serviço de  
Ortopedia do CHUC; e «Rotação externa do 
componente femoral aumenta a assimetria 
dos côndilos posteriores?», questão que foi 
respondida pelo Prof. Michel Bonnin, do Centre 
Orthopédique Santy, em Lyon, França.

Este especialista francês também interveio 
na segunda sessão sobre artoplastia do joelho, 
desta vez para falar sobre a importância da ima-
giologia das interações entre implante e tecidos 
moles. Seguiu-se a intervenção da Dr.ª Sara Ma-
chado, ortopedista no Centro Hospitalar de São 
João (CHSJ), no Porto, que partilhou truques de 
otimização dos doentes antes, durante e após 
a artroplastia do joelho primária e de revisão. 
Depois, o Dr. Paulo Oliveira, também ortopedista 
no CHSJ, centrou-se na gestão da dor crónica e 
da sensibilização central nos doentes subme-
tidos a esta cirurgia. O programa do JOELHO 
2018 fechou com o contributo do Dr. Gustavo 
Jesus, psiquiatra em Lisboa, que refletiu sobre 
as particularidades da abordagem aos doen-
tes com gonartrose que também têm patologia  
depressiva e ansiosa. 

ALGUNS ORADORES (da esq. para a dta.): Dr. Luís Branco Amaral, Prof. João Páscoa Pinheiro, Dr. Tomás Fernández Jaén, Dr. João Lourenço, Dr. Gian Luigi 
Canata, Dr. Henrique Jones, Dr. Manuel Virgolino, Dr. Gonçalo Moraes Sarmento, Dr. José Carlos Leitão, Dr. Álvaro Machado e Dr. Manuel Vieira da Silva

4 SPOT inForma
26 de Outubro ‘18

ONTEM 25 DE OUTUBRO



Agir na altura certa, da forma certa, é o grande 
desafio na abordagem à lesão da cartila-

gem de crescimento (LCC), resume o Dr. Delfin  
Tavares, presidente da Sociedade Portuguesa de 
Ortopedia Pediátrica (SPOP) e diretor do Serviço 
de Ortopedia do Centro Hospitalar de Lisboa 
Central/Hospital Pediátrico Dona Estefânia, em 
jeito de balanço sobre a sessão que decorreu 
ontem dedicada a este tema. «Este tema não é 
linear e o timing é um problema. Por vezes, atua-
mos demasiado cedo, outras vezes optamos por 
uma atitude conservadora e, quando tratamos, 
é tarde», explica Delfin Tavares. 

No caso das crianças, «o tratamento da LCC 
é muito exigente, pois a abordagem deve ser 
adaptada ao crescimento, além de esta ser uma 
patologia que pode ter várias origens – trau-
mática, displásica, infeciosa e oncológica –, 
sendo que as deformidades resultantes deste 
tipo de lesão são o maior receio dos ortopedis-
tas». Neste contexto, «é essencial a partilha de  
experiências e conhecimentos em sessões como 
esta, bem como a elaboração de mais guidelines», 
defende Delfin Tavares.

Foi com estas preocupações em mente que 
o presidente da SPOP definiu o programa da 
sessão, no qual cada orador analisou um tipo 

de lesão, a começar pela traumática, a cargo da  
Dr.ª Mafalda Santos, ortopedista no Centro 
Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho. 
Seguiram-se as lesões por infeção osteoarti-
cular, abordadas pela Dr.ª Raquel Carvalho, or-
topedista no Centro Hospitalar Lisboa Norte/ 
/Hospital de Santa Maria. Já a LCC por doença 
metabólica/genética foi discutida pelo Dr. João 
Cabral, ortopedista no Centro Hospitalar e Uni-
versitário de Coimbra/Hospital Pediátrico.

Depois de um espaço de discussão, foi a vez de 
o convidado francês, Prof. Benoit de Billy, ortope-

dista e docente na Faculté de Sciences Médicales 
et Pharmaceutiques de la Université de Franche 
Comté, em Besançon, discorrer sobre cuidados 
particulares e novidades em osteossíntese epi-
fisometafisária, tais como parafusos de batente 
regulável ou outros materiais adaptados; no en-
tanto, como frisou o Dr. Delfin Tavares, .

No final da sessão decorreu a Assembleia-Geral 
da SPOP, na qual foi realizado o balanço das ativi-
dades do último ano e discutido o programa do pró-
ximo congresso desta Sociedade. O tema principal 
será «Infeções, joelho, punho e mão pediátricos». 

À FRENTE: Drs. Delfin Tavares, Raquel Carvalho, Cristina Alves e Mafalda Santos. ATRÁS: Dr. João Campagnolo, Dr. João Cabral e Prof. Benoit de Billy

Desafios da lesão da cartilagem de crescimento
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«Este ano, decidimos debater as fraturas do fémur proximal por serem 
de extrema importância e porque a sua abordagem terapêutica 

necessita de melhorias no nosso país, não só por falta de recursos, como 
também pela indisponibilidade de tempos cirúrgicos nos blocos da maioria 
dos hospitais, o que faz com que muitos destes doentes sejam operados 
tardiamente», contextualiza o Dr. Pedro Dantas, coordenador da Sec-
ção para o Estudo da Patologia da Anca (SEPA), cuja sessão científica 
decorreu ontem. 

A agilização do tratamento destes doentes foi, aliás, um dos pontos 
fortes do debate, nomeadamente com a discussão sobre a prioridade de 
criar oficialmente em Portugal uma via verde de atendimento aos doentes 
com fraturas do fémur proximal. «Estes doentes são maioritariamente 
idosos e com diversas comorbilidades, pelo que é essencial operá-las o 
mais precocemente possível e, desse modo, evitar que as suas condições 
de saúde se deteriorem», explica o também ortopedista no Centro Hos-
pitalar Lisboa Central/Hospital Curry Cabral.  

Partindo destas premissas, após a intervenção do Dr. Pedro Silva,  
ortopedista no Hospital de Braga, sobre a importância deste problema no 
nosso país, as internistas Dr.ª Sofia Duque, do Centro Hospitalar de Lisboa 
Central/Hospital São Francisco Xavier, e Dr.ª Rafaela Veríssimo, do Centro 
Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, falaram, respetivamente, sobre 
as guidelines práticas para abordagem do doente com fraturas do fémur 
e as respostas mais eficazes que podem ser dadas a estes doentes com 
a referida via verde e as unidades de ortogeriatria. «Pretendeu-se trans-
mitir como a via verde das fraturas do fémur proximal tem funcionado nos 
hospitais onde foi implantada, pois o objetivo é tentar que esta experiência 
se replique para outros hospitais», refere Pedro Dantas.

Seguiu-se uma análise ao estado da arte do tratamento cirúrgico, com 
as perspetivas do Dr. Joaquim Ramos, ortopedista no Centro Hospitalar 
do Porto/Hospital de Santo António, que abordou a osteossíntese versus 
a substituição artroplástica, e do Dr. Miguel Marta, ortopedista no Centro 

Hospitalar de São João, no Porto, que se centrou na opção pela cavilha 
endomedular versus o sistema de placa e parafuso deslizante nos casos 
de fraturas intertrocantéricas.

Antes de a sessão encerrar, ainda foi discutido o tratamento das compli-
cações. Neste ponto, os Drs. Eurico Bandeira e João Tinoco, ortopedistas 
no Hospital de Braga, falaram sobre o que fazer em caso de falência da 
osteossíntese, contrapondo a sua revisão à solução artroplástica. Já os 
Drs. Sérgio Gonçalves e Pedro Dantas, ortopedistas no Hospital Curry 
Cabral, debateram as soluções para a fratura periprotésica (peri-implante). 
A sessão terminou com uma conferência do presidente da Sociedade 
Francesa de Anca e Joelho, Prof. Michel Bonnin, que resumiu a história e 
a evolução da artroplastia total da anca com próteses não cimentadas. 

Prof. Michel Bonnin e Drs. Pedro Dantas, Sofia Duque, João Tinoco e Pedro Silva. Ausentes na foto: Drs. André 
Sarmento, Rafaela Veríssimo, Joaquim Ramos, Miguel Marta, Eurico Bandeira e Sérgio Gonçalves

Via verde de fraturas do fémur proximal

Acetabulum fractures are secondary to high energy trauma in adults 
(traffic accident, defenestration) but sometimes occur after a 

simple fall in the osteoporotic senior. The incidence is rare with less 
than 10 cases/year/hospital. These are articular fractures of func-
tional prognosis always reserved, they require a standard radiological  

Complex fracture of the acetabulum in the senior
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Dr. François Loubignac | Service de Chirurgie Orthopédique & Traumatologique 
du Hôpital Sainte Musse/Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon, France

assessment and always, today a scanner for a correct lesional diagnosis 
which will condition the therapeutic attitude (classification of Letournel 
and Judet). Surgical treatment by osteosynthesis of the acetabulum 
is the rule for a clear displacement in a young adult.

After 60 years and in the senior patient, the total arthroplasty  
immediately associated, if necessary, to osteosynthesis and autograft 
of the bottom of the acetabular bone finds its place. Indeed, this makes 
it possible to recover a functional autonomy more quickly and to avoid 
the occurrence of the classic evolutionary complications, in particular, 
the secondary coxarthrosis often badly tolerated. We report our expe-
rience of more than fifteen years of this care in the senior patient. 

NOTA: o Dr. François Loubignac foi orador na sessão científica do GETRAUM 
– Groupe d’Étude en Traumatologie Ostéo-Articulaire de la Société Française 
de Chirurgie Orthopédique e Traumatologique, que decorreu ontem sob a 
moderação do Dr. Miguel Marta, coordenador da Secção de Trauma da SPOT.  
O Prof. Thierry Bégué, presidente do GETRAUM e ortopedista no Hôpital 
Antoine-Béclère/Hôpitaux Universitaires Paris-Sud, foi também orador nesta 
sessão, na qual abordou o tema «Reprises de prothèse dans les fractures pé-
riprothétiques autour des prothèses totales de hanche». 

Dr. François Loubignac, Dr. Miguel Marta e Prof. Thierry Bégué – da esq. para a dta.
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Aatual vice-presidente da American Academy of Orthopaedic Surgeons 
(AAOS), Dr.ª Kisty Weber, afirmou, aquando da sua tomada de posse, 

em março de 2018: «Estou consciente de que sou a primeira pessoa a 
fazer este discurso de saltos altos. Não considero de ânimo leve esta 
honra e responsabilidade.» Nos Estados Unidos, «14,5% dos internos de 
Ortopedia e apenas 6,1% dos especialistas são mulheres». Em Portugal, 
«os dados são sobreponíveis, embora, desde 2010, com a entrada de um 
número crescente de médicas no Internato de Ortopedia, a discrepância 
esteja a atenuar-se», como afiança a Dr.ª Isabel Garcia, ortopedista no 
Centro Hospitalar de Leiria, em jeito de comentário à sessão «Estado da 
Arte e Futuro na Ortopedia – no Feminino», que decorreu ontem e a qual 
organizou pelo segundo ano consecutivo.

 Esta ortopedista realça que, «apesar dos diversos estudos publicados 
sobre as vantagens da paridade de géneros em todas as áreas médicas, 
Ortopedia incluída (de que são exemplos a promoção de um ensino de 
alta qualidade, um melhor acesso aos serviços médicos pelas populações 
carenciadas, os avanços na investigação e na gestão de recursos físicos, 
económicos e humanos), a verdade é que tal ainda não foi atingido e há 
muitas questões que, apesar de difíceis, precisam de ser abordadas». 

Tendo isso em conta, a sessão «Estado da Arte e Futuro na Ortopedia 
– no Feminino» foi mais voltada para o presente e para o futuro, tentando 
«enaltecer o que de melhor se faz tecnicamente em Portugal, as expec-
tativas e as várias especialistas − verdadeiras “role models” − envolvidas 
nestes projetos e avanços técnicos, científicos e organizacionais», destaca 
a organizadora. 

Além da Dr.ª Isabel Garcia, que assumiu a moderação, foram protagonistas 
nesta sessão: Dr.a Maria Antónia Fonseca, a primeira ortopedista portu-
guesa (Clínica Europa, em Carcavelos), que proferiu a nota introdutória e as 
apresentações; Dr.ª Isabel Rosa (ex-presidente da Sociedade Portuguesa 
de Medicina e Cirurgia do Pé e ortopedista no Centro Hospitalar de Lisboa 
Ocidental/Hospital de São Francisco Xavier – CHLO/HSFX), que falou sobre 

a investigação em Ortopedia; Dr.ª Carla Ricardo Nunes (coordenadora da 
Secção para o Estudo do Punho e Mão da SPOT e ortopedista no CHLO/ 
/HSFX), que abordou a patologia da mão; Dr.ª Margarida Roldão (responsável 
pela patologia ortopédica nas doenças congénitas da coagulação no Centro 
Hospitalar de Lisboa Central), que refletiu sobre este tema; e Dr.ª Carolina 
Escalda (diretora do Serviço de Ortopedia do Hospital Garcia de Orta, em 
Almada), que desenvolveu o tema «Serviço Nacional de Saúde – dificuldades 
e problemas na orientação/direção de um Serviço de Ortopedia». 

No momento dedicado às conclusões, Isabel Garcia destacou que o 
tema geral da sessão deste ano (Estado da arte e futuro da Ortopedia 
– no feminino») «não se esgota no Congresso; deixa apenas uma porta 
aberta». Às suas colegas ortopedistas, citando a vice-presidente da AAOS, 
deixou a seguinte mensagem: «Be so good, they cannot ignore you.» 

Dr.as Isabel Rosa, Carolina Escalda, Carla Ricardo Nunes, Maria António Fonseca, Isabel Garcia e Margarida Roldão 
– da esq. para a dta.

Visões femininas sobre a Ortopedia

Os novos conceitos, implantes e técnicas para resolução da patologia 
da articulação radiocubital distal estiveram em evidência na sessão 

organizada ontem pela Secção para o Estudo da Patologia de Punho e 
Mão (SEPPM). O objetivo foi traçar o estado da arte desta vertente da 
Ortopedia que tem tanto de novo como de complexo.

Segundo a Dr.ª Carla Ricardo Nunes, coordenadora da SEPPM e ortope-
dista no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental/Hospital de São Francisco 
Xavier, a subespecialização em punho e mão «tem sido um pouco o “parente 

pobre” da Ortopedia e Traumatologia». No entanto, «esta é uma área em 
crescimento e com muitos desafios», como o que foi analisado nesta ses-
são do Congresso, já que «a dor cubital do punho é difícil de diagnosticar e 
solucionar». Por isso, os esforços desta Secção da SPOT estão atualmente 
concentrados em mostrar, sobretudo aos internos e recém-especialistas, que 
esta valência tem ainda muito por descobrir e novas soluções por explorar. 

Foi com esse intuito que a sessão arrancou com a exposição dos novos 
conceitos da cirurgia funcional da articulação radiocubital distal, pelo  
Dr. José Alexandre Marques, ortopedista no Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra, que se centrou no conceito desenvolvido pelo Dr. Marc Garcia-
-Elias, ortopedista de Barcelona. Seguidamente, a Dr.ª Carolina Baptista, 
ortopedista no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, abordou a lesão aguda 
da fibrocartilagem, aprofundando os métodos de reparação.

Depois, a osteotomia do cúbito foi explorada pelo Dr. Nuno Neves  
Pereira, ortopedista na Unidade Local de Saúde de Matosinhos/Hospital 
Pedro Hispano, e a instabilidade crónica pelo Dr. Olivier Mares, ortope-
dista no Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nîmes, em França, 
cuja preleção deu enfoque à instabilidade crónica da radiocubital distal.  
O último tema em análise nesta sessão foi a artroplastia da radiocubital 
distal. Neste âmbito, o Dr. Fernando Cruz, ortopedista no Hospital dos 
Lusíadas Lisboa, abordou as artroplastias convencionais e a nova prótese  
total da radiocubital distal, que «tem provas dadas no mercado, mas as 
suas limitações também já foram identificadas», comenta a Dr.ª Carla 
Ricardo Nunes. 

Drs. Pedro Matos, Carolina Baptista, Olivier Mares, Carla Ricardo Nunes, Nuno Neves Pereira, Fernando Cruz  
e José Alexandre Marques

Uma «mão cheia» de novidades
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Sensibilizar para a importância do registo das artroplastias e para 
a necessidade de cruzamento de dados foi o objetivo da sessão  

organizada ontem pelo Registo Português de Artroplastias (RPA). Como 
admite o Prof. Fernando Fonseca, presidente da SPOT, dinamizar este 
registo representou a maior dificuldade do seu mandato (2017-2018). 
«Em resultado de algumas limitações de dados, ainda não conseguimos 
retirar do RPA a informação que mais interessa. Ou seja, embora sendo 
possível traçar o perfil das próteses usadas em Portugal, o nosso registo 
também deveria dar informação sobre as soluções mais adequadas para 
cada doente, como o fazem os melhores registos do mundo, entre os quais 
o da Suécia e o da Austrália, mas não estamos a ser capaz de o fazer.» 

O Dr. Mário Tapadinhas, coordenador do RPA, concorda que há desafios por 
vencer. «É preciso que todos os médicos façam o registo das artroplastias, 
mas também tem de haver intercomunicação entre o registo, o médico e 
o informático. Só assim conseguiremos fazer a correspondência entre o  
implante e o seu portador», defende o ortopedista no Hospital Garcia de Orta, 

em Almada. E acrescenta: «Se o financiamento dependesse do registo, talvez 
ficasse resolvida a questão da motivação dos ortopedistas para o fazerem, 
mas o acesso aos dados, por exemplo do Sistema Integrado de Gestão de 
Inscritos para Cirurgia [SIGIC], depende da colaboração das entidades oficiais.»

A sessão dinamizada ontem pelo RPA visou exatamente esse objetivo, pelo 
que um dos oradores foi o Dr. Pedro Gomes, coordenador da Administração 
Central do Sistema de Saúde (ACSS), que abordou a importância dos registos 
e os novos sistemas informáticos hospitalares. Seguiu-se o exemplo do Re-
gisto Nacional de Cardiologia de Intervenção, apresentado pelo seu criador 
e coordenador, o Dr. Campante Teles. «Trata-se de um registo muito bem 
delineado e com uma ótima adesão por parte dos cardiologistas», justifica 
Mário Tapadinhas, que conclui: «Com esta sessão, demos mais um passo 
na sensibilização para a necessidade do registo e da partilha de dados, que 
são essenciais ao conhecimento sobre as artroplastias que realizamos.» 

Drs. Pedro Gomes, Mário Tapadinhas e Campante Teles

Oportunidades no registo das artroplastias 

RPA – números de 2017
Secção Intervenção primária Revisão Total

Anca 2 694 303 2 997

Coluna 4 0 4

Cotovelo 4 5 9

Joelho 2 576 145 2 721

Ombro 251 12 263

Punho e mão 51 2 53

Tornozelo e pé 7 1 8

Total 5 587 468 6 055

El tratamiento de las fracturas femorales 
desde la zona 2 a la 5 de Wiss es el en-

clavamiento centromedular en cerrojo. En 
los ultimos 40 años se ha aportado mucho 
en cuanto al material de fabricación, siendo 
actualmente de acero o titanio, en cuanto a la 
vía de introducción bien anterógrado o retró-
grado, en cuanto a la técnica de implantación, 
diseño y comportamiento mecánico como son 
los clavos fresados y no fresados, además de 
diferentes tipos de encerrojado tanto proximal 
como distal, y diferentes grosores del clavo. 

Si nos basamos de forma exclusiva en la 
clínica humana, con todas las variables exis-
tentes, es imposible que lleguemos a tener 
experiencia en cada uno de estos tipos de frac-
tura, por lo que debemos basarnos en estudios 
biomecánicos experimentales o en laboratorio 
para con estos resultados y los obtenidos en la 
clínica poder obtener conclusiones definitivas, 

buscando siempre el enclavado más adecuado 
para cada tipo de fractura. Para ello hemos 
modelizado un fémur mediante elementos  
finitos basado en un escáner 3D y en TACs de 
fémur completo del adulto, teniendo en cuenta 
tanto la morfología femoral como grosores 
de cortical, tamaño de cavidad medular etc.

Sobre este modelo femoral, hemos realizado 
fracturas en tres lugares diferentes (subtro-
cantéreo, diafisario medio y supracondíleo) y 
en cada una de estas zonas tres tipos de frac-
turas (transversal con un gap de 1 mm, 3 mm 
y 20 mm), simulando una fractura inestable. 
En estos estudios hemos obtenido varias 
conclusiones concordantes todas ellas con la 
clínica humana. Biomecánicamente las peores 
fracturas son las inestables distales de fémur. 
En el enclavamiento anterógrado, es mayor la 
estabilidad conseguida con el clavo de acero, 
existiendo riesgo de rotura de los clavos de ti-

tanio en fracturas inestables distales. La esta-
bilidad del foco distal es mayor cuanta mayor 
distancia exista entre los dos cerrojos distales. 

En el enclavamiento retrógrado la estabi-
lidad del foco distal es mayor con los clavos 
cortos, pero existe riesgo de fractura por 
encima del clavo. La estabilidad del foco es 
mayor cuanto más próximos estén a la fractura 
los cerrojos tanto proximales como distales. 
Quizás debería pensarse en nuevos diseños 
de clavos retrógrados que permitieran el  
encerrojado proximal tanto en la punta como 
en zona media del clavo más próximo al foco 
de fractura distal. 

Enclavamiento centromedular en femur
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Dr. Jorge Albareda Albareda | Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, en Zaragoza | Orador en la conferencia 
SECOT (Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología)
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Rotator cuff tear (RCR) is the most fre-
quently surgery performed. Neverthe-

less, we have no information’s about long term 
follow-up after RCR. The purpose of the study 
was to evaluate 20 years after surgery the 
functional outcome of isolated supraspinatus 
(SSN) tear.

  Method: We included 66 patients operated 
in 1993 of an isolated SSN tear with antero-
superior approach and acromioplasty. These 
66 patients were reviewed retrospectively 
clinically with Constant Score (CS) and sub-
jective shoulder value (SSV). 45 magnetic 
resonance imaging (MRI) were performed. 
We analysed tendon healing with the Sugaya 
Classification and consider type I, II and III as 

healed and IV and V as re tear.  Fatty infiltration 
(FI) was appreciate regarding the Goutallier 
Classification. We grouped FI grade 0, I and 
II as functional tendon and III and IV as non- 
-functional tendon. Muscle atrophy was ap-
preciated regarding the tangent line sign and 
arthritis regarding the Samilson Classification 
(we considered stage 1 and 2 as mild arthritis 
and 3 and 4 as severe).

  Results: The mean age was 52 years (25-70).  
7 (11%) patients have had a post-operative com-
plication (6 frozen shoulder and 1 infection).  
12 patients were revised (5 iterative sutures,  
2 long biceps tenotomy, 2 reverse arthroplasty, 
1 lavage for infection and 2 capsular release).  
The mean SSV was 77 %, the CS improved from 

52 to 71. The CS in case of post op complica-
tion was 64 and all the patient with a frozen 
shoulder had a healed tendon. 

The healing rate (Sugaya I, II and III) was 
58% to 73% showed functional muscle (FI <3), 
65% had no atrophy and 67% had no or mild 
arthritis. Age at surgery and pre-op CS were 
significantly associated to the post op CS.  
FI > 2 was significantly associated to a lower 
CS and SSV. Rotator cuff healing was not cor-
related to clinical improvement. In conclusion, 
20 years after, 77% of the patients feel that 
their shoulder is normal. 

Hace más de 80 años, en 1946, la Academia 
Americana de Ortopedia (AAOS) decidió 

cambiar sus estatutos. A partir de aquel mo-
mento, solo podrían ser miembros activos de 
la sociedad cirujanos de nacionalidad estadou-
nidense y canadiense. Esto hizo que el meji-
cano Juan Farril invitase a algunos cirujanos 
ortopédicos de habla española a su habita-
ción, en el Hotel Palmer House, de Chicago, 
para proponerles la fundación de la Sociedad  
Latinoamericana de Ortopedia y Trauma-
tología (SLAOT). Con la ayuda del cirujano 
uruguayo José Luis Bado, nació lo que hoy se 
conoce como la Federación SLAOT, con una 
primera reunión en Acapulco, donde quedaron 
aprobados los estatutos de la sociedad, el 20 
de julio de 1948.

De un hecho tan accesorio surgió la idea de 
unir a todas las sociedades de Ortopedia de 
habla española y portuguesa, para crear un ám-

bito de formación, educación e investigación 
común. Una prueba de ello es que la revista de 
la SLAOT se estuvo publicando conjuntamente 
con la revista de la Sociedad Española de Ci-
rurgía Ortopédica y Traumatología (SECOT) 
y de la Sociedade Portuguesa de Ortopedia 
e Traumatologia (SPOT), hasta bien entrados 
los años de 1970, cuando apareció el Acta  
Latinoamericana de Ortopedia.

En Latino-america, y la SLAOT así lo contem-
pla, hay dos lenguas oficiales, el español y el 
portugués. Pero no quiere olvidar la influencia 
italiana, ni tampoco la francesa. Portugal es 
un baluarte imprescindible para integrarse 
en SLAOT y colaborar con muchos cirujanos 
y centros de habla portuguesa en ese conti-
nente, dentro de un continente, que es el Brasil. 
La unión hace que las sociedades crezcan en 
número, en contenido y, sobre todo, en posi-
bilidades.

El proyecto SLAOT es amplio y cuesta 
romper con los viejos moldes que no permi-
ten avanzar, pero la fuerza de la SLAOT son 
sus 60 000 asociados, unos 15 000 en lengua 
portuguesa, muchos de los cuales están consi-
derados entre los mejores especialistas de su 
ámbito. Desaprovechar este caudal es difícil 
de entender, no unir las capacidades tam-
bién. Para Portugal (SPOT), con esta unión, 
se le abren las puertas, a través de SLAOT, de 
un mundo nuevo para que sus capacidades y 
desarrollos lleguen a una federación de socie-
dades mucho más grande de lo que nunca se 
pudieron imaginar. Por eso, queremos cuidar 
nuestro congreso anual, para que sea un punto 
de encuentro, que este año hemos centrado 
en Lima, Peru, de 8 a 10 de mayo de 2019. 

Results of rotator cuff repairs reviewed 
after 20 years

La importancia de la afiliación  
de SPOT en SLAOT
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Prof. Jean-Francois Kempf | President of the SOFCOT (Société Française de 
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique) | SOFCOT Conference lecturer 

Prof. Francisco Forriol | Vicepresidente Electo de la Sociedad Latinoamericana 
de Ortopedia y Traumatología (SLAOT) | Orador en la Conferencia SLAOT 
«Desarrollo de competencias en Ortopedia»
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A citação da primeira prótese do ombro im-
plantada em seres humanos data de 1893, 

por Julie Emile Pean, num doente com artrite 
tuberculosa da articulação do ombro. Curio-
samente, este implante foi construído por um 
colega dentista de Paris, J. Porter Michaels, 
mas, na realidade, foi Charles S. Neer quem, 
em 1953, propagou a utilização da prótese do 
ombro – a prótese de Neer –, considerada a 
primeira geração deste implante. 

Com a evolução, foram aparecendo as outras 
gerações, com produtos construídos através 

de novos desenhos e materiais diferentes.  
A prótese reversa do ombro foi criada com o 
objetivo  de preencher um vazio no tratamento 
dos casos mais complexos, nos quais a prótese 
anatómica não correspondia às expectativas. 
Paul Grammont, em 1987, trouxe-nos novos 
conceitos acerca de uma prótese não conven-
cional, que acabou por ser responsável pela 
divisão de águas nesta área. As indicações 
desta prótese, que eram restritas à artroplas-
tia da coifa dos rotadores, estenderam-se e, 
consequentemente, surgiram as complicações. 

Esta prótese não convencional também so-
freu evoluções ao nível dos desenhos e dos 
materiais, o que trouxe melhores resultados. 
No entanto, ainda não atingimos os outcomes 
ideais, pelo que os trabalhos continuam para 
que possamos oferecer melhores recursos 
aos nossos doentes. 

Estado atual da prótese reversa do ombro
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Prof. Roberto Yukio Ikemoto | 2.º vice-presidente da Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia (SBOT) | Professor afiliado da Faculdade de Medicina 
do ABC, em São Paulo | Preletor na Conferência SBOT 

A formação dos internos e a sua avaliação, 
a revisão da tabela dos atos médicos e os 

pareceres do Conselho Médico-Legal foram 
os temas fortes da sessão científica orga-
nizada ontem pelo Colégio da Especialidade 
de Ortopedia e Traumatologia da Ordem dos 
Médicos (CEOTOM). Segundo o seu presidente,  
Prof. André Gomes, estes temas foram escolhi-
dos por serem «os que mais preocupam e têm 
maior repercussão na atualidade».

O primeiro tema em análise nesta sessão, pelo 
próprio presidente do CEOTOM, foi a atualização 
da tabela de valorização relativa dos atos médi-
cos. «Foram mais uma vez revistos os códigos 
de nomenclatura dos atos médicos. Atualizámos 
valores antigos e desajustados da realidade atual 
e criámos códigos para novas técnicas cirúrgi-
cas em todas as áreas da Ortopedia. Contudo, 

a publicação da nova tabela depende também 
da articulação com outras especialidades», frisa 
André Gomes. 

Sobre o novo programa de formação do  
Internato em Ortopedia publicado este ano, o 
currículo europeu e os temas finais do exame 
da especialidade falou o Prof. Paulo Felicíssimo, 
diretor do Serviço de Ortopedia B do Hospital 
Prof. Doutor Fernando Fonseca, na Amadora. 
«O novo programa de formação no internato 
contempla a redução da valência de cirurgia geral 
de nove para seis meses, a realização de Ortope-
dia Infantil no 4.º ano e a obrigatoriedade de os 
internos dos hospitais centrais fazerem um ano 
de internato num hospital distrital. Esta última 
é uma norma da Ordem dos Médicos comum aos 
internatos de todas as especialidades», resume 
o presidente do CEOTOM. 

Prof. André Gomes, Prof. Paulo Felicíssimo, Dr. Jorge Coutinho e Prof. António 
Nogueira de Sousa – da esq. para a dta. Participaram também nesta sessão  
os Profs. Fernando Fonseca e Jacinto Monteiro

Pensar ativamente a Ortopedia, 
da formação à prática clínica

Seguiu-se a intervenção do Prof. Fernando 
Fonseca sobre a colaboração da Sociedade Por-
tuguesa de Ortopedia e Traumatologia (SPOT), à 
qual preside, com a Ordem dos Médicos ao nível 
da formação e da avaliação durante e no final 
do internato. Depois, na qualidade de diretor 
do Serviço de Ortopedia do Centro Hospita-
lar São João (CHSJ), no Porto, o Prof. António  
Nogueira de Sousa, apontou as dificuldades 
que encontra ao nível da formação dos internos  
e dos concursos médicos. 

As novas questões relacionadas com o facto 
de a formação na subespecialidade de Ortope-
dia Infantil ter passado para o 4.º ano do inter-
nato, entre outros desafios, foram comentadas 
pelo Dr. Jorge Coutinho, chefe de serviço de 
Ortopedia no CHSJ. Por fim, mas não menos 
importante, o  Prof. Jacinto Monteiro, diretor do 
Serviço de Ortopedia do Centro Hospitalar Lis-
boa Norte/Hospital de Santa Maria e membro 
efetivo do Conselho Nacional Médico-Legal da 
Ordem dos Médicos, falou sobre as respostas 
que este organismo pode dar ao problema da 
litigância médica. 

«A litigância de doentes contra médicos é 
uma realidade cada vez mais atual e consome 
boa parte do tempo do CEOTOM. Como órgão 
consultivo, temos avaliado inúmeros processos 
e elaborado pareceres. Também nomeamos pe-
ritos para processos em tribunal, indicando cole-
gas diferenciados que vão dar esclarecimentos, 
após conhecimento completo dos processos, 
garantindo isenção e diferenciação técnica e 
científica sobre a matéria em causa», comenta 
André Gomes. 
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Erro médico – reconhecer e discutir para evitar 

60 anos ao serviço do Interior do País

Este ano, com o objetivo de aproveitar melhor o tempo e apresentar 
um «programa mais robusto», a Secção de Trauma (ST)  e a Sec-
ção para o Estudo das Questões Médico-Legais (SEML) organiza-

ram ontem uma sessão conjunta. O erro médico foi o tema aglutinador  
da discussão entre oradores de diferentes áreas. Depois de apresentado o 
tema da sessão, foi explicada a distinção entre erro médico e negligência, 
porque o segundo conceito «inclui dolo e, por isso, deve ser punido de outra 
forma, apesar de o primeiro também dever ter consequências», afirma o 
Dr. Miguel Marta, coordenador da ST e ortopedista no Centro Hospitalar 
de São João, no Porto. Por sua vez, o Dr. Francisco Lucas, coordenador 
da SEML e ortopedista no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 
enquadra a importância de debater este tema: «Estamos num tempo em 
que a primeira pergunta que os ortopedistas têm de colocar perante o 
seu doente não é como tratá-lo, mas antes como evitar o conflito.» 

Para ilustrar a dimensão do erro médico, o Dr. Carlos Durão, ortopedista 
no Hospital de Vila Franca de Xira, apresentou o tema «E se soubésse-
mos como terminaria, o que faríamos de diferente? O que as autópsias 
médico-legais nos revelam». Esta preleção foi particularmente relevante, 
pois, como defende Francisco Lucas, «a maioria dos ortopedistas ainda 
não perceberam que a relação médico/doente mudou e aqueles que o 
perceberam vivem, no mínimo, apreensivos e preocupados». Seguiu-se 
um debate multidisciplinar sobre erro médico, que foi moderado pelo Prof. 
António Nunes, doutorado em Pedagogia e professor na Universidade 
Lusófona do Porto, e contou com as seguintes intervenções: Dr. Miguel 
Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos; Prof. Rui Nunes, presi-
dente da Sociedade Portuguesa de Bioética e do Conselho Consultivo 
da Entidade Reguladora da Saúde; Dr. Manuel Pizarro, médico internista, 
vereador na Câmara Municipal do Porto e ex-secretário de Estado e da 
Saúde; Prof. Jorge Mineiro, membro da ST, diretor clínico e coordenador 
do Centro de Ortopedia e Traumatologia do Hospital CUF Descobertas, 
em Lisboa. Segundo o Dr. Francisco Lucas, que também interveio neste 
debate, ficou claro que «ao médico não basta tratar o doente, tendo tam-

bém de se preocupar com as eventuais complicações e consequências 
da cirurgia que vai efetuar, por exemplo, preocupando-se igualmente em 
responder porque optou por determinada técnica e como a realizou».

Em jeito de conclusão, o coordenador da ST, Dr. Miguel Marta, deixa uma 
mensagem sobre a importância de debater o erro médico no Congresso 
Nacional de Ortopedia e Traumatologia: «A SPOT, ao longo dos anos, tem 
apresentado e discutido trabalhos com validade, demonstrando porque é 
que se devem utilizar determinadas técnicas em detrimento de outras, mas 
depois não publica guidelines. Já a Direção-Geral da Saúde tem centenas 
de normas de orientação clínica que definem com rigor os tratamentos 
considerados mais corretos. Mas é urgente a publicação de orientações 
por parte da sociedade científica na qual estamos organizados, para que 
possamos protocolar procedimentos e, assim, evitar o erro médico. Tal 
como acontece com as doenças, a principal abordagem ao erro médico 
deve centrar-se na prevenção.» 

Dr. Miguel Marta, Dr. Miguel Guimarães, Prof. Rui Nunes, Prof. António Nunes, Dr. Manuel Pizarro, Prof. Jorge 
Mineiro e Dr. Francisco Lucas – da esq. para a dta. Participou também nesta sessão o Dr. Carlos Durão

Nascido e criado em Viseu, o Prof. Fernando Fonseca, presidente da 
SPOT, não esconde a satisfação de organizar este último congresso 
do seu mandato na sua terra-natal. Quis o destino que o Serviço de 

Ortopedia do atualmente designado Centro Hospitalar Tondela-Viseu/ 
/Hospital de São Teotónio completasse 60 anos de existência este ano. Por 
isso, serviço e diretores foram homenageados ontem, no final da Sessão 
de Abertura. «Além dos motivos afetivos, escolhemos a cidade de Viseu 
porque queríamos descentralizar o Congresso da SPOT e também por uma 
questão económica», explica Fernando Fonseca. 

Foi também com grande entusiasmo que o diretor do serviço aniver-
sariante, Dr. Manuel Sousa, recordou a sua história. «Este foi o primeiro 
Serviço de Ortopedia criado com este nome a funcionar fora dos centros 
de Lisboa, Porto e Coimbra, o que só foi possível devido à vontade do  
Dr. José Alberto Rodrigues, diretor até 1992, e, posteriormente, do Dr. 
Delgado Pereira e do Dr. João Milheiro. Depois, com a abertura do internato 
e a vinda de novos colegas para o Interior, a partir dos anos de 1980, este 
Serviço desenvolveu-se ao nível dos outros», resumiu Manuel Sousa.  
E acrescentou: «Houve dois fatores decisivos para o crescimento da  
Ortopedia em Viseu – a criação do Serviço Médico à Periferia e a cons-
trução do IP5, cujos constantes acidentes rodoviários fizeram com que 
o nosso Serviço tivesse de responder a muitos casos de traumatologia.»

Apesar das limitações próprias de um hospital instalado no Interior do País 
e que tem de dar resposta a uma das populações mais envelhecidas, Manuel 
Sousa mostra-se orgulhoso por estar ao leme de «um Serviço de Ortopedia 
que não envergonha ninguém». «O nosso hospital sofre da sua interioridade, 
está a precisar de obras, do alargamento da urgência, de médicos como os 
anestesiologistas, cuja escassez acaba por afetar a Ortopedia», concluiu.

Na presença da direção da SPOT, todos os diretores do Serviço de Ortopedia 
do Hospital de São Teotónio (HST) foram homenageados, alguns representa-
dos por familiares, também eles ortopedistas. A cerimónia teve a presença 
de representantes da Câmara Municipal de Viseu e do bastonário da Ordem 
dos Médicos. Assinalando a data, está patente no HST uma exposição com 
material antigo de Ortopedia e Traumatologia, que ainda pode ser visitada. 

PARTICIPANTES NA SESSÃO DE ABERTURA E NA HOMENAGEM AO SERVIÇO: Prof. João Gamelas, Dr. Manuel 
Sousa, Dr. Miguel Guimarães, Dr. Jorge Sobrado, Dr.ª Helena Pinho, Prof. Fernando Fonseca e Dr. Cílio Correia 
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Apesar de o Tema deste 38.º Congresso 
Nacional de Ortopedia e Traumatologia 
ser «Artroplastia – que futuro?», na 
sessão de ontem, não foram esquecidos 
os importantes passos percorridos no 
passado e os que estão a ser dados no 
presente, nomeadamente em termos 
de preservação da qualidade de vida 
dos doentes. Quanto ao futuro, foram 
debatidas questões como o papel 
da robótica nas artroplastias, as 
esperanças dos tratamentos biológicos 
para as lesões da cartilagem articular 
e a restauração da anatomia nativa 
(incluindo o alinhamento dos membros) 
como forma de melhorar os resultados 
funcionais da artroplastia do joelho. 

Viagem pelo mundo das artroplastias 
com destino ao futuro 

A sessão que abordou o Tema deste Con-
gresso começou de forma inovadora, 
através da transmissão de um vídeo com 

testemunhos dos diretores de cinco principais 
Serviços de Ortopedia e Traumatologia sobre o 
futuro das artroplastias. «Não se trata de fazer 
futurologia, mas sim de dar voz aos responsáveis 
pelos principais centros de formação na nossa 
especialidade, até porque, daqui a 20 anos, vai ser 
muito interessante rever estas imagens e verifi-
car se as previsões se concretizaram», explica o  
Dr. José Carlos Leitão, organizador desta ses-
são e chefe de Serviço de Ortopedia do Centro 
Hospitalar do Porto/Hospital de Santo António. 

Mas, antes de entrar nas perspetivas de 
futuro, e para responder à questão «De onde 
vimos?», José Carlos Leitão, apresentou uma 
retrospetiva histórica dos primeiros passos e 
do desenvolvimento das próteses do joelho até 

à atualidade. «É muito importante conhecer o 
passado e saber de onde viemos e o caminho que 
percorremos para melhor podermos perspeti-
var a evolução e saber para onde queremos ir e 
como podemos lá chegar, conhecendo os erros 
do passado para não os repetirmos», defendeu.

Seguiu-se uma abordagem centrada no pre-
sente, pelo Dr. Louis Dagneaux, ortopedista no 
Departamento de Cirurgia Ortopédica e Trau-
matológica do Centro Hospitalar e Universitário 
de Montpellier, em França, que desenvolveu o 
tópico «Onde estamos? Qualidade de vida após 
artroplastia» (ver resumo na página ao lado). 

Para onde caminhamos? 
A esta questão responderam os três orado-
res que se seguiram. O primeiro foi o Dr. João  
Pedro Oliveira, ortopedista no Centro Hospitalar 
e Universitário de Coimbra, que falou sobre a 

navegação e a robótica. «No que diz respeito 
à artroplastia, tem-se verificado um forte in-
vestimento e inovação na sinergia entre o uso 
de novas tecnologias (como a navegação, a rea-
lidade aumentada e a robótica) em Ortopedia. 
Estas oferecem uma maior precisão e repro-
dutibilidade durante a cirurgia, mas continua 
por perceber o seu real impacto na sobrevida 
das próteses e na melhoria da qualidade de 
vida», contextualizou o orador. E acrescentou: 
«Percebe-se que o futuro das artroplastias irá 
mudar significativamente nos próximos anos, 
ficando em aberto se prevalecerá a terapêutica 
regenerativa sobre a robótica.» 

Em seguida, o Prof. Ricardo Rodrigues-Pinto, 
ortopedista no Centro Hospitalar do Porto/Hos-
pital de Santo António, debruçou-se sobre as 
terapêuticas biológicas (ver resumo na página 
ao lado). A análise ao Tema do Congresso 2018 
fechou com «chave de ouro» – o Prof. Michel 
Bonnin, do Centre Orthopédique Santy, em 
Lyon, França, proferiu a conferência «Futuro 
das artroplastias: visão pessoal e global» (ver 
resumo na página ao lado).

Em jeito de conclusão aos tópicos abordados 
nesta sessão, José Carlos Leitão refere: «Os de-
safios nesta área são muitos, principalmente se 
pensarmos que o principal objetivo da artroplas-
tia tem de ser sempre melhorar a qualidade de 
vida dos doentes. Espera-se que, no futuro, as 
limitações decorrentes dos materiais das pró-
teses, da sua durabilidade e de complicações 
como as infeções sejam ultrapassadas. Nesse 
sentido, o futuro passará, necessariamente, pela 
engenharia dos tecidos.» 

> Assista ao vídeo com os testemunhos 
de cinco diretores de Serviços  

de Ortopedia sobre o que auguram 
para o futuro das artroplastias. 

www.esferadasideias.pt/ 
OFuturodaCirurgiaArtroplastica.mp4

Dr. José Carlos Leitão, Prof. Michel Bonnin, Prof. João Gamelas, Dr. Louis Dagneaux, 
Prof. Ricardo Rodrigues-Pinto e Dr. João Pedro Oliveira – da esq. para dta.
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Total knee arthroplasty (TKA) and total hip 
arthroplasty (THA) are the most common 

joint replacement procedures. A highly rig-
orous evaluation of the outcomes after TKA 
is essential, especially since they are not as 
clear-cut as those after THA. The literature 
reports that up to 20% of patients are dissatis-
fied, directly related to the patients’ quality of 
life (QOL), which they deem insufficient. The  
development of quality of life scores has al-

lowed us to place the results of TKA in a new 
light. They have set the patient at the center 
of the healthcare system and shown that pain 
and/or stiffness are highly correlated with 
quality of life and the patients’ subjective as-
sessment of satisfaction.

They also showed that anxiety about TKA 
outcomes and patient expectations have 
greatly changed since the 1990s. Neverthe-
less, they are limited because of a certain 

lack of discrimination, which explains the 
introduction of new scores. For this reason, 
the surgical community cannot be satisfied 
with a single evaluation. It must also take 
account of the considerable impact of psy-
chological factors, with a risk of overex-
pression of pain in certain cases. Objective 
methods must be combined with subjective 
evaluation using patient-reported outcome 
measures. 

With 100 to 250 implantations per year 
and per 100 000 inhabitants in western 

countries, total knee arthroplasty (TKA) is 
now a «mass-product», with a great accept-
ance from the surgical community and from 
the public.  We can guess that a surgeon arriv-
ing from the 19th century to visit our actual op-
erating rooms or offices would be fascinated 
by our capacity to treat severely damaged 
knees and by the confidence of our patients. 
On the other hand, the consequence of this 
«mass-product» status is a low tolerance to 
failures and to inadequate or perceived inad-
equate outcomes. Therefore, despite more 
and more reliable techniques and technology, a 

significant proportion (up to 25%) of patients 
remain dissatisfied after TKA. 

As we reach the 50th anniversary of «modern 
TKA», new technologies and new industrial 
processes, such as additive manufacturing 
and quick machining render the manufacture 
of more personalized implants or fully cus-
tomized implants feasible. This technology is 
based on the theory that many unsatisfactory 
outcomes and/or residual pain after TKA can 
be attributed to a lack of anatomic restora-
tion, hardly identifiable by medical examina-
tion. Residual pain, stiffness or laxity are 
often secondary effects of incorrect sizing 
or malrotation. 

Furthermore, asymmetric resections due to 
alignment strategy and the non-anatomic shape 
of the implants cause «iatrogenic» laxities or 
stiffness. We therefore hypothesize that an opti-
mal restoration of the native anatomy (including 
limb alignment) may help improve functional out-
comes in TKA.  Also, customization of the bone 
cuts and implants allow engineers to minimize, 
as much as possible, the thickness and weight of 
the implants and the number of bone resections 
needed. However, while this can be considered 
as a technological breakthrough, addressing 
several limitations of TKA, we may question 
whether this costly technology is worthwhile 
and beneficial for patients. 

O tratamento das lesões da cartilagem 
articular é um dos maiores desafios que 

se colocam ao ortopedista, pois este é um 
tecido altamente organizado e que tem uma 
capacidade limitada de autorregeneração.  
As lesões condrais devidas a trauma ou a pa-
tologia degenerativa resultam numa deterio-
ração gradual da cartilagem, levando a dor, 
incapacidade funcional e osteoartrose. Fruto 
de um cada vez mais detalhado conhecimento 
dos processos de doença, as terapêuticas 
biológicas têm proliferado em várias áreas, 
incluindo o sistema musculoesquelético. 

As principais terapêuticas biológicas desen-
volvidas ou em estudo até à data visam modi-
ficar a progressão natural da doença, revestir 
os implantes protésicos atualmente utilizados 

ou regenerar a cartilagem articular. Para este 
objetivo têm sido propostos três tipos de inter-
venção: o uso de fatores ou moléculas derivadas 
de células, o uso de células e o uso de matrizes. 

Os resultados da aplicação clínica de fatores 
celulares ou células na regeneração da cartila-
gem são, no entanto, ainda modestos. Um dos 
principais motivos prende-se com a dificuldade 
que as células ou fatores por estas produzidos 
têm para, isoladamente, suportarem as car-
gas mecânicas a que estão sujeitas, enquanto 
«produzem» um tecido com a complexidade da 
cartilagem. Nesse sentido, têm sido estudadas e 
desenvolvidas matrizes tridimensionais que pos-
sam incorporar as células e/ou os fatores e que 
permitam a sua sobrevivência e diferenciação 
in vivo enquanto estes produzem o novo tecido. 

A impressão 3D tem permitido criar ma-
trizes cada vez mais complexas e com arqui- 
tetura semelhante à da cartilagem, que, 
inclusivamente, replicam a interface entre 
a cartilagem e o osso subcondral, que será 
também necessário incorporar em futuras 
terapêuticas biológicas. O futuro da artro-
plastia passará pela Biologia e esta intervirá 
controlando ou revertendo a progressão da 
osteoartrose nos seus estádios iniciais e for-
necendo implantes biológicos para reparar 
lesões condrais complexas. Para tal, a par 
do progressivo desenvolvimento do conhe-
cimento científico, será necessário identi-
ficar que doentes podem beneficiar destes 
tratamentos e incluí-los em ensaios clínicos 
devidamente desenhados.  

Quality of life after total knee arthroplasty

Development and progress of total knee arthroplasty

Terapêuticas biológicas no futuro das artroplastias
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Dr. Louis Dagneaux | Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier, France

Prof. Michel Bonnin | Centre Orthopédique Santy, Lyon, France

Prof. Ricardo Rodrigues-Pinto | Centro Hospitalar do Porto/Hospital de Santo António
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A morbimortalidade associada às 
fraturas da extremidade proximal do 
fémur no grande idoso e o seu impacto 
socioeconómico na vida dos doentes, 
mas também dos hospitais, são os 
principais motivos que levaram à escolha 
desta temática para a Mesa-redonda do 
38.º Congresso Nacional de Ortopedia de 
Traumatologia. Hoje, entre as 14h00 e as 
16h00, na Sala A (José Mesquita Montes), 
partilham-se experiências e procuram-se 
soluções.

Fraturas da extremidade proximal  
do fémur no grande idoso

«Em Portugal, no ano de 2011, foi esti-
mado um gasto total de 119 milhões 
de euros com as fraturas da anca, 

sendo que as fraturas isoladas do colo do fé-
mur representam uma fatia bastante elevada», 
começa por referir o Prof. Fernando Judas, chefe 
de Serviço de Ortopedia do Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra (CHUC) e organizador 
da Mesa-redonda deste Congresso. Se nada mais 
houvesse a dizer, os números falariam por si. 
Mas há, como salienta este especialista: «As 
fraturas do idoso que englobam a extremidade 
proximal do fémur representam um problema 
complexo e muito sério de saúde pública em 
todo o mundo desenvolvido. Apresentam uma 
proporção epidémica e um impacto preocupante, 
tanto na morbimortalidade dos doentes como no 
ambiente sociofamiliar e no consumo de recursos 
humanos e económicos.»

É com estas preocupações em mente que 
os ortopedistas se juntam logo à tarde, com o 
objetivo de discutir as melhores estratégias 
de abordagem a este problema cada vez mais 

frequente na sua prática clínica. «O conheci-
mento do estado da arte, bem como a análise 
crítico-científica das recomendações interna-
cionais são de extrema importância», justifica 
Fernando Judas. Mas há mais razões para dis-
cutir as fraturas da extremidade proximal do 
fémur: «A questão estende-se também ao tra-
tamento/estabilização das patologias associa-
das, num quadro complexo de comorbilidades 
que passam pela sarcopenia, pela fragilidade 
óssea, por distrofias musculares, por doenças 
neurológicas e pelas temíveis demências, recla-
mando toda a capacidade técnica e científica 
do ortopedista no âmbito de uma abordagem 
que deve ser multidisciplinar.»

Assume também grande importância, na 
opinião do organizador da Mesa-redonda, «que 
os médicos entendam que o problema tende 
a agravar-se, uma vez que continua a registar-
-se um aumento da esperança média de vida». 
Concomitantemente, «a incidência das fraturas 
osteoporóticas no grande idoso e, num futuro 
próximo, no doente centenário e até no super-
centenário continua também a aumentar». Neste 
contexto, o objetivo da sessão de hoje é debater 
as melhores abordagens a estes doentes no âm-
bito da Ortopedia, como adianta Fernando Judas:  
«O grande idoso só deve ser sujeito a uma única 
cirurgia e este é o objetivo seminal a alcançar, sem-
pre que tal seja possível e independentemente 
da estratégia terapêutica mais recomendada.  
Os riscos de complicações e da própria vida au-
mentam de forma inaceitável com a reinterven-
ção. Além disso, o tratamento da osteoporose e 

das comorbilidades e, acima de tudo, a prevenção 
das quedas assumem um valor crucial.»

Depois de o Prof. Fernando Judas apresen-
tar o enquadramento do tema, seguir-se-á a 
preleção do Dr. João Fonseca,especialista em 
Medicina Interna e Geriatria no CHUC, que vai 
falar sobre a fisiopatologia do envelhecimento. 
A ideia desta intervenção, revela Fernando  
Judas, é «atualizar saberes acerca do pro-
cesso intrínseco do envelhecimento, dos seus 
biomarcadores, das doenças relacionadas e  
dependentes, analisando também a iatrogenia 
medicamentosa, as síndromes geriátricas, a 
epidemiologia das quedas e a síndrome pós-
-queda, entre outras questões». 

O orador seguinte será o Dr. Carlos Evan-
gelista, coordenador do Grupo de Estudo de  Dr. Joaquim Lebre 

«As fraturas do idoso 
que englobam a 
extremidade proximal do 
fémur apresentam uma 
proporção epidémica e um 
impacto preocupante, tanto 
na morbimortalidade dos 
doentes como no ambiente 
sociofamiliar e no consumo 
de recursos humanos  
e económicos»
Prof. Fernando Judas

Dr. Manuel Sousa, Dr. Carlos Evangelista e Prof. Fernando Judas  
– da esq. para a dta. Ausentes na foto: Drs. João Fonseca,  

Nuno Borralho e David Pereira
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O objetivo central da minha comunica-
ção é apresentar a melhor modalidade 

cirúrgica para o tratamento das fraturas 
intracapsulares. Mais importante do que a 
fratura do colo do fémur é o doente idoso que 
sofre essa fratura. Naturalmente que tam-
bém não é de menor importância analisar os 
outcomes clínicos com base nos resultados 
funcionais, bem como as complicações pré 
e pós-operatórias e, dentro destas, o risco 
de reintervenção cirúrgica. 

No âmbito das fraturas intracapsulares, 
há que analisar a superioridade da artro-
plastia da anca versus a osteossíntese, num 
cenário anatómico dominado pela extrema 
fragilidade da estrutura óssea, para asse-
gurar uma aceitável fixação do implante, ou 
melhor, a estabilidade mecânica. Isto não 
quer dizer que uma osteossíntese com pa-
rafusos ou, eventualmente, com uma placa- 
-parafuso deslizante e dinâmica não tenha 
indicação. No âmbito das endopróteses 
articulares, destaco os calços (butées) em 
cimento armado associados às próteses 
unipolares (para minimizar o risco de ins-
tabilidade/luxação), as cúpulas com dupla 

mobilidade segundo o conceito de Bousquet 
e as cúpulas tripolares constritivas, que são 
cada vez mais usadas no nosso Serviço de 
Ortopedia. 

Devido a múltiplos fatores relacionados 
com as comorbilidades do doente, existem 
problemas de estabilidade das artroplastias 
da anca que originam luxações. Assim, há 
que ser criterioso e procurar os melhores 
implantes em termos de estabilidade, para 
minimizar este risco, sem esquecer que o 
doente idoso só deve ser sujeito a uma única 
cirurgia. Este é o objetivo que devemos alcan-
çar, seja qual for a estratégia de tratamento 
mais recomendada. 

Atendendo ao número de fraturas do 
colo do fémur, ao envelhecimento 

crescente da população e à sobrecarga 
nos Serviços de Ortopedia, vejo com  
urgência a necessidade da restruturação 
hospitalar para fazermos frente a esta 
situação. Defendo a criação da subespe-
cialidade de Ortopedia Geriátrica, que 
deve funcionar não em «guetos», mas em 
locais acolhedores, com luz e alegria, para 
que as pessoas se sintam seguras e con-
fortáveis. Do ponto de vista da gestão de 
recursos, não faz sentido continuarmos 
a ter doentes com fraturas do colo do 
fémur espalhados pelas várias unidades 
hospitalares. 

Numa Unidade de Traumatologia Geriá-
trica, como a que temos a funcionar há dez 
anos no nosso hospital, há um reforço de 
recursos humanos e os cuidados de fisio-

terapia são adaptados às necessidades 
dos doentes. Criámos também uma dieta 
geriátrica, que é enriquecida com proteína, 
minerais e vitaminas, melhorando o aporte 
energético, para uma recuperação mais 
rápida. Depois, mas não menos importante, 
é a ligação direta com a assistência social, 
a partir do momento em que o doente é 
avaliado no Serviço de Urgência. 

