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Jornal da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia

Após um ano de luta pela aprovação das alterações 
aos estatutos da SPOT, a Direcção conseguiu atingir 

este objectivo no dia 6 de Fevereiro. Os mandatos 
directivos de dois anos e a possibilidade de criar 
sociedades afiliadas são as principais mudanças. 

Prestes a «passar o testemunho», o Dr. José Neves, 
presidente, e o Prof. Fernando Fonseca, secretário-
-geral, fazem um balanço do trabalho realizado e 

desejam as boas-vindas à próxima Direcção.
• pág. 10/11

PUB

q Próximo presidente 
em entrevista
O Dr. Manuel Leão assume a presidência 
da Direcção da SPOT já no próximo 
mês de Março. Como está designada 
há algum tempo, a nova Direcção já tem 
muitas ideias e medidas delineadas. 
Descubra alguns pormenores da forma 
de pensar e agir do novo presidente. 

• pág. 6

q Desafios na área do ombro
O francês Gilles Walch é uma 
referência mundial na área do 
ombro e, em Outubro, participou 
no Congresso da SPOT. Em 
entrevista, afirma que a formação 
nesta área e a comunicação entre 
diferentes especialidades são 
prioridades.

• pág. 12

q Recordar o XXIX Congresso
De 28 a 30 de Outubro passado, 
realizou-se o XXIX Congresso 
Português de Ortopedia e 
Traumatologia. O SPOT inForma 
esteve presente ao longo dos três 
dias e apresenta-lhe registos de 
alguns dos principais temas e 
presenças deste evento. 

• pág. 14 a 18

Direcção 
de 2009 

despede-se, 
desejando 
êxito aos 

sucessores
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Um ano de resultados 
visíveis

Caros Colegas,

Ao terminar o mandato como 
presidente da Sociedade Portu-
guesa de Ortopedia e Trauma-
tologia (SPOT), gostaria de 
deixar uma palavra de apreço 
para aqueles que, de forma em-

penhada e colaborante, se envolveram na vida da 
nossa Sociedade. Também de forma particular, 
deixo um muito obrigado a toda a Direcção da 
SPOT, nomeadamente ao secretário-geral, pois 
foram inexcedíveis em dedicação e em trabalho. 
Não posso deixar em claro o labor diligente e 
profissional do secretariado, pois a ele se deve, 
em boa parte, o facto de termos levado a bom 
porto o nosso trabalho. 

Ao longo do mandato, levaram-se a cabo tare-
fas que prestigiaram a Sociedade, com realce para 
o programa de ensino aos internos e o trabalho 
científico das secções da SPOT. O lançamento do 
Registo Português de Artroplastias (RPA) foi um 
marco e será, no futuro, uma ferramenta de traba-
lho e uma mais-valia para todos. Também o Regis-
to Oncológico Nacional de Tumores do Aparelho 
Locomotor (RONTAL) deu os primeiros passos 
no conhecimento em matéria de tratamento de 
tumores em Portugal.

Aprofundaram-se os laços com as sociedades 
amigas e estivemos presentes nos congressos das 
sociedades espanhola, brasileira e francesa de 
Ortopedia, bem como nas reuniões da European 
Federation of National Associations of Orthopae-
dics and Traumatology e da Associação Argentina 
de Ortopedia e Traumatologia, tendo-se concluí-
do com esta última um protocolo de cooperação. 
Lançaram-se novas pontes com a lusofonia através 
da Sociedade Ortopédica de Língua Portuguesa e 
foram atribuídas as primeiras bolsas para ortope-
distas africanos de expressão portuguesa. 

A revisão dos estatutos foi finalmente levada a 
cabo e as alterações introduzidas irão contribuir 
para uma nova vitalidade da SPOT. A política edi-
torial da Revista Portuguesa de Ortopedia e Traumato-
logia foi reforçada e lançou-se o SPOT inForma, um 
novo modo de fazer chegar a todos notícias da vida 
da Sociedade. 

A contabilidade foi regularizada e estabilizada, 
de modo a permitir encarar o futuro com alguma 

tranquilidade. O Congresso Nacional, realizado 
no Porto, constituiu um assinalável êxito científi-
co e disso nos foi dado eco por colegas nacionais e 
estrangeiros. De facto, é gratificante para nós ter 
tido o maior número de sempre de congressistas e 
participações comerciais. 

É, pois, com a consciência de termos feito o 
nosso melhor, que me despeço de todos vós, di-
zendo, uma vez mais, que foi uma grande satis-
fação e honra ter sido o presidente da Sociedade 
Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia.

Obrigado a todos.

José Neves
Presidente da SPOT

A união na Ortopedia
O presente número do SPOT 
inForma faz um balanço do ano 
de 2009 e apresenta alguns as-
pectos do que será 2010. De 
todo o trabalho desenvolvido, 
deve-se salientar a entrada em 

funcionamento do RPA e do RONTAL, bem como 
a continuação do programa de formação de inter-
nos, acções em que a SPOT se empenhou e que 
darão, num futuro próximo, os seus frutos. 

A propósito da formação, por que razões não se 
começa a pensar na formação continuada e não se 
lança um programa de educação médica contínua 
para todos os ortopedistas?

No ano em que a SPOT celebra seis décadas, 
lembrei-me do livro sobre os primeiros 50 anos 
desta organização. Nele está um texto que me cha-
mou a atenção. Em artigo in memorian, relata-se 
a cooperação frutuosa entre dois grandes vultos 
da Ortopedia, Jorge Mineiro e Carlos Lima, que, 
através do trabalho conjunto, conseguiram elevar 
o nível da Ortopedia. Uniram-se em vez de se di-
vidirem. Que este exemplo frutifique num tempo 
em que é mais fácil dividir do que unir.

Bom ano de 2010 e saudações ortopédicas

Fernando Fonseca
Secretário-geral da SPOT

ORTONOTÍCIAS
5 Foi criada a rede de referenciação em 
Ortopedia 

A participação dos ortopedistas na 
campanha da OMS «Cirurgia Segura Salva 
Vidas»

NOVIDADES SPOT 
6 Entrevista ao próximo presidente da 
Direcção, Dr. Manuel Leão 

7 Resultados do inquérito da Comissão de 
Internos, aplicado em Setembro

ORTOEVENTOS
8 Resumo do 1.º Congresso de Fracturas 
Osteoporóticas e das jornadas «Um Dia 
com o Aparelho Locomotor» 

9 O 1.º Curso de Cartilagem Articular 
decorreu em Novembro 

TEMA DE CAPA
10 O Dr. José Neves e o Prof. Fernando 
Fonseca fazem um balanço do trabalho 
realizado no mandato de 2009 

EM DESTAQUE
12 Gilles Walch fala sobre a relação com 
Portugal e a abordagem actual das doenças 
do ombro

13 O livro O Ombro comentado pelo seu 
co-coordenador, Dr. António Cartucho 

BALANÇO DO XXIX 
CONGRESSO 
14 Ideias-chave das conferências da 
SECOT, SOFCOT e SBOT no Congresso 

15 A sessão da AO Alumni, que abordou 
as fracturas do pilão tibial, recordada pelo 
Prof. Jorge Mineiro 

16 Reflexões sobre a doença de Kienböck, 
cuja descrição assinala 100 anos em 2010

17 A reunião anual da Sociedade 
Portuguesa de Cirurgia da Mão foi 
integrada no Congresso da SPOT 

18 Registo fotográfico de alguns 
momentos marcantes do XXIX Congresso 

AGENDA 
19 As reuniões mais importantes de 2010 
para os ortopedistas portugueses
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A Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), 
sob a coordenação do Dr. Adriano Natário, criou um 
grupo de trabalho, do qual fazem parte ortopedistas 

de todo o País, responsável pela implementação de uma rede 
de referenciação em Ortopedia. O Prof. Jacinto Monteiro, di-
rector do Serviço de Ortopedia do Hospital de Santa Maria, 
faz parte desse grupo e explica qual a sua finalidade. 

«Durante um ano, este grupo desenvolveu um trabalho 
presencial no sentido de referenciar o que é que cada hospital 
tem a nível técnico e logístico para dar resposta às necessida-
des na área da Ortopedia». «O objectivo é agrupar os hospi-
tais em vários níveis, consoante os meios físicos e humanos de 
que dispõem, de modo a que os doentes sejam encaminhados 
para um hospital que os trate sem que haja necessidade de 
transferência», clarifica Jacinto Monteiro. 

Desta forma, os hospitais foram agrupados nos níveis A1, 
A2, B1 e B2, consoante «o número de camas de que dispõem, 
o número de profissionais disponíveis, os atendimentos nas 
urgências, qual a sua afluência, entre outros critérios». A 
ideia é obter um correcto encaminhamento dos doentes, evi-
tando o tempo que se perde nas transferências de um hospital para outro. 

«A partir de agora, os hospitais vão ser responsáveis por tratar os doentes que estão 
referenciados. Não vão poder mandá-los para outro lado sem que haja critérios rigo-
rosos e objectivos que justifiquem essas transferências», alerta Jacinto Monteiro. A 

referenciação é uma mais-valia até a nível económico: «Tendo em conta que 8 a 9% do 
PIB português vai para o Serviço Nacional de Saúde (SNS), há que optimizar o sistema 
em relação à capacidade instalada em termos de recursos humanos e físicos», conclui 
o responsável. Vanessa Pais

Rede de referenciação em Ortopedia foi criada 

Campanha 
«Cirurgia Segura 
Salva Vidas»

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) já aderiu à campanha «Cirurgia Segura Salva 
Vidas», uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde (OMS). «O objec-
tivo é implementar uma série de procedimentos que visam melhorar a segu-

rança do doente cirúrgico e diminuir o risco de erro que é sempre possível de existir 
no bloco operatório», esclarece o Prof. Jacinto Monteiro, que reuniu com um grupo 
de representantes das especialidades cirúrgicas, seleccionado pela DGS, para apurar 
quais os hospitais onde esta norma já está em funcionamento. 

«O programa consiste na aplicação de uma Lista de Verificação de Segurança Ci-
rúrgica, uma checklist, composta por vários itens considerados indispensáveis para que 
uma cirurgia possa ser efectuada. Haverá uma pessoa, que pode ser médico ou enfer-
meiro, encarregada de confirmar ponto por ponto se estão reunidas todas as condições 
para que a cirurgia possa ser iniciada com a máxima segurança», explica o director do 
Serviço de Ortopedia do Hospital de Santa Maria. 

