Grupo de Estudo da Cartilagem Prevenção e Tratamento da Artrose
(G.E.C.A.)
Acta da Reunião 01/08

0. Introdução

A primeira reunião do G.E.C.A., realizou-se no dia 8 de Março de 2008, pelas 10h e
30m, nas instalações da sede da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia
(S.P.O.T.), sita na rua dos Aventureiros, lote 3.10.10, loja B, Parque das Nações,
Lisboa, achando-se presentes os seus membros, tal qual consta da lista de presenças que
vai anexa a esta acta, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1. Aprovação da ordem de trabalhos
2. Breve história da formação do G.E.C.A.
3. Informações
4. Eleição do Coordenador e constituição de uma “Equipa de Coordenação”.
5. Plano de acção e protocolo com a S.P.O.T.
6. Site na Internet
7. Aquisição do programa Sócrates (I.C.R.S.)
8. Convite a Colegas e Entidades, Nacionais e Estrangeiros para integrarem o
G.E.C.A.
9. Definição e programação de actividades.
10. Outros assuntos
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1. Aprovação da ordem de trabalhos
Foi aprovada por unanimidade a ordem de trabalhos

2. Breve história da formação do G.E.C.A .
No XXVI Congresso da SPOT, no Porto, numa mesa onde estavam reunidos os Prof.
Dr. Fernando Fonseca, Prof. D Jiri Adler, Dr. João Salgueiro, Dr. Milan Handl e Dr.
Pedro Afonso, foi abordada a necessidade urgente de formar um Grupo interessado
no estudo da cartilagem, no âmbito da SPOT. O Prof. F. Fonseca, solicitou ao Dr. J.
Salgueiro que assumisse essa liderança, sugerindo que formalizasse o pedido junto
da Direcção da SPOT de que ele fazia parte. O então Presidente Prof. Trigo Cabral,
emitiu parecer, concordando com a iniciativa. Nas V Jornadas da Sociedade
Portuguesa do Joelho – Cartilagem articular, em 12 - 13 de Outubro 2007, foi
reafirmada num âmbito mais alargado, a necessidade da constituição efectiva desse
Grupo. Aguardando a aprovação dos novos estatutos da SPOT no Congresso de
Nov.07 foi solicitada, face aos novos estatutos, a oficialização do G.E.C.A. pela
SPOT. Na reunião da Direcção de 21 de Dezembro de 2007, presidida pelo Dr. Jorge
Seabra, foi aceite a criação deste Grupo de Estudo. Desta decisão dá-nos conta carta
de 26/12/2007, assinada pelo Dr. J. Portela, Secretário Geral da S.P.O.T (que fica
anexa).

3. Informações

O Dr. João Salgueiro deu informações sobre os seguintes assuntos:

a) O trabalho desenvolvido até ao presente junto das Empresas com actuação
na área médica em que o Grupo se insere, permitiu até agora a sponsorização
efectiva pela Merck Sharp & Dhome e pela Pfizer. Os contactos efectuados
foram de acordo com a orientação dada pela Direcção da SPOT. Não foram
mais extensivos pelo facto de não ter sido ainda efectivada a presente reunião.
b) Tentou-se junto da International Cartilge Repair Society (I.C.R.S.), que o
G.E.C.A. fosse admitido como grupo afiliado. Como tal não teve sucesso, pois
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pretendiam que todos os membros do Grupo se inscrevessem, o Dr. J.
Salgueiro inscreveu-se a título pessoal. Assim, toda a informação obtida como
sócio individual ficará à disposição de todos os Elementos do Grupo.

4. Eleição do Coordenador e constituição de uma “Equipa de Coordenação”.
Foi eleito por unanimidade o Dr. João Salgueiro, como Coordenador do GECA.
Foi também deliberado que o Coordenador escolha dois elementos, entre os
membros da “Comissão Instaladora” do GECA, para formar uma “Equipa de
Coordenação”. Esta equipa será portanto constituída por um Coordenador e
dois vogais. Qualquer dos outros Elementos da “Comissão Instaladora” se
disponibilizou a colaborar quando para tal for solicitado.

5. Protocolo com a S.P.O.T. .
O plano de acção do G.E.C.A., já está consubstanciado, no essencial, no
documento que em 7 de Novembro de 2007, o G.E.C.A. remeteu ao Presidente da
S.P.O.T., a saber:
I. promover o estudo da cartilagem, com agendamento de reuniões,
incentivando a produção de trabalhos de investigação clínica e científica, com
atribuição de prémios pecuniários;
II. promover a discussão e estabelecer orientações para a prevenção da artrose;
III. promover a discussão e estabelecer orientações no tratamento médico e
cirúrgico da artrose;
IV. estabelecer contactos com entidades nacionais e estrangeiras para
intercâmbio científico;
V. promover a candidatura à International Cartilage Repair Society.

À luz dos novos regulamentos das Secções e Grupos de Estudo, pretende o
G.E.C.A., ser também um órgão consultivo da S.P.O.T., em todas as questões
relacionadas com o tema.
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Este conjunto de objectivos foi aprovado em reunião de Direcção da S.P.O.T., tal
como foi comunicado ao Grupo de Estudo, pelo Secretário Geral da S.P.O.T., em
documento datado de 26 de Dezembro de 2007.
A fim de executar o referido plano de acção, torna-se necessário que os apoios já
obtidos e que venham a ser obtidos, nomeadamente os financeiros, sejam
canalizados para a SPOT, ficando afectos automática e exclusivamente à
actividade específica a que se destinam no âmbito do G.E.C.A.
Foi deliberado por unanimidade propor à Direcção da S.P.O.T. que o
Coordenador do G.E.C.A. e mais dois dos seus Elementos fiquem encarregues
em cada momento, de preparar, promover e acompanhar todas as acções e
diligências necessárias a fim de proceder ao recebimento de bens, fundos
financeiros e outros elementos, bem como a prestar contas junto da Direcção
pela utilização dos valores que entrem na S.P.O.T. destinados ao G.E.C.A.

6. Site na Internet

Foi deliberado por unanimidade construir e pôr em funcionamento um “sítio” na
Internet a fim de dar a conhecer a existência, as actividades e os apoios do
G.E.C.A.. Para o efeito fica encarregue o Coordenador com dois outros
Elementos do G.E.C.A., de tratar deste assunto, incluindo o de estabelecer os
necessários contactos com a SPOT.

7. Aquisição do programa Sócrates (I.C.R.S.).

Foi deliberado por unanimidade a aquisição do programa informático designado
por “Sócrates”. Foi explicado que é um programa estandardizado capaz de
avaliar os doentes submetidos a cirurgia das articulações, nomeadamente no
tratamento da cartilagem. É recomendado pela I.C.R.S. e considera-se que
constitui um instrumento de acção para conseguir parte dos objectivos já
enumerados.

4

8. Convite a Colegas e Entidades, Nacionais e Estrangeiros para integrarem o
G.E.C.A..

Foi deliberado por unanimidade que os convites a endereçar, devam sempre ser
subscritos por dois dos membros do G.E.C.A.; e para a sua admissão será
necessária

a

aprovação

pelo

Coordenador

e

respectiva

“Equipa

de

Coordenação”.

9. Programação de actividades

Foi deliberado por unanimidade que se proponha à S.P.O.T. a atribuição no
Congresso de 2008 de um “espaço próprio” para divulgação do G.E.C.A.; e de
um tempo de apresentações científicas, em 2009.
Mais foi deliberado por unanimidade que o G.E.C.A. obtenha e atribua prémios
pecuniários para os melhores trabalhos de investigação nesta área, em condições
a definir oportunamente. Se for possível, será já atribuído um Prémio aos
melhores trabalhos científicos sobre cartilagem articular, apresentados durante o
Congresso de 2008.
Disponibiliza-se também o G.E.C.A., para integrar eventos científicos,
designando os seus membros para o efeito.

10. Outros assuntos

Foi deliberado por unanimidade que dos trabalhos desta reunião e de todas as
actividades que venham a ser desenvolvidas se dê o adequado conhecimento e se
promova a divulgação atempada, que permita recolher o máximo de apoios
logisticos e financeiros para o G.E.C.A.; tanto junto de entidades privadas
empresariais, como de entidades públicas e institucionais (Associações,
Fundações, etc.), cabendo tais iniciativas ao Coordenador, acompanhado pelo
menos de outro Elemento do Grupo.
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A próxima reunião do G.E.C.A. terá lugar em Coimbra, em Outubro de 2008.

Não havendo outros assuntos a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se redige a
presente acta.

Participaram nesta reunião:
Dr. Alberto Lemos (AL), Dr. Bordalo Amado (BA), Prof. Doutor Fernando Fonseca
(FF), Prof. Doutor Fernando Judas (FJ), Dr. Ferreira da Cruz (FC), Dr. João Salgueiro
(JS), Dr. Joaquim Lebre (JL), Dr. Jorge Fonseca (JF), Dr. Jorge Lopes (JL), Dr. José
Granate (JG), Dr. José Parra (JP), Dr. Luís Amaral (LA), Dr. Nuno Mascarenhas
(NM), Dr. Paulo Abrantes (PA), Dr. Pedro Afonso (PA), Dr. Ramiro Fidalgo (RF),
Dr. Viana Queiroz (VQ).

Os Drs. Luís Ricciardi (LR), Mário Beça (MB) e Roxo Neves (RN), estiveram
ausentes, justificando os motivos.

Lisboa, 8 de Março de 2008
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