No nosso caso, a assistente social recebe 
a mesma informação que o cirurgião para 
antecipar todas as necessidades do doente 
durante o período de recuperação, estando 
tudo preparado no momento em que é dada 
a alta hospitalar. Só assim conseguimos 
responder efetivamente às necessidades 
do doente, diminuindo o tempo de inter-
namento e travando o crescente impacto 
socioeconómico das fraturas ósseas no 
idoso. 

Tratamento cirúrgico das fraturas 
intracapsulares

Organização de uma Unidade  
de Traumatologia Geriátrica
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Dr. Rui Dias | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Dr. Carlos Evangelista | Hospital Ortopédico de Sant’Ana, na Parede

Ortopedia Geriátrica da SPOT, que vai explicar 
a organização de uma Unidade de Traumato-
logia Geriátrica (ver resumo ao lado). Depois, 
a abordagem cirúrgica será explorada pelo 
Dr. Rui Dias, ortopedista no CHUC, que se 
vai centrar nas fraturas intracapsulares (ver 
resumo abaixo); e pelos Drs. Nuno Borralho, 
David Pereira e Manuel Sousa, ortopedistas 
no Centro Hospitalar Tondela-Viseu/Hospi-
tal de São Teotónio, que vão apresentar as 
opções de tratamento cirúrgico das fraturas 
extracapsulares. 

As conclusões ficam a cargo do Dr. Joaquim 
Lebre, ortopedista no Centro Hospitalar de Vila 
Nova de Gaia/Espinho, onde funciona, desde 
2015, a Via Verde do Colo do Fémur. «A rapidez 
é determinante no tratamento dos doentes com 
fraturas do colo do fémur, que devem ser abor-
dados multidisciplinarmente desde a chegada 
à urgência. Só assim é possível garantir que se 
faz a intervenção cirúrgica mais adequada às 
especificidades da fratura, nas primeiras 24 
a 48 horas. Com esta Via Verde, temos con-
seguido fazê-lo dentro deste timing na maior 
parte dos doentes, que depois são seguidos na 
enfermaria de ortogeriatria, onde também têm 
acompanhamento da assistência social, para que 
o tratamento, a recuperação e a reintegração 
sejam conseguidos no menor tempo possível», 
resume Joaquim Lebre. 
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  Artroplastia de cadera tras fractura acetabular
Se está produciendo un cambio epidemiológico en las fracturas de cotilo 
siendo cada vez mas frecuentes a edades avanzadas. Su tratamiento 
es la reducción quirúrgica y osteosíntesis, necesitando hasta en la 
mitad de los casos una artroplastia por evolucionar a una coxartrosis 
secundaria. La fractura mas frecuente del anciano es la fractura de 
la columna anterior con hundimiento del techo acetabular y fractura 
de la lámina cuadrilátera con migración central de la cabeza femoral.   
Hemos tratado con artroplastia de cadera cementada sobre anillo de 

Vou apresentar os resultados de um es-
tudo multicêntrico retrospetivo, com 

348 doentes submetidos a reintervenção 
cirúrgica após falha da cirurgia estabiliza-
dora, que foram divididos em cinco grupos. 
Do primeiro fizeram parte 93 doentes com 
falha pós-cirurgia artroscópica de Bankart. 
O declínio médio foi de cinco anos e 84% dos 
doentes ficaram satisfeitos, com 17,2% de 
instabilidade residual. Um terço dos doentes 
manteve ombro doloroso, o que pode rela-
cionar-se com essa instabilidade residual e/ 
/ou osteoartrite visível através de raio-X em 
26,9% dos casos. 46% dos doentes retoma-
ram a prática desportiva.

No segundo grupo, foram incluídos 13 doen-
tes com falha de retensionamento capsular 

Falhas no tratamento da instabilidade 
anterior do ombro
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Dr. Jorge Albareda Albareda | Jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza (España)

Dr. Richard Aswad | Institut Marseillais d’Orthopédie, 
de Traumatologie et de l’Épaule du Sportif, em França

Busch-Schneider 14 pacientes, 10 hombres y 4 mujeres con 79 años de 
edad media y seguimiento mínimo de 12 meses, que presentaban una 
fractura desplazada de cotilo. Se ha producido un fallecimiento en el 
primer año postoperatorio, no habiendo sido necesaria ninguna rein-
tervención, consiguiendo la totalidad de los pacientes la deambulación 
precoz en carga de forma similar a su situación previa a la fractura. 

  Inestabilidad en artroplastia total de cadera
La luxación protésica de cadera es una complicación de origen multifac-
torial en dependencia de las características del paciente, de la técnica 
quirúrgica realizada, sobre todo la orientación de componentes y del 
tipo de implante empleado. La reducción cerrada bajo anestesia general 
es la primera opción terapéutica y resuelve esta complicación en dos 
tercios de los casos, pero en un tercio es necesario realizar tratamiento 
quirúrgico. Las opciones quirúrgicas están en dependencia de la causa de 
la luxación. El tratamiento quirúrgico con desconocimiento de la causa de 
la luxación lleva inexorablemente al fracaso. Las opciones quirúrgicas que 
pueden realizarse son sobre el cotilo protésico siendo la mala orientación 
la causa mas frecuente de la luxación, sobre el vástago cuya causa de la 
luxación es muy rara o bien realizando una cirugía sobre partes blandas. 

NOTA: resumo das comunicações do Dr. Jorge Albareda na mesa-redonda da 
Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT), das 8h30 às 
10h30, na sala C (João Milheiro). Os outros oradores são o Dr. Antonio Coscujuela, 
de Barcelona («Par cerámica-cerámica. Experiencia de 40 años»), e o Dr. Plácido 
Zamora Navas, de Málaga  («Discontinuidad pélvica en artroplastias de cadera»).

associada a uma técnica de preenchimento  
(4 casos), por artroscopia de Bankart isolada  
(3 casos) e por retensão capsular aberta (6 ca-
sos). A taxa de reincidência variou de 0 a 67%, 
de acordo com a técnica utilizada. A amostra 
deste grupo era muito fraca para uma conclusão 
estatisticamente relevante. O grupo três incluiu 
46 doentes com insucesso do pilar coracoide 
reparado com transplante ilíaco autólogo (Eden  
Hybinette). Tendo um declínio médio de três 
anos, 80% destes doentes ficaram satisfeitos, 
86% dos quais com ombro estável. A recupera-
ção desportiva verificou-se em 50% dos casos.

O grupo quatro foi constituído por 55 doen-
tes com falha do pilar coracoide reparado por 
técnica artroscópica de Bankart isolada em  
33 casos e associada a uma técnica de enchimento 
segundo Eugene Wolf em 22 casos. A taxa de rein-
cidência foi de 14,5% e 9%, respetivamente, com 
um seguimento médio de quatro anos. A revisão 
cirúrgica artroscópica de Bankart isolada ou 
associada a um enchimento continua a ser uma  
excelente alternativa ao enxerto ilíaco, apesar da 

Drs. Antonio Coscujuela e Jorge Albareda Albareda – da esq. para a dta.  
Ausente na foto: Dr. Plácido Zamora Navas 

persistência da apreensão em 30% dos casos 
e ombro doloroso em metade dos doentes.

O quinto grupo incluiu 27 doentes com dor 
do pilar coracoide, sem recorrência de insta-
bilidade. O desafio cfoi saber se a dor residual 
estava relacionada com a presença do parafuso 
e a relevância da sua extração. A ablação do 
parafuso pareceu eficaz na redução da dor. 
Mas o risco cirúrgico e neurológico (nervo 
músculo-cutâneo e axilar) durante a extração 
artroscópica ou aberta deve ser considerado, 
devendo optar-se pela técnica mais bem con-
trolada. Esta é uma cirurgia difícil, de resgate e 
com uma finalidade limitada. Não é necessário 
minimizar os riscos, sobretudo o neurológico, 
mas sim questionar as direções corretas e  
conhecer os seus limites. 

NOTA: o Dr. Richard Aswad é orador na mesa-
-redonda da Société Française de Chirurgie Or-
topédique e Traumatologique (SOFCOT), entre as 
8h30 e as 10h30, na sala A (José Mesquita Montes). 
Os outros dois oradores são o Dr. Pierre Métais, 
de Clermont Ferrand, e o Prof. Jean-François Gon-
zalez, de Nice.
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Com uma esperança média de vida em Por-
tugal de 80,8 anos, de acordo com os últi-

mos dados divulgados pelo Instituto Nacional 
de Estatística1, facilmente se compreende que 
especialistas como o Dr. Carlos Evangelista,  
coordenador do Grupo de Estudos de Ortopedia 
Geriátrica (GEOGER) da SPOT e ortopedista no 
Hospital Ortopédico de Sant’Ana, na Parede, 
defendam que «a Geriatria é incontornável no 
presente e no futuro da Ortopedia». É exata-
mente esta a premissa da sessão que decorre 
entre as 9h30 e as 10h30 de hoje, na sala D (Adrião 
Proença). 

Ensinar técnicas que permitem efetuar pesqui-
sas bibliográficas mais efetivas na Internet 

é o objetivo do Fórum da Société Internationale 
de Chirurgie Orthopédique et de Traumatolo-
gie (SICOT), que este ano chega sob a forma 
de workshop limitado a 30 participantes. Das 
9h00 às 10h30 de hoje, na sala B (José Alberto  
Rodrigues), os formandos vão comprovar que 
os motores de busca comuns não têm toda nem 
a melhor literatura médica. 

«Achei que fazia todo o sentido trazer este 
workshop ao nosso Congresso, pois está conce-
bido para ser simples e muito útil para os ortope-
distas, principalmente os mais jovens», explica o  

«No futuro, as patologias osteoarticulares 
serão mais incapacitantes do que quaisquer 
outras. A sarcopenia, a osteoporose e as  
artroses serão grandes inimigos do ser humano, 
dificultando ou mesmo impedindo a capaci-
dade de locomoção», antevê Carlos Evangelista. 
Por isso, o principal objetivo desta sessão do 
GEOGER é «mostrar a importância de oferecer 
ao doente idoso um tratamento o mais multi-
disciplinar possível, bem como a necessidade 
de criação da subespecialidade de Ortopedia 
Geriátrica, segundo a qual o indivíduo deve ser 
tratado como um todo». 

Prof. Jacinto Monteiro, chairman desta sessão 
e diretor do Serviço de Ortopedia do Centro 
Hospitalar Lisboa Norte/Hospital de Santa Ma-
ria. O responsável acredita que, neste momento 
formativo, será possível desmistificar algumas 
ideias erradamente instaladas acerca da pesquisa 
bibliográfica e munir os formandos de conheci-
mento e ferramentas para serem mais efetivos 
nessa tarefa. 

Para pesquisar artigos científicos, os motores 
de busca mais conhecidos, como o Google ou o 
PubMed, «por não serem os mais adequados 
à Ortopedia ou por não serem corretamente 
utilizados, podem levar à perda de tempo e a 
um trabalho pouco rigoroso», defende Jacinto 
Monteiro. Por isso, no workshop, «serão referi-
dos os motores de busca mais direcionados para 
a Ortopedia e as suas potencialidades, como a 
definição de parâmetros de pesquisa, por exem-
plo, por melhor técnica, melhores resultados ou 
outcomes», conclui o chairman do Fórum SICOT. 

Os formadores do workshop serão a Prof.ª 
Helena Donato, diretora do Serviço de Docu-

Depois da introdução do Dr. Carlos Evange-
lista, a sessão prossegue com as intervenções 
da Dr.ª Teresa Rocha, ortopedista no Hospital 
Ortopédico de Sant’Ana, sobre o tema «Sarco-
penia e osteoporose (inimigos do ortopedista)»; 
do Dr. Rui Dias, ortopedista no Centro Hospi-
talar e Universitário de Coimbra, sobre o tema 
«O impacto da fratura da anca no idoso»; do  
Dr. João Sarafana («As fraturas do colo do fémur 
e a escolha do material») e do Dr. Gonçalo Viana 
(«O papel dos implantes cimentados»), ambos 
ortopedistas também no Hospital Ortopédico 
de Sant’Ana.

Em jeito de comentário a todos os temas em 
análise na sessão do GEOGER, o seu coordenador 
deixa a seguinte reflexão: «É fundamental pensar 
no conceito “one shot surgery”, pois o sénior, pela 
sua fragilidade, não pode ser submetido a várias 
anestesias nem a longos períodos anestésicos. 
Pretendemos contribuir para a formação dos 
cirurgiões e para a criação de equipas coesas e 
especializadas na abordagem destes doentes. Só 
assim conseguimos oferecer qualidade de vida, 
independentemente da idade, e garantimos a rá-
pida recuperação e a reintegração da população 
sénior na sociedade após os tratamentos.» 

1. Instituto Nacional de Estatística (INE). Tábuas de Mortali-
dade em Portugal 2015-2017. Disponível online em www.ine.pt.

mentação do Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra («How to do an effective literature 
search? The use of Push and Pull strategies»), o 
Prof. Fatih Kucukdurmaz, da Marmara University, 
na Turquia («PubMed search techniques») e o Dr. 
Mohamed Sukeik, do The Royal London Hospital, 
no Reino Unido («Cochrane search techniques»). 

Drs. Gonçalo Viana, Carlos Evangelista, Teresa Rocha e João Sarafana. Ausente na foto: Dr. Rui Dias

Geriatria é incontornável à Ortopedia

Como pesquisar literatura em Ortopedia?

«No workshop, serão 
referidos os motores de 
busca mais direcionados 
para a Ortopedia e as  
suas potencialidades»
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O aumento da prática desportiva, que 
tem benefícios inegáveis, também 
apresenta um «reverso da medalha»: 
o crescimento de lesões em número e 
gravidade. Tratando-se de problemas que 
ainda passam muito despercebidos aos 
médicos, mesmo aos ortopedistas, este 
foi o tema escolhido para o Fórum EFORT 
2018, que, das 11h00 às 13h00, na sala A 
(José Mesquita Montes), terá o pé  
e o tornozelo como «anfitriões». 

Lesões desportivas que afetam pé e tornozelo

Desde 1996, o número de praticantes de 
desporto federados em Portugal passou 
de 265 mil para quase 600 mil. Quando 

os números aumentam, as lesões também, com 
a nuance de que hoje não são os atletas fede-
rados que constituem a maior parte dos prati-
cantes. Foi com base nesta nova realidade que 
o Dr. António Andrade e os membros da direção 
da Secção para o Estudo do Pé e Tornozelo da 
SPOT delinearam o programa do Fórum EFORT 
(European Federation of National Associations 
of Orthopaedics and Traumatology). 

Sobre o facto de ter particularizado as lesões 
desportivas ao nível do tornozelo e pé, o chairman 
do Fórum EFORT justifica: «O tornozelo e o pé 
constituem um segmento do esqueleto frequen-
temente envolvido nas lesões dos praticantes de 
desporto. Assim, pretendemos analisar o estado 
da arte de algumas lesões habituais e de outras 
que passam mais despercebidas.» Tocando numa 
das questões mais discutidas dentro de uma 
das modalidades mais praticadas – a corrida –,  
o Dr. Manuel Resende Sousa, ortopedista no Hos-
pital Beatriz Ângelo, em Loures, falará sobre a 
biomecânica desportiva aplicada à controvér-

sia entre a teoria barefoot (correr descalço) por 
oposição à que defende o calçado. Dentro desta 
última, o orador também vai prestar esclareci-
mentos sobre o calçado mais adequado à corrida.  

Haverá ainda três palestras sobre «quadros 
difíceis de identificar e, como tal, não recebem o 
tratamento correto, podendo resultar em incapaci-
dade», afirma o Dr. António Andrade, referindo-se 
às fraturas subdiagnosticadas, que vão ser alvo 
de análise pelo Dr. Daniel Mendes, ortopedista no 
Hospital Beatriz Ângelo; as fraturas osteocondrais, 
a abordar pelo Dr. Nuno Brito, ortopedista no Trofa 
Saúde Hospital – Gaia; e a lesão turf toe, sobre a 
qual vai falar do Dr. Nuno Côrte-Real, ortopedista 
no Hospital de Cascais Dr. José de Almeida. 

«Turf toe é uma lesão tendinosa e capsular no 
dedo grande do pé, que não é do conhecimento 
de todos os ortopedistas. Trata-se de uma lesão 
provocada pela rutura do curto flexor e da placa 
plantar da metotarsofalange, que aparece com 
frequência nos praticantes de desportos de con-

tacto, principalmente no futebol americano. Se não 
for tratada, esta lesão é altamente incapacitante 
e pode significar o fim da carreira do atleta», alerta 
Nuno Côrte-Real. E acrescenta: «Como a maioria 
dos médicos não está desperta para a existência de 
turf toe, quando o atleta recorre ao especialista do 
pé, já está numa fase crónica, em que o tratamento 
é mais difícil. Por isso, é necessária maior familia-
rização com esta lesão que é mais frequente do 
que se pensa. Por exemplo, uma equipa da National 
Football League regista pelo menos um caso por 
ano. Na fase aguda, esta lesão pode tratar-se con-
servadoramente, com imobilização, mas, na fase 
crónica, é necessária a cirurgia com reparação da 
placa plantar e dos tendões.»

Do painel de oradores do Fórum EFORT fazem 
ainda parte dois convidados estrangeiros, que 
vão falar sobre «situações frequentes, nas quais 
se verificaram avanços significativos recente-
mente», antecipa António Andrade (ver resumos 
abaixo e na página ao lado). 

Dr. Nuno Côrte-Real, Dr. Daniel Mendes, Prof. Markus Walther, Dr. Nuno Brito, Dr. Manuel Resende Sousa e Dr. António Andrade.  
Ausente na foto: Dr. António Cartucho

The treatment of osteochondral lesions at 
the ankle is still controversial, especially 

when microfracture (MFX) is likely to fail. MFX 
comes to its limits in significant bony defects 
and cartilage lesions bigger than 1,5 cm². The 
two major competing treatment concepts for 
those defects are osteochondral transplan-
tation and scaffold-based systems in com-
bination with bone grafting. Osteochondral 
transplantation has proven reliable results 
over the last 15 years, however there are 
some disadvantages including the need of a 

malleolar osteotomy, donor side morbidity 
and the fact that shape and thickness of the 
cartilage harvested often does not fit well to 
the defect. Scaffold based systems like AMIC 
or MACI combine the treatment of the bony 
defect with a bone graft with local cartilage 
cell growth enhancing concepts. 

The results of autologous chondrocyte 
implantation have never demonstrated 
superior clinical results compared to other 
(much cheaper) techniques, where cartilage 
cell growth in the joint is supported. Recent 

research focuses on biological enhancement of 
cartilage regeneration by platelet rich plasma 
(PRP), stem cells or growth factors. Whereas 
PRP is meanwhile widely available in clinical 
practice, most of the other biological con-
cepts are still not available for clinical use. 
Literature provides strong evidence that we 
can significantly improve pain and function 
with the treatment options available, how-
ever, a situation like prior injury is often not 
unachievable. 

Osteochondral lesions of the talus
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Prof. Markus Walther | Medical Director at Orthopaedic Clinic Munich-Harlaching, Germany (FIFA Medical Centre) 
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Inversion ankle sprains represent one of 
the most common traumatic injuries in the 

sportive active population. Although most re-
spond well to conservative treatment, a con-
siderable percentage hide important lesions.  
In fact, lateral ankle ligament injuries occur in 
more than 80% of all ankle sprains and up to 
one third evolve to chronic ankle instability 
(CAI). Whenever the conservative treatment 
fails, CAI patients should be considered to liga-
ment repair/reconstruction surgery. The sur-
gery main goal is to restore the normal ankle 
anatomy and function.  

The ligament repair, especially the Brostrom 
procedure associated with Gould augmenta-

tion assumed particularly relevance in the past 
decade, becoming the gold-standard procedure 
to deal with CAI. Considering that more than 
90% of CAI patients have intra-articular lesions 
found in anterior ankle arthroscopy it is logical 
to associate both procedures. For this reason, 
we replicate the classic open Brostrom-Gould 
procedure combining anterior and lateral hind-
foot endoscopy. With this strategy, we warrant 
the good biomechanical results of a well-studied 
procedure while being less invasive and able to 
treat intra-articular pathology.

However, the repair procedures presuppose 
the existence of viable remnant tissue suit-
able for repair and a favorable environment to 
biological healing.  Since the repair procedures 
showed worst results in overweight patients, 
the reconstruction procedures, where the na-
tive ligaments are replaced instead of being 
repaired, are preferable. In 2013, a consensus 

in CAI considered the non-anatomical proce-
dures don’t achieve the reconstruction surgery 
goals and therefore should be avoided. This 
is why anatomical reconstructions have been 
developed and tend to impose in restoration 
of the articular physiology. 

Gradually arthroscopic techniques of 
anatomic reconstruction have developed 
and confirmed their reliability in terms of  
reconstruction quality and safety. Therefore, 
arthroscopy become an indispensable tool in 
the treatment of CAI: in terms of diagnosis, it 
allows a precise lesion assessment guiding the 
choice of the most appropriate stabilization 
technique, on the therapeutic level it offers 
the possibility to treat the associated lesions 
and perform ligament repairs or anatomical 
reconstructions. In this lecture, I will present 
the first results about our repair and recon-
struction techniques. 

Ankle instability 
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Dr. Stéphane Guillo | Orthopaedic surgeon at Clinique du Sport, Bordeaux, France
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A celebrar um ano desde a sua constituição, a 
27 de outubro de 2017, o Grupo de Estudo de 

Infeção (GEI) organiza hoje a sua primeira ses-
são no Congresso da SPOT, das 17h30 às 19h30, 
na sala E (Jorge Brito). «O principal objetivo da 

nossa sessão é sensibilizar os ortopedistas para 
a necessidade de existirem centros de referência 
e profissionais diferenciados no tratamento da 
infeção osteoarticular, das osteomielites e da 
patologia infeciosa dos implantes ortopédicos», 
esclarece o Dr. António Garruço, coordenador 
do GEI e ortopedista no Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra.

A sessão terá início com um painel de discus-
são que abordará os seguintes temas: «Infeção 
em traumatologia», pelo Dr. Sílvio Dias, do Centro 
Hospitalar de Entre o Douro e Vouga/Hospital de 
São Sebastião, em Santa Maria da Feira; «Abor-
dagem diagnóstica e tratamento das infeções 
periprotésicas», a cargo do Dr. Ricardo Sousa, do 
Centro Hospitalar do Porto/Hospital de Santo 
António (CHP/HSA); «Osteomielite crónica em 
Portugal», analisada pelo coordenador do GEI; 
«Tratamento da osteíte crónica», abordado pelo 
Dr. Eric Denes, infeciologista no Centre Hospi-

talier Universitaire de Limoges, em França; e 
«Especificidades da antibioterapia em Orto-
pedia», apresentadas pelo Dr. Miguel Abreu, 
infeciologista no CHP/HSA.

Deste debate resultará uma convocatória 
para que todos os diretores de Serviço de 
Ortopedia ou seus representantes forneçam 
dados sobre estas patologias infeciosas, de 
modo a que «seja possível perceber as necessi-
dades estruturais para a criação de centros de 
referência, tendo em consideração que estes 
doentes, nomeadamente os infetados com 
bactérias multirresistentes, precisam de ser 
acompanhados por equipas multidisciplinares», 
salienta António Garruço.

A sessão terminará com a conferência «Orga-
nização do tratamento da patologia infeciosa 
osteoarticular em Portugal – onde estamos e 
para onde queremos ir?», cujo preletor é o próprio 
coordenador do GEI. 

Combate às infeções osteoarticulares

O Dia da Enfermagem já se realiza há 10 anos 
no âmbito do Congresso Nacional de Ortope-

dia e Traumatologia. Este ano, sob o tema geral 
«Artroplastias: a abordagem da Enfermagem», a 
sessão organizada pela Associação dos Enfermei-
ros Portugueses de Ortopedia e Traumatologia 
(AEPOT), a decorrer entre as 8h30 e as 13h00 de 
hoje, na sala D (José de Brito), «além de refletir a 
complementaridade de atuação entre médicos 
e enfermeiros, vai comparar a enfermagem orto-
traumatológica que se pratica em Portugal versus 
outros países europeus», adianta a Enf.ª Marisa 
Vicente, presidente da AEPOT e enfermeira no 
Spine Center – Hospital da Luz Coimbra.

O tema escolhido para a sessão corresponde 
a «uma problemática de extrema importância, 
já que a osteoartrose é uma doença crónica de 
grande impacto socioeconómico», constituindo 
«uma das causas mais frequentes de incapacidade, 
absentismo laboral e reformas antecipadas no 
mundo ocidental», refere Marisa Vicente. Sendo 
a artroplastia o tratamento mais comum da  
osteoartrose, «é missão do enfermeiro realizar 
ensinos, no sentido de minimizar o desconforto e 
promover a adaptação futura, através do desen- 
volvimento de novas capacidades e de apren-
dizagens que permitam uma reintegração mais 
rápida no meio familiar e social após a cirurgia». 

Na sessão, a Enf.ª Paula Violante, do Ser-
viço de Ortopedia A do CHUC, falará sobre 
a efetividade do ensino pré-operatório em 
doentes que vão fazer artroplastia total da 

anca. Em seguida, as Enf.as Dulce Rodrigues 
e Odília Anacleto, do Serviço de Ortopedia 
do Centro Hospitalar do Oeste, vão abordar 
o tema «Em busca de um caminho para melhor 
cuidar da pessoa com artroplastia». A ronda 
de intervenções termina com a palestra do 
Enf.º Fernando Rodrigues, do Serviço de Orto- 
pedia do Centro Hospitalar de São João, que 
fará uma análise da relação custo/utilidade do 
programa Rapid Recovery nos doentes com 
artroplastia total da anca. 

Entre as 11h00 e as 12h15, as atenções vol-
tam-se para o paralelismo entre as realidades 
nacional e europeia da enfermagem ortotrau-
matológica. A Enf.ª Sónia Jacinto, que exerce 

no Ashtead Hospital, perto de Londres, vai 
falar sobre a sua experiência no Reino Unido. 
A seguir, a Enf.ª Cristina Baixinho, docente na 
Escola Superior de Enfermagem de Lisboa,  
refletirá sobre os desafios futuros da enfermagem  
ortotraumatológica na Europa.

A última oradora do Dia da Enfermagem 2018 
será a Enf.ª Andreia Marques, do Serviço de Reu-
matologia do CHUC, que vai apresentar a proposta 
de criação da primeira consulta de enfermagem 
em fraturas de fragilidade. Antes da Assembleia- 
-geral da AEPOT, será entregue o prémio para 
o melhor póster, momento que conta também 
com a intervenção do Prof. Fernando Fonseca, 
presidente da SPOT. 

Enfermeiros Rui Santos (secretário-geral da AEPOT), Marisa Vicente (presidente da AEPOT) e Andréa Marques (secretária da Assembleia-Geral da AEPOT)

Atualização em enfermagem ortotraumatológica
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A formação em Ortopedia e Traumatologia não 
termina no internato médico, devendo ser 

contínua ao longo do percurso profissional dos 
ortopedistas. Consciente dessa necessidade, 
a Comissão de Jovens Especialistas da Socie-
dade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia  

Ciente da importância dos fellowships e do 
envolvimento em trabalhos de investigação, 

durante ou após o internato, até para ajudar na 
escolha da diferenciação, a Comissão de Inter-
nos da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e 
Traumatologia (CISPOT) apostou na partilha 
de experiências a este nível na sua sessão, 
que se realiza logo à tarde, entre as 17h00 e as 
18h30, na sala B (José Alberto Rodrigues). Nesse 
sentido, a Dr.ª Cristina Alves, ortopedista no 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
(CHUC)/Hospital Pediátrico vai falar sobre os 
fellowships que realizarou após a conclusão do 
internato. Já o Prof. Ricardo Rodrigues Pinto, 
ortopedista no Centro Hospitalar do Porto/ 
/Hospital de Santo António, vai partilhar a sua 
experiência de investigação durante o internato.

Apesar de os fellowships e a atividade de  
investigação serem «oportunidades ímpares», 
são também vistos com alguma preocupação 
pelos internos e recém-especialistas. «A maioria 
dos fellowships, que depois nos podem permitir 
enveredar por determinada subespecialização, 
realizam-se além-fronteiras e durante um pe-
ríodo de tempo que pode ir de seis meses até 
vários anos. Essa experiência é muito impor-
tante, mas também nos preocupa o risco de sair 
do país numa fase tão crucial da nossa formação, 
dado que cada vez há mais candidatos e menos 

(JESPOT) organiza hoje, entre as 17h30 e as 
18h30, na sala C (João Milheiro), uma sessão 
centrada na apresentação das oportunidades 
formativas de subespecialização existentes em 
Portugal e na Europa. 

«Consideramos que um dos deveres da JESPOT 
é garantir que todos os ortopedistas, indepen-
dentemente do hospital e da zona do país onde 
trabalham, tenham acesso a oportunidades de 
subespecialização», sublinha o Dr. João Pedro 
Oliveira (ortopedista no Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra), que é coordenador 
da Zona Centro na JESPOT com o Dr. Edgar Rebelo 
(ortopedista no Instituto da Mão de Coimbra). 
 A Zona Norte é coordenada pelo Dr. Ricardo Aido 
(ortopedista no Centro Hospitalar Póvoa de Var-
zim/Vila do Conde), a Zona Sul pelo Dr. Francisco 
Mercier (ortopedista na Clínica Lambert, em Lis-
boa), e as ilhas pelo Dr. Pedro Amaral (ortopedista 
no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta 
Delgada, Açores). Estes cinco recém-especialistas 
vão moderar a Sessão Magna da JESPOT. 

vagas para os Serviços de Ortopedia», explica 
o Dr. Vítor Hugo Pinheiro (coordenador da Zona 
Centro na CISPOT e interno no CHUC), que vai 
moderar esta Sessão Magna em conjunto com 
a Dr.ª Elisabete Ribeiro (coordenadora da Zona 
Norte e interna no Hospital de Braga) e o Dr. Filipe 
Medeiros (coordenador da Zona Sul e interno no 
Hospital de Portimão).

A importância da subespecialização no 
percurso médico em Ortopedia e as ofertas 
formativas existentes, sobretudo na Europa, 
serão dadas a conhecer pelo Dr. António Car-
tucho, membro do board diretivo da European 
Federation of National Associations of Ortho-
paedics and Traumatology (EFORT), e pelo Dr. 
Hélder Pereira, presidente da Ankle and Foot 
Associates da European Society of Sports 
Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy 
(AFAS/ESSKA).

Nesta Sessão Magna será ainda atribuída 
uma bolsa de formação para estágio de subes-
pecialização. «Criámos esta bolsa, que contou 
com o preciso apoio da Trust, para dar resposta 
às necessidades de quem procura continuar a 
sua formação, mas não a consegue suportar  
financeiramente», justifica João Pedro Oliveira. 
Com esta iniciativa, a JESPOT acredita que está 
a contribuir para a «democratização do acesso 
às oportunidades formativas junto dos jovens 
especialistas em Ortopedia». 

Esta sessão, que conta também com a parti-
cipação do Prof. Fernando Fonseca (presidente 
da SPOT) na abertura, inclui ainda uma análise 
sobre as mais recentes alterações do exame 
final da especialidade, que vai ser apresentada 
pelo Prof. André Gomes, presidente do Colégio 
de Ortopedia e Traumatologia da Ordem dos 
Médicos. 

MODERADORES (da esq. para a dta.): Drs. Vítor Hugo Pinheiro, Elisabete Ribeiro e Filipe Medeiros

Democratizar o acesso à subespecialização

Os caminhos da diferenciação
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«Trauma do ombro e do cotovelo. Uma via-
gem aos temas controversos e difíceis» 

é a proposta da recém-criada Sociedade Portu-
guesa do Ombro e do Cotovelo (SPOC), anterior-
mente Secção de Estudo da SPOT. A viagem está 
marcada para amanhã, entre as 11h00 e as 12h30, 
na sala B (José Alberto Rodrigues). «Escolhemos 
abordar as fraturas e a traumatologia destas 
duas articulações, que têm de ser resolvidas 
por qualquer ortopedista na urgência, pois não 

pretendemos que a nossa sessão seja assistida 
apenas pelos colegas que se dedicam às patolo-
gias do ombro e do cotovelo», explica o Dr. Rui 
Claro, presidente da SPOC e ortopedista no 
Centro Hospitalar do Porto/Hospital de Santo 
António. Por outro lado, a organização consi-
derou «essencial abordar questões mais con-
troversas, que exigem guidelines e consensos». 

Para responder à questão «Fraturas da claví-
cula – estaremos a operar mais do que devemos 
e, quando operamos, encavilhamos menos do 
que deveríamos?» foi convidado o Dr. Francisco 
Agostinho, ortopedista no Centro Hospitalar Ton-
dela-Viseu/Hospital de São Teotónio. Sobre este 
assunto, Rui Claro coloca em evidência que, na cla-

vícula, «passou-se a optar mais pela abordagem 
cirúrgica ao invés do tratamento conservador, 
mas persiste a dúvida sobre se será esse o cami-
nho certo». Seguem-se as questões «Luxações 
acrómio-claviculares – negligenciar, estabilizar 
ou reconstruir? Quando e como?», cujas respostas 
serão dadas pelo Dr. Luís Pires, ortopedista no 
Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. 

As três comunicações seguintes versam sobre 
o úmero: o Prof. Jean-François Kempf, do Cen-
tre de Chirurgie Orthopédique et de la Main de 
Illkirch Graffenstaden, em França, vai abordar o 
tópico «Fratura do úmero proximal em 3/4 par-
tes de Neer − que implante utilizar e tips and 
tricks para uma osteossíntese bem-sucedida»;  
o Dr. Manuel Silva, ortopedista no Hospital Cuf 
Porto, falará sobre as vias de abordagem e as 
opções de osteossíntese na fratura da diáfise 
do úmero, e o Dr. Nuno Moura, ortopedista no 
Hospital CUF Descobertas, em Lisboa, dirá como 
abordar as fraturas supra e intercondilianas 
do úmero, que estão entre as mais temidas no  
cotovelo. Por fim, o Dr. Xavier Espiga Tugas,  
ortopedista no Hospital del Mar, em Barcelona, 
explicará como identificar e tratar a instabilidade 
pós-traumática do cotovelo, nomeadamente a 
póstero-medial, a tríade terrível e as fraturas-
-luxações.  

Controvérsias em trauma do ombro e do cotovelo

«Optámos por abordar as complicações 
porque é o que mais nos preocupa e quem 

faz cirurgia da coluna sabe que é importante 
partilharmos experiências para podermos tratar 
os nossos doentes da melhor forma possível», 
esclarece o Dr. Nelson Carvalho, coordenador 
da Secção para o Estudo da Patologia da Coluna 
Vertebral (SEPCV). Assim, a sessão que decorre 
amanhã, das 11h00 às 12h30, na sala A (José Mes-
quita Montes), terá início com a intervenção do 
também ortopedista no Centro Hospitalar de 
Lisboa Central/Hospital Curry Cabral sobre 
infeções, «a complicação mais frequente das 
cirurgias da coluna, ultrapassando, até, os pro-
blemas neurológicos». 

Esta primeira comunicação vai analisar os pro-
tocolos profiláticos mais recentes e que «devem 
ser utilizados», não só porque, mesmo quando são 
adotadas as melhores guidelines, as infeções con-
tinuam a surpreender os médicos, mas também 
porque se trata de uma complicação com forte 
impacto no prognóstico dos doentes. «Nunca 
ficamos descansados com o desfecho destas 
situações, porque a evolução é muito diferente 
consoante o organismo em causa e a extensão 
da infeção», salienta Nelson Carvalho. 

Seguir-se-á uma abordagem às complicações 
neurológicas, que será explanada pelo Dr. Pedro 
Varanda, responsável pela Unidade de Coluna 
do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do 
Hospital de Braga. Este orador vai explicar 
como prevenir e, não se tendo conseguido, 
como atuar perante as complicações neu-
rológicas decorrentes da cirurgia da coluna. 
«Ainda que, hoje em dia, consigamos fazer a 
monitorização neurológica durante a cirurgia, 
é sempre pertinente estarmos atualizados 
sobre a forma de realizar estas intervenções 
com a maior segurança possível», alerta o 
coordenador da SEPCV.

Depois, Nelson Carvalho voltará a tomar a 
palavra, desta vez para abordar as cifoses jun-
cionais. «Quando fazemos a instrumentação da 
coluna também temos, muitas vezes, a queda 
com inclinação para a frente do tronco acima 
e abaixo da instrumentação, o que nos coloca 
questões quanto à técnica cirúrgica e quanto 
ao equilíbrio sagital, como quais os níveis a se-
rem instrumentados, entre outros fatores que 
importa discutir», adianta o ortopedista. 

Por fim, dar-se-á lugar à apresentação do 
caso clínico vencedor do 1.º Meeting de Casos 

Clínicos, que se realizou no dia 27 de janeiro 
deste ano, em Unhais da Serra. Trata-se de um 
trabalho do Dr. João Pedro Jorge, interno de 
Ortopedia no Centro Hospitalar de Lisboa Cen-
tral/Hospital Curry Cabral, que corresponde a 
um caso de desequilíbrio sagital e suas com-
plicações. 

Complicações em cirurgia da coluna

«Não pretendemos que 
a sessão seja assistida 
apenas pelos colegas que 
se dedicam às patologias 
do ombro e do cotovelo. 
Vamos abordar questões 
que exigem guidelines  
e consensos»
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Estado da arte em lesões do tornozelo e do pé

Drs. João Vide, Nuno Côrte-Real e Manuel Santos Carvalho – da esq. para a dta.. Ausentes na foto: Drs. Bruno Pereira e Francisco Guerra Pinto
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Segundo o seu coordenador, Dr. Nuno Côrte-
-Real, a sessão organizada pela Secção para 

o Estudo da Patologia de Tornozelo e Pé (SEPTP), 
que terá lugar amanhã, das 11h00 às 12h30, na 
sala C (João Milheiro), vai apresentar «uma 
revisão do estado da arte do tratamento das 
lesões mais importantes e frequentes» neste 
segmento. Trata-se de situações que «obrigam 
a uma atualização de conhecimentos não só no 
bloco operatório, mas também no serviço de 
urgência». 

A título de exemplo, o também diretor do 
Serviço de Ortopedia do Hospital de Cascais 
Dr. José de Almeida refere a incidência cada vez 
maior das lesões do tornozelo nos praticantes 
de desporto, nomeadamente de atividades mais 
radicais, que «envolvem algum risco de lesões 
traumáticas, sobretudo em jovens, que depois 
terão repercussões no dia-a-dia». Além disso, 
«o envelhecimento global da população também 
cria problemas a este nível». Neste contexto, a 
sessão organizada pela SEPTP vai apresentar os 
avanços que têm ocorrido ao nível das técnicas 
cirúrgicas. 

As respostas para as fraturas do pilão tibial 
serão discutidas pelo Dr. Bruno Pereira, orto-
pedista no Hospital de Braga e coordenador da 

Unidade de Pé e Tornozelo da Clínica do Dragão/ 
/Espregueira-Mendes Sports Centre (FIFA Medi-
cal Centre of Excellence). Segue-se a análise das 
fraturas do astrágalo, cujas opções terapêuticas 
serão apontadas pelo Dr. Manuel Santos Carva-
lho, ortopedista no Centro Hospitalar de Entre 
o Douro e Vouga/Hospital de São Sebastião, em 
Santa Maria da Feira.

Depois, será a vez de o Dr. João Vide, ortope-
dista na Unidade de Pé e Tornozelo do Serviço 

de Ortopedia e Traumatologia do Hospital Bea-
triz Ângelo, em Loures, falar sobre as lesões do 
calcâneo. Por fim, o Dr. Francisco Guerra Pinto, 
ortopedista no Hospital de Cascais Dr. José de 
Almeida, vai abordar as fraturas do Lisfranc. «Os 
palestrantes da nossa sessão são todos jovens 
ortopedistas que se têm dedicado com afinco a 
estes temas e que proporcionarão uma atuali-
zação de conhecimentos adequada», acredita 
Nuno Côrte-Real. 



Este ano, «apesar das dificuldades, a direção 
da SPOT fez um grande esforço para man-

ter o mesmo número de bolsas e prémios, tal 
como os seus valores», informa o Prof. Fernando 
Fonseca. O objetivo foi alcançado e aqui fica a 
lista das distinções que vão ser entregues no 
jantar de hoje. 

Prémio Carlos Lima/Jorge Mineiro 
Valor: € 3 750
Destinatário: melhor ou melhores (em condi-
ções ex-aequo) trabalhos de autores médicos 
portugueses enviados à SPOT com a indicação 
de que concorrem a este prémio.

Menções honrosas: possibilidade de serem 
atribuídas duas, de € 500 cada

Bolsa para Jovens Especialistas 
(apoio TRUST – Gestão Integrada de Saúde) 
Valor: € 2 500 euros (sob a forma de uma bolsa 
de estágio) 
Destinatário: melhor trabalho enviado para 
apreciação da JESPOT

Bolsas para Internos  (apoio Arthrex) 
Valor: € 1 000 (atribuídos a cada uma das quatro 
bolsas previstas)
Finalidade: realização de fellowship num hospi-
tal europeu, com opções em França, Suíça e Itália

Prémios da Revista Portuguesa de  
Ortopedia e Traumatologia (RPOT)
Valores:
Melhor artigo – € 1 000
Melhor nota clínica – € 500
Melhor artigo de Ortopedia Infantil – inscrição 
gratuita no 39.º Congresso Nacional de Orto-
pedia e Traumatologia, em 2019
Destinatários: melhores artigos e notas clínicas 
publicados no volume 25, fascículos I, II, III e IV 
da RPOT, referentes ao ano de 2017

Prémio AO Spine
Valor: frequência de um nos cursos da AO Spine
Destinatário: melhor trabalho de coluna ver-
tebral publicado na versão eletrónica da RPOT 

Prémio Melhor Comunicação Livre
Valor: € 2 500
Destinatário: melhor comunicação livre apresen-
tada neste Congresso. Admite até duas menções 
honrosas, mas sem prémio monetário

Prémio Melhor Póster
Valor: € 1 500
Destinatário: melhor póster físico apresentado 
neste Congresso nas áreas de patologia do mem-
bro inferior, patologia do membro superior, pa-
tologia da coluna, Ortopedia Infantil, tumores 
do aparelho locomotor e Ciência Básica. Admite 
até duas menções honrosas por cada uma destas 
áreas, mas sem prémio monetário. 

Prémio Melhor Trabalho de Trauma- 
tologia  (apoio Zurich) 
Valor: € 1 500 
Destinatário: melhor trabalho (comunicação 
livre ou póster físico) de traumatologia apre-
sentado neste Congresso. 

SPOT mantém bolsas e prémios 

Este ano, a sessão organizada pela Associação 
Portuguesa dos Fisioterapeutas (APFISIO), 

que terá lugar amanhã, das 8h30 às 12h30, na sala 
E (Jorge Brito), centra-se na importância de pro-
mover a qualidade de vida e a funcionalidade dos 
doentes portadores de próteses, nomeadamente 
nos complexos articulares da anca, joelho e ombro. 
«Esta é uma área de intervenção dos fisioterapeu-
tas, com o objetivo de ajudar na recuperação dos 
doentes, nomeadamente ao nível da marcha e da 
funcionalidade dos membros superiores», justifica 
a Dr.ª Sandra Gagulic, docente na Escola Superior 
de Saúde Jean Piaget, em Viseu, e coordenadora 
desta sessão, juntamente com a Dr.ª Margarida 
Rodrigues, fisioterapeuta no Centro Hospitalar 
Tondela-Viseu/Hospital de São Teotónio.

A primeira das quatros sessões que darão 
corpo ao Dia da Fisioterapia vai abordar a qua-
lidade de vida e a funcionalidade dos doentes 
com artroplastias, analisando tópicos como a 
importância da intervenção precoce e dos pro-
tocolos, a avaliação da funcionalidade, o risco 
de quedas, a participação social após colocação 
de prótese e o papel do movimento normal para 
a reaquisição de funções. 

Focada no complexo articular do ombro, a se-
gunda sessão vai discutir temas como a impor-
tância do desenho da prótese para recuperação 
da funcionalidade, as formas de preservação 
da cinemática do ombro após artroplastia, 
o contributo da avaliação radiológica para a  
intervenção da fisioterapia e a gestão das  
lesões de overuse no pré-operatório.

A terceira sessão, dedicada ao complexo 
articular da anca, vai analisar a importância do 
material da prótese e da abordagem cirúrgica 
na reabilitação, como preparar a alta hospitalar 
para prevenir quedas, os parâmetros a conside-
rar na biomecânica da marcha e o contributo da 
reabilitação aquática para a recuperação após 
artroplastia da anca. 

Centrada no complexo articular do joelho, 
a quarta e última sessão do Dia da Fisiotera-
pia tem como temas os fundamentos para a 
decisão cirúrgica fornecidos pela avaliação 
imagiológica, a importância da intervenção 
da fisioterapeutas no período pré-cirúrgico e 
o respetivo impacto sobre a qualidade de vida 
e a funcionalidade, a osteoartrite do joelho no 
desportista de alta competição e as implicações 

do valgismo e do varismo na reabilitação pós- 
-artroplastia do joelho. 

Com este programa científico, Sandra Gagulic 
espera que o Dia da Fisioterapia «proporcione a 
partilha de experiências entre profissionais desta 
área, ressaltando a importância do trabalho de 
equipa e percebendo que os diferentes âmbitos 
de intervenção contribuem para o mesmo objetivo 
comum que é a satisfação dos doentes». 

Fisioterapia nos doentes com artroplastias
DR
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«Raros e desafiantes na sua abordagem». 
É assim que o Dr. Gabriel Matos, coor-

denador da Secção para o Estudo dos Tumores 
do Aparelho Locomotor (STAL), classifica os 
sarcomas ósseos da pélvis. É por isso, e pelas 
suas «particularidades ao nível do diagnóstico, 
da terapêutica e do prognóstico», que estes tu-
mores vão estar no cerne da sessão organizada 
pela STAL amanhã, entre as 11h00 e as 12h30, na 
sala D (Adrião Proença).

«A pélvis é uma localização rara para os sar-
comas ósseos e dos tecidos moles, comparati-
vamente aos ossos longos das extremidades. 
Efetivamente, os sarcomas da pélvis óssea nas 
crianças e nos adultos jovens são raros e, regra 
geral, têm mau prognóstico e elevada taxa de  
recidiva local. Assim sendo, os principais ob-
jetivos do tratamento incluem a prevenção 
da recidiva local e das metástases à distância, 
bem como a manutenção da qualidade de vida 
dos doentes, evitando, sempre que possível, as 
cirurgias de amputação», afirma Gabriel Matos. 

Explicada a pertinência do tema, o coorde-
nador da STAL espera uma sessão participada, 
até porque «não existe uma solução versátil e 
modular para a reconstrução da maior parte dos 
defeitos pós-ressecção decorrentes dos sarco-
mas ósseos da pélvis». No sentido de contribuir 
para a atualização de conhecimentos e para a 

resolução dos problemas mais desafiantes, a 
sessão conta com um painel de oradores cujo 
trabalho nesta área tão específica da Ortopedia 
é reconhecido nacional e internacionalmente.

O Prof. Philippe Rosset, do Centre Hospitalier 
Régional e Universitaire de Tours, em França, 
e membro da Société Française de Chirurgie  
Orthopédique et Traumatologique, vai discorrer 
sobre a abordagem dos tumores ósseos malig-
nos em torno da pélvis; a Dr.ª Vânia Oliveira, do 

Centro Hospitalar do Porto/Hospital de Santo 
António, vai tentar responder à questão «Serão 
os implantes 3D-printing o futuro das recons-
truções pélvicas?»; o Dr. João Freitas, do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), 
vai apresentar um caso clínico de ressecção pé-
lvica com reconstrução; e, por fim, a Dr.ª Inês 
Balacó, do Hospital Pediátrico do CHUC, vai 
apresentar um caso clínico de ressecção pél-
vica sem reconstrução. 

Dr.ª Inês Balacó e Dr. Gabriel Matos. Ausentes na foto: Prof. Philippe Rosset, Dr. João Freitas e Dr.ª Vânia Oliveira 

Desafios na abordagem  
aos tumores ósseos da pélvis

A instabilidade patelar objetiva é definida 
como a associação de pelo menos um 

episódio de luxação patelar documentada e 
pelo menos uma anomalia morfológica corres-
pondente aos fatores de risco principais. Em 
1994, H. Dejour descreveu os fatores de risco 
anatómicos da instabilidade patelar. Os três 
principais fatores morfológicos são a displasia 
da tróclea, a patela alta e a tuberosidade da 

tíbia – distância da garganta da tróclea (TA-GT) 
maior do que 20 mm medida por tomodensio-
metria em extensão do joelho. Uma anomalia 
de forma na patela pode estar associada às 
anomalias mencionadas. 

A báscula patelar, anteriormente descrita 
como o principal fator de risco, é consequên-
cia dos fatores anteriores no intervalo do 
ligamento patelo-femoral médio. Fatores 
secundários estão descritos, mas, por si sós, 
raramente são responsáveis pela instabili-
dade. Nenhum valor-limite pode ser validado, 
mas também não pode ser ignorado, como é 
o caso da antetorsão femoral excessiva, do 
joelho valgo ou do recurvato excessivo. 

A instabilidade patelar objetiva deve ser 
distinguida das síndromes patelares doloro-
sas sem luxação nem anomalia anatómica, 
sendo as análises clínicas e para-clínicas pré- 
-operatórias essenciais para fazer o inventá-
rio das anomalias. Tratando-se de uma doença 
multifatorial, a planificação é determinante 
para definir a melhor estratégia de correção 
de cada fator por uma técnica apropriada. 
O objetivo número um é a estabilização da 
patela. 

Nota: resumo do conteúdo que o Dr. David Dejour 
vai apresentar amanhã na Keynote Lecture, entre as 
12h30 e as 13h00, na sala A (José Mesquita Montes). 

Instabilidade patelar objetiva:  
que tratamento?
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Dr. David Dejour | Presidente da European Society of Sports Traumatology, 
Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA) | Ortopedista na Unidade de Cirurgia 
do Joelho da Lyon Ortho Clinic, em França 
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Numa era em que as soluções tecnológicas 
são a principal forma de simplificação 

de procedimentos complexos e de melhoria 
dos resultados, é importante olharmos para 
o impacto destas soluções numa área tão 
estrutural como a Medicina, especialmente 
na Ortopedia. Este impacto estende-se aos 
procedimentos cirúrgicos, nos quais as novas 
tecnologias estão a revolucionar uma das suas 
fases cruciais: o planeamento pré-operatório.

Quando nos referimos ao que de melhor se 
faz na Ortopedia, falamos de uma responsa-
bilidade enorme sobre a saúde do aparelho 
locomotor. De facto, é uma área que continua 
a transportar um poder genuíno de resposta aos 
problemas dos doentes. De todas as fases de 
uma cirurgia, o planeamento é unanimemente 
considerado uma das mais importantes por-
que, para além de ser uma forma de rever os 
passos da cirurgia, os implantes necessários e 
preparar toda a equipa para o que se vai realizar, 
permite antecipar e prevenir as dificuldades e 

os problemas que poderão ocorrer no decurso 
da intervenção. Desta forma, consegue-se re-
duzir o tempo e os custos de cada cirurgia, com 
ganhos também a nível de eficácia e segurança.

Na cirurgia da coluna, por exemplo, o planea-
mento pré-operatório é mandatório e torna- 
-se particularmente relevante na correção de 
deformidades e do desequilíbrio do balanço 
sagital, permitindo avaliar a situação atual e 
antecipar o resultado da ação cirúrgica. Desta 
forma, pode-se prever, por exemplo, o efeito 
da correção do balanço ou da deformidade, da 
colocação de um implante ou da realização de 
uma osteotomia.

Existe um consenso entre ortopedistas de 
que o futuro da cirurgia vai passar por plane-
amentos cada vez mais rigorosos e que o re-
curso às novas tecnologias e sistemas, como 
o PeekMed®, será cada vez mais exponencial. 
Nos grandes centros de cirurgia, por todo o 
mundo, este tipo de sistemas tem-se tornado 
cada vez mais popular. Com a versatilidade que 

oferecem, a possibilidade de estarem disponí-
veis em diferentes plataformas, móveis e fixas, 
a facilidade de partilha e armazenamento na 
cloud, estes sistemas são atualmente uma 
ferramenta de utilização diária.

Espera-se que a importância do planea-
mento pré-operatório continue de mãos dadas 
com o crescente recurso às novas tecnologias. 
Por um lado, através das soluções biológicas 
de regeneração e reparação tecidular, parti-
cularmente na zona da coluna, bem como a 
regeneração/reparação tendinosa, muscular, 
ligamentar e cartilagínea em outras zonas. 
Por outro lado, os avanços tecnológicos serão 
cruciais para este tipo de soluções, ajudando 
a antecipar e resolver, de forma mais segura 
e eficiente, os desafios que a área reserva. 

Importância das novas tecnologias  
no planeamento pré-operatório

O
PI

N
IÃ

O

Dr. Pedro Varanda | Diretor do Serviço de Ortopedia do Hospital de Braga 

O Serviço de Ortopedia do Centro Hospita-
lar Lisboa Norte/Hospital de Santa Maria 

(CHLN/HSM) realizou, no passado dia 4 de outu-
bro, uma cerimónia de homenagem ao Prof. Jorge 
Mineiro, seu antigo diretor, por altura da data em 
que este faria 100 anos. A sessão, que foi presidida 
pelo Prof. Jacinto Monteiro, contou com a pre-
sença de diversas figuras da Ortopedia nacional, 
membros da família do especialista e alunos da 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 
(FMUL). «Era uma pessoa com uma inteligência 
brilhante, de caráter humanitário, cujo papel foi 

determinante para a autonomização da Ortope-
dia, em particular no HSM. Além disso, a influência 
anglo-saxónica da sua formação refletiu-se na 
vontade de inovar e desenvolver novas técnicas», 
lembrou o atual diretor do Serviço de Ortopedia 
do CHLN/HSM, Jacinto Monteiro, que admitiu ser 
«um orgulhoso discípulo do Prof. Jorge Mineiro, 
cuja cultura de excelência e rigor continua a fazer 
parte do ADN deste Serviço».

O Dr. Manuel Cassiano Neves também tomou a 
palavra para prestar reconhecimento àquele que 
foi o seu «pai na Ortopedia». Para além de ler uma 

carta do Prof. António Rodrigues Gomes, presi-
dente da SPOT no biénio 1999/2000, que não pôde 
estar presente na cerimónia, o antigo diretor do 
Serviço de Ortopedia do Hospital Dona Estefânia 
fez um discurso emocionado sobre a importância 
do Prof. Jorge Mineiro na Ortopedia portuguesa 
e, principalmente, na sua carreira. «O verdadeiro 
grande homem é aquele que faz com que todos 
se sintam grandes e foi isso que ele fez. Era uma 
pessoa muito à frente do seu tempo. Para além 
de cirurgião exímio, tinha a grande capacidade 
de ouvir os mais novos e não exigia mais do que 
aquilo que ele próprio dava», destacou.

A cerimónia contou ainda com as intervenções 
do Prof. Fernando Fonseca, atual presidente da 
SPOT, que sublinhou «o papel do homenageado 
na luta pela autonomização da Ortopedia em 
Portugal»; do Dr. Alarcão e Silva, presidente da 
SPOT no biénio 1991-1992; e de dois dos filhos do 
Prof. Jorge Mineiro. Também ortopedista, o Prof. 
Jorge Alves Mineiro divulgou a criação do Prémio 
Jorge Mineiro para a melhor tese de mestrado 
na área das doenças musculoesqueléticas da 
FMUL. Já a Dr.ª Clara Alves Mineiro enfatizou 
«o forte caráter humanista» do pai, recordando 
episódios em que ele ajudou diversas pessoas 
afetadas pela 2.ª Guerra Mundial, dando-lhes 
emprego. 

INTERVENIENTES NA SESSÃO (da esq. para a dta.): Dr. Manuel Cassiano Neves (ex-diretor do Serviço de Ortopedia do Centro Hospitalar de Lisboa 
Central/Hospital Dona Estefânia), Prof. Jorge Alves Mineiro (filho do homenageado), Prof. Fausto Pinto (diretor da Faculdade de Medicina da Universidade 
de Lisboa), Prof. Jacinto Monteiro (diretor do Serviço de Ortopedia do CHLN/HSM) e Prof. Fernando Fonseca (presidente da SPOT)

Cerimónia do 100.º aniversário do Prof. Jorge Mineiro
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