Até as condições que não estão directamente relacionadas com a cirurgia têm de 
ser verificadas. «Por exemplo, há que assegurar se o ar condicionado está a funcionar 
correctamente ou, no caso da minha área – a cirurgia ortopédica – é preciso confirmar 
se o joelho a operar está correctamente referenciado, se a prótese com todos os tama-
nhos está disponível na sala operatória, etc.», salienta Jacinto Monteiro. 

A campanha «Cirurgia Segura Salva Vidas» foi lançada pela OMS em 2007 e já conta 
com a adesão de cerca de 3 400 hospitais de 120 países. Neste momento, mais 21 pa-
íses estão a mobilizar recursos para avançar com o programa. Em Portugal, espera-se 
que a Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica esteja implementada em todos os 
hospitais até ao final deste ano. «Será uma mais-valia inquestionável para os doentes e 
para os profissionais de saúde», resume Jacinto Monteiro. Vanessa Pais

Nos próximos dias 28, 29 e 30 de Abril, a cidade de Maputo, em Mo-
çambique, recebe o 2.º Congresso da Sociedade Ortopédica de Lín-
gua Portuguesa (SOLP). A anca é a articulação em destaque nesta 

reunião científica, com os temas «Anca Infantil», «Anca Degenerativa», «Anca 
Infecciosa» e «Anca Traumática» a assumirem-se como principais. 

O Congresso também dará lugar à realização do Curso de Ponseti e à discus-
são sobre os projectos da SOLP. Após o êxito do 1.º Congresso desta Sociedade, 
que teve lugar no Mindelo, Cabo Verde, entre os dias 29 e 30 de Abril do ano 
passado, espera-se, para esta segunda edição, um maior número de participantes 
provenientes de Portugal, Brasil, Cabo Verde, Angola e Moçambique. 

2.º Congresso da SOLP em Abril
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Quais são os principais projectos que 
tem em mente para a SPOT no seu ano 
de mandato?
Habitualmente, grande parte das energias 
centraliza-se no Congresso anual, que é a 
principal manifestação pública da Socie-
dade. No entanto, a meu ver, o mais rele-
vante não é o Congresso. São muito mais 
importantes as acções da Comissão de 
Directores de Serviço ou da Comissão de 
Internato, pois a formação dos internos e 
a vigilância das idoneidades dos serviços 
é que fazem a especialidade avançar. Mas 
haverá uma constante. Tendo em conta a 
minha maneira de ser (se calhar foi por 
isso que se lembraram de mim), deposito 
muito rigor, tolerância e lealdade no que 
faço. Além disso, defendo o direito à di-
ferença e o princípio de Peter [ter noção 
dos limites de cada pessoa]. 

Como encara o desafio de ser presidente 
da Direcção?
Não fui eu que me candidatei [risos]. 
Fui «convidado» e anuí depois de muito 
insistirem, mas já passei a pior fase. Ago-

a 13 de março, a transferência de poderes na 
direcção da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e 
Traumatologia (SPOT) coloca o dr. manuel leão na 
liderança. aos 65 anos, o especialista em Ortopedia 
Oncológica – natural de Paredes, mas há muitos 
anos «fiel recluso» dos encantos de Coimbra – afinar 
«aprimorar a máquina da SPOT».
Texto de Madalena Barbosa e Rute Barbedo

«Deposito muito 
rigor, tolerância e 
lealdade no que faço»

Dr. Manuel Leão, 
próximo presidente da SPOT

ra, tenho estudado relatórios, reunido 
com alguns serviços e com os internos, 
pelo que creio que estou preparado para 
executar os meus planos. Tento manter 
os pés bem assentes no chão. Além dis-
so, tenho o excelente apoio dos outros 
membros da Direcção, com quem, du-
rante os últimos dois anos, reuni mais de 
15 vezes, e do secretariado da SPOT.

Qual é a sua opinião sobre o trabalho le-
vado a cabo pelas direcções anteriores?
Há alguns marcos importantes. No ano 
2000, o Prof. Rodrigues Fonseca fez 
o «saneamento» da SPOT e criou um 
novo secretariado. Depois, o Dr. Mes-
quita Montes impulsionou a qualidade 
da Sociedade, ao ter criado a Comissão 
Socioprofissional, a Comissão dos Direc-
tores de Serviço e ao ter incentivado o Dr. 
Cassiano Neves e o Prof. Jorge Mineiro 
a desenvolverem programas de forma-
ção, a Comissão de Internos e o Exame 
Europeu de Ortopedia. Mais tarde, o Dr. 
Jorge Seabra dinamizou algumas propos-
tas que ainda estavam em papel e fez o 
saneamento económico da SPOT, já que 

a situação financeira andava 
«sem rei nem roque». Além 
disso, criou a revista Osteófito, 
que foi o primeiro veículo de 
opinião e comunicação com o 
exterior. E eu espero afinar a 
máquina da SPOT e melhorar 
tudo o que for possível. 

Que estratégias já delineou? 
Uma das medidas estruturais é 
pôr em prática, de forma clara 

e sem delongas, os no-
vos estatutos. Também 
pretendo dar continui-
dade ao Osteófito. Pen-
so que há espaço para 
as três revistas: uma 
puramente científica 
(a RPOT), uma de no-
tícias (SPOT inForma) e 
outra de opinião (Oste-
ófito). Também quere-
mos que a Crónica da 
SPOT seja actualizada 
de dez em dez anos. 
Neste momento, o Dr. 
Paulo Felicíssimo está 
a coordenar a actualização do segundo 
volume, que contemplará conteúdos de 
2000 a 2010. 

Haverá novidades em relação à formação 
dos internos?
Já disse ao Prof. Jorge Mineiro que da-
rei todo o apoio à formação dos inter-
nos, quer ao nível das deslocações para 
formação quer em termos de bolsas ou 
estágios. Tenho programada uma reunião 
com os internos para saber o que eles 
querem fazer no meu mandato e para 
coordenarmos programas. 

Que importância terá o Congresso da 
Sociedade Ortopédica de Língua Portu-
guesa (SOLP) no cômputo das activida-
des da SPOT?
É uma reunião da responsabilidade do 
Grupo dos PALOP, no qual destaco o Dr. 
Jorge Seabra, que foi o grande entusiasta 
da SOLP. Dá muito trabalho e despesa, 

mas a «portugalidade» é isso mesmo. 
Depois da reunião em Cabo Verde, o 
próximo encontro será em Maputo, Mo-
çambique, de 28 a 30 de Abril. 

Como comenta a criação do Registo Por-
tuguês de Artroplastias (RPA) e do Re-
gisto Oncológico Nacional de Tumores 
do Aparelho Locomotor (RONTAL)?
O RPA foi uma excelente ideia. Em rela-
ção ao RONTAL, estive na sua génese e 
houve uma falha técnica – no formulário 
não tinham sido colocados os números de 
catálogo dos tecidos moles associados aos 
tumores ósseos –, mas já foi ultrapassada. 
Ainda assim, o RPA tem pela frente uma 
batalha muito grande: por razões econo-
micistas, muitos hospitais privados têm 
imposto as próteses mais baratas. Se o cus-
to é o primeiro critério de escolha, põe- 
-se em risco a qualidade do acto médico e 
nem todos os profissionais vão «ter cora-
gem» de registar estas artroplastias. 

A «MáqUINA» 
DIRECTIVA EM 2010

Presidente – Dr. Manuel Leão;
Presidente-eleito - Dr. Roxo Neves; 
Secretário-geral – Dr. António Laranjo;
Tesoureira - Dr.ª Inês Balacó;
Vogais - Drs. Telmo Pato, Joaquim 
Ribeiro e Paulo Felicíssimo;
Presidente-cessante – Dr. José Neves.

BI DE MANUEL LEãO
• Nasceu a 15 de Fevereiro de 1945;
• Licenciou-se em 1970 pela Faculdade de Me-
dicina da Universidade de Coimbra;
• Concluiu a especialidade em 1977;
. Criou e foi o primeiro coordenador da Secção 
de Tumores Ósseos e Tecidos Moles, em Maio 
de 1992;
• Abandonou o serviço público aos 54 anos;
• Pratica vela há dez anos;
• Venceu o Campeonato Nacional de Cruzeiro 
em 2006 e 2007 e foi vice-campeão em 2008;
• Nunca fez uma viagem «em solitário», «por-
que o mar é perigoso»;
• Tem quatro filhos e cinco netos.
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SPOT E COLéGIO DE ORTOPEDIA 
OUVEM OS INTERNOS 
De acordo com Francisco Guerra Pinto, a SPOT e o Colégio 
de Ortopedia da Ordem dos Médicos demonstraram grande 
receptividade e interesse nas opiniões dos internos. «Já foram 
discutidas diversas opções, nomeadamente «a redução da duração 
do Estágio de Cirurgia Geral para seis meses (possivelmente, com 
um período numa unidade de politraumatologia), a possibilidade 
de realizar estágios em Fisiatria ou Reumatologia e a possibilidade 
de alargar o PNAICO (ou o seu conceito) a diversos temas 
clínicos.» O presidente da SPOT, Dr. José Neves, reconhece que 
«tem de haver uma ligação estreita entre a Sociedade e a Ordem, 
para que haja uma maior pressão junto da tutela e, assim, o 
internato de Ortopedia melhore efectivamente».

Internos sugerem rotatividade 
pelas subespecialidades
a revisão do esquema de estágios 
opcionais e a rotatividade pelas diversas 
subespecialidades são alguns dos desejos 
dos internos de Ortopedia expressos no 
último inquérito de satisfação.
Texto de Ana João Fernandes

Mais de 100 internos respon-
deram, de modo anónimo, 
ao segundo inquérito de sa-

tisfação do Internato Complementar de 
Ortopedia, realizado pela Comissão de 
Internos, em Setembro de 2009, via In-
ternet. Os seus resultados, conhecidos e 
discutidos no XXIX Congresso Nacional 
de Ortopedia e Traumatologia, mostra-
ram que há aspectos a melhorar. 

