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SBCJ sob nova gestão

A diretoria da SBCJ biênio 2017-2018 tomou posse oficial
em novembro e assumiu os trabalhos no início do ano
anunciando novidades. Uma delas é o lançamento
do programa Treinando os Treinadores, voltado aos
preceptores de R4 dos serviços credenciados em cirurgia
do joelho, que será realizado nos EUