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SPOT

Jornal da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia

q 50 anos de 
Ortopedia no São João 
De 6 a 8 de Maio, o 
Serviço de Ortopedia 
do Hospital de São João 
comemorou as «bodas 
de ouro», juntando ex-
-formandos que, hoje 
em dia, são directores 
de outros serviços de 
Ortopedia do País 

• pág. 17

q Lançamento do RPA 
Quantas próteses se fazem por ano? 
Que materiais são utilizados? Quais 
as técnicas mais comuns? Para 
passar das estimativas aos números 
reais, a SPOT lançou o Registo 
Português de Artroplastias (RPA), 
que está operacional desde 1 de 
Junho, e apela a que se generalize o 
seu uso nos hospitais portugueses

• pág. 6

q Congresso da SOLP 
O 1.º Congresso da 
Sociedade Ortopédica de 
Língua Portuguesa (SOLP) 
realizou-se em Abril, no 
Mindelo, Cabo Verde. Foi a 
oportunidade para eleger 
a primeira Direcção e 
traçar objectivos comuns 
aos países de língua 
portuguesa

• pág. 12

Dr. José Neves em entrevista

Assumiu a presidência da Direcção da SPOT a 28 de Março. Na 

primeira pessoa, José Neves partilha os objectivos do seu mandato. 

O incentivo a uma formação mais adequada dos jovens ortopedistas 

nacionais e dos países de língua oficial portuguesa e a alteração dos 

actuais Estatutos da SPOT são apostas fortes para 2009
• pág. 10/11
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Actualmente, pensamos que na SPOT há lugar 
para três tipos de publicações. Uma de carácter 
científico (Revista Portuguesa de Ortopedia e Trau-

matologia), outra de carácter sociocultural e de reflexão 
(Osteófito) e, por último, um jornal informativo com no-
tícias sobre os eventos e os desafios que marcam a actu-
alidade e a vida associativa da SPOT. O terceiro pilar da 
estrutura editorial da nossa Sociedade é este jornal – o 
SPOT InForma. 

Na Assembleia-Geral da SPOT do dia 29 do passado 
mês de Março, além da tomada de posse da Direcção 
2009, foi discutida uma proposta de alteração dos Estatu-
tos, que não foi aprovada. Entre as principais alterações, 
propôs-se a existência de um Conselho Disciplinar e de 
um Conselho Geral, o que mereceu muitas reticências. 
Consensual foi a alteração da duração do mandato directi-
vo de um para dois anos.

Interpretando o sentir da Assembleia-Geral, esta Direc-
ção reuniu nos dias 16 e 17 de Maio um conjunto de perso-
nalidades da SPOT (antigos presidentes), que debateram, 
na generalidade e sectorialmente, os estatutos de 2006, as 
suas incongruências e as suas virtudes. No final, tendo em 
conta as diversas sensibilidades, procedeu-se à elaboração 
de uma nova proposta de estatutos, que mereceu o con-
senso dos presentes. Esta Direcção vai abrir um espaço de 
discussão que levará à próxima Assembleia. Devo lembrar 
a todos os sócios que os estatutos de 2006 estão em vigor, 
com todas as consequências que daí advêm.

Relativamente à vida associativa da SPOT, o marco mais 
importante destes primeiros meses é o início, neste mês 
de Junho, do Registo Português de Artroplastias (RPA). 
Foi uma aposta que mereceu o consenso de todas as Di-
recções e teve um especial impulso da Direcção anterior, 
nomeadamente do Prof. Jacinto Monteiro. O investimen-
to inicial foi elevado (cerca de € 30.000), mas o retorno 
será ainda mais valioso. Em breve, o RONTAL ficará igual-
mente disponível.

O 1.º Congresso da Sociedade Ortopédica de Língua 
Portuguesa (SOLP) foi outro evento marcante da nossa 
vida associativa. Sociedade-filha da SPOT, a SOLP é uma 

iniciativa louvável do anterior presidente, Dr. Jorge Sea-
bra, que congregou no Mindelo, em Cabo Verde, muitos 
ortopedistas que se querem afirmar no mundo, utilizando 
a língua de Camões e de Pessoa. Neste evento, foi eleita a 
primeira Direcção da SOLP, que será presidida pelo Prof. 
Sérgio Franco (Rio de Janeiro, Brasil), a quem desejamos 
as maiores felicidades e êxito. O próximo Congresso da 
SOLP está previsto para 2010, em Maputo, Moçambique, 
e terá todo o apoio da nossa Sociedade.

A nível internacional, a SPOT esteve representada no 
Congresso da American Academy of Orthopaedic Surge-
ons (AAOS), com o maior número de participantes portu-
gueses de sempre. Foi interessante ver muita gente a falar 
português nos corredores do Congresso, devido à grande 
participação lusa e ao facto de a Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia (SBOT) ter sido escolhida 
como a sociedade convidada. 

Dentro dos contactos bilaterais, houve uma maior apro-
ximação à SBOT, sendo que a SPOT foi proposta para ser a 
sociedade homenageada no Congresso da SBOT de 2012, 
a decorrer em Salvador sob a presidência do Dr. Gerardo 
Motta. Poderá ser uma excelente oportunidade de afirma-
ção da lusofonia, numa cidade que é símbolo da miscige-
nação de culturas.

Está a acabar o 2.º ciclo de formação para os internos 
da responsabilidade da Comissão de Ensino. A Direcção 
já propôs a realização de um novo ciclo, estando a ser 
ultimados os pormenores (programa, locais, custos e 
orçamento).

Finalmente, quero deixar uma chamada de atenção 
aos colegas mais novos para a abertura das candidaturas 
às Bolsas da SPOT.

Um abraço amigo,

Fernando Fonseca
Secretário-geral da SPOT

SPOT
  em forma
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12 1.º Congresso da Sociedade 
Ortopédica de Língua 
Portuguesa (SOLP) reuniu cinco 
países

13 A 28.ª Reunião Anual 
da European Paediatric 
Orthopaedic Society (EPOS) 
realizou-se em Lisboa 

14 Portugal recebe as primeiras 
Jornadas Luso-Brasileiras do 
Joelho 
Artrite reumatóide nas primeiras 
Jornadas de Ortopedia do 
Hospital de São Sebastião 
 
16 Congresso do Pé e Tornozelo 
e Jornadas do Ombro e Cotovelo 
– dois eventos de sucesso
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Este ano, o Dr. Rui Claro, de 32 anos e a frequentar o último ano do inter-
nato, foi o candidato português escolhido para se tornar fellow da Europe-
an Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology 

(EFORT). Assim, de 10 a 17 de Maio, participou no EFORT Spring Travelling Fellow-
ship 2009, uma reunião de partilha de conhecimentos sobre a cirurgia ortopédica 

praticada na Europa e no país anfitrião, a Noruega. 
O Spring Travelling Fellowship passou por três cidades norueguesas: Bergen, Tron-

dheim e Oslo, onde 18 pessoas foram nomeadas fellows desta Federação. Estes en-
contros acontecem duas vezes por ano e o EFORT Autumn Travelling Fellowship já está 
programado. Dividir-se-á entre Bolonha e Verona, em Itália, de 4 a 11 de Outubro, e, 
nessa altura, a EFORT ganhará mais fellows.

Do encontro da Primavera, Rui Claro destacou a «organização fenomenal» do siste-
ma norueguês, a existência de mais de 20 anos do Registo Norueguês de Artroplastias 
e as próteses fabricadas no próprio país. Foram, ainda, abordadas novidades nas artros-
copias da anca, pulso, cotovelo, coifa do rotador, entre outros temas. 

Este interno do Hospital de Santo António, no Porto, acredita que há «muito a 
aprender com os outros» e que esta reunião de «diferentes culturas e escolas ortopé-
dicas», como lhe chama, também pode contribuir para a aproximação de diferentes 
sociedades ortopédicas a nível europeu. 

O incentivo à candidatura a este Fellowship partiu da Sociedade Portuguesa de Orto-
pedia e Traumatologia (SPOT) e dirigiu-se a todos os internos portugueses do quinto 
e sexto anos. Para Rui Claro, o português seleccionado, era «uma oportunidade única 
e irrecusável». Com esta iniciativa, a EFORT pretende «melhorar e unificar a forma-
ção em Ortopedia, a educação médica contínua e a partilha de conhecimentos», como 
se lê na sua página web.

Mais um fellow português da EFoRT 

PUB

um registo para os tumores 
do aparelho locomotor

Está prevista para este mês de Ju-
nho a entrada em funcionamento 
do Registo Oncológico Nacio-

nal de Tumores do Aparelho Locomotor 
(RONTAL). Aprovado pela Comissão 
Nacional de Protecção de Dados em De-
zembro de 2008, este registo estará acessível a partir da página da Sociedade Portu-
guesa de Ortopedia e Traumatologia (SPOT): www.spot.com.

Com o RONTAL, será possível traçar de forma mais exacta a epidemiologia dos tu-
mores do aparelho locomotor em Portugal, o que já «é vulgar em países como os EUA, 
a França ou a Alemanha, tornando-se possível realizar estudos e comparar dados», dá 
conta o Dr. Gabriel Matos, coordenador da Secção de Tumores Ósseos e Tecidos Moles 
da SPOT. Por outro lado, poder-se-á ter uma noção mais fiel da evolução destas do-
enças na sociedade portuguesa e testar a qualidade das próteses tumorais no mercado 
(através do cruzamento de informações e comunicação com o Registo Português de 
Artroplastias).

O projecto faz parte de uma vontade manifestada há 16 anos pelo então responsável 
desta Secção, o Dr. Manuel Leão. De todo o processo de desenvolvimento do projecto, 
Gabriel Matos salienta «o empenho dos colegas que têm participado em reuniões para 
analisar o site e o formulário de recolha dos dados». Este responsável apela, ainda, à 
continuidade das reuniões informais de discussão de casos clínicos nesta área, envol-
vendo «não só ortopedistas, mas também outros especialistas que contribuem para o 
diagnóstico e tratamento desta patologia multidisciplinar».

Sabia que…
Uma equipa da revista francesa maîtrise Orthopedique vem 
a Portugal neste mês de Junho para entrevistar o Dr. José 
Neves, presidente da SPOT? Depois, até ao final do ano, a 
entrevista será publicada num número cujos artigos serão 
todos de ortopedistas portugueses. «Já falei com colegas 
de Lisboa, coimbra e Porto, para escreverem artigos que 
representem o valor da Ortopedia portuguesa. Esta revista 
tem uma divulgação em diversos países de língua francófona 
e está disponível também na internet. Portanto, é uma mais-
valia para a Ortopedia portuguesa e para a SPOT», afirma o 
Dr. José neves. 

no dia 14 de março, realizaram-se as primeiras Jornadas 
do Pé Porto-Barcelona, no Hospital da Boavista? as duas 
cidades são consideradas centros de referência na área 
do pé e o encontro pretendeu fortalecer 
as relações e promover a partilha de 
experiências e conhecimentos. contou 
com a presença de 12 convidados 
espanhóis e reuniu 140 participantes. 
Daqui para a frente, estas Jornadas 
serão realizadas anualmente, 
alternando entre as cidades do Porto 
e Barcelona.

D
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Os novos fellows da EFOrT nomeados no passado mês de maio, na noruega
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Identificar as próteses com melhor 
desempenho, as melhores técnicas 
cirúrgicas e as que se associam a 

mais falhas, melhorar o tratamento dos 
doentes e apoiar a investigação clínica 
e epidemiológica na área das artro-
plastias são algumas das mais-valias do 
RPA. Este Registo, acessível através da 
página online http://www.rpa.spot.pt,
e está operacional desde o passado dia 
1 de Junho. 

O que se faz? De que forma? Quem 
faz? Qual é o número de artroplastias re-
alizadas anualmente no nosso País? Estas 
são algumas das perguntas a que o RPA 
responde com maior exactidão. A partir 
de agora, as administrações hospitalares 
dispõem de mais uma ferramenta de 
gestão, as autoridades de saúde têm mais 
uma base para controlo estatístico e Por-
tugal deixa de recorrer a estimativas e 
estatísticas de outros países, passando a 
lidar com números reais. 

Foram estas as principais vantagens 
partilhadas na reunião de lançamento 
do RPA, a 18 de Abril, no Penha Longa 
Hotel & Golf Resort, em Sintra, na pre-
sença de vários directores de serviço de 
Ortopedia do País. A recolha de dados 
para o RPA começou no dia 1 de Junho 
e, no Congresso da Sociedade Portu-

Passar das estimativas aos números reais, 
com o Registo Português de Artroplastias

O objectivo do registo Português de artroplastias (rPa), que está operacional 
desde o dia 1 de Junho, é aprimorar a prática dos implantes ortopédicos em 

Portugal. Para isso, é necessário passar da teoria à prática, ou seja, organizar 
e generalizar o seu uso nos hospitais portugueses. Esta foi uma das questões 

discutidas na reunião de lançamento do rPa, a 18 de abril, em Sintra. 
Texto de Rute Barbedo

bém os profissionais de saúde devem 
partilhar as dificuldades sentidas com a 
sua utilização. Quanto a questões de or-
ganização, «fundamentais para evitar o 
insucesso», apelou ao registo completo 
dos formulários, sem que restem espa-
ços por preencher.

Ao mesmo tempo, este ortopedista 
considera importante completar a es-
trutura da Comissão Directiva do RPA 
com elementos da Direcção-Geral da 
Saúde, do Infarmed e da Administração 
Central do Sistema de Saúde, estando, 
neste momento, a decorrer conversa-
ções com este fim. «Eles podem ajudar-
-nos na certificação da qualidade dos 
procedimentos, bem como na interpre-
tação dos números. Por outro lado, po-
dem abrir portas e facilitar a integração 
desta ferramenta nos hospitais», susten-
ta Costa Ribeiro. 

Na reunião de lançamento, o direc-
tor dos Serviços de Epidemiologia e 
Estatísticas da Saúde, Prof. José Luís 
Castanheira, apontou outra vantagem 
do RPA no contexto actual de crise 
económica. «Não é previsível uma ex-
pansão de recursos no Serviço Nacional 
de Saúde, por isso, é preciso apostar em 
ferramentas que tragam ganhos em efi-
ciência e qualidade.» Assim, acrescen-
tou que «nem sempre o mais barato é 
o mais económico e o RPA pode ajudar 
a prová-lo, constituindo uma interface 
poderosa com os decisores». 

RPA: OBRIGATóRIO OU VOLUNTáRIO?
recorrer ao registo Português de artroplastias (rPa) deve partir de uma imposição ou deve ser uma escolha livre dos 
profissionais de saúde? Esta foi uma das questões mais vincadas na reunião de lançamento desta ferramenta. José 
costa ribeiro reconheceu que «não é possível cumprir a 100% os objectivos do rPa com um regime voluntário». 
contudo, defendeu que a obrigatoriedade também não é a solução, já que «a primeira tentação seria arranjar uma 
porta de saída». ainda assim, vários directores de serviço presentes nesta reunião apontaram uma alternativa para 
este problema: que o Estado apenas reembolsse os cirurgiões que registem as suas artroplastias. 
O Dr. José roxo neves acredita que, «em conjunto, a SPOT e o colégio de Ortopedia da Ordem dos médicos (a que 
presidia na altura desta reunião) podem criar recomendações técnicas, científicas e deontológicas relativamente 
ao uso do rPa» e acrescentou que este colégio «tem o poder de sugestão à tutela». 
a SPOT também irá «fazer força para que todos os serviços consigam implementar e manter o uso do rPa», ga-
rantiu o presidente da Sociedade, Dr. José neves. Para este representante, trata-se de «uma ferramenta extrema-
mente útil que coloca Portugal à frente de países como a Espanha, a itália e a Grécia». Por isso, acima de tudo, usar 
o RPA é «uma obrigação profissional e moral, pois melhora a qualidade da saúde».

guesa de Ortopedia e Traumatologia 
(SPOT), no próximo mês de Outubro, 
será divulgado o relatório dos primei-
ros passos deste projecto.

A ideia deste Registo – que surgiu 
em 2005 e obteve aprovação em Janei-
ro de 2008 – foi «muito bem acolhida 
pelas autoridades de saúde», garantiu 

o Dr. José Costa Ribeiro, 
presidente da Comissão 
Directiva do RPA. Este 
responsável associa a 
criação deste Registo a 
«uma necessidade de uni-
formização de linguagem, 
já que há diferentes de-
signações para os mesmos 
materiais». 

OrganizaçãO  
na base dO sucessO
José Costa Ribeiro mostrou disponibili-
dade para «transmitir conselhos sobre o 
uso do Registo» aos delegados do RPA 
nas instituições de saúde nacionais, que 
são responsáveis pela gestão local do 
instrumento, mas salientou que tam-

nOviDaDES SPOT

Dr. José costa ribeiro

D
r
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Os principais impulsionadores do rPa e muitos directores de serviço 
de Ortopedia marcaram presença na reunião de lançamento
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«Uma sociedade cientí-
fica, como qualquer 
outra organização, só 

contribui para o desenvolvimento do país 
onde se insere se disponibilizar os ele-
mentos que possui. Se não, actua como 
se fosse uma “sociedade secreta”, isto é, 
sabemos que existe, mas não sabemos o 
que faz e para que serve.» É assim que o 
Prof. Fernando Fonseca, secretário-geral 
da SPOT, começa por explicar a postura 
de abertura desta Sociedade médica à so-
ciedade civil. 

É um facto que, hoje em dia, a SPOT 
comunica mais para o seu exterior, es-
tando mais desperta para a importância 
de transmitir mensagens aos órgãos de 

SPOT quer comunicar com 
exactidão e sem alarmismos
a Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia 
(SPOT) sabe que não basta fazer. É preciso comunicar 
os resultados do que se faz e assumir um papel de alerta 
junto da sociedade civil. O secretário-geral da actual 
Direcção explica qual é a postura de comunicação para o 
exterior da SPOT. 
Texto de Madalena Barbosa

comunicação social para que, através de-
les, cheguem ao maior número possível 
de pessoas. Mas nem sempre assim foi.

«Durante muito tempo, a vida da 
SPOT circunscreveu-se às suas paredes. 
Mas uma sociedade como a nossa, que 
fervilha de actividades, tem de saber co-
municar esses resultados para o exterior», 
sustenta Fernando Fonseca. No entanto, 
o responsável alerta que esta vontade e 
necessidade de comunicar deve ser con-
cretizada com responsabilidade. 

Já não escapa a ninguém que os temas 
da saúde estão, cada vez mais, na ordem 
do dia. «A nossa comunicação visa dar um 
enquadramento real. Vejo muitas vezes 
a noticiarem-se “cirurgias miraculosas”. 

Isso é muito importante para o avanço 
científico, da instituição ou pessoal, mas 
não para o avanço da comunidade, por 
não ser de utilização corrente. Nós, como 
sociedade científica, devemos dar conta 
das soluções que, de facto, existem, com 
um ponto de vista sereno e pedagógico», 
sublinha Fernando Fonseca.

Estas palavras aconselham a que haja 
muito cuidado com a forma como se co-
municam os avanços médico-científicos à 
população, que está «ávida de soluções, 
sobretudo os doentes». O secretário-geral 
da SPOT dá um exemplo: «Se dissermos 
que as artroplastias resolvem o problema 
do doente com osteoartrose, podemos 
criar a expectativa de que tudo fica re-

solvido. Uma sociedade científica não 
pode fazer isso. Tem de informar correc-
tamente, dizendo quais são os objectivos 
pretendidos e as complicações inerentes 
à solução cirúrgica. Em suma, informar 
sobre “os dois lados da moeda”.» 

Quanto aos temas que a Direcção da 
SPOT para 2009 está a privilegiar, Fer-
nando Fonseca diz que será dada conti-
nuidade à problemática da sinistralidade 
rodoviária, orientando as mensagens para 
algumas consequências graves, como a 
paraplegia. Outro tema que se pretende 
destacar são as doenças degenerativas ar-
ticulares e suas consequências.

«A osteoartrose é uma doença que não 
mata, mas “molesta”! O envelhecimento 
leva à perda de mobilidade e, muito de-
vido à alteração da composição familiar, 
as pessoas precisam de ser autónomas. 
Por isso, a implantação de próteses co-
meça a ser uma grande necessidade, por-
que, hoje em dia, as pessoas não podem 
estar dependentes ou limitadas», explica 
o porta-voz. 

Nos próximos meses, «é de espe-
rar que a SPOT apareça com iniciativas 
públicas em áreas de grande impacto 
social, como a sinistralidade rodoviária 
e as artroses», revela Fernando Fonse-
ca. Até porque são dois problemas que 
«comportam custos elevadíssimos para o 
Serviço Nacional de Saúde».

PUB
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As reuniões dos directores de 
serviço têm servido para «son-
dar» a prática da Ortopedia em 

Portugal e visam o debate sobre questões 
organizacionais, administrativas e clínicas 
de cada região do País. No Norte, têm 
sido discutidas as «carências e problemas 
de cada serviço» e essa partilha «consti-
tui um ponto positivo para a Ortopedia 
portuguesa», na opinião do Prof. Abel 
Trigo Cabral, coordenador da Comissão 
de Directores de Serviço do Norte. 

Há uma característica que distingue 
os encontros do Norte, pois foi decidido 
que também seriam abordados os aspec-
tos clínicos mais complicados. Por isso, 
escolheu-se o nome «reuniões dos casos 
difíceis», ou seja, situações que resultaram 
em insucesso, dada a sua dificuldade. «Ge-
ralmente, há um certo pudor em mostrar 

Directores de serviço em 
busca de melhor Ortopedia

cOmiSSõES

Discutir periodicamente os problemas e soluções dos 
vários serviços de Ortopedia foi uma necessidade para a 
qual a SPOT encontrou solução em 2005: as comissões 

de Directores de Serviço do norte, centro e Sul.
Texto de Rute Barbedo

Em 2005, no Congresso anual da 
SPOT, os internos da especiali-
dade presentes reuniram-se para 

debater várias temáticas. Foi uma reunião 
em que identificámos dificuldades e inte-
resses partilhados, o que nos levou a criar 
uma entidade que nos organizasse, repre-
sentasse e mantivesse em contacto. 

Deste encontro, em que estaríamos 
uns 30 internos, emergiu uma Comissão 
Instaladora. No ano seguinte, também 
durante o Congresso, foi formalizada a 
Comissão de Internos da Especialidade 
de Ortopedia, com a aprovação dos seus 
objectivos.

Esta Comissão tem sido constituída por 
três elementos, eleitos pelos internos pre-

sentes na reunião anual, que tem sempre 
decorrido no Congresso da SPOT. No 
primeiro ano, elegeu-se um presidente, o 
Pedro Matos, que era secundado por dois 
vice-presidentes, a Rita Carvalho Silva e o 
Adélio Vilaça. Nos anos seguintes, optou- 
-se por não fazer distinção entre os três 
elementos, que têm colaborado ex aequo 
nas actividades. Este ano, os representantes 
dos internos na SPOT são o Nuno Sevivas 
(Hospital de São Sebastião), o Francisco 
Guerra Pinto (Hospital de Curry Cabral) 
e eu (Hospital de São José).

Os objectivos da Comissão de Inter-
nos são: estabelecer uma ponte de comu-
nicação entre os internos e a Direcção da 
SPOT; divulgar informação geral sobre a 
especialidade de Ortopedia; e servir de 
veículo de discussão e resolução de ques-
tões profissionais que os internos consi-
derem importantes.

De acordo com estes objectivos, criá-
mos um espaço no site da SPOT (www.
spot.pt/comissoes.asp), com informações 
e ligações de interesse para os internos. 
Fizemos, em 2007, um inquérito de satis-
fação via Internet, que foi respondido por 
46 internos e que nos permitiu levar à Di-
recção da SPOT um conjunto significativo 
de opiniões e sugestões. Pretendemos re-
petir o inquérito ainda este ano, para afe-
rir a evolução dos indicadores e dar maior 
ênfase às nossas recomendações junto da 
SPOT e do Colégio de Ortopedia da Or-
dem dos Médicos.

Durante este ano, continuaremos a ten-
tar divulgar com antecedência a grelha de 
avaliação para o exame de Ortopedia, o 
que é fundamental para orientar o interna-
to. O objectivo é facultar uma grelha clara 
e inequívoca, que seja aprovada e publica-
da cerca de seis anos antes do exame.

Finalmente, um dos principais objec-
tivos de 2009 já foi cumprido: aderimos 
à Federation of Orthopaedic Trainees in 
Europe (FOrTE). Esta organização, que 
tem contado com o apoio da EFORT, 
reúne as comissões de internos do Reino 
Unido (BOTA), da Suécia (Epiphysis), Ir-
landa (IOTA), Holanda (VOCA), Portu-
gal (CIEO) e Bélgica (BOTRA). 

O objectivo da FOrTE é crescer mais 
e tornar-se uma entidade pan-europeia de 
internos de Ortopedia, facilitando o aces-
so a fellowships, congressos, livros e revistas 
da especialidade, no espaço europeu. Esta 
Federação tem procurado ser voz activa 
no eventual exame europeu uniformizado 
para a especialidade de Ortopedia.

 Quando lerem estas linhas, já terá 
decorrido a nossa primeira reunião, em 
Viena, cujas principais conclusões serão 
divulgadas no nosso site.

Objectivos e actividades da Comissão de Internos
OpiniãoDr. João Alves da Silva 

interno de Ortopedia no Hospital de São José, em Lisboa

em assembleias-gerais aquilo que corre 
mal, mas isso é algo que não acontece no 
Norte», comenta Trigo Cabral. 

Na região Centro, as reuniões dos di-
rectores de serviço não incluem aspectos 
clínicos e definem-se como «uma opor-
tunidade para auscultar o pulsar da práti-
ca da Ortopedia em Portugal», segundo 
o coordenador da Comissão do Centro, 
Dr. Jorge Seabra.

Este médico enumera al-
guns dos últimos temas 
discutidos: a qualidade 
da prestação de cui-
dados nas urgências, 
os programas de re-
cuperação das listas de 
espera, a coordenação 
entre os cuidados 
de saúde primá-

rios e a especialidade e a referenciação e 
organização na abordagem de situações 
traumáticas.
«A partilha de experiências é extraordi-
nariamente importante para quem tem 
como objectivo desenvolver a qualida-
de da Ortopedia portuguesa. E, aqui, a 
SPOT é o elemento primordial, como 

sociedade científica com maior impacto 
a nível nacional», resume o coordenador 
da Comissão de Directores de Serviço 
do Sul e Ilhas, Dr. Paulo Felicíssimo. 

Mesmo que ainda não tenha sido pos-
sível «obter uma repercussão das reuniões 
ao nível das direcções hospitalares e da 
tutela», este especialista acredita que, um 
dia, «estas vozes façam eco a esses níveis e 
que sejam criadas estruturas facilitadoras 
para pôr em prática as ideias alcançadas». 

Na última reunião do Sul e Ilhas, em 
2008, discutiram-se formas de melhoria 
dos programas de internato e o papel do 
director de serviço no estímulo à investi-
gação. A próxima reunião decorrerá em 
Outubro, prevendo-se o debate sobre o 
relacionamento entre os participantes 
destas reuniões e a SPOT. Serão, tam-
bém, abordadas as guidelines em Orto-
pedia e a recertificação dos especialistas 
desta área. 

Prof. abel Trigo cabral Dr. Jorge Seabra Dr. Paulo Felicíssimo
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Prof. Jorge Mineiro
Presidente da comissão de Ensino da SPOT

A experiência dos quatro anos 
anteriores trouxe novos dados 
que vão, seguramente, ditar 

alterações no novo ciclo do Programa 
Nacional de Apoio ao Internato Com-
plementar de Ortopedia (PNAICO). 
Foram experiências novas muito válidas 
para todos os que estiveram directa-
mente envolvidos, formandos e forma-
dores, e que exigem momentos de refle-
xão para que não entremos numa rotina 
pouco saudável e perigosa.

O PNAICO teve início em 2005, re-
sultado de uma conjugação de esforços 
do Colégio de Ortopedia da Ordem dos 
Médicos e a Comissão de Ensino da SPOT, 
numa tentativa de harmonização das con-
dições de apoio ao internato de Ortope-
dia. Esse programa é formado por duas 
partes. Uma primeira a nível nacional que 
teve início nesse mesmo ano e que cons-
tou de um conjunto de palestras sobre 
ciências básicas que vieram complemen-
tar o programa de internato existente na 
maioria dos hospitais com responsabilida-
de na formação dos internos de Ortopedia 
e Traumatologia. 

Este programa teve o entusiasmo ha-
bitual do «começo da estação», mas o 
interesse e participação têm vindo a de-
cair. Nos primeiros anos, foi um êxito e 
a frequência destas sessões foi sempre 
muito elevada, mas temos vindo a assistir, 
progressivamente, à «mutação» do espíri-
to inicial de que estes cursos foram dese-
nhados para todos os internos do 1.º ao 6.º 
ano e não só para os internos dos primei-
ros anos do internato! Como sempre afir-
mei, não é uma vergonha para o interno 
do 5.º ou 6.º ano ouvir falar pela segunda 
ou terceira vez sobre biomecânica ou ana-
tomia do aparelho locomotor, mas, pelo 
contrário, deverá ser uma mais-valia saber 
interpretar de modo distinto estes temas 
e levantar questões aplicadas à clínica ou 
esclarecer dúvidas que só um interno mais 
experiente poderá colocar! 

Da parte dos formadores, constatou-se 
o desinteresse ocasional que levou quase 
ao cancelamento de algumas sessões e 
que contribuiu, por vezes, para o menor 
entusiasmo das palestras/workshops deli-
neadas. Da parte dos organizadores, con-
frontámo-nos com enormes dificuldades 
ao constatar o facto de, por diversas vezes, 

O que há de novo para o  
3.º ciclo de formação?

Opinião

a 9 de maio, o Serviço de Ortopedia do Hospital de São João, 
no Porto, recebeu uma acção de formação da comissão de 
Ensino da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatolo-
gia (SPOT), no âmbito do Programa de apoio ao internato 
complementar de Ortopedia. O curso – que recebeu mais um 
terço de inscrições do que o previsto – debruçou-se sobre 
dois temas principais: a infecção em Ortopedia (onde se falou 

sobre osteomielite, artrite séptica e prevenção) e a atroscopia do joelho (com algumas considerações teóri-
cas e exercícios práticos).  

nos últimos três anos, o Serviço de Ortopedia do Hospital de São João tem conseguido manter a realiza-
ção de um curso por ano. O Prof. abel Trigo cabral, director deste Serviço e responsável pela coordenação do 
curso (em representação do presidente da comissão de Ensino da SPOT, Prof. Jorge mineiro) associou o «su-
cesso» das últimas iniciativas à afluência dos internos. «Em 2008, limitámos as inscrições a 32 internos, pois 
queríamos que todos tivessem as condições mínimas de treino na parte prática. No entanto, apareceram 35 
pessoas. Este ano, chegou-nos uma lista de 46 participantes!» 

apesar de ser um sinal de grande interesse dos formandos, por outro lado, o excesso de inscritos obrigou a 
organização a pedir a alguns internos que adiassem a participação neste curso, o que foi encarado como um 
problema. ainda assim, para Trigo cabral, estes cursos são «uma ideia feliz da Direcção da SPOT, que surgiu 
há cerca de quatro anos». 

se mobilizarem recursos para uma sessão 
prática (workshop) programada para 50 a 
70 internos e surgirem apenas 20, como 
também na sessão seguinte programarmos 
o evento para 20 a 30 vagas e surgirem 50 
a 70 pessoas!

É, pois, com a vivência não só do êxito, 
mas também do «insucesso» que teremos 
de reformular o novo ciclo do PNAICO. 
Irão ser modificadas algumas das palestras 
e workshops e procuraremos trazer assuntos 
novos de interesse, sem abdicar dos temas 
que, apesar de maçudos, são básicos para 
a formação de um ortopedista europeu 
(à semelhança do que se passa nos Review 
Courses da EFORT e no próprio exame do 
board europeu). 

recOnhecimentO dO  
ministériO da saúde
Iremos, de novo, reunir com a alta-
comissária da Saúde na esperança de 
concretizarmos o pedido anteriormente 
expresso para que este programa seja 
reconhecido como de grande interesse 
para a formação dos nossos internos e, 
por isso, altamente recomendado pelo 
Ministério da Saúde, permitindo que a 
frequência seja contabilizada no exame 

anual de avaliação do interno de Ortope-
dia e Traumatologia. Pensamos que esta 
será mais uma forma de motivar os inter-
nos a participarem num programa de pa-
lestras e workshops que foi planeado para 
melhorar a sua formação e que represen-
ta um enorme esforço não só da SPOT, 
mas também de toda a faculty empenhada 
neste projecto.

Com a eleição do Colégio de Orto-
pedia da Ordem dos Médicos, cujo novo 
presidente (Dr. Paulo Felicíssimo) fez 
parte da equipa inicial que delineou o 
PNAICO, sendo membro da Comissão 
de Ensino da SPOT, pensamos poder dar 
início à segunda parte do referido progra-
ma. O programa local terá como objec-
tivos primordiais incentivar as reuniões 
com as unidades de subespecialidade em 
cada serviço com um programa de inter-
nato ou ajudar na organização destas reu-
niões nos hospitais mais distantes e com 
menor número de internos. 

Esta segunda fase irá preencher algu-
mas lacunas dispersas pelo território na-
cional e estou seguro de que contribuirá 
para a melhoria do ensino da Ortopedia 
no nosso País. Uma vez concretizada, com 
«obrigatoriedade» de frequência das ses-

sões deste programa, pensamos ser pos-
sível co-responsabilizar todas as partes 
interessadas para que cheguemos ao final 
com a nossa missão cumprida, evitando, 
assim, alguns dos dissabores que enfraque-
ceram este último ciclo do programa em 
questão!

Para terminar, gostava de expressar 
os meus agradecimentos a todos os di-
rectores de serviço e assistentes hospita-
lares que colaboraram com o PNAICO, 
por terem permitido aos seus internos 
deslocarem-se às diversas sessões ao lon-
go destes dois anos e, por outro lado, a 
todos os colegas directores de serviço – e 
não só – que se empenharam de forma 
desinteressada em dar o seu melhor para 
que os nossos internos de Ortopedia pu-
dessem beneficiar deste tipo de sessões 
e optimizar a sua formação em áreas tão 
necessárias como as ciências básicas!

Tenho a certeza de que este terceiro 
ciclo terá o apoio de todos nós e peço, 
mais uma vez, a colaboração de todos no 
sentido de permitirem e incentivarem os 
internos a frequentar estas sessões trimes-
trais ao longo dos próximos dois anos, de 
modo a obtermos o êxito do início deste 
projecto de âmbito nacional.

«Lotação esgotada»
no curso do São João

D
r
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TEma DE caPa

Que balanço faz destes primeiros meses 
à frente da Direcção da Sociedade Por-
tuguesa de Ortopedia e Traumatologia 
(SPOT)? 
Nestes primeiros meses, dedicámo-nos, 
acima de tudo, a um trabalho de conso-
lidação. A partir de agora, há uma série 
de medidas que vão ser implementadas, 
nomeadamente o Registo Português de 
Artroplastias (RPA), que arrancou a 1 de 
Junho. A SPOT está a fazer um esforço 
para que os hospitais adiram e utilizem 
este Registo na sua prática corrente. No 
lançamento do RPA, contámos com o 
apoio da Direcção-Geral da Saúde, mas 
o seu sucesso depende exclusivamente 
do nosso empenho. 

Além disso, no decurso do nosso 
mandato, tencionamos avançar com o 
Registo Oncológico Nacional de Tumo-
res do Aparelho Locomotor (RONTAL). 
É outra medida que vinha de trás, já exis-
te uma maqueta informática e pensamos 
lançar este Registo a curto prazo. Tam-
bém tivemos oportunidade de assistir ao 
1.º Congresso da Sociedade Ortopédica 
de Língua Portuguesa (SOLP), que foi 
um êxito. No futuro, esta Sociedade será 
um elo de união entre diferentes comu-
nidades ortopédicas. 

A que outras medidas implementadas 
em Direcções anteriores pretende dar 
continuidade? 
Continuamos a apoiar e a incentivar o 
programa de ensino aos internos. Junto do 
Colégio de Ortopedia, vamos tentar que 
a participação nestas formações se torne 
uma obrigatoriedade, contando para a 
pontuação do exame final. Ou seja, um in-
terno que assista a quatro ou cinco acções 

«não temos recursos humanos 
para mudar de direcção todos 

os anos com benefício»
Desde o passado dia 28 de março, José neves é o presidente da Direcção 

da SPOT. nesta entrevista, diz quais são as prioridades do seu ano de 
mandato, com especial enfoque no apoio a uma formação mais adequada 
dos internos portugueses e dos jovens ortopedistas dos países de língua 

oficial portuguesa. A alteração dos actuais Estatutos é também uma aposta 
forte desta Direcção, que prevê aprovar a nova proposta até ao final do ano.

Texto de Madalena Barbosa

de formação do programa anual terá uma 
pontuação superior ao interno que assistiu 
apenas a uma. O programa de bolsas para 
os ortopedistas nacionais vai continuar a 
ser implementado e estimulado. 

Ainda no âmbito da formação, as bol-
sas de curta duração (três meses) para 
os ortopedistas dos países africanos de 
língua oficial portuguesa (PALOP) já 
estavam regulamentadas, mas, agora, va-
mos alargá-las a todos os países onde se 
fala português. Esta foi uma decisão to-
mada pela nossa Direcção, na reunião de 
Viseu, no passado dia 16 de Maio. Além 
disso, este ano, decidimos dar uma bolsa 
a dois médicos africanos – um de Angola 
e outro de Moçambique –, para que eles 
possam assistir ao Congresso Nacional e 
ter contacto com a nossa realidade. Es-
tas bolsas são dirigidas a jovens médicos, 
com idade até aos 35/40 anos. 

A bolsa para os ortopedistas de países lu-
sófonos já foi atribuída a alguém? 
Essa bolsa, criada há cerca de um ano, 
ainda não foi atribuída a ninguém. Até 
agora, havia alguma dificuldade em co-
municar com África, mas, nesta altura, 
está a ser constituída a Sociedade de 
Ortopedia e Traumatologia de Angola 
(SOTA) e já foi criada a Associação Orto-
pédica Moçambicana. Por isso, agora que 
já temos interlocutores, as candidaturas 
poderão ser abertas. Nesta primeira fase, 
vamos privilegiar os países lusófonos de 
África. O Brasil tem milhares de orto-
pedistas; já Angola, por exemplo, terá à 
volta de 30 e queremos apoiá-los. 

Além das bolsas, a SPOT apoia os orto-
pedistas dos países de língua oficial por-

tuguesa a outros níveis?
Temos uma relação privilegiada com o 
bastonário da Ordem dos Médicos de 
Angola, o Prof. Pinto de Sousa, com 
quem estamos a articular a criação, a 
curto prazo, do Colégio de Ortopedia 
de Angola. Também estamos a apoiar 
a criação da Sociedade de Ortopedia e 
Traumatologia de Angola (SOTA), no-
meadamente ao nível logístico e na de-
finição dos estatutos.

O presidente da Sociedade Orto-
pédica de Língua Portuguesa (SOLP), 
Prof. Sérgio Franco, do Brasil, é um 
amigo nosso e grande apoiante da 
ideia da multiculturalidade. Vamos ter 
uma forte interacção com a Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e Traumatolo-
gia (SBOT), estando previsto que, em 
2012, a SPOT seja a convidada de honra 
no congresso da SBOT.  

E como está a relação da SPOT com ou-
tras sociedades de Ortopedia europeias? 
As relações com Espanha já foram mais 
relevantes. Entretanto, houve um afasta-
mento, mas estamos de novo a estreitar 
relações e há vontade de ambas as partes 
para organizar encontros em comum. 
Passa-se o mesmo com a Sociedade Fran-
cesa de Ortopedia (SOFCOT), com a 
qual as nossas relações são extremamen-
te cordiais e estreitas, havendo vários 
membros da SPOT que são sócios da so-
ciedade francesa. E, no biénio 2002/03, 
fizemos parte da Direcção da SOFCOT. 

A SPOT apoia as primeiras Jornadas 
Luso-Brasileiras do Joelho, que decor-
rem de 10 a 13 de Junho, uma organi-
zação transnacional conjunta de diversas 
Sociedades que se dedicam à patologia 

do joelho. A presença de ortopedistas 
portugueses em sociedades europeias, 
como a ESSKA ou a EPOS, tem sido 
uma constante. Ao nível da EFORT, a 
presença da SPOT é relevante, uma vez 
que o seu secretário-geral é o Manuel 
Cassiano Neves. 

No geral, como classifica o estado da 
Ortopedia portuguesa?
Está equiparada ao que de melhor se 
pratica no estrangeiro. Em capacidade 
de resposta e ao nível técnico-cirúrgico 
estamos idênticos aos países mais desen-
volvidos. A informatização crescente dos 
serviços trouxe maior organização, mas 
tem um contrapeso – torna-nos escravos 
dos números e corre-se o risco de negli-
genciar a qualidade. A produção cirúrgi-
ca e o número de consultas aumentaram 
espantosamente, o que fez baixar  as de-
moras médias. Porém, o tempo médio de 
espera vai voltar a subir, porque estamos 
a ser bombardeados com pedidos de re-
ferenciação para as unidades de cuidados 
continuados. Temos a obrigação de exigir 
mais e melhores condições de trabalho e 
não sermos parte integrante e primeiras 
vítimas da ditadura dos números.

Que opinião tem sobre o ensino da Or-
topedia em Portugal? 
O ensino da Ortopedia está regulamen-
tado e balizado por objectivos a cumprir 
ao longo da formação. No meu entender, 
seria mais vantajoso haver intercâmbio, 
ou seja, os internos rodarem pelos vá-
rios hospitais de uma determinada área 
e não fazerem todo o internato num só 
hospital. Isso seria não só benéfico para 
os hospitais, mas principalmente para os 

Dr. José Neves
Presidente da Direcção da SPOT em 2009
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internos. É uma ideia que a SPOT gosta-
ria de apadrinhar, mas que é da exclusiva 
responsabilidade do internato médico 
que, até hoje, não se mostrou receptivo. 
Por isso, é importante que a SPOT es-

tabeleça relações institucionais cordiais 
com a Ordem dos Médicos, nomeada-
mente através do seu Colégio, para ter 
uma palavra na avaliação do internato, 
nos hospitais e nos serviços formadores.

reuniu-se em Viseu e conseguiu refor-
mular a proposta que será apresentada 
para aprovação. 

Quais são as principais propostas de al-
teração?
Desde há seis anos, que as Direcções 
da SPOT são anuais. Ora, não temos 
recursos humanos suficientes para 
mudar de Direcção todos os anos com 
benefício. Uma das propostas é que os 
mandatos passem a ser de dois anos, 
o que permitirá acompanhar melhor 
a vida ortopédica do País e programar 
uma acção consistente. Também se de-
cidiu que o representante do Colégio 
de Ortopedia da Ordem dos Médi-
cos deixe de ser vogal da Direcção da 
SPOT, passando a estar presente nas 
reuniões apenas por convite. Sendo que 
todos os outros membros são eleitos 
por uma lista, não fazia sentido haver 
um membro não-eleito. Por outro lado, 
a SPOT cresceu, diferenciou-se e hoje 
é reconhecida como um par respeita-
do na Europa. Por isso, a exemplo de 
muitos outros países, achamos acertado 
criar as sociedades- -afiliadas, que serão 
uma transformação natural das actuais 
Secções em Sociedades. 

Não temem o risco de as novas socieda-
des se distanciarem da sociedade-mãe?
Claro que existe esse risco, mas a expe-
riência de outros países mostra-nos que 
há um compromisso histórico entre as 
novas sociedades e a sociedade-mãe. Eu 
penso que a autonomia é um estímulo 
e um desafio, para que as novas socie-
dades mostrem mais trabalho e se inte-
grem no espírito congregador da SPOT. 
Embora tenham autonomia financeira, 
as sociedades-afiliadas serão sempre de-
pendentes da SPOT, principalmente em 
termos científicos. 

Para quando esperam a aprovação dos 
novos Estatutos? E a sua entrada em vi-
gor?
A última versão da proposta de novos Es-
tatutos está a ser elaborada e vamos en-
viá-la a todos os sócios, para que tenham 
tempo de se pronunciar. O objectivo é 
aprovar a versão final na Assembleia- 
-Geral do Congresso, em Outubro, para 
que os novos Estatutos entrem em vigor 
a partir de 2010, embora tenhamos pre-
sidentes eleitos até 2011. Por isso, só a 
partir da cessação de funções do presi-
dente de 2011 é que entrarão em vigor 
as Direcções por dois anos. Quanto ao 
aparecimento das novas Sociedades, jul-
gamos que, em 2011, poderão formar-se 
as primeiras entidades autónomas den-
tro da SPOT. 

Há muitos jovens médicos a escolher 
esta especialidade?
A Ortopedia não é a especialidade mais 
procurada e a razão é simples: trabalha-
-se muito. Este ano, temos 215 inter-
nos em formação. Até há pouco tempo, 
a Ortopedia era uma especialidade só 
de homens, pois havia a ideia errónea 
de que se tratava de uma área violenta 
e pesada, quando, na realidade, é uma 
especialidade muito diferenciada e de 
alta tecnologia. Talvez por já não existir 
esse estigma, vemos agora um crescen-
te número de médicas que escolhem ser 
ortopedistas e que se integraram sem 
dificuldade no espírito das equipas.

Que passos já foram dados para alterar 
os actuais Estatutos da SPOT?
No Congresso de 2008, saiu uma pri-
meira versão da proposta de novos es-
tatutos. A sua elaboração foi conduzida 
por juristas, resultando num articulado 
difícil, pelo que se decidiu simplificar 
a proposta. No Congresso da Socieda-
de Portuguesa do Joelho, realizado em 
Março deste ano, a Assembleia-Geral 
da SPOT rejeitou alguns pontos. Um 
deles referia-se à criação de uma comis-
são disciplinar, porque, em toda a nossa 
história, nunca houve nenhum problema 
disciplinar. Nos dias 16 e 17 de Maio, um 
grupo de reflexão convidado pela SPOT, 
composto por pessoas de reconhecido 
valor no mundo ortopédico português, 

PeRFiL 
MéDICO DE PROFISSãO, ARQUITECTO DE CORAçãO
José Neves confessa que, se não fosse médico, seria arquitecto, tal é o seu gosto pela arte que se pode 
apreciar no esplendor dos edifícios. «Interesso-me pela história e pela arte de Portugal. Por isso, tenho 
viajado pelo mundo à procura do nosso legado. Por exemplo, na Índia, que já visitei várias vezes, estive nos 
locais onde os portugueses deixaram memória», conta. 
Mas foi a Medicina que escolheu para profissão. «Sempre quis ser médico, desde miúdo.» E a Ortopedia? 
«Quando estava na Faculdade, gostava de tudo o que tinha a ver com fracturas. Tenho um certo jeito para 
a bricolage e acho que isso me impeliu a escolher esta especialidade», responde. 
Depois de se licenciar na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, em 1970, José Neves fez a sua 
formação no Hospital de São João, quando o Serviço de Ortopedia era dirigido pelo Prof. Carlos Lima. Em 
1979, ganhou uma bolsa da SOFCOT e foi para os Hospitais Trousseau e Pitié-Salpêtrière, em Paris. Aqui, 
foi aluno do Prof. Roy-Camille, o percursor da cirurgia da coluna com fixação transpedicular. Passados dois 
anos, regressou ao Hospital de São João e por aí ficou até 1990. 
«Nessa altura, decidi que podia dar um passo mais além e mudei-me para o Centro Hospitalar de Vila Nova 
de Gaia, onde assumi a direcção de um Serviço com pouca diferenciação e prestígio», recorda o actual 
presidente da SPOT. Mas, passados dois anos, esse Serviço de Ortopedia já era idóneo e começou a formar 
internos. «Sinto-me orgulhoso porque, hoje em dia, temos três ou quatro elementos que são referências 
nacionais na Ortopedia», diz José Neves, para ilustrar a evolução da unidade que dirige. 
Este médico confessa que encontra grande prazer profissional na prática cirúrgica, principalmente na área 
em que se diferenciou – a coluna. «A cirurgia é uma arte e é preciso fazê-la com paixão», diz. Mas José Ne-
ves também se dedica a outras artes. Conta que desde sempre se interessou pela arte e foi coleccionando 
obras de pintura e escultura, que começou a adquirir a partir do dia em que recebeu o primeiro salário. 
Neste momento, é um dos mentores de um projecto de escultura internacional em espaços públicos na 
terra natal do seu pai, Carrazeda de Ansiães, em Trás-os-Montes.
Além disso, o presidente da SPOT interessa-se bastante pela literatura histórica. «Neste momento, estou 
embrenhado na literatura sobre o período Filipino, nomeadamente a partir do casamento de Isabel de 
Portugal com Carlos V.» Como se explica este gosto? A resposta sai com emoção: «A vivência da história 
na actualidade faz com que renasçamos diariamente!»
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Chama-se Sociedade Ortopédica 
de Língua Portuguesa (SOLP) 
e foi fundada em 2007, duran-

te o Congresso da Sociedade Portuguesa 
de Ortopedia e Traumatologia (SPOT), 
para ultrapassar fronteiras, impulsionar 
a troca de conhecimentos, aproximar 
diferentes comunidades ortopédicas e 
ajudar os países menos desenvolvidos a 
alcançar melhores resultados no campo 
da Ortopedia.  

«Na mesma língua, a partilha de ex-
periências pode ser muito mais rica e 
fácil», afirma o Dr. Jorge Seabra, im-
pulsionador do projecto e presidente da 
Comissão Organizadora do 1.º Congres-
so desta Sociedade, que decorreu a 29 e 
30 do passado mês de Abril, no Mindelo, 
em Cabo Verde. 

O especialista enumera os vários 
objectivos a que esta «comunidade» se 
propôs: realizar reuniões periódicas; fo-
mentar o intercâmbio de médicos entre 
os países ligados à SOLP; clarificar as 
necessidades de cada país em termos de 
recursos humanos e formação; desenvol-
ver projectos específicos assistenciais e 
partilhar livros e artigos editados na lín-
gua portuguesa.

Jorge Seabra dá conta, ainda, da exis-
tência de uma bolsa para estágios de cur-

A ortopedia falada em português
cinco países, 100 congressistas e uma vontade: melhorar a Ortopedia dos países 

lusófonos. O 1.º congresso da Sociedade Ortopédica de Língua Portuguesa (SOLP), que 
se realizou entre 29 e 30 de Abril, foi a manifestação inaugural desse desejo por parte dos 

ortopedistas de Portugal, Brasil, cabo verde, angola e moçambique.
Texto de Rute Barbedo

ta duração (um a três meses) atribuída 
pela SPOT, visando apoiar a formação 
dos ortopedistas de países africanos de 

língua oficial portuguesa (PALOP) em 
certas áreas da especialidade. «Este é um 
exemplo do tipo de relações que podem 
ser intensificadas e desenvolvidas no âm-
bito da SOLP.»

missãO?  
melhOrar a OrtOpedia
O presidente da SOLP, eleito durante 
o 1.º Congresso, Prof. Sérgio Franco, 
salienta a missão desta nova Sociedade: 
«Melhorar a Ortopedia e o atendimento 
aos doentes.»  Ainda assim, acrescenta 
outras metas à sua lista. A telemedicina, 
por exemplo, será utilizada para trans-
mitir reuniões clínicas do Departamen-
to de Ortopedia do Hospital São Paulo, 
no Brasil. Neste Congresso, foi difundi-
da uma videoconferência da Faculdade 
de Medicina de São Paulo, Brasil, sobre 
este tema. 

Ainda que Portugal, Brasil, Angola, 
Moçambique e Cabo Verde sejam os 
países com maior expressão nesta Socie-

dade, também é do interesse da SOLP 
aprofundar a sua influência em países 
como Guiné, Macau e Timor. Sérgio 
Franco vê o site da SOLP como uma pla-
taforma importante para a troca de in-
formações e para a educação continuada 
dos profissionais. O uso de e-mails pode, 
por sua vez, facilitar a discussão de casos 
clínicos a centenas de quilómetros. 

Apesar das diferenças ao nível téc-
nico e científico entre os países ligados 
à SOLP, «todos beneficiam com esta 
nova Sociedade», acredita Jorge Seabra. 
Mesmo que, do ponto de vista técnico, 
o contributo seja maior por parte do 
Brasil e de Portugal, os países menos 
desenvolvidos são detentores de «ex-
periências, patologias e situações raras 
noutros locais». 

As próximas reuniões da SOLP já estão 
programadas. Em Abril ou Maio de 2010, 
o segundo Congresso será em Maputo, 
Moçambique. E, em 2011, a reunião terá 
lugar no Rio de Janeiro, Brasil.

PRESIDêNCIA: 
DE CABO VERDE PARA O BRASIL 
A ideia de uma Sociedade Ortopédica de Língua Portuguesa oficializou-
-se em 2007, mas apenas este ano foi eleita a sua primeira Direcção. 
neste interregno, as decisões da SOLP estiveram a cargo da comissão 
instaladora, presidida pelo Dr. carlos vieira ramos, de cabo verde. 

no 1.º congresso, o presidente da Sociedade e chefe do Departamento 
de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de medicina da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Prof. Sérgio Franco, assumiu o desafio de «fazer 
a SOLP crescer saudavelmente». O 1.º congresso foi «um sucesso e o 
início de um projecto muito maior: difundir a informação ortopédica». 

carlos vieira ramos, durante muitos anos director do Serviço de Orto-
traumatologia do Hospital Dr. Baptista de Sousa, em cabo verde, refere 
que «a eleição dos órgãos da Direcção teve um significado muito especial 
para a vida da SOLP, uma vez que simboliza o seu nascimento». 

ao mesmo tempo, para cabo verde, foi «uma grande honra receber 
este 1.º congresso». Da reunião, o médico destaca a realização da video- 
conferência sobre telemedicina como «um sinal de que o futuro já che-
gou». E acrescenta: «Juntos, poderemos enfrentar os desafios da globali-
zação do século XXi com pleno sucesso.»

PARTILHA DE MéDICOS E DE CIêNCIA
Um dos principais projectos da SOLP é a possibilidade de substituição temporária (para os casos de férias, 
baixas ou outras situações) de ortopedistas dos países com maior carência de recursos humanos por ortope-
distas portugueses ou brasileiros. O sócio número um da SOLP, Dr. Jorge Seabra, considera a solução «muito 
útil». Em Portugal, há cerca de 1000 ortopedistas; no Brasil, são dez vezes mais, mas, em angola, há cerca de 
duas dezenas e, em cabo verde, são ainda menos. 
Está também em curso, no âmbito da SOLP, um programa específico de tratamento do pé boto (três vezes 
mais frequente em áfrica do que na Europa), pelo método de Ponseti. «antes, o tratamento conservador era 
menos eficaz e recorria-se com maior frequência à cirurgia, o que requeria técnicas especializadas e reserva-
das a centros diferenciados», explica Jorge Seabra. 
Hoje, é possível recorrer a processos mais simples, obtendo-se resultados satisfatórios em cerca de 95% dos 
casos. O programa já foi testado no Uganda e malawi e está a ser posto em prática, com êxito, em angola e 
cabo verde, estando agora a iniciar-se em moçambique. «O facto de haver muitas crianças que não terão de-
formidades dos pés devido a esta iniciativa da SOLP enche-nos de satisfação», diz Jorge Seabra.

D
r

O 1.º congresso da SOLP reuniu ortopedistas de cinco países de língua comum – o português
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Quais são os principais objectivos da Eu-
ropean Paediatric Orthopaedic Society 
(EPOS)?
Pretendemos continuar a partilhar co-
nhecimentos, mas também queremos 
investir na formação, propor parcerias e 
incentivar a investigação. Outro dos nos-
sos objectivos é informar a população em 
geral e apostar mais em estratégias de 
prevenção. Queremos, ainda, construir 
links entre os países europeus, ao nível 
da Ortopedia Pediátrica, e temo-nos es-
forçado por obter o reconhecimento de 
especialidade.

Actualmente, é possível falar-se em 
«Ortopedia Pediátrica europeia»? 
Não há um sistema global. Em alguns 
países, esta prática pertence a hospitais 

Lisboa recebeu a 28.ª reunião anual da European Paediatric 
Orthopaedic Society (EPOS), no passado mês de abril, que foi 
uma das mais participadas de sempre. É a constatação de que 
esta Sociedade – que já tem mais de 400 membros – está em 
crescimento. mas o seu presidente, Prof. andré Kaelin, quer ir 
mais além e salienta a vontade de a Ortopedia Pediátrica ser 

reconhecida como uma especialidade, a nível europeu.
Texto de Rute Barbedo

pediátricos; em outros, desenrola-se em 
hospitais ortopédicos... Há vários siste-
mas, mas as diferenças também se pren-
dem com o status financeiro de cada país. 
Ao mesmo tempo, o sistema de forma-
ção não é homogéneo, o que contribui 
para o desenvolvimento científico. Aliás, 
a maioria dos conceitos importantes da 
Ortopedia Pediátrica teve origem na 
Europa, por isso, temos de cultivar esta 
nossa capacidade científica.

Como qualifica os serviços portugueses 
nesta área?
Portugal está muito bem e conta com 
vários especialistas de referência na área 
da Ortopedia Pediátrica. Há 25 anos, 
os hospitais estavam pouco desenvolvi-
dos, mas, hoje, estão de parabéns pelo 

«Na Europa, o interesse 
mais recente é o 
tratamento biológico»

Prof. André Kaelin
presidente da European Paediatric Orthopaedic Society

28.ª REUNIãO DA EPOS EM PORTUGAL – UM BALANçO 
a 28.ª reunião anual da EPOS decorreu em Lisboa, entre os dias 1 e 4 do passado mês de abril. «Este Encontro 
teve uma das maiores participações de sempre», salienta o Dr. Manuel Cassiano Neves, presidente da comissão 
Organizadora (cO). 

Os tratamentos e técnicas para resolver deformidades da coluna e da anca, o curso pré-congresso sobre a es-
coliose não-idiopática de início precoce e os dois simpósios educativos desta reunião, sobre o planeamento pré- 
-operatório do tratamento das deformidades dos membros inferiores e os laboratórios de marcha são os temas e 
momentos da reunião destacados por cassiano neves. 

«nestas reuniões, para além da amostragem do que se faz, é importante rever conceitos e atitudes», explica o 
presidente da cO, acrescentando que o facto de a EPOS ter delegado a Portugal a tarefa de realizar esta reunião 
foi «um reconhecimento da actividade desenvolvida no nosso País». contudo, cassiano neves lembra que há «um 
longo caminho a percorrer em termos de organização das estruturas básicas de apoio às crianças com doenças do 
aparelho músculo-esquelético», mas que este é um problema que a Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Trauma-
tologia (SPOT) quer resolver.

DESCOBRIU 
A ORTOPEDIA 
NA CAMA DO 
HOSPITAL
chegou a pensar ser cozinheiro e 
químico, mas um acidente que so-
freu quando praticava esqui e três 
semanas de internamento hospita-
lar alteraram as suas perspectivas. 
andré Kaelin descobriu, então, que 
queria ser ortopedista e, hoje, é um 
especialista internacionalmente re-
conhecido na área da Ortopedia Pe-
diátrica. 

nasceu entre o verde e a neve, na 
pequena localidade de châtel Saint 
Denis, na Suíça, mas, há cerca de 
40 anos, mudou-se para os arredo-
res de Genebra. Passa grande parte 
do tempo em viagens profissionais, 
sobretudo para a alemanha, Fran-
ça e Estados Unidos. mas, quando 
o relógio lhe dá margem para des-
comprimir, o destino de eleição é 
a ásia. aliás, este médico confessa 
que, ultimamente, tem-se dedicado 
à literatura japonesa. «É bom che-
gar ao fim do dia e mudar de reali-
dade – da medicina para o mundo 
murakami», explica. 

PeRFiL

extraordinário desenvolvimento que re-
gistaram e pela qualidade actual do seu 
trabalho. 

Quais são as tendências de maior relevo 
na Ortopedia Pediátrica?
Temos investido tanto na prevenção que 
ficamos com muito menos por resolver. 
Hoje, na Europa, o interesse mais recen-
te é o tratamento biológico, que envol-
ve conceitos como células estaminais, 
reparação celular, etc. Por outro lado, 
também há mais casos de trauma e mais 
doenças do foro neurológico. E está a de-
senrolar-se, ainda, uma grande mudança 
ao nível económico. Haverá cada vez me-
nos dinheiro disponível para os serviços 
médicos, por isso, temos de aprender a 
concentrar-nos no essencial. 



14 SPOT informa
Junho ‘09

OrTOEvEnTOS

Artrite reumatóide nas primeiras Jornadas do hospital de São Sebastião

Com a participação de cerca de 
130 especialistas, as primeiras 
Jornadas do Serviço de Orto-

pedia e Traumatologia do Hospital de São 
Sebastião, que decorreram a 15 e 16 de 
Maio, no Hotel do Caramulo, foram con-
sideradas um sucesso pelo Dr. Bessa da 
Silva, presidente do evento e director do 
Serviço de Ortopedia deste Hospital. Para 
este balanço, contribuiu, certamente, o 
tema das Jornadas: «Artrite Reumatóide: 

perspectiva médica e 
cirúrgica». 

Ao longo de dois 
dias, foram aborda-
das as várias novi-
dades diagnósticas 
e terapêuticas, bem 
como as técnicas ci-
rúrgicas para as zo-
nas anatómicas mais 
atingidas pela artrite 
reumatóide (AR) e 
a problemática da 

dor crónica. O Dr. José Manuel Teixei-
ra, membro da comissão organizadora, 
considera que o tópico da dor crónica foi 
especialmente «inovador», pois «falou- 
-se da contribuição da acupunctura e da 
radiofrequência pulsátil».  

Por estar na vanguarda da abordagem 
da AR e por «ter uma equipa multidis-
ciplinar», o Serviço de Ortopedia do 
Hospital de São Sebastião tem condições 
e quer tornar-se um «centro de excelên-

cia» no tratamento desta patologia, re-
fere José Manuel Teixeira. O ortopedista 
já teve a oportunidade de transmitir essa 
mensagem ao secretário de Estado da 
Saúde, Dr. Manuel Pizarro, presente na 
conferência de encerramento das Jorna-
das. «Somos dos hospitais mais diferen-
ciados no tratamento da AR. Atendemos 
muitos doentes que vêm de outras áreas 
do País, referenciados pelos reumatolo-
gistas», reforça.

Aliás, na opinião de José Manuel Teixei-
ra, «a Ortopedia portuguesa consegue res-
ponder às necessidades dos doentes, mas 
é preciso que eles sejam referenciados». 
Essa preocupação esteve também na ori-
gem da escolha da AR como tema destas 
primeiras Jornadas. «Quisemos contrariar 
a ideia de que há um leque de patologias, 
como esta, que deve ser mais associado à 
Reumatologia», refere Bessa da Silva. 

A Ortopedia também assume um papel 
importante na abordagem da artrite reu-
matóide, nomeadamente nas intervenções 

cirúrgicas. Mas «é preciso que os doentes 
sejam referenciados ao ortopedista mais 
rapidamente, para que não cheguem ao 
estado lastimoso que têm chegado», su-
blinha director do Serviço de Ortopedia 
do Hospital de São Sebastião, que reco-
nhece a importância de uma abordagem 
multidisciplinar no tratamento da AR. 

Bessa da Silva congratula-se pela 
«grande participação» que obtiveram 
as primeiras Jornadas Ortopedia do seu 
Hospital, «tanto de ortopedistas como de 
reumatologistas». «Tivemos mais parti-
cipantes da zona Norte do País, mas, se 
continuarmos a fazer mais jornadas sobre 
pequenas patologias, atrairemos, com 
certeza, mais colegas de outros hospi-
tais.» E é para continuar? «Em princípio, 
estamos a pensar organizar estas Jornadas 
de dois em dois anos e, provavelmente, as 
próximas serão dedicadas à coluna verte-
bral», adianta Bessa da Silva. A que pato-
logia em específico? Isso ainda está «no 
segredo dos deuses». 

as primeiras Jornadas do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Hospital de São Sebastião 
tiveram como tema a perspectiva médica e cirúrgica da artrite reumatóide. a comissão 
organizadora considera que estas Jornadas foram um sucesso e, por isso, são para continuar. 

Foi dos portugueses que partiu a 
ideia de organizar umas jornadas 
luso-brasileiras sobre o joelho. 

«Por várias razões», diz o Prof. João 
Gamelas, membro da Comissão Orga-
nizadora (CO) e coordenador da Secção 
para o Estudo da Patologia do Joelho da 
SPOT. «Temos muitas afinidades com o 
Brasil, um país com grande potencial na 
área da Ortopedia. Por isso, ocorreu-nos 
que seria interessante estreitar relações. 
Num mundo cada vez mais global, esta 
é, claramente, uma opção estratégica, 
pois juntos somos mais fortes e podemos 
chegar mais longe.»

A adesão do Brasil a estas Jornadas 
foi «enorme». De tal modo que, conta o 

Afinidades estratégicas nas  
Jornadas Luso-Brasileiras do Joelho
Portugal e Brasil reúnem-se, pela primeira vez, numas jornadas dedicadas à patologia do joelho. O 
encontro decorre de 11 a 13 de Junho, no Hotel Mélia Aldeia dos Capuchos, Costa de Caparica. 
Texto de Ana João Fernandes

Prof. Fernando Fonseca, secretário-geral 
da SPOT e membro da CO, «depois de 
terem sido previstos, inicialmente, dois 
dos cinco painéis para as comunicações 
dos colegas brasileiros, a Dr.ª Márcia 
Uchoa e o Dr. Rogério Fuchs [presidente 
e ex-presidente da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia do Joelho e membros da or-
ganização] pediram um terceiro painel».

Co-organizadas pela Sociedade Bra-
sileira de Cirurgia do Joelho (SBCJ), 
Sociedade Portuguesa do Joelho (SPJ), 
Sociedade Portuguesa de Artroscopia e 
Traumatologia Desportiva (SPAT) e pela 
Secção para o Estudo da Patologia do 
Joelho da SPOT, as primeiras Jornadas 
Luso-Brasileiras do Joelho contam com 

quatro dezenas de palestrantes brasilei-
ros «e cerca de 20 portugueses», adianta 
João Gamelas, justificando os números 
com a assimetria real no número de or-
topedistas existente nos dois países. 

Quanto a perspectivas de afluência, 
Fernando Fonseca aponta para que este-
jam presentes «entre 100 e 120 partici-
pantes», o que «é muito bom para as pri-
meiras Jornadas». A periodicidade deste 
encontro já está definida: realizar-se-á de 
dois em dois anos, alternadamente em 
Portugal e no Brasil. 

O programa científico destas primeiras 
Jornadas Luso-Brasileiras do Joelho conta 
com temáticas actuais: lesões ligamenta-
res; revisão da artroplastia total do joelho; 

tratamento da gonartrose; artroplastias 
totais e unicompartimentais; lesões da 
cartilagem e da articulação femoro-pate-
lar e os factores de crescimento. Este úl-
timo tópico é especialmente «polémico», 
refere o secretário-geral da SPOT.

Uma opinião corroborada pelo co-
ordenador da Secção para o Estudo da 
Patologia do Joelho: «Trata-se de uma 
inovação na área da Ortopedia e da 
Traumatologia Desportiva cuja discussão 
científica ainda está longe de encerrar.» 
João Gamelas considera que «discutir 
em conjunto as patologias e inovações 
técnicas, tendo em conta a experiência 
de diferentes ortopedistas, será, certa-
mente, esclarecedor». 

Dr. José manuel TeixeiraDr. Bessa da Silva
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Congresso do Pé e Tornozelo 
apela a abordagem precoce e multidisciplinar

passados dias 29 e 30 de Maio, transmiti-
ram-se novos procedimentos cirúrgicos e 
técnicas de diagnóstico a mais de 100 pes-
soas de diferentes áreas científicas. 

O último congresso foi há dois anos, 
na comemoração do 50.º aniversário da 
SPMCP, mas, antes, já existia a iniciativa 
«Um dia com o Pé», de discussão de casos 

A 4.ª edição das Jornadas do Ombro e Co-
tovelo trouxe novidades e conhecimen-
tos aos quase 200 presentes, sobretudo 

acerca das patologias do cotovelo, da ruptura da 
coifa dos rotadores e das artroplastias do ombro. 
Tanto a afluência ao evento como a qualidade dos 
trabalhos apresentados fizeram «exceder as expec-
tativas» do presidente da reunião, o Dr. Horácio Sousa. 

Nestas jornadas, «há sempre novidades, tanto ao nível 
de estudos, como de técnicas e materiais», garantiu o res-
ponsável, destacando as próteses biológicas como uma al-
ternativa vantajosa para o osso. Este ortopedista salientou, 
ainda, outro tema: a abordagem totalmente artroscópica 
da patologia da coifa dos rotadores, «um salto muito gran-
de dos últimos anos», com a transferência de tendões das 
estruturas irreparáveis da coifa como «um recurso que aju-
da a ganhar em maleabilidade e função». 