«A maioria dos internos considera 
que deveria haver uma rotatividade pe-
las diversas subespecialidades durante o 
internato e que o esquema previsto de 
estágios facultativos deveria ser revisto», 
afirma o Dr. Francisco Guerra Pinto, 

membro da Comissão de Internos. «O 
Programa Nacional de Apoio ao Interna-
to Complementar de Ortopedia (PNAI-
CO) foi também referido. A maioria 
considera-o de grande interesse e bene-
fício, mas gostaria que as sessões fossem 
mais direccionadas para as diversas fases 
do internato.»

Na perspectiva deste interno do 
Hospital Curry Cabral, «as principais 
prioridades do internato passam pela 
revisão da grelha de avaliação, por uma 
reformulação da duração e do conteúdo 
dos estágios e pela tentativa da unifor-
mização do ensino pelas diversas subes-
pecialidades».

«O maior envolvimento da SPOT na 
formação contínua dos internos» é outro 
aspecto referido pelo membro da Co-
missão. Não obstante, Francisco Guerra 
Pinto sublinha «o contributo dado pela 
Sociedade na estadia dos internos duran-
te as sessões do PNAICO», bem como o 
seu «papel de defesa em situações pontu-
ais em que foi posta em causa a qualidade 
do internato». 

Contudo, os resultados do último 
inquérito revelaram que, «globalmente, 
os internos estão satisfeitos com o In-
ternato Complementar de Ortopedia». 
«A grande maioria dos hospitais procura 
manter um esquema de avaliação anual 
e, em termos de casuística cirúrgica, há a 
percepção de que os números e a varia-
bilidade são satisfatórios», diz Francisco 
Guerra Pinto. 
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Reunião multidisciplinar sobre três articulações

E explica: «Havendo entendimento e 
multidisciplinaridade, pode-se melhorar 
a abordagem aos nossos doentes.»

O encontro focou-se nas três grandes 
articulações – ombro, anca e joelho –, 
abordando o diagnóstico e terapêutica 
médica das principais patologias articu-
lares e extra-articulares, as complicações 
cirúrgicas, entre outros aspectos. Além 
disso, debateram-se casos clínicos. 

Sobre as sessões que se debruçaram 
sobre a anca, o Dr. José Roxo Neves, 
que também integrou a comissão cien-
tífica, destaca algumas das ideias-chave: 
«a importância do diagnóstico precoce 
e do registo das complicações da artro-

Ombro, anca e joelho: 
estas foram as articulações 
abordadas, por três 
especialidades, nas 
jornadas «Um dia com o 
aparelho locomotor», nos 
dias 29 e 30 de Janeiro. 
Texto de Ana João Fernandes

A organização das jornadas «Um 
dia com o aparelho locomo-
tor» foi partilhada pela SPOT e 

pelas sociedades portuguesas de Reuma-
tologia (SPR) e de Medicina Física e de 
Reabilitação (SPMFR). A multidiscipli-
naridade da abordagem do doente com 
patologia do aparelho musculoesqueléti-
co foi o tema central destas jornadas. 

Decorridas nos dias 29 e 30 de Janei-
ro, no espaço de conferências do Estádio 
Alvalade XXI, em Lisboa, a reunião pre-
tendeu «perceber e discutir as perspec-
tivas das três especialidades que lidam 
com o aparelho locomotor», refere o 
mentor da iniciativa, Dr. Carlos Amaral. 

plastia». Também foram abordadas «as 
indicações para a prótese da anca, as 
alternativas às terapêuticas e patologias 
como o conflito femuroacetabular, que 
pode levar à artrose», refere. 

Em relação às sessões dedicadas ao 
joelho, o Prof. João Gamelas afirma que 
«saíram algumas ideias importantes, no-
meadamente a visão holística do doente, 
em que a sintomatologia articular local 
pode ser a manifestação de uma patolo-
gia sistémica». «Houve uma troca de co-
nhecimentos profícua: a Ortopedia deu 
uma perspectiva mais cirúrgica; a Reu-
matologia, pelo contrário, focou-se mais 
no ponto de vista médico e a Fisiatria na 

perspectiva da recuperação funcional do 
doente.»

Carlos Amaral considera que foi pos-
sível chegar a um consenso importante: 
«Se se actuar mais precocemente, em 
articulação com a Reumatologia, a Me-
dicina Física e a Clínica Geral, provavel-
mente, é possível evitar a colocação de 
uma prótese.» 

João Gamelas nota que, «na organiza-
ção das estruturas hospitalares, as dife-
rentes especialidades nem sempre estão 
“de mãos dadas” na abordagem dos do-
entes musculoesqueléticos», mas tem-se 
caminhado nesse sentido. Pelo menos, 
«tem havido uma aproximação muito 
grande entre as sociedades científicas das 
diferentes áreas», como referiu, na ses-
são de abertura das jornadas, o Dr. Jorge 
Laíns, actual presidente da Década do 
Osso e da Articulação e da SPMFR. 

A reunião «Um dia com o aparelho 
locomotor» foi um sinal dessa aproxima-
ção, contando com cerca de 200 partici-
pantes. Por isso, Carlos Amaral faz um 
balanço «positivo», de tal modo que a 
organização já está «a pensar incluir ses-
sões sobre a coluna reumática nas jorna-
das do próximo ano». 

FRACTURAS EM NúMEROS 
9 523 fRACTURAS da extremidade proximal do fémur ocorreram em 2006
52 MILhõES DE EUROS foi o custo directo em cuidados hospitalares
85% dos doentes não recuperam a sua capacidade funcional prévia
40% ficam com incapacidade grave
30% é a mortalidade estimada no ano seguinte à fractura osteoporótica 

Fonte: Direcção-Geral da Saúde

Fracturas 
osteoporóticas 
em congresso
Porque as fracturas osteoporóticas implicam 
múltiplos desafios, as especialidades que as 
abordam reuniram-se, a 27 e 28 do passado 
mês de Novembro, em Lisboa, naquele que 
foi o primeiro congresso dedicado ao tema. 
Texto de Ana João Fernandes

O 1.º Congresso Português 
de Fracturas Osteoporóticas 
reuniu «ortopedistas, reu-

matologistas, fisiatras, internistas, clíni-
cos gerais, fisioterapeutas, enfermeiros, 
assistentes sociais, gestores hospitalares 
e o poder político», salienta o Dr. Pau-
lo Felicíssimo, presidente do encontro e 
director da Unidade de Ortopedia B do 
Hospital Fernando Fonseca. «O diálogo 
multidisciplinar é indispensável para se 
conseguir atingir metas de qualidade e 
eficiência», acrescenta. 

Um dos aspectos que o Congresso 
evidenciou foi que, «em primeiro lu-
gar, se deve reconhecer a existência da 
osteoporose», referiu o Prof. Jacinto 
Monteiro, director do Serviço de Or-
topedia do Hospital de 
Santa Maria, na sessão 
de abertura. «O trata-
mento da osteoporose, 
em qualquer idade, para 
prevenir fracturas, é 
obrigatório», comple-
tou o Prof. Jaime Bran-

co, director do Serviço de Reumatolo-
gia do Hospital Egas Moniz.

No entanto, quando a prevenção já 
não é possível e «o aparecimento de uma 
fractura osteoporótica é sinal de que vão 
surgir mais, o ortopedista deve estar  
bem consciente da necessidade da pre-
venção como medida fundamental para 
diminuir o risco de fractura», salientou 
Jacinto Monteiro.  

Além do ponto de vista ortopédico, 
foi também discutido o desafio da or-
ganização hospitalar. A propósito, Paulo 
Felicíssimo destacou a necessidade de 
«criar alguns trajectos facilitadores que 
permitam poupar dias no internamento 

dos doentes, sem pôr em causa a qualida-
de do tratamento». O especialista defen-
deu o conceito anglo-saxónico de clinical 
pathways, principalmente para «a osteos-
síntese das fracturas da extremidade pro-
ximal do fémur e as artroplastias da anca 
e do joelho, patologias que consomem 
aos serviços de Ortopedia um maior nú-
mero de dias de internamento».

Paulo Felicíssimo faz um balanço 
positivo do congresso em termos cien-
tíficos, de participação e de discussão: 
«Creio que será um alicerce importante 
para uma abordagem mais abrangente 
dos doentes com fracturas osteoporó-
ticas.» 

A presença do Dr. Paulo Felicíssimo e dos Profs. Jacinto Monteiro e Jaime Branco 
na mesma mesa provou a união entre ortopedistas e reumatologistas

Na SESSão DE 
abERtuRa: Dr. Rui 
André, presidente da 
Sociedade Portuguesa 
de Reumatologia; 
Dr. Roxo Neves, em 
representação da 
Sociedade Portuguesa 
de Ortopedia e 
Traumatologia; 
Dr. Jorge Laíns, 
presidente da 
Sociedade Portuguesa 
de Medicina Física e 
de Reabilitação
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As características da cartilagem, 
a cultura celular, a imagiologia, 
a farmacoterapia, os factores 

de crescimento, a mosaicoplastia, os en-
xertos osteocartilagíneos preservados e 
o transplante da cultura autóloga de con-
drócitos em meio sólido foram alguns 
temas da formação organizada pelo Gru-
po de Estudo da Cartilagem, Prevenção 
e Tratamento da Artrose.

«O nível científico foi elevado, mercê 
da diferenciação da Comissão Científica 
e das intervenções», resumiu o Dr. João 
Salgueiro, chefe de serviço de Ortopedia 
do Hospital de São Francisco Xavier e 
coordenador do Curso. Na área da carti-
lagem articular, «o cirurgião ortopédico 
deve interferir na prevenção e no trata-
mento adequado», considera o cirurgião 
ortopédico. Assim, «ele deverá assumir-
se como protagonista na problemática da 
cartilagem, não podendo ser o elo final, 
resumindo-se quase sempre à substitui-
ção da articulação por prótese».

Contudo, o coordenador ressalvou que 
«a cirurgia protésica é muito importante 

Formação em cartilagem articular
O 1.º curso Teórico-Prático de cartilagem articular, que decorreu a 21 de 
Novembro, no Teatro Aberto, em Lisboa, excedeu as expectativas em termos de 
participantes. Os 147 formandos puderam ampliar conhecimentos nesta área.
Texto de Rute Barbedo

na manutenção da independência locomo-
tora, devendo apenas ser criteriosamente 
proposta». Passando ou não pela artroplas-
tia, a solução deve advir do conhecimento 
de diferentes agentes, o que justificou o 
carácter multidisciplinar do Curso. 

A artrose é um dos principais proble-
mas nesta área e constitui «um autêntico 
flagelo em termos de morbilidade». Por 
isso, também se procuram novas solu-
ções de tratamento. «A atribuição recen-
te de um Prémio Nobel à investigação 
da terapêutica com transdução celular 
é evidência do despontar da terapêutica 
genética», notou João Salgueiro. 

O especialista salientou possibilidades 
como a cultura de células e a engenharia 
de tecidos, que permitem a substituição 
da zona lesada por um tecido idêntico ao 
nativo, após o transplante da cultura au-
tóloga de condrócitos. 

PReVenIR A ARtROse 
Abordando a vertente da farmacotera-
pia, a Prof.ª Alexandrina Mendes, da Fa-
culdade de Farmácia da Universidade de 

NA «FRONTEIRA DA IMORTALIDADE» 

A Dr.ª Carmo Ornelas, virologista do Instituto Português de Oncologia (IPO) 
de Lisboa, falou sobre o tema «Da cultura de células à lâmpada do Aladino», 
em conjunto com o Dr. Luís Banha, também do IPO. A especialista frisou 
que «a descoberta das células estaminais induzidas por Shinya Yamanaka 
coloca a ciência na fronteira da imortalidade, tal como a reprogramação do 
ciclo celular (destacando-se a descoberta do gene Nanog)». 

A virologista salienta que «as células estaminais da pele humana são 
um dos futuros da Medicina regenerativa». Ainda que a ciência não seja 
capaz de fazer «órgãos à medida», o conceito de «células à medida» pode 
resolver diversas patologias. Luís Banha exemplificou: «Os condrócitos 
podem resolver lesões da cartilagem, enquanto as células estaminais 
do cordão umbilical são utilizadas para problemas hematológicos e os 
mioblastos são usados em lesões do músculo cardíaco, após enfartes do 
miocárdio.»

Na sua apresentação – «Do Bico de Bunsen às Salas Brancas» –, ficou 
patente que o futuro pode passar pelas células estaminais induzidas. «Com 
elas, ultrapassámos os problemas éticos e religiosos apresentados pelas 
células estaminais embrionárias humanas», acrescentou Luís Banha.

Coimbra, alertou para a vasta panóplia 
de alternativas disponíveis, salientan-
do que «o maior desafio actual consis-
te na detecção precoce da artrose, que 
aumenta a probabilidade de eficácia da 
terapêutica». O problema é que, «mui-
tas vezes, quando há sinais e sintomas, a 
lesão já está numa fase avançada e a tera-
pêutica tem poucas probabilidades de ser 
eficaz», alertou a especialista. 

O desenvolvimento e identificação 
de novos biomarcadores pode permitir 
a detecção precoce. Ainda assim, «em 
relação à artrose, prevalece a noção da 
inevitabilidade, o que leva as pessoas a 
irem ao médico apenas quando a dor se 
torna insuportável», afirma Alexandrina 
Mendes. Perante este cenário, «muitas 
vezes, a única solução é a cirurgia». 

O Prof. Fernando Judas, chefe de 
serviço de Ortopedia dos Hospitais da 
Universidade de Coimbra, que falou so-
bre os «Enxertos Osteocartilagíneos Pre-

servados», juntamente com o seu colega 
Dr. Armando Pires, do mesmo Hospital, 
distinguiu as várias técnicas de tratamento 
dos defeitos osteocondrais. Nos defeitos 
de pequenas dimensões, as modalidades 
cirúrgicas actuais, que incluem as técni-
cas de estimulação do osso subcondral, as 
mosaicoplastias e a transplantação de con-
drócitos conseguem alcançar «os melho-
res resultados», referiu Fernando Judas.

«Mas se o defeito condral ou osteo-
condral tiver grandes dimensões, esses 
métodos apresentam limitações», aler-
tou. Aqui, uma das melhores opções na 
cirurgia articular conservadora passa pela 
aplicação de aloenxertos osteocartilagíne-
os criopreservados, que deram provas de 
«um elevado nível de segurança microbio-
lógica e de um desempenho clínico con-
seguido». Em todo o caso, «ganha-se um 
período de tempo precioso em relação 
a uma eventual artroplastia do joelho», 
complementa o Dr. Armando Pires. 

Alguns elementos das comissões Organizadora e Científica do 1.º Curso de Cartilagem
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Direcção volta a ter mandatos 
de dois anos a partir de 2013

A possibilidade de constituir sociedades afiliadas e os mandatos 
de dois anos para a direcção foram as principais alterações aos 
estatutos aprovadas na última assembleia-geral da SPOT, a 6 de 

Fevereiro. Prestes a terminar o seu mandato, a actual direcção, na 
voz do dr. José neves, presidente, e do Prof. Fernando Fonseca, 

secretário-geral, faz um balanço do trabalho realizado.  
Texto de Ana João Fernandes

Os resultados que saíram da 
última assembleia-geral da 
Sociedade Portuguesa de 

Ortopedia e Traumatologia (SPOT), 
que decorreu no passado dia 6 de Feve-
reiro, vão de encontro ao que a maioria 
dos sócios defendia há já algum tempo. 
«A aprovação dos novos estatutos, com 
efeito a partir de 2013, aumenta para 
dois anos o mandato das Direcções e 
possibilita a criação de sociedades afi-
liadas da SPOT», dá conta o presidente 
da actual Direcção, Dr. José Neves. 

Tanto o presidente como o secre-
tário-geral, Prof. Fernando Fonseca, 
consideram que estas alterações esta-
tutárias são uma mais-valia. «A criação 
de sociedades afiliadas já estava prevista 
nos estatutos aprovados em 2006, mas 
havia entraves de ordem técnica que a 
impossibilitavam. Agora, creio que es-
tão reunidas todas as condições para 
que as várias secções da SPOT que têm 

essa vontade possam reforçar a sua acti-
vidade e ter maior autonomia», afirma 
Fernando Fonseca. 

Já a passagem dos mandatos das direc-
ções de um para dois anos «vai permitir 
um trabalho mais consolidado e mais 
consistente», acredita 
José Neves. «Os man-
datos de um ano, que 
estão em vigor desde 
2003, tornam difícil 
que o presidente, em-
bora já tenha acento 
na Direcção anterior, 
ponha em prática as 
suas ideias.»

Outra alteração es-
tatutária aprovada na 
última assembleia-ge-
ral tem a ver com uma 
questão «extremamen- 
te polémica», nas pa-
lavras do presidente, 

mas em relação à qual se chegou a um 
«consenso»: «O presidente do Colégio 
de Ortopedia da Ordem dos Médicos 
vai deixar de ser vogal da Direcção da 
SPOT, passando a estar presente nas 
reuniões apenas como convidado. Não 

BOAS-VINDAS 
à NOVA 
DIRECçãO
Agradecendo a 
todos os sócios a 
oportunidade de 
terem estado à 
frente dos destinos 
da SPOT ao longo 
do último ano, José 
Neves e Fernando 
Fonseca desejam 
«os maiores êxitos 
à nova Direcção», 
que toma posse  
a 13 de Março.

FO
TO

S
: J

O
S

é
 G

U
e

r
r

A



11SPOT informa
março ‘10

Última assembleia-geral
Contando com a presença de 

vários sócios, entre eles antigos 
e próximos presidentes, a 

assembleia-geral do passado dia 6 
de Fevereiro aprovou  a revisão dos 

estatutos da SPOT

fazia sentido ter um membro não-elei-
to, pelo que só terá direito de voto se 
lhe for solicitado», adianta José Neves. 

MAnDAtO De 2009  
eM bAlAnçO 
As alterações dos estatutos foram uma 
questão prioritária para a actual Di-
recção da SPOT, que cessa funções em 
Março. Em jeito de balanço, José Neves 
salienta que «apenas 12 meses de traba-
lho pecam sempre por uma insuficiên-
cia de resultados». No entanto, consi-
dera que no seu mandato se obtiveram 
alguns.

«Creio que, a nível nacional, reforçá-
mos o apoio a diversas acções científi-
cas e mantivemos o programa de ensino 
para os internos, que tem funcionado 
muitíssimo bem e organizado progra-
mas temáticos de ensino em diferentes 
pontos do País», diz o presidente. Além 
disso, sublinha a organização do Con-
gresso nacional que «decorreu de for-
ma muito satisfatória». 

O secretário-geral concorda: «Ti-
vemos um conjunto de palestrantes de 
grande prestígio internacional, o que 
demonstra o nível científico e o pres-
tígio da Ortopedia portuguesa.» Con-
siderando que o XXIX Congresso «foi 
muito participado», Fernando Fonseca 
destaca a exigência científica, até a nível 
das comunicações livres: «Colocámos 
algumas balizas para a aceitação de tra-
balhos e, dos 300 que concorreram, só 
100 foram aprovados.»

Outro aspecto que os membros da 
actual Direcção ressalvam como posi-
tivo é a actuação da SPOT além-fron-
teiras: «Apoiámos a realização do 1.º 
Congresso da Sociedade Ortopédica de 
Língua Portuguesa (SOLP), que decor-
reu em Cabo Verde, em Abril de 2009», 
nota José Neves. 

«Por outro lado, assinámos um pro-
tocolo de cooperação com a Associação 
Argentina de Ortopedia e Traumatolo-
gia (AAOT) e reforçámos as ligações 

com a Sociedade Brasileira de Ortope-
dia e Traumatologia (SBOT).» A propó-
sito, Fernando Fonseca adianta que «a 
SPOT congratula-se com o facto de ser 
a Sociedade convidada e homenageada 
no Congresso da SBOT de 2012, que, 
simbolicamente, decorrerá em Salvador 
da Bahia». 

De resto, além de muitos membros 
da SPOT pertencerem a sociedades 
internacionais, em 2009, «também se 
aprofundaram as relações com a Socie-
dade Francesa de Cirurgia Ortopédica 
e Traumatológica (SOFCOT)», nota o 
secretário-geral. Em Janeiro deste ano, 
três ortopedistas portugueses publica-
ram artigos na revista francófona Maîtrise 
Orthopédique e a mesma publicação deu 
lugar a uma entrevista com o presidente 
da SPOT.

