
Cada vez mais, as pessoas pra-
ticam desporto e as ruturas do li-
gamento cruzado anterior surgem 
com maior frequência. O aumento 
das cirurgias primárias por lesões 
ligamentares conduz ao aumento da 
taxa de falências e, consequente-
mente, a um maior número de casos 
a necessitarem de revisão.

No âmbito das artroplastias do 
joelho, são também cada vez mais 
os casos que necessitam de revisão 
por falência da cirurgia primária. 
Atualmente, a população de doentes 
submetidos a próteses do joelho é 
incontestavelmente mais jovem e te-
mos de estar preparados para rever estas situações. Além disso, por des-
gaste dos materiais, entre outras causas, as artroplastias primárias têm 
uma duração relativamente limitada e necessitarão de revisão, mesmo que 
tenham sido bem aplicadas.

Além do Congresso da SPOT, este ano, a Secção do Joelho esteve envol-
vida na organização conjunta – com a SPAT e a SPJ – do Congresso do Joelho, 
decorrido nos dias 22 e 23 de setembro, em Portimão, e está também pre-
vista a participação no 4. º Curso de Cartilagem Articular organizado pelo 
GECA, nos dias 18 e 19 de novembro próximo.»

Dr. Luís Branco Amaral

«No dia 18 de outubro, das 14h30 às 16h30, o espaço atribuído à Secção 
do Joelho no Congresso da SPOT será novamente dividido com a 

Sociedade Portuguesa de Artroscopia e Traumatologia Desportiva [SPAT] 
e a Sociedade Portuguesa do Joelho [SPJ]. Este ano, as revisões são o tema 
da sessão, que será dividida em duas mesas:

Das 14h30 às 15h10
Mesa 1 – Revisões de ligamentoplastias do ligamento cruzado anterior
Moderadores: Drs. Pedro Pessoa e Pereira de Castro.
- Exame clínico: Dr. Luís Tomás;
- causas de falência: Dr. Hélder Pereira;
- Escolha do enxerto: Dr. Manuel Vieira da Silva;
- cirurgia: Dr. Alcindo Silva;
- Reabilitação: Dr. Frederico Varandas.

Das 15h10 às 16h30
Mesa 2 – Revisão de artroplastia total do joelho
Moderadores: Prof. Fernando Fonseca e Dr. Luís Branco Amaral.
- Quando e como?: Dr. Álvaro Machado;
- interlinha e balanço ligamentar: Dr. Alberto Lemos;
- perdas ósseas: Prof. João Gamelas;
- instabilidade: Dr. Joaquim Lebre;
- Rigidez: Dr. José Carlos Leitão;
- infeção: Dr. Ricardo Varatojo;
- Discussão.
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de dezembro, com repetição a 15 e 16 de 
dezembro de 2011, ministrado pelo Prof. 
Paulo Seber, do Royal Children’s Hospi-
tal de Melbourne.

3 - As XVII jornadas da SEOI, que de-
correram a 11 e 12 de maio de 2012, em 
Coimbra, e que foram precedidas de um 
curso sobre «Radiologia em Ortopedia 
Infantil» dirigido aos vários profissio-
nais que trabalham ou contactam com 
a Ortopedia Infantil. Os temas centrais 
foram as doenças da cartilagem de 
crescimento, as sequelas graves na 
anca imatura e as próteses de anca em 
idades precoces.

Tem sido também prioridade desta direção a implementação do Registo 
Nacional das Doenças Displásicas da Anca (DDA). Na última assembleia-geral, 
no decurso das XVII Jornadas da SEOI, o Dr. Cassiano Neves deu a conhecer a 
aplicação informática para o registo das DDA que está a ser ultimada para que, 
provavelmente ainda este ano, possa arrancar. A direção da SEOI reconhece o 
esforço do Dr. Cassiano Neves e agradece publicamente ao Dr. Rui Pinto por ter 
desbloqueado alguns entraves que impediam a concretização do projeto.

A atual direção, que cessa funções este ano, irá trabalhar com a futura direção 
no planeamento das atividades para o próximo ano, nomeadamente na realiza-
ção das XVIII Jornadas da SEOI, na implementação do registo das DDA e na área 
de formação em Ortopedia Infantil nos internatos, dando sequência ao que foi 
exposto, em janeiro de 2012, ao Colégio da Especialidade.»

Dr. Fernando Carneiro

«A Secção para o Estudo da Ortopedia Infantil (SEOI) escolheu para o XXXII 
Congresso da SPOT o tema «Escolioses». Para além do facto de as ar-

trodeses da coluna lombar constituírem o Tema do Congresso, a Secção achou 
ser oportuno chamar alguns Serviços que no País mais se têm dedicado ao tra-
tamento das escolioses. Estão representados os Serviços de Ortopedia do 
Hospital Pediátrico de Coimbra, Hospitais de São João e de Santo António, no 
Porto, e de Santa Maria e Curry Cabral, em Lisboa. A mesa será encerrada com 
a comunicação do palestrante convidado, o Dr. Ferran Pellisé, do Hospital Vall 
d’Hebron de Barcelona, que falará sobre «Avaliação de resultados no tratamento 
cirúrgico da escoliose idiopática do adolescente».

Nós últimos 12 meses, a SEOI salienta a realização das seguintes iniciativas:

1 - As XVI Jornadas da SEOI, que decorreram em simultâneo com as III Jornadas 
de Ortopedia Infantil do Hospital Pedro Hispano, a 17 e 18 de novembro de 2011, 
em Matosinhos (ver foto). Dos temas discutidos salientam-se a traumatologia 
desportiva da criança e adolescente, as deformidades dos membros inferiores, 
as infeções osteoarticulares e a doença de Legg-Calvé-Perthes.

2 - Curso sobre cirurgia ortopédica dos membros inferiores na paralisia cerebral, 
organizado pelo Serviço de Ortopedia do Hospital Garcia de Orta, em colabora-
ção com o Serviço de Fisiatria do mesmo Hospital, que decorreu nos dias 12 e 13 
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No dia 18 de outubro, o programa científico do Congresso dá voz às secções que integram a SPOT. Nestas páginas, os 
seus responsáveis levantam o véu sobre as temáticas em foco, destacam as principais atividades nos últimos 12 meses 
e adiantam já futuras iniciativas.

Intervenção do Dr. António Leite da Cunha, diretor do Serviço 
de Ortopedia do Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, na 

cerimónia de abertura das XVI Jornadas da SEOI
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