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instruções para aUTOreS
As comunicações livres e posters sobre artroscopia, sobre cirurgia 
relacionada com a artroscopia ou com traumatologia desportiva 
ortopédica, são consideradas contribuições muito importantes 
para o enriquecimento científico do Congresso da SPAT.

Deste modo, a Comissão Científica convida e encoraja os parti-
cipantes nacionais e estrangeiros no XI Congresso da Sociedade 
Portuguesa de Artroscopia e Traumatologia Desportiva a envia-
rem estudos sobre a prática clínica ou sobre estudos experimen-
tais que serão, certamente, um contributo essencial para o pro-
grama científico do Congresso.

Só serão aceites 12 comunicações livres originais. 

Os resumos das apresentações, assim como dos posters, devem 
ser escritos em Português ou em Inglês, da mesma forma como 
serão depois apresentados durante o Congresso.

Devem ser escritos em word. O título deve ser escrito em maiúscu-
las. Na linha seguinte devem ser escritos o nome dos autores, pri-
meiro o apelido seguido das iniciais dos nomes próprios, grau de 
diferenciação profissional e local onde desempenham a atividade 
profissional. O nome do autor que irá apresentar a comunicação 
livre deve ser sublinhado. Os trabalhos devem ser enviados por 
e-mail para spat@spat.pt até 31 de agosto de 2013.

O texto não deverá ultrapassar 300 palavras. Deverá ser dividido 
em 5 partes: Objetivo, Material e Métodos, Resultados, Discussão 
e Conclusões.

Só serão aceites para apresentação oral 12 comunicações. Entre 
as comunicações nacionais será escolhida a melhor, a qual será 
de novo apresentada no próximo Congresso da EFOST em 2014 
em Lisboa.

Os posters deverão ter um lay-out em forma de fotografia e não 
de paisagem, com a altura máxima de 1,60m e largura inferior a 
1,50m. A presença dos autores junto ao poster respetivo, será de-
sejável por forma a prestarem esclarecimentos suplementares aos 
visitantes interessados no tema. O período em que os autores de-
verão estar junto aos posters terá a duração mínima de uma hora, 
será durante o decorrer do Congresso e a definir pela Comissão 
Científica. Haverá a atribuição de um prémio de melhor poster.

A aceitação ou recusa da comunicação livre e posters é da inteira 
e exclusiva responsabilidade de Comissão Científica do Congresso 
da SPAT. A resposta será comunicada ao 1º autor até 31 de agosto 
de 2013.
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sócio da sPat com quotas em dia até 2012
Ortopedistas 140 € 160 €
internos 110 € 130 €
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enfermeiros 70 € 75 €
Fisioterapeutas 70 € 75 €
Outros técnicos e estudantes 70 € 75 €
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Outros técnicos e estudantes 80 € 85 €
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PROgRAMA PARA fISIOTERAPEUTAS

PROgRAMA PARA ENfERMEIROS

08:15 aBerTUra DO SeCreTariaDO

08:45 SeSSãO De aBerTUra

09:00 MeSa-reDOnDa 1. 
TeMa De TraUMaTOLOgia DeSPOrTiva 
Cartilagem e desPorto 
responsáveis/Moderadores: antónio Martins, M. 
Vieira da Silva

09:00 anca › Pedro Silva
09:15 Joelho ›  antónio Martins
09:30 tornozelo › Paulo amado
09:45 discussão

10:00 MeSa-reDOnDa 2. 
TeMa De anCa 
lesões do labrum 
responsável/Moderador: Pedro Dantas

10:00 Prevalência, mecanismo lesional 
e apresentação clínica › Cruz de Melo

10:15 diagnóstico e critérios cirúrgicos › Paulo rego
10:30 técnica artroscópica.  

descrição e resultados › Pedro Dantas
10:45 reabilitação funcional. 

Que importância? › tiago Esteves Carvalho
11:00 discussão

11:15 inTervaLO Para CaFé

11:30 MeSa-reDOnDa 3. 
TeMa De TraUMaTOLOgia DeSPOrTiva 
lesões do lCa na mulHer 
desPortista 
responsáveis/Moderadores: 
artur Pereira de Castro, Carvalhais de Figueiredo

11:30 Prevalência e fatores predisponentes 
› João Páscoa Pinheiro

11:45 técnicas cirúrgicas. Que diferenças? 
› Fernando Fonseca

12:00 Prevenção. Que importância? 
› Basil ribeiro

12:15 discussão

08:00 ComuniCações livres (4 comunicações - 10 min.) 
Moderadores: 
Paulo Beckert, J. Filipe Salrreta, Carlos ribeiro

09:00 MeSa-reDOnDa 6. TOrnOzeLO 
artrodeses 
responsáveis/Moderadores: 
andré gomes, J. Carvalho da Silva

09:00 técnicas artroscópicas vs.  
técnicas abertas. Que diferenças? 
Que indicações? › Paulo Felicíssimo

09:15 artrose tíbio-társica. técnica artroscópica  
e resultados › Paulo amado

09:30 artrose subtalar. técnica artroscópica 
e resultados › ricardo telles Freitas

09:45 discussão

10:00 MeSa-reDOnDa 7. JOeLHO 
1. o Que Há de novo  
em Cirurgia artrosCóPiCa? 
responsáveis/Moderadores: 
ricardo Varatojo, Carlos Marques

10:00 “será a reconstrução do ligamento 
patelofemural interno suficiente?” 
› Luís amaral

10:15 “transplantes meniscais: 
que realidade em 2013!” › ricardo Varatojo

10:30 “transplantes meniscais parciais: 
indicações e resultados” › alcindo Silva

10:45 “Cirurgia contemporânea do lCa” 
› Manuel gutierres

11:00 disCussão

11:15 PaUSa Para CaFé

11:45 MeSa-reDOnDa 8. JOeLHO  
2. o Que Há de novo  
em Cirurgia artrosCóPiCa? 
responsáveis/Moderadores:  
Pedro Pessoa, J. Carlos Leitão

11:45 suturas meniscais. Que opções? 
Que indicações? Que resultados? 
› Beja da Costa, Carlos gavin

12:00 lCP. técnica artroscópica vs. técnica inlay. 
Que critérios? Que resultados? 
› Pedro Pessoa, J. Carlos noronha

12:30 COnFerênCia 
a especificidade de tratar atletas. Porque os 
atletas são diferentes? 
João Páscoa Pinheiro

13:00 aLMOçO

14:30 MeSa-reDOnDa 4. 
TeMa De OMBrO 
instabilidades 
responsável/Moderador: antónio Cartucho

14:30 Critérios de decisão para  
tratamento artroscópico › rui Claro

14:45 estado da arte do tratamento artroscópico › 
Clara azevedo

15:00 latarjet artroscópico › Pedro Costa
15:15 tratamento da recorrência 

em doentes operados › antónio Cartucho
15:30 discussão

15:45 COnFerênCia 
lCa. o estado da arte 
› João Espregueira Mendes

16:15 PaUSa Para CaFé

16:30 MeSa-reDOnDa 5. 
TeMa De TraUMaTOLOgia DeSPOrTiva. 
lesões desPortivas  
da Criança e adolesCente 
responsáveis/Moderadores:  
Henrique Jones, João Lourenço

16:30 ombro › Jacob Frischknecht
16:45 anca › Mário tapadinhas
17:00 Joelho › Henrique Jones
17:15 tornozelo › Virgílio Severino
17:30 discussão

17:45 ComuniCações livres (8 comunicações -10 min.) 
Moderadores:  
Paulo Beckert, J. Filipe Salrreta, Carlos ribeiro

20:30 JanTar DO COngreSSO

12:15 tendão rotuliano. Critérios de opção? 
fixação preferencial? 
› antónio Sales

12:30 túnel femural: transtibial ou anteromedial? 
Conclusões definitivas? › João gamelas

12:45 disCussão

13:00 aLMOçO

14:30 MeSa-reDOnDa 9. TeMa De COTOveLO 
lesões freQuentes 
no desPorto e modalidades 
teraPêutiCas atuais 
responsável/Moderador:  
José Lourenço

14:30 epicondilite e epitrocleíte: tratamento 
artroscópico › Miguel trigueiros

14:45 osteocondrites 
do cotovelo › Fernando Silva Cruz

15:00 lesões ligamentares 
do cotovelo no desportista › Marcos Sarmento

15:15 reabilitação: que objetivos › gonçalo Borges
15:30 disCussão

15:45 MeSa-reDOnDa 10. 
teraPêutiCas biológiCas/
biomateriais/Culturas de 
teCidos/ engenHaria genétiCa. 
do laboratório de investigação 
à PrátiCa ClíniCa 
responsável/Moderador:  
Hélder Pereira

15:45 novas abordagens no tratamento 
de lesões meniscais e processo 
de ligamentização › Hélder Pereira

16:00 tratamento conservador de lesões 
musculares presente e futuro 
› João Pedro araújo

16:15 abordagens de engenharia de tecidos 
para tratamento de lesões osteocondrais 
› Miguel Oliveira

16:30 desenvolvimento de novas abordagens 
terapêuticas para o tratamento 
de patologias degenerativas e traumáticas 
de âmbito osteoarticular › rui Sousa

3 Outubro das 14:30-17:45
responsáveis: Olímpio Pereira, José Pedro Marques, Paulo reis

4 Outubro das 14:30 -17:30

14:30 MeSa-reDOnDa 1 
lesões desPortivas 
Moderador: Olímpio Pereira

››  lesões do desporto na criança e adolescente, 
o que espera o ortopedistada fisioterapia 
› Mónica thusing

››  microtraumas e lesões fisárias. 
o papel do fisioterapeuta › Marco Clemente

››  o ombro do nadador. será a precocidade 
um fator etiopatogénico? › Luís gregório

››  o papel do fisioterapeuta na prevenção lesional 
da criança e adolescente › andré Silva

15:30  MeSa-reDOnDa 2 
Cartilagem e desPorto 
Moderador: J. Pedro Marques

››  reabilitação de lesões condrais do joelho 
no desportista › João Luciano, Beatriz Pereirinha

››  instabilidade crónica do tornozelo e cirurgia 
reconstrutiva. Qual o papel do fisioterapeuta 
› Daniel Bonança

14:30 MeSa-reDOnDa 1

abordagem PerioPeratória 
nas ligamentoPlastias do lCa. 
a PersPetiva do enfermeiro de bo

15:30 MeSa-reDOnDa 2

Cuidados Pós-oPeratórios em 
Cirurgia ortoPédiCa. Quais os limites 
da enfermagem a enfermagem 
e as téCniCas artrosCóPiCas

 ››  alterações estruturais da anca e lesões 
cartilageneas. o papel da corrida 
› Vanessa Martins

16:15 PaUSa Para CaFé

16:30 MeSa-reDOnDa 3 
lesões do lCa na mulHer 
desPortista 
Moderador: Paulo reis

››  importância dos programas de prevenção das 
lesões do lCa na mulher desportista › João gomes

››  abordagem cirúrgica do lCa na mulher 
desportista › Mário Vale

››  reabilitação do lCa na mulher desportista. 
Que diferenças? › antónio gaspar

››  alterações morfoestruturais como fatores 
predisponentes à lesão do lCa na mulher 
desportista › Marisa Costa, isabel Costa

17:45 enCerraMenTO Da SeSSãO

16:30 MeSa-reDOnDa 3

PreParados PlaQuetários (PrP). 
o PaPel do enfermeiro 
na PreParação PreParação 
de enxertos nas ligamentoPlastias. 
téCniCas e sugestões

17:15  enCerraMenTO Da SeSSãO 
e PaUSa Para CaFé

16:45 gestão e tratamento cirúrgico 
das lesões da cartilagem articular em 2013 
› João Espregueira Mendes

17:00 disCussão

17:15 PaUSa Para CaFé

17:30 entrega de Prémios  
melHor Poster e melHor 
ComuniCação livre

17:45 enCerramento 
do xi Congresso da sPat
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