No âmbito da artroplastia do ombro, foi focada a possi-
bilidade de uma actuação minimalista e alertou-se para os 
perigos inerentes às próteses invertidas. O cotovelo, por 
sua vez, «não foi uma articulação esquecida», notou Ho-
rácio Sousa, informando que foram apresentados métodos 
de tratamento para diferentes problemas.

As quartas Jornadas do Ombro e Cotovelo não recebe-
ram apenas ortopedistas. Dos 200 participantes, 30 inscre-
veram-se para assistir ao workshop de Fisiatria (na manhã do 

dia 2 de Maio), organizado pela Secção para o Estudo da 
Patologia do Ombro e Cotovelo da SPOT. «No diagnóstico 
das patologias ortopédicas, são necessários imagiologistas 
e, na recuperação funcional, são precisos fisioterapeutas», 
explicou Horácio Sousa. Contudo, «muitas vezes, os fisio-
terapeutas não dominam completamente certas matérias e 
usam uma linguagem diferente da dos ortopedistas». 

Esta Secção da SPOT sente que a proximidade entre 
os ortopedistas e outros especialistas deve ser contínua. 
Por isso, quer transformar-se em sociedade, de forma a 
promover uma visão especializada sobre as patologias do 
ombro e do cotovelo. 

Carlos Amaral, coordenador deste grupo, diz que é 
necessário «alargar os âmbitos da Secção, uma vez que, 
sozinhos, os cirurgiões não conseguem tratar os doentes 
a 100%». Por outro lado, com o pensamento assente na 
prevenção, a Secção para o Estudo da Patologia do Ombro 
e Cotovelo pretende «sensibilizar os reumatologistas para 
outras soluções na abordagem destes doentes». 

Jornadas do ombro e Cotovelo 
excederam expectativas

para a realização de eventos como este», 
nota o Dr. Paulo Felicíssimo, coordenador 
da Secção para o Estudo da Patologia do 
Tornozelo e Pé da SPOT.

O Congresso dividiu-se em quatro 
momentos: a patologia do tornozelo, a 
patologia do pé, as comunicações livres 
e a «manhã das especialidades». Esta 
«manhã» existe porque «o pé não envol-
ve problemáticas exclusivas dos ortope-
distas e, por isso, era importante ouvir 
especialistas da Reumatologia, Diabeto-
logia, Anestesiologia ou Oncologia», ex-
plica Paulo Felicíssimo. Para a evolução 
do conhecimento, acrescenta, «é indis-
pensável que as diferentes perspectivas 
sejam partilhadas em prol da melhoria 
da qualidade de actuação do médico pe-
rante o doente». 

Os temas não foram escolhidos ao aca-
so. O presidente da SPMCP, Prof. André 
Gomes, explica que está em elaboração 
um livro sobre as inovações ao nível das 
patologias do pé e do tornozelo e que a 
maioria dos autores – portugueses e es-
trangeiros – foi convidada a participar 
no Congresso.

O objectivo foi «elaborar um livro de 
referência, com novidades científicas, 
que transmitisse as opiniões das pessoas 
que mais se dedicam a cada um dos temas 
abordados», afirma André Gomes. Este 
livro também conterá um capítulo com 
casos clínicos interessantes. 

O objectivo da SPMCP, partilha o 
presidente, é «congregar todas as espe-
cialidades relacionadas com o pé, desde 
ortopedistas, endocrinologistas, fisiatras, 
reumatologistas, dermatologistas, podo-
logistas, etc.». Cada vez mais, impõe-se 
um tratamento profilático, abordando as 
deformidades preocemente. Neste senti-
do, André Gomes destaca a importância 
de «uma orientação eficaz por parte dos 
clínicos gerais» e da «difusão de novas téc-
nicas terapêuticas». 

É um projecto conjunto da Socie-
dade Portuguesa de Medicina e 
Cirurgia do Pé (SPMCP) e da 

Secção para o Estudo da Patologia do Tor-
nozelo e Pé da SPOT e pretende chamar a 
atenção para as patologias desta área. No 
Congresso Nacional do Pé e Tornozelo, 
que se realizou em Vila Nova Gaia, nos 

as quartas Jornadas do Ombro e cotovelo, que tiveram 
lugar nos dias 1 e 2 de maio, no Funchal, contaram 
com 200 participantes e constituíram um passo de 
aproximação dos ortopedistas aos fisiatras.

clínicos, pois a «amizade intensa» entre 
os profissionais que se dedicam a este do-
mínio tem permitido «conjugar esforços 

São poucos os especialistas que se dedicam 
às patologias do pé e do tornozelo, mas a boa 
relação entre eles permitiu-lhes organizar um 
congresso nacional, nos dias 29 e 30 de Maio.
Texto de Rute Barbedo

Prof. andré Gomes Dr. Paulo Felicíssimo
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São João comemorou 50 anos 
de Ortopedia e 21 de jornadas

As XXI Jornadas de Ortopedia 
do Hospital de São João, que 
decorreram entre os dias 6 e 8 

do passado mês de Maio, atraíram mais 
de 200 participantes de diferentes pon-
tos do País, um número inesperado, dada 
a quantidade de eventos científicos que 
se realizam durante o mês de Maio. Mas 
a reunião não se destacou apenas pela 
quantidade de presenças. 

Segundo o Prof. Abel Trigo Cabral, 
director do Serviço de Ortopedia do 
Hospital de São João e presidente das 
Jornadas, foi possível «reunir pales-
trantes nacionais e internacionais, 
tratar diversos assuntos de diferentes 
áreas e atingir um alto nível cientí-
fico». 

A cirurgia do pé foi o tema inicial 
das Jornadas, englobando «assuntos 
que estão na ordem do dia», como as 
técnicas mini-invasivas e a cirurgia percu-
tânea. Na tarde de 6 de Maio, discutiram- 
-se as instabilidades do carpo, «um as-
sunto bastante controverso e difícil, que 
apenas começou a ser alvo de análise na 
década de 70», referiu Trigo Cabral. 

O «retOrnO à casa paterna»
O momento alto das XXI Jornadas de 
Ortopedia do Hospital de São João foi o 
«Encontro dos Hospitais», na manhã do 
dia 7 de Maio. Realizado pela primeira 
vez neste evento, reuniu nove directores 
de serviço portugueses, sendo que para 
oito deles foi como «um retorno à casa 
paterna», uma vez que se formaram no 
Hospital de São João. Aqui, cada um fez 

no 50.º aniversário do 
Hospital de São João e do 
seu Serviço de Ortopedia, 

as jornadas desta 
especialidade receberam 

um acontecimento 
inédito – o «Encontro dos 

Hospitais» –, reunindo 
ex-formandos do São 

João que, hoje em dia, 
são directores de outros 

serviços de Ortopedia 
portugueses. 
Texto de Rute Barbedo

uma revisão da realidade dos seus locais 
de trabalho e também se comemoraram 
os 50 anos do Serviço de Ortopedia desta 
instituição. 

As Jornadas prosseguiram com o enfo-
que em técnicas recentes na abordagem 
das fracturas osteoporóticas e com o En-
contro de Enfermagem do Hospital de São 

João, onde o doente submetido a artro-
plastia da anca e o doente com fractura da 
coluna foram os principais assuntos. O úl-
timo dia voltou a dedicar-se à coluna, com 
as escolioses, as deformidades na criança, 
os sistemas dinâmicos e novas tecnologias 
cirúrgicas no centro do debate.

A abordagem da anca encerrou as Jor-

nadas. No último dia, dois convidados es-
trangeiros e um nacional falaram sobre a 
técnica do revestimento da cabeça femural 
e da cavidade acetabular e sobre a síndro-
me do conflito femúr-acetabular. Trigo 
Cabral disse que este é um problema re-
cente e os primeiros passos ao nível da 
prevenção começam agora a ser dados.

D
r

O «Encontro dos Hospitais» contou com a presença de nove directores de serviço formados no Hospital de São João

UM SERVIçO DE ORTOPEDIA EM LIVRO
Aquando das Jornadas de Ortopedia do São João, no dia 5 de Maio, a Aula Magna 
da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto foi o cenário da apresentação 
do livro Serviço de Ortopedia do Hospital de S. João – 50 anos, do Prof. Luís de 
Almeida, ex-director deste Serviço. Sobre as 70 páginas que compôs em menos de 
três meses, ficam aqui as palavras do autor:

nunca tive na minha mente escrever algo sobre o Serviço de Ortopedia do Hospital de 
São João. O convite para o fazer surgiu em meados de Janeiro e, quando disse que sim, 
foi por um impulso interior baseado numa dívida de gratidão para com as pessoas a quem 
devo tudo o que sou e para com as estruturas onde passei o melhor tempo da minha vida. 
Foi esse “não saber dizer não” que me obrigou a uma corrida contra o relógio. 

O objectivo fundamental foi prestar homenagem aos fundadores do Serviço, em especial ao Professor carlos 
Lima e aos seus companheiros da altura, Drs. Ângelo Soares, mário de almeida, mário vieira coelho, artur corte 
real, asdrúbal mendes, Professor José carvalho de Oliveira e João manuel Espregueira mendes. 

Possuidor de uma liderança carismática, mas muito racional, o Prof. carlos Lima [fundador do Serviço de 
Ortopedia do Hospital de São João] chegou a Portugal vindo de Oxford, em inglaterra, com ideias novas sobre o 
que era a Ortopedia naquele tempo e teve a possibilidade de as implantar no novo Serviço do São João. É uma 
referência incontornável pela sua postura moral e ética, que marcou de forma indelével quem com ele teve o 
prestígio de trabalhar e conviver. 

Talvez o aspecto mais importante deste Serviço de Ortopedia seja a sua organização como serviço universi-
tário e hospitalar, com uma componente formativa muito orientada para os mais jovens. a cirurgia efectuada há 
50 anos era, naquela data, sem dúvida, up to date e, qualquer que fosse a área anatómica, este Serviço esteve 
sempre na vanguarda. Já formou mais de 100 ortopedistas – dos quais 11 são directores de serviço –, doutorou 
oito elementos, deu à SPOT cinco presidentes e tem milhares de trabalhos publicados em revistas portuguesas 
e estrangeiras. Sinto uma enorme alegria ao verificar que o Serviço de Ortopedia do Hospital de São João tem 
mantido a qualidade e a estabilidade que tanto o dignificaram nas últimas décadas 

Termino com uma referência ao poema construção, de chico Buarque, quando escreveu: “Beijou sua mulher 
como se fosse a única...” Em jeito de última vontade de condenado, que também eu beije este livro como se mais 
nenhum existisse.

Prof. Luís de almeida em 
sessão de autógrafos
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tou que não era bem assim. «Fui ter com 
o Prof. Rodrigues Gomes, presidente da 
Sociedade nessa altura, que me pergun-
tou se eu gostava de desafios.»

 A pergunta tinha razão de ser: a Di-
recção precisava de saber quantos sócios 
existiam, quais eram os directores dos 
serviços de Ortopedia de todo o País e 
os hospitais que tinham a especialidade, 
quais eram as casas de material ortopé-
dico e os laboratórios com que se tra-
balhava, pois não existia qualquer base 
de dados. Cristina disse sim ao desafio, 
mesmo sem saber o que a esperava. 

A sede da SPOT «era um pouco ve-
lha, escura, tinha pilhas de papéis a toda 

Dez anos de dedicação à SPoT
O início, há dez anos, não foi fácil. cristina camilo teve até vontade de desistir. mas não 
o fez. E, hoje, a secretária da SPOT é peremptória em afirmar que gosta do que faz.

Tudo começou em Maio de 
1999. A SPOT estava a precisar 
de uma secretária e Cristina 

Camilo, à data com 25 anos, resolveu ar-
riscar. «Pensava que seria uma coisa mui-
to simples», conta. Mas depressa consta-

a volta, o computador não funcionava, 
o telefone e o fax funcionavam mal… 
Quando constatei tudo isso, apeteceu-
-me desistir, mas o então presidente 
prometeu-me auxílio e melhores con-
dições», recorda. E assim foi. O com-
putador foi reparado e até se comprou 
uma secretária e uma cadeira. 

Já rendida, deitou mãos à obra. Admi-
te que «nunca foi fácil» e que «cada ta-
refa era mais difícil que a anterior». Mas 
talvez por isso vibre tanto com o que faz. 
«Gosto muito de trabalhar na SPOT e 
defendo-a com unhas e dentes!» Cristina 
Camilo sabe que ajudou a edificar uma 
«Sociedade do século XXI, que não fica 

atrás» das suas congéneres europeias.  
Desde 2005, partilha o secretariado 

com Ana Domingos. Mesmo assim, nem 
sempre é fácil compatibilizar as suas fun-
ções profissionais com o papel de esposa 
e mãe. Com duas filhas e uma terceira 
criança a caminho, admite que «é preciso 
fazer alguns sacrifícios». 

A propósito, o secretário-geral da 
SPOT, Prof. Fernando Fonseca, recorda 
o facto de Cristina Camilo ter ido traba-
lhar para o Congresso de 2006, mesmo a 
amamentar a segunda filha que tinha ape-
nas um mês. «Profundamente sensibiliza-
do», não lhe poupa elogios: «A Cristina 
dedica-se de alma e coração.»

Versão online do RECOA III 
brevemente disponível

Sob o tema «Recons-
trução de Sequelas 
de consolidação vi-

ciosa, pseudartrose, infec-
ção e ressecção óssea», o 
terceiro Curso Internacio-
nal de Reconstrução Os-
teo-articular (RECOA III) 
– que decorreu em Évora, 
nos dias 17 e 18 de Abril – 
teve, de acordo com a orga-
nização, o «objectivo de ser 
inovador». Porque se trata 
de um «curso eminentemente prático, 
mais virado para as técnicas cirúrgicas do 
que para as patologias», e porque «acre-
dita que o conhecimento científico deve 
ser gratuito e universal». 

Esta premissa deu o mote para que 
o RECOA III, «ao mesmo tempo que 
tem uma versão ao vivo», tenha «tam-
bém uma versão na Internet», sublinha 
o Dr. Nuno Craveiro Lopes, que divide 
a organização deste Curso com os Profs. 
Carlos Bongiovanni (do Brasil) e Mau-
rizio Catagni (da Itália). Ou seja, quem 

não teve oportunidade de frequentar o 
curso em Évora pode – mediante uma 
inscrição gratuita no site www.recoa.org 
–, fazê-lo em modo online. 

Já os RECOA I e II (que decorreram 
em 2007 e 2008, respectivamente) dis-
ponibilizaram essa opção. Aliás, tanto o 
primeiro como o segundo Curso tive-
ram mais inscrições na versão online: o 
RECOA I contou com 196 participantes 
presenciais e 239 virtuais, ao passo que 
o RECOA II teve 139 presenças físicas e 
377 virtuais.

A adesão aos cursos 
tem vindo a aumentar. 
«Este ano, existem 
cerca de 600 inscritos 
no curso online, entre 
médicos, enfermei-
ros e fisiatras», refere 
Craveiro Lopes. No 
entanto, todos os in-
teressados, e não só os 
participantes, podem 
aceder, gratuitamente, 
na página web, aos tex-

tos integrais das conferências e comuni-
cações dos três cursos RECOA. «Cada 
um tem um tema diferente», explica o 
responsável. «O primeiro versou sobre 
as técnicas de reconstrução das fracturas 
do membro inferior; no segundo, abor-
dou-se as fracturas do membro superior; 
e este ano incidiu-se sobre as complica-
ções das fracturas.» 

Formando um ciclo com a duração 
de cinco anos, os cursos anuais sobre re-
construção osteo-articular primam pela 
sua internacionalização. «Inicialmente, 

começaram em Itália, com o Prof. Mau-
rizio Catagni; depois, estenderam-se ao 
Brasil, com o Prof. J. Carlos Bongio-
vanni», explica Nuno Craveiro Lopes. 
«Ambos me incentivaram a criar um 
curso aqui em Portugal. Convivemos há 
muito com as metodologias da recons-
trução osteo-articular, nomeadamente o 
método dos alongamentos ósseos (méto-
do Ilizarov) e pensámos em divulgá-lo, 
pois era executado apenas por um grupo 
muito restrito.» 

Hoje, «principalmente depois de es-
tes cursos terem começado», acredita o 
especialista português, «esse método é 
praticado em todo o mundo». Para isso, 
terá contribuído o intercâmbio de co-
nhecimentos que estes cursos propor-
cionam. «Ao mesmo tempo que um 
brasileiro aprende com alguém de Itá-
lia ou de Portugal, também tem algo a 
ensinar», disse Carlos Bongiovanni, no 
Curso de Évora, acrescentando que «a 
soma da experiência de todos propor-
ciona o sucesso e o benefício para os 
doentes».

O terceiro curso internacional de reconstrução Osteo-articular (rEcOa) teve lugar 
nos passados dias 17 e 18 de abril, em Évora. Para quem não teve oportunidade 
de estar presente, a organização disponibiliza uma versão online deste curso, pois 
acredita que o conhecimento científico deve ser «gratuito e universal».
Texto de Ana João Fernandes



19SPOT informa
Junho ‘09

DESTaqUES DO cOnGrESSO

um olhar antecipado sobre o 
XXIX Congresso Nacional

a quatro meses do próximo congresso, que decorrerá entre os dias 
28 e 30 de Outubro, no Centro de Congressos da Alfândega, Porto, 

o presidente da SPOT fala dos principais destaques e apresenta 
as novidades deste ano. O Dia da Enfermagem, os e-posters e a 

presença de manuel Sobrinho Simões na sessão de abertura são 
algumas surpresas desvendadas pelo SPOT inForma.

Texto de Madalena Barbosa

O presidente de honra do 
XXIX Congresso Nacional 
de Ortopedia e Traumato-

logia será o Dr. José Barbara Branco, 
«uma personalidade marcante da Orto-
pedia portuguesa que deixou um enor-
me legado», diz o Dr. José Neves. «Mais 
do que uma homenagem», este será 
«um tributo a um homem de carácter 
e de cultura». 

A reunião magna da SPOT de 2009 
tem dois temas de destaque: a Doença 
de Kienböck e o Ligamento Cruza-
do Anterior do Joelho. «A doença de 
Kienböck apareceu-nos por sugestão da 
Secção da Mão. Trata-se de um tema po-
lémico e de interesse, que vai envolver 
não só os cirurgiões da mão, mas tam-
bém os ortopedistas e os traumatologis-
tas», explica o presidente da SPOT. 

Já o ligamento cruzado anterior 
do joelho foi um tema sugerido pelo 
secretário-geral da SPOT, o Prof. Fer-
nando Fonseca. Vai ser debatido numa 
mesa-redonda que reúne a experiên-
cia portuguesa, com a de «alguns dos 
maiores vultos da cirurgia ligamentar 
do joelho», como é o caso do norte- 
-americano Freddie Fu, que há longos 
anos se dedica a esta patologia. 

À semelhança do que aconteceu o ano 
passado, o Congresso reserva um espaço 
para o Fórum EFORT, que vai abordar 
a traumatologia do cotovelo na criança. 
Este momento contará com a participa-
ção de dois ortopedistas europeus que, 
em conjunto com especialistas nacionais, 
debaterão conceitos e terapêuticas.

As conferências dos presidentes das 
«sociedades amigas», como a Société 
Française de Chirurgie Orthopédique 
et Traumatologique (SOFCOT), a So-
ciedad Española de Cirurgía Ortopé-
dica y Traumatológica (SECOT) ou a 

Sociedade Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia (SBOT), voltarão a ter 
lugar no Congresso. 

O mesmo acontecerá com as con-
ferências de ensino, que são mais vo-
cacionadas para os jovens internos e 
vão contar com a participação de al-
gumas referências da Ortopedia mun-
dial, como Alexander Vaccaro, um dos 
grandes cirurgiões na área da coluna, 
Michael Soudry, Yves Cattone, Samou-
el Barouk, António Múrcia, Christophe 
Glorion, Gilles Walch, entre outros. 

dia da enfermagem e 
posters electrónicOs – as 
nOvidades 
No último dia do XXIX Congresso, 30 
de Outubro, haverá um espaço para o 
«Dia da Enfermagem». Esta é uma no-
vidade que resulta da colaboração entre 
a SPOT e a Associação de Enfermeiros 
Portugueses de Ortopedia e Traumato-
logia (AEPOT). «Ao longo de um dia, 
serão apresentados temas de traumato-
logia e de enfermagem no bloco cirúr-
gico», adianta José Neves. Os e-posters 
(em suporte electrónico) são outra 
novidade. No entanto, não haverá uma 
ruptura total com os posters tradicionais, 
pois os 12 melhores vão estar expostos 
em formato de papel. 

Como é habitual, haverá vários pré-
mios entregues no Congresso: Prémio 
Prof. Doutor Jorge Mineiro; os pré-
mios da Revista Portuguesa de Ortopedia 
e Traumatologia; Prémio para a Melhor 
Comunicação Livre; Melhor Poster e o 
Prémio Zurich, para o melhor trabalho 
sobre traumatologia. 

Continuidade terá também a expo-
sição «Para além da Ortopedia». «Um 
doente traumatológico convive connos-
co, pelo menos, seis meses e alguns a 

vida inteira. Temos uma cumplicidade 
estreita com os doentes, havendo algo 
dentro de nós para além da Ortopedia, 
provavelmente como fuga à profissão. 
Por isso, temos muitos colegas com 
interesses pela pintura, arquitectura, 
desenho, literatura, etc.», justifica o 
presidente da SPOT. 

Tem talentos para compartilhar com 
os seus colegas de profissão? Então, 
basta enviar uma foto que represente 
o seu hobby e outra sua, em formato 
JPEG e alta resolução, e um texto des-
critivo para incluir no catálogo, através 
do endereço spot@spot.pt, até 30 de 
Setembro. 

SOBRINhO SIMÕES
NA SESSãO DE ABERTURA 

O director do instituto de Patologia e imunologia molecular da Universidade 
do Porto (iPaTimUP), manuel Sobrinho Simões, será o responsável pela con-
ferência de abertura do congresso, dedicada ao tema «Globalização e medici-
na», a decorrer no dia 28 de Outubro, às 17h00. José Neves justifica a escolha: 
«É um tema muito interessante e o manuel Sobrinho falará de investigação, 
do que é global, do que é médico e do que é ciência. mais do que pelo tema, a 
conferência valerá pelo convidado. É uma honra e um privilégio tê-lo no nosso 
congresso!»
E por que razão convidaram o Prof. Sobrinho Simões? «Por vários motivos. 
Primeiro, ele foi meu colega de curso, companheiro de estudo e é um grande 
amigo. Depois, é das pessoas mais brilhantes que conheço e desenvolve um 
trabalho notável na investigação sobre o cancro, sendo uma referência mun-
dial. Ele tem milhões de solicitações. nesse dia, deveria estar em miami e des-
marcou uma ida ao rio de Janeiro para estar no nosso congresso. isso é uma 
prova de amizade profunda», diz, com orgulho, o presidente da SPOT. 
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