APOIO à ORtOPeDIA 
AFRICAnA
Uma das grandes apostas da Direcção 
de 2009 – como já tem acontecido nas 
anteriores – foi o apoio à Ortopedia 

africana de língua portuguesa. «Conce-
demos este ano, pela primeira vez, três 
bolsas para estágios trimestrais a jovens 
angolanos», afirma José Neves. De 
acordo com Fernando Fonseca, «apenas 
se está a aguardar a resolução de deter-
minados procedimentos burocráticos, 
para que os colegas possam iniciar os 
estágios em centros ortopédicos portu-
gueses de referência».

Por outro lado, «a SPOT está a ajudar 
na criação da Sociedade de Ortopedia e 
Traumatologia de Angola (SOTA)», nota 
o presidente. «Demos apoio logístico e 
facultámos modelos estatutários, para 
que sejam adaptados à realidade local. 
Segundo o que nos foi dito, a SOTA vai 
estar constituída no decurso deste ano, 
o que é importante para a afirmação da 
Ortopedia angolana em África e nos pa-
íses de língua portuguesa.»

José Neves aproveita para chamar a 
atenção para a realização do 2.º Con-
gresso da SOLP, que decorrerá em Mo-
çambique, no próximo mês de Abril. 
«É imperioso mantermos uma relação 

«Reforçámos o apoio a diversas 
acções científicas e mantivemos 

o programa de ensino para os 
internos, que tem funcionado 
muitíssimo bem e organizado 

programas temáticos de ensino 
em diferentes pontos do País»

Dr. José Neves

perene com os ortopedistas que falam 
a nossa língua, principalmente pelas 
carências enormes que os colegas afri-
canos têm.»

O presidente e o secretário-geral da 
actual Direcção não duvidam que Por-
tugal pode contribuir para melhorar a 
Ortopedia africana. «Em termos ge-
néricos, a Ortopedia nacional tem um 
excelente nível e não nos envergonha 
perante as mais desenvolvidas socieda-
des ortopédicas da Europa», considera 
o presidente. 

Por sua vez, o secretário-geral nota: 
«Do ponto de vista assistencial e tecno-
lógico, a nossa Ortopedia é boa. Certos 
colegas estrangeiros que nos vêm visitar 
até ficam espantados por verem deter-
minadas tecnologias das quais ainda só 
ouviram falar nos nossos hospitais. Mas 
temos de aumentar a investigação cien-
tífica que ainda deixa muito a desejar e 
tem um longo caminho a percorrer.»

A formação dos ortopedistas mais 
jovens é fundamental. Dando os para-
béns pela «alta capacidade e exigência» 
do Programa Nacional de Apoio ao In-
ternato Complementar em Ortopedia 
(PNAICO), coordenado pelo Prof. Jor-
ge Mineiro, os dois membros da actual 
Direcção sublinham que «a SPOT tem 
de investir na formação para colmatar 
eventuais lacunas». Para isso, «tem de 
haver uma ligação estreita entre a SPOT 
e a Ordem dos Médicos, de modo a que 
seja feita uma pressão coordenada junto 
da tutela que contribua para a melhoria 
do internato», ressalva José Neves. 
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Perfil 
26 ANOS DE FASCíNIO 
PELA ORTOPEDIA
Ainda dava os primeiros «to-
ques» na tabuada quando 
uma certeza surgiu na mente 
do pequeno Gilles Walch: a de 
ser cirurgião. Na altura, tinha 
7 anos e a verdade é que, aos 
31 (em 1983), Walch iniciou a 
prática ortopédica em Lyon, a 
sua cidade natal. Mas a ascen-
são até ao serviço hospitalar 
passou por outras «andan-
ças». «Quando era estudante 
de Medicina, trabalhava du-
rante o Verão para ter a minha 
independência. Cheguei a ser 
maqueiro e enfermeiro num 
serviço de Ortopedia francês», 
contou o especialista.
Hoje, aos 57 anos (nasceu a 15 de 
Setembro de 1952), o seu dia-a- 
-dia divide-se entre os aero-
portos de todo o mundo. Na 
véspera desta entrevista (29 
de Outubro de 2009, no de-
correr do Congresso da SPOT, 
no Porto), Gilles Walch esteve 
nos Estados Unidos e, no dia 
seguinte, partiu para Fran-
ça. «Passo um quarto do ano 
fora do meu país», confessou. 
O ortopedista, que presidiu a 
Sociedade Europeia de Cirur-
gia do Ombro e Cotovelo entre 
2004 e 2006, é hoje membro 
de oito sociedades científicas 
e já assinou mais de 200 traba-
lhos em publicações francesas 
e internacionais. 
Apesar dos 26 anos de profis-
são – os últimos 13 em dedi-
cação exclusiva ao ombro –, 
quando lhe perguntamos se 
ainda sente fascínio pela Orto-
pedia, Gilles Walch responde, 
com segurança e um grande 
sorriso: «Toujours!»

«Acompanhar 
os doentes que 
operamos é a 
única forma 
de progredir»

é um dos vultos da Ortopedia mundial 
e a sua relação com Portugal já vem 
da década de 1980, quando começou 
a receber portugueses no Centre 
Orthopédique Santy, em lyon. O 
especialista do ombro, Gilles Walch, 
esteve presente no XXiX congresso 
nacional de Ortopedia e Traumatologia 
e falou ao SPOT inForma sobre os 
principais desafios nesta área.
Texto de Rute Barbedo

Prof. Gilles Walch
Centre Orthopédique Santy, em Lyon, França

Como começou a sua relação com a Or-
topedia portuguesa?
Formei-me no Serviço de Cirurgia Or-
topédica de Lyon, com o Prof. Henri De-
jour. Todos os anos, recebíamos imensos 
visitantes, em particular portugueses. 
Depois, passei a dedicar-me à cirurgia 
do ombro e fiz novos amigos, como o 
Dr. António Cartucho ou o Prof. Jacinto 
Monteiro. Aliás, tenho vindo várias ve-
zes a Portugal e confesso que é sempre 
um prazer voltar a este país.

Tem experiência nas áreas do ombro, 
joelho e anca. Quais são os principais 
desafios nestes campos?
São, essencialmente, três patologias: a 
ruptura da coifa dos rotadores, as ins-
tabilidades na prática do desporto e a 

artrose. Quanto à cirurgia do ombro, 
a que hoje me dedico exclusivamente, 
penso que acompanhar os doentes que 
operamos é a única forma de progredir. 

Se os obstáculos persistem ao nível do 
tratamento, o que dizer sobre o diagnós-
tico dos problemas do ombro, a articu-
lação a que hoje se dedica?
Quando os reumatologistas estão ao 
corrente da maioria das situações, os 
problemas de diagnóstico quase deixam 
de existir. Em França, estes especialistas 
estão cada vez mais familiarizados com as 
patologias do ombro, permitindo a acção 
do cirurgião antes que seja tarde de mais. 
Portanto, neste momento, devemos apos-
tar no progresso das técnicas cirúrgicas e 
na escolha da melhor abordagem.  

E que caminho conduzirá à melhor 
abordagem?
A formação na área do ombro é uma 
prioridade e tem de passar pelos estu-
dantes de Medicina, médicos generalis-
tas, especialistas de Medicina Despor-
tiva, reumatologistas e radiologistas. 
A segunda fase consiste em aprender 
as técnicas cirúrgicas disponíveis. Para 
isso, é preciso viajar, experimentar e 
observar diferentes alternativas na abor-
dagem cirúrgica. 

Está a lançar um elogio à globalização?
Sim. É a globalização que nos faz avan-
çar mais rapidamente. Antigamente, era 
preciso toda uma vida para ganhar ex-
periência. Hoje, graças à globalização, é 
possível aprender tudo o que um médi-
co de outro país faz na sua prática. As 
viagens catalisam o aperfeiçoamento de 
técnicas e gestos. 

Outro ponto que focou foi a comuni-
cação entre especialistas de diferentes 
áreas. Por onde se deve começar para 
instaurar essa filosofia?
É muito difícil incutir essa filosofia de 
comunicação, porque, muitas vezes, os 
cirurgiões pensam que não precisam de 
ninguém e os reumatologistas julgam-se 
os melhores [risos]! Penso que o papel 
das pessoas que se apaixonaram por um 
determinado domínio da ciência é facili-
tar o reagrupamento entre si, com vista 
ao progresso. 

Como vê a abordagem médica do om-
bro em Portugal?
Está ao nível das melhores. Já assisti a 
reuniões portuguesas com um nível 
científico bastante elevado. Aliás, há 
menos de cinco anos, o Prof. Jacinto 
Monteiro presidiu o Congresso da So-

ciedade Europeia de Cirurgia do Ombro 
e Cotovelo, em Portugal. E nós, france-
ses, partilhamos muita informação com 
os portugueses. 

Que distância separa a Ortopedia portu-
guesa da francesa?
Há uma cultura comum. Somos latinos 
e imprimimos essa qualidade nas nossas 
formas de viver, de raciocinar e de rea-
gir às patologias que se nos apresentam. 
Assim, partilhamos uma certa cumplici-
dade. 
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Como surgiu a ideia de lançar este livro?
O objectivo foi reunir especialistas que 
se dedicam a esta área e expor o conheci-
mento mundial da actualidade adaptado 
à realidade portuguesa. O resultado foi 
um livro útil para qualquer ortopedista, 
interno da especialidade, clínico geral, 
fisiatra, fisioterapeuta, reumatologista e 
todos os profissionais que se interessem 
pelo aparelho locomotor. Aliás, ele é es-
crito por 26 pessoas de várias áreas. 

A data de lançamento foi propositada?
Tivemos a feliz coincidência de ter o 
livro pronto num momento muito im-
portante, que é o Congresso da SPOT. 

«O grande beneficiário  
da obra é o português  
com patologia do ombro»
A 30 de Outubro de 2009, no último Congresso da SPOT, foi 
apresentado o livro O Ombro, coordenado pelo dr. antónio 
cartucho e pelo Prof. João Espregueira-mendes. com edição 
da Lidel, o projecto, que começou em 2007, é um manual para 
todos os especialistas que lidam com esta articulação. 
Texto de Rute Barbedo

Dr. António Cartucho, co-coordenador do livro O Ombro

Parece um lugar-comum, mas é «a festa» 
dos ortopedistas portugueses. Além dis-
so, tive a sorte de receber no Congres-
so o meu mentor, o Prof. Gilles Walch, 
que, em 1992, me acolheu em Lyon e 
me fez interessar pela área do ombro. 
Dar-lhe o livro em mãos, com 
uma dedicatória, foi algo que 
me marcou. 

Para que fins serão usados os 
fundos obtidos com este li-
vro?
Os autores e os coordena-
dores prescindiram dos seus 
direitos e todo o lucro que 

advenha do livro será destinado à Secção 
do Ombro e Cotovelo e à Sociedade Por-
tuguesa de Artroscopia e Traumatologia 
Desportiva, com o intuito de apoiar es-
tágios no estrangeiro ou em Portugal. 
Queria agradecer esse facto e também a 

participação ao jogador 
de rugby Gonçalo Uva 
(que está na capa) e à 
judoca Telma Monteiro 
(na contracapa), que, 
graciosamente, aceita-
ram ceder os seus direi-

tos de imagem. 

O que se pode descobrir 

nesta publicação?
Nos últimos 20 anos, a cirurgia do om-
bro e do cotovelo sofreu uma revolução 
e este livro expõe todos os tips & tricks 
de quem «apanhou este comboio», para 
que os outros possam fazer melhor. Por-
tanto, o grande beneficiário da obra é o 
português com patologia do ombro. 

A que desafios a Ortopedia ainda não con-
seguiu dar resposta na área do ombro?
A grande prioridade é a educação das 
sociedades civil e médica. Por outro 
lado, é preciso haver mais pessoas a 
fazer bem, de forma mais moderna e 
avançada, com vista a melhores resulta-
dos, para que a própria sociedade civil 
comece a perceber que, hoje, a cirurgia 
do ombro é eficaz.  

DOENçAS RARAS EM REGISTO
O Registo Nacional das Doenças Raras foi criado devido à inexistência de informação relevante e organizada 
sobre estas patologias. Em Portugal, estima-se que existam cerca de 800 mil doentes raros, o que representa, 
segundo o Prof. António Vaz Carneiro, coordenador do projecto, «um problema de saúde pública». 

Em relação à APOI, foi criada em 2006 e tem tentado estimular o interesse público e profissional pela 
osteogénese imperfeita, uma das cerca de 8 000 patologias raras identificadas em Portugal. Segundo 
Maria do Céu Barreiros, os motivos de criação da APOI foram «as dificuldades de apoio aos doentes, o 
desconhecimento e a falta de enquadramento legal da doença, a carência de centros de referência de 
diagnóstico e tratamento, a falta de estruturas para uma melhor integração escolar, social e profissional e 
todas as dificuldades das pessoas que vivem diariamente com estas limitações». 

Cassiano neves homenageado pela 
dedicação à osteogénese imperfeita

O Dr. Manuel Cassiano Neves, director do 
Serviço de Ortopedia do Hospital dona Estefânia, 

foi homenageado pela Federação nacional para as 
doenças raras pela sua dedicação a esta área.

A 9 de Fevereiro, na Fundação Ca-
louste Gulbenkian, decorreu a 
apresentação do Conselho Cien-

tífico da Federação Nacional para as Doen-
ças Raras (FEDRA) e do Registo Nacional 
de Doentes Raros. O evento, apadrinhado 
pela Dr.ª Maria Cavaco Silva, também con-
tou com a homenagem aos profissionais 
que se têm dedicado a esta área, como o 
Dr. Manuel Cassiano Neves. 

Os motivos desta homenagem são 
expostos pelo próprio ortopedista: «Fui 
responsável pela iniciação do tratamento 
dos doentes com osteogénese imperfeita 

(OI) com pamidronato, no Hospital de 
Santa Maria. Ao nível cirúrgico, introdu-
zimos as chamadas cirurgias com cavilhas 
telescópicas para tratar as deformidades.» 
Para o especialista, «agora, é preciso saber 
quantos doentes com OI existem e como 

estão a ser tratados, para uma melhor pla-
nificação da forma de actuação». Aliás, 
esta é uma das questões a que pretende 
responder o Registo Nacional de Doentes 
Raros (ler caixa).

Maria do Céu Barreiros, presidente 

da Associação Portuguesa de Osteógene-
se Imperfeita (APOI), que integra a FE-
DRA, afirma que Cassiano Neves «tem 
sido um dos maiores incentivadores da 
APOI, trabalhando em prol dos doentes 
e estando sempre disponível».

A responsável frisa que «o apoio à “di-
ferença” e o estigma causado nas “pessoas 
diferentes” são um problema social gra-
ve». Como «tratar o “raro” é um desafio 
e implica um esforço acima das tarefas 
diárias comuns, esta visão nem sempre 
é compreendida pelos profissionais», la-
menta. É por este motivo que todos os 
que se dedicam às doenças raras, como 
Manuel Cassiano Neves, têm «um valor 
precioso». Rb 

d
r

O momento em que Maria Cavaco Silva chamou 
Cassiano Neves para receber a distinção
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França, Espanha e Brasil 
no XXIX Congresso da SPot
Os representantes das sociedades francesa, espanhola e brasileira de 
Ortopedia participaram no XXiX congresso Português de Ortopedia 
e Traumatologia. navegação assistida por computador na cirurgia 
da anca, artrodeses versus artroplastias do joelho e patologias 
femuropatelares foram os temas que abordaram. 
Texto de Ana João Fernandes

Antonio Murcia Mazón
Director do Serviço de Ortopedia do Hospital Cabueñes de Gijon, espanha

É cada vez maior o número de 
pacientes jovens adultos que, 
por determinadas patologias, 

requerem uma prótese total da anca. 
Contudo, a actividade de um homem 
ou de uma mulher jovem é muito di-
ferente das pessoas mais velhas. Por 
isso, nos pacientes mais jovens, é ne-
cessário que a duração da prótese seja 
maior. Isto faz com que o número de 
fracassos seja muito superior, porque 
se exige mais do implante que tem 
muitos mais anos para se deteriorar. 

É importante apostarmos em es-
tudos de prevalência dos jovens com 
prótese da anca. Mas temos de to-
mar as medidas necessárias para que, 
devido aos pares de fricção, os tipos 
de próteses e a forma de encaixar 

Artroplastia total  
da anca no jovem adulto

Opinião

um implante ao osso permita alcançar 
uma boa função. 

Há várias causas para que cada vez 
mais jovens precisem de uma artroplas-
tia total da anca nos dias de hoje. As con-
sequências das fracturas, as infecções, 
certas doenças do crescimento (como a 
epifisólise) e as consequências de actu-

ações médico-cirúrgicas incorrectas ou 
demasiado tardias são alguns exemplos. 
Embora existam alternativas à artroplas-
tia (como a artrodese), actualmente, es-
tas são muito incapacitantes. Aliás, uma 
vez feita uma artrodese, não se pode vol-
tar a mexer naquela articulação. 

Mas não nos devemos esquecer das 

próteses cimentadas. Há que descobrir o 
cimento, porque, conhecendo-o, não há 
medo. Em Espanha, os médicos da minha 
idade preferem não usar o cimento, mas 
creio que isso acontece porque não apren-
deram a utilizá-lo. Mas trata-se de uma al-
ternativa excelente, a única que está com-
provada com 30 anos de utilização. 

A RELAçãO COM PORTUGAL
O Prof. Antonio Murcia Mazón foi o convidado estrangeiro da Direcção da Sociedade Portuguesa 
de Ortopedia e Traumatologia (SPOT) para apresentar a conferência «Artroplastia total da anca 
no jovem adulto», que decorreu a 28 de Outubro, no Congresso da SPOT. À margem desta sessão, 
o especialista espanhol falou um pouco da sua relação com a SPOT: «É um contacto que já vem de 
há muito tempo, mas acentuou-se desde que um filho meu fez o internato em Coimbra», contou. 
«Desde então, há muitíssima colaboração com os Hospitais da Universidade de Coimbra», refere 
Murcia Mazón, acrescentando que, neste momento, «Portugal e Espanha enfrentam os mesmos 
desafios, por isso, podem dar muito um ao outro».

O Dr. Jean Puget, representan-
te da Sociedade Francesa de 
Cirurgia Ortopédica e Trau-

matológica (SOFCOT), proferiu uma 
conferência sobre a navegação assistida 
por computador na cirurgia da anca, subli-
nhando que esta «não é apenas uma moda, 
mas um interesse real». O especialista 
francês é defensor desta estratégia, por-
que «não se consegue controlar totalmen-
te aquilo que se faz durante a cirurgia» e 
porque «não se dispõe de elementos sufi-
cientes para ter uma ideia do que é a esta-
bilização total da anca após a cirurgia». 

«O cirurgião da anca julga que os seus 
resultados já são bons, por isso, não re-
conhece interesse na navegação assistida 
por computador. Mas é preciso fazer um 
ponto da situação», nota Jean Puget, re-
alçando que «a navegação pode permitir 
controlar, no próprio momento, formas 
de fixação definitivas, promovendo a es-
tabilidade do doente». E acrescenta: «A 
execução acaba por ser completamente 
diferente. Seria interessante poder con-
trolar o pré-operatório e todas as etapas 
(em termos de orientação, duração, posi-
ção dos diferentes componentes, etc.).»

O Dr. José Ramón Altónaga, vice- 
-presidente da Sociedade Espanhola de 
Ortopedia e Traumatologia (SECOT), 
e o Dr. Fernando Pozzi, representante 

da Sociedade Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia (SBOT), também estive-
ram presentes no XXIX Congresso Por-
tuguês de Ortopedia e Traumatologia. 

Abordando o tema «artrodeses versus 

artroplastias do joelho», o especialista 
espanhol crê que o futuro «passa pela 
artroplastia». «Não há dúvida de que, 
dentro de 20 anos, os pacientes se darão 
bem com próteses do tornozelo.» Na sua 

perspectiva, «o design e o material das 
próteses evoluíram muito e o seu poder 
de fixação tem aumentado». 

No que respeita à artrodese, Ramón 
Altónaga destaca que só é possível apli-
car esta técnica «em situações muito 
bem definidas», No entanto, o especia-
lista é a favor da artrodese em pacientes 
jovens, «porque, teoricamente, a pessoa 
terá melhor mobilidade». 

Por sua vez, o representante da SBOT, 
que abordou as patologias femuropatela-
res, é categórico em dizer que a solução 
destas doenças «não é definitiva», mas 
«muito empírica e anatómica». O or-
topedista brasileiro acredita que «nunca 
se chegará à perfeição». «Temos de nos 
adaptar a cada doente», conclui. 

1 - Dr. Jean Puget 
2 - Dr. José Ramón Altónaga 
3 - Dr. Fernando Pozzi

1

2

3
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Prof. Jorge Mineiro
responsável pela educação da aO Trauma em Portugal

Como responsável pela edu-
cação da AO-Trauma em 
Portugal, tenho tentado or-

ganizar diversas actividades que con-
tribuam de algum modo para a troca 
de ideias numa área tão vasta como é o 
trauma musculoesquelético (ME).

Após algumas tentativas frustra-
das de outras reuniões, nos últimos 
anos, decidimos aproveitar o apoio 
da Sociedade Portuguesa de Ortope-
dia e Traumatologia para continuar a 
organizar no Congresso Nacional a 
reunião da AO Alumni, vocacionada 
para o trauma ME. Temos primado 
por temas actuais, como o tratamen-
to das fracturas expostas e das frac-
turas do calcâneo, que suscitaram 
grande interesse na comunidade de 
especialistas e internos presentes na 
reunião anual major da Ortopedia 
nacional. Para nos falarem do que 
existia de novo sobre a matéria, le-
vámos ao Congresso convidados 
estrangeiros de reconhecido mérito 
que souberam e esclarecer a audiên-
cia de forma muito interactiva.

No entanto, este ano, decidimos 
mudar o formato da reunião. Embo-
ra as sessões dos anos anteriores ti-
vessem sido interessantes, pensámos 
que chegou o momento de procurar 
algum consenso em matérias de que 
todos nós, ortopedistas portugueses, 
temos experiência. A maior parte 
das séries de doentes tratados em 
Portugal são «diminutas», quando 
comparadas com outras de centros 

Fracturas do 
pilão tibial 
na reunião 
AO Alumni

Opinião

europeus (alguns deles bem perto de 
nós)!

Tendo por base esta constatação, em 
discussão com o Dr. Pedro Fernandes 
(secretário nacional da AO Alumni), 
escolhemos as fracturas do pilão tibial 
como tema deste ano e decidimos lan-
çar o desafio a sete hospitais com maior 
movimento de trauma a nível nacional, 
na esperança de que alguns deles conse-
guissem responder em tempo útil. Com 
a colaboração do Dr. Nuno Batista, ela-
borámos um protocolo que foi então 
enviado aos vários serviços para que, 
de uma forma retrospectiva, revissem 
os doentes com um recuo mínimo de 
seis meses.

Dos sete hospitais contactados, qua-

tro responderam ao desafio e três foram 
seleccionados (a informação de um dos 
hospitais estava muito incompleta). Con-
seguimos, desta forma, apresentar uma 
análise de 62 casos, o que representa um 
número relevante a nível internacional.

DesAFIOs POR UltRAPAssAR
Mas quais foram os principais proble-
mas encontrados? Bom, para além das 
intercorrências com o recrutamento dos 
diversos centros, o primeiro problema 
foi ao nível da uniformização da classi-
ficação das fracturas. Apesar de termos 
optado pela classificação de Ruedi, pen-
sando que tornaria a uniformização mais 
fácil, a verdade é que, após a análise dos 
resultados, verificámos que muitas vezes 
não estávamos a falar do mesmo tipo de 
fractura, tendo em conta os resultados 
tão díspares na avaliação destas lesões 
graves. 

Por outro lado, embora a escala uti-
lizada para a reavaliação dos doentes 
tenha sido a AFAS, o critério de avalia-
ção clínica dos doentes carece também 
de guidelines mais restritas, de modo a 
chegarmos a dados mais objectivos na 
análise final da casuística. O mesmo pro-
blema colocou-se em relação à definição 
e classificação da lesão das partes moles, 
facto tão importante e que, em muitas 
circunstâncias, pode comprometer o 
planeamento cirúrgico subsequente. No 
que se refere ao método de tratamento, 
não ficou clara a terapêutica realizada 
em dois tempos (fixador externo inicial 
seguido de conversão para osteossíntese 

rígida), nem ficou esclarecido o que cada 
um dos centros definiu como técnicas 
minimamente invasivas. 

Todas estas questões levantadas após a 
análise dos dados colhidos não nos per-
mitiram retirar conclusões tão objectivas 
como inicialmente esperávamos. Mas 
isso não será impeditivo de uma publi-
cação sob os auspícios da AO, que mar-
cará seguramente este primeiro «ensaio» 
multicêntrico no nosso País.

O balanço final foi de uma experiên-
cia muito rica que lançou o mote para 
outros estudos multicêntricos. Com a 
experiência das fracturas do pilão tibial 
em 2009, estamos agora mais motivados 
e temos mais experiência para que, num 
próximo estudo da mesma índole, possa-
mos ter uma base de dados mais comple-
ta e rica. Só uma análise mais detalhada 
permitirá chegar a alguns consensos no 
nosso País e, aí, até poderemos pensar 
em publicar além-fronteiras os nossos 
resultados.

Todo este trabalho não poderia ter 
sido realizado sem o entusiasmo dos 
respectivos directores de Serviço de 
Ortopedia de cada hospital participante 
e sem o trabalho dos colegas dos hospi-
tais de Vila Nova de Gaia, do Tâmega e 
Vale do Sousa, de Santo António e dos 
Hospitais da Universidade de Coimbra. 
A todos eles, mais uma vez, agradeço a 
forma desinteressada como imediata-
mente aderiram a este projecto. Estou 
seguro de que o formato da reunião está 
correcto e será optimizado nos próxi-
mos anos. 

Com a 
experiência 

das fracturas 
do pilão tibial 

em 2009, 
estamos 

agora mais 
motivados e 
temos mais 
experiência
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Dr. César Silva

Dr. Carlos Irisarri

Prof. Christophe 
Mathoulin

Doença de Kienböck 
assinala 100 anos

BALANÇO DO XXIX CONGreSSO

A doença de Kienböck foi um dos temas de destaque do XXIX 
congresso nacional de Ortopedia e Traumatologia, que decorreu 

no passado mês de Outubro. em 2010, conta-se um século sobre a 
descrição desta entidade que ainda suscita muitas interrogações.  

Texto de Rute Barbedo

Este ano, assinala-se o primeiro 
centenário da patologia descri-
ta pelo Prof. Robert Kienböck, 

uma necrose avascular que continua a 
trazer «dores de cabeça» aos ortope-
distas de todo mundo, dado, principal-
mente, o desconhecimento que ainda 
ronda a sua etiologia. Nos dias 14 e 15 
de Maio, em Viena, voltam a surgir mo-
mentos de discussão em torno da doença 
de Kienböck, num evento especialmente 
dedicado a esta entidade: o International 

Meeting of Kienbock’s Disease.
O Dr. Carlos Irisarri, presidente da 

reunião (em conjunto com o Dr. Mar-
tin Chochole, especialista austríaco), 
esteve presente no último Congresso 
da SPOT, em Outubro, onde afirmou 
que, apesar dos avanços cirúrgicos, esta 
patologia continua a ser um enigma. 

«Parece mentira que, um século depois, 
ainda não se conheça esta doença em 
profundidade», admite. 

As duas linhas de pensamento que 
dominam o campo etiológico da doença 
de Kienböck prendem-se com factores 
genéticos e processos inflamatórios 
dos tecidos celulares. Carlos Irisarri, 

responsável pela Unidade de Cirurgia 
da Mão do Centro Médico El Castro, 
em Vigo, conta que, anteriormente, as 
explicações para esta patologia eram 
procuradas em factores mecânicos, mas 
«esta via deve ser abandonada em detri-
mento de causas genéticas». 

Ainda que a doença obrigue a este 
«mergulho no desconhecido», os peri-
tos que se dedicam a ela têm registado 
«inúmeros avanços ao nível cirúrgico e 
nos métodos de diagnóstico por ima-
gem», o que permite uma acção preco-
ce sobre a doença.

O qUe ReseRVA O FUtURO?
Se um século já passou, de quanto tem-
po mais precisará a ciência para chegar 
a respostas consistentes sobre a origem 
desta patologia? «Estamos mais perto 
de descobrir as causas, mas não será 
fácil», responde Carlos Irisarri. «Te-
mos muita informação sobre a doença 
e armas de investigação muito fortes, 
por isso, antes de “dizer adeus” à minha 
carreira profissional, tenho a esperança 
de perceber o que se tem passado exac-
tamente com os doentes que observei 
em tantos anos de clínica.»

O Prof. Christophe Mathoulin, do 
Institut de la Main, em Paris, que tam-
bém participou no Congresso da SPOT, 
explica que uma das principais questões 
que tem confundido os ortopedistas é o 
facto de nem todos os doentes apresen-
tarem queixas de dor. «Acabamos por 
tratar apenas os que sofrem e, quando 
nos perguntamos por que razão certos 
doentes não têm dor, não conseguimos 
responder», lamenta.

Em 100 anos de perguntas sobre a 
doença, a única certeza que Mathoulin 
destaca é que «o aumento de pressão 
sobre o semilunar leva ao deapareci-
mento da sua vascularização», o que faz 
com que haja solução para mais de 75% 
das situações. «O que nos incomoda 
particularmente são os 25% que ainda 
não conseguimos tratar conveniente-
mente», refere. 

PRIORIDADE 
AOS MAIS 
JOVENS
O moderador da mesa-redonda 
sobre a doença de Kienböck, que 
decorreu no XXIX Congresso da 
SPOT, Dr. César Silva, ortopedista 
no Hospital Geral de Santo 
António, deixou o seu testemunho 
sobre esta patologia:  
«Esta é uma doença que, ao fim 
de 100 anos, continua a ter uma 
etiologia não-esclarecida, que 
afecta sobretudo pessoas jovens e 
activas. A detecção e tratamento 
precoces devem ser prioridades 
dos ortopedistas. Pessoalmente, 
valorizo a intervenção ao nível 
do rádio, porque não afecta a 
mobilidade do carpo, o que é 
fundamental. 
Outras técnicas mais recentes têm 
mostrado o seu valor no tratamento 
da doença, nomeadamente os 
enxertos vascularizados. Para um 
debate o mais amplo possível, 
convidámos os Drs. Carlos Irisarri, 
José Carlos Botelheiro, José Manuel 
Teixeira, Pedro Canela e o Prof. 
Christophe Mathoulin. »

• Dr. Max Haerle (Alemanha), nas 

sessões «Lesões da articulação radio-

cubital inferior associadas a fracturas 

distais do rádio», «Desinervação do 

punho» e «Enxerto vascularizado»;

• Dr. andrea atzei (Itália), em «Lesões 

da TFCC – Opções de tratamento» e 

«Enxerto vascularizado»;

• Prof. Christophe Glorion (França) e 

Dr. Jarek Czubak (Polónia), no Fórum 

EFORT;

• Prof. Yves Catonné (França), na con-

ferência «A doença de Blount na criança 

e no adulto»;

• Dr. alexander Vaccaro (EUA), na confe-

rência «Erros médicos na cirurgia da coluna 

e a sua prevenção» e na sessão «Lesões na 

medula espinal – estudos translacionais»;

• Drs. andré Gächter (Suiça), Eckhart 

Mayr (Áustria) e Robert Hube (Ale-

manha), na sessão «Vias Anteriores e 

Antero-Externas na Artroplastia Total 

da Anca»;

• Dr. Josué P. Gabriel (EUA), com as 

apresentações «Opções de tratamento 

de fusão na zona lombar» e «Uma nova 

abordagem para fixação a laminar occi-

pitocervical»;

• Dr. Freddie Fu (EUA), na mesa-redon-

da «Ligamento Cruzado Anterior – Con-

ceitos e Tratamento»;

• Dr. Samuel barouk (França), na 

conferência «Evolução da cirurgia do 

antepé»;

• Dr. Michael Soudry (Israel), na con-

ferência «A abordagem e resultados da 

revisão TKA com TCP III no CCK».

CONVIDADOS ESTRANGEIROS
Além dos convidados estrangeiros mencionados nos textos deste jornal, o XXIX Congresso da SPOT recebeu as seguintes presenças:
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Como surgiu a ideia de integrar a reu-
nião científica anual da SPOCMA no 
Congresso da SPOT?
A SPOCMA tem 140 pessoas inscritas, 
no entanto, é uma Sociedade com alguma 
dificuldade de convivência entre os seus 
sócios. Isto acontece porque os nossos 
associados provêm de outras sociedades, 
como a SPOT ou a Sociedade de Cirurgia 
Plástica, Reconstrutiva e Estética, que se 
interessam pela cirurgia da mão e, como 
tal, filiaram-se na SPOCMA. 

Por outro lado, nem todos são mem-
bros activos. Devido a essa falta de mi-
litância, foi decidido, em assembleia- 
-geral, enquadrarmos o nosso encontro 
anual nas reuniões das sociedades-mães. 
Foi nesse sentido que nos aproximámos 
da SPOT. Tivemos a feliz coincidência 
de um dos temas principais deste Con-
gresso ser a doença de Kienböck. Então, 
conseguimos ter um dia dedicado à mão 
no Congresso da SPOT. 

Em que consistiu esse dia?
O dia 28 de Outubro foi organizado 

«Conseguimos ter 
um dia dedicado à 
mão no Congresso 
da sPOt»
Pela primeira vez, a reunião anual da Sociedade 
Portuguesa de cirurgia da mão (SPOcma) 
foi integrada no congresso da SPOT, tendo 
decorrido a 28 de Outubro passado. O Dr. rui 
cardoso, presidente da SPOcma, considera 
que esta experiência foi positiva.
Texto de Vanessa Pais

Dr. Rui Cardoso
Ex-presidente da Sociedade 
Portuguesa de Cirurgia da Mão

em torno de um dos temas principais 
do Congresso – a doença de Kienböck. 
Em 2010, assinalam-se os 100 anos so-
bre a descoberta desta patologia, mas é 
um tema ainda controverso. Continua-
mos sem conseguir saber a sua etiologia 
de forma clara, o que acaba por levantar 
também algumas dificuldades no trata-
mento. Durante a tarde, houve um painel 
dedicado ao punho, onde se falou sobre a 
construção do ligamento radiocubital in-
ferior por via artroscópica. O colega Max 
Haerle, da Alemanha, falou-nos sobre 
uma questão que não é muito habitual 

na nossa prática diária – a abordagem das 
dores do punho. O dia continuou com 
um novo período de comunicações livres 
e terminámos com a assembleia-geral. 

Conseguiram ter uma maior participa-
ção do que em edições anteriores?
Muitos especialistas que não estão habitu-
almente ligados à área da mão assistiram 
à nossa reunião. Apesar de, normalmente, 
termos uma assistência razoável, desta 
vez, tivemos a vantagem de podermos 
conviver com outras pessoas que não es-
tão ligadas à cirurgia da mão, realçando o 

seu interesse, porque esta é uma área com 
problemas específicos de tratamento e 
diferenciação. Sendo assim, acho que foi 
positiva esta organização da nossa reunião 
integrada no Congresso da SPOT.

Houve comunicações livres na área da 
mão que foram premiadas? 
O prémio da Sociedade Portuguesa de 
Cirurgia da Mão (SPOCMA) 2008 foi 
entregue ao interno que apresentou a 
melhor comunicação livre. Até este ano 
de atribuição (2008), o valor monetário 
deste prémio foi de 1 550 euros, mas, de 
agora em diante, será de 2 000 euros. O 
interno vencedor vai poder também fa-
zer um estágio em cirurgia da mão numa 
instituição à sua escolha. Para receber o 
prémio, é necessário apresentar poste-
riormente os resultados do estágio. Foi o 
que aconteceu no final da sessão da manhã 
do dia 28 de Outubro de 2009. O Dr. Rui 
Claro, interno do Hospital de Santo An-
tónio, ganhou o prémio de 2008 e fez a 
apresentação do estágio que realizou no 
Instituto da Mão, em Barcelona. 

SOBRE A SPOCMA
A Sociedade Portuguesa de Cirurgia da Mão (SPOCMA) é 
uma secção da Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa 
que integra ortopedistas e cirurgiões plásticos. Tem 42 
anos e faz parte das Federações Europeia e Internacional 
da Cirurgia da Mão. Em 2011, Madrid vai receber o 2.º 
Congresso Luso-Espanhol de Cirurgia da Mão, uma co-
organização da SPOCMA com a Sociedade Espanhola de 
Cirurgia da Mão. 
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O Prof. Manuel Sobrinho Simões foi «o convidado de 

honra» da sessão de abertura, que versou sobre o 

tema «Globalização e Medicina». Entre o seu calão 

habitual e muitas graças, falou sobre esta relação 

iniciada no século XV, com os Descobrimentos.

BALANÇO DO XXIX CONGreSSO

Entre convívio, 
animação, 
aplausos, ópera 
e glamour foram 
também atribuídos 
seis prémios e 
três bolsas da 
SPOT. Um sinal de 
reconhecimento 
da investigação em 
Ortopedia.

A simbólica passagem de testemunho 
do Dr. José Neves 
para o Dr. Manuel 
Leão (presidente 
da SPOT a partir do próximo dia 13 de 
Março) constituiu 
um dos momentos 
altos do jantar de 
encerramento.

A entrevista do Dr. Manuel Cassiano Neves à SIC, sobre o rastreio da displasia de desenvolvimento da anca, foi apenas uma das interacções entre a SPOT e os media. Durante os três dias, o Congresso foi citado oito vezes na televisão, 27 vezes na imprensa e 43 vezes nos meios online.

Momentos  
  de destaque
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Fevereiro

25-27 curso aO do Pé e Tornozelo Leiria duarte.lurdes@synthes.
com

Março

18 a 20 3.º congresso nacional da SPPcv/3.º 
Encontro luso-Brasileiro SPPcv/SBc ordem dos Médicos do Porto sppcv_secretariado@

yahoo.com

20 Jornadas do Pé Porto Barcelona Barcelona pamado@ufp.edu.pt

25 a 27 13.º congresso Brasileiro de cirurgia do Joelho Enotel resort & SPa, Porto de 
Galinhas, Brasil eventos@rveventos.net

27

Workshop – rotura Tendão/Nervo (integra 
o Programa nacional de apoio ao internato 
complementar de Ortopedia, ciências Básicas 
– reparação de Tecidos)

ICbaS, Porto spot.ana@mail.telepac.pt

abril

15 a 17 congresso internacional de Osteossíntese 
medular

Hotel Serra Azul Gramado, rS, 
Brasil

www.congressodehaste.
com.br

23 e 24 rEcOa iv Hotel Palace da curia www.recoa.org

23 e 24 congresso da Sociedade Portuguesa de 
cirurgia da mão Lisboa contacto@spocma.org

28 a 30 2.º congresso Sociedade Ortopédica de 
língua Portuguesa (SOlP) Maputo, Moçambique solp.geral@gmail.com

Maio
14 e 15 5.as Jornadas do Ombro e Cotovelo Matosinhos ombro@spot.pt

15 reconstrução do LCA com isquiotibiais: para 
onde vamos auditório do Hospital de Faro acacioramos@gmail.com

27-28 12º curso Básico de Ortopedia infantil Polo 2, universidade de Coimbra congresos@asic.pt

29 iii Encontro de Ortopedia infantil Centro de Congressos do Hotel 
Mélia/Gaia

jneves@chvng.min- 
-saude.pt

Junho

19 Um dia com o Pé tróia pe@spot.pt

22 a 25 Xv Jornadas nacionais de Ortopedia infantil/ i 
curso de Traumatologia Pediátrica Caminha ortopediainfantil@spot.pt

Setembro

18 Um dia com o Pé bragança pe@spot.pt

24 e 25 Joelho 2010 (Secção do Joelho da SPOT, SPaT 
e SPJ) Vila Real spot@spot.pt

30 de Set. a 2 de out. V Congresso do Grupo de estudo de Patologia 
da Extremidade Superior Funchal mao@spot.pt

outubro

27 a 29 XXX congresso nacional de Ortopedia e 
Traumatologia

Centro de Congressos do Hotel 
tivoli Marina de Vilamoura spot@spot.pt

Novembro
20 2.º curso de cartilagem a designar geca@spot.pt

AGeNDA

2010

Data Nome Local Contacto
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