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DEFORMIDADES ORTOPÉDICAS: 
 
 displasias do desenvolvimento da anca (luxação) 

 

 deformidades do pé, nomeadamente o pé boto 
 

 torcicolo congénito que se consegue observar em 
crianças que “andam sempre com a cabeça de lado” 

 

 escoliose 
 

Consulte o nosso Ortopedista! 

ORTOPEDIA 
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“Todas as crianças, mesmo as saudáveis, 
devem ser acompanhadas por um 
ortopedista aos 2, aos 8 e aos 12 anos“ 
 

(Academia Americana de Pediatria) 
 
 
 
Consulte o nosso Ortopedista! 

ORTOPEDIA 
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Joanetes acontecem com mais frequência em 
mulheres e podem, às vezes, ser hereditários. 
Pessoas que nasceram com anormalias nos ossos 
do pé estão mais propensas a terem joanetes. 
O uso de sapatos de bico fino e de salto alto pode 
causar o desenvolvimento de um joanete. O 
 joanete pode-se tornar doloroso uma vez que 
osso extra e uma bolsa com líquidos crescem na 
base do dedo do pé. 
 
Consulte o nosso Ortopedista! 

ORTOPEDIA 
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A artrite é uma inflamação das 
articulações, que gera sintomas como 
dor nas juntas, vermelhidão, inchaço e 
dificuldade em movimentar a articulação 
afetada, mas existem diversos tipos de 
artrite, que variam de acordo com a sua 
causa. 
 
Consulte o nosso Ortopedista! 

ORTOPEDIA 
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Com o passar dos anos, é natural um 
maior desgaste das articulações. Mas 
quando os movimentos ficam difíceis 
e até causam dor, pode estar-se na 
presença de uma artrose. 
 

Contudo é possível aliviar e prevenir. 
 
Consulte o nosso Ortopedista! 

ORTOPEDIA 


