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COMUNICADO DE IMPRENSA 

Programa de Educação e Atualização da SPPCV regressa este mês 

Médicos voltam a reunir-se para aprender sobre 

patologia da coluna 

A Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral (SPPCV) vai dinamizar a segunda 

reunião do seu Programa de Educação e Atualização em Patologia da Coluna, no próximo dia 

25 de janeiro. A iniciativa, com foco na espondilolistese lombar, decorre em Fátima, no Dom 

Gonçalo Hotel & SPA. 

“A primeira reunião, sobre a mielopatia espondilótica cervical, aconteceu em março de 2019. O 

resultado foi positivo, por isso, decidimos dar continuidade ao Programa, em 2020, indo ao 

encontro do objetivo da SPPCV de se posicionar como uma entidade promotora da educação e 

atualização contínua dos médicos, no que toca aos conhecimentos específicos em patologia de 

coluna e sua prevenção, diagnóstico e tratamento.”, avança Bruno Santiago, neurocirurgião e 

coordenador desta iniciativa. 

Dirigida a médicos, esta reunião permite “a troca de ideias e de conhecimento científico entre 

especialistas da área, por meio de sessões sobre a espondilolistese lombar, apresentações de 

casos clínicos e momentos de discussão, tornando-a numa mais valia para a sua formação e 

para o exercício da especialidade.”, acrescenta Miguel Casimiro, neurocirurgião e Presidente da 

SPPCV. 

A espondilolistese ocorre quando se dá o deslizamento de uma vértebra em relação a outra. 

Esta patologia é uma das causas mais comuns de dor lombar, principalmente entre 

adolescentes que praticam modalidades desportivas que exigem elevada extensão da coluna. 

A primeira edição do Programa de Educação e Atualização em Patologia de Coluna contará, 

ainda, com mais duas reuniões, em 2020: uma sobre o trauma cervical C1-C2, marcada para o 

dia 4 de abril, e outra sobre a espondilodiscite, a decorrer no dia 12 de dezembro. 

Para mais informações e inscrições, consultar: www.sppcv.org 

 

Sobre a SPPCV 

A Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral, fundada em 2003, é uma associação científica, sem 

fins lucrativos. Tem por objeto a promoção, o estudo, a investigação e a divulgação das questões inerentes à 

problemática da prevenção, diagnóstico e tratamento das patologias da coluna vertebral. Para mais informações 

consulte http://sppcv.org/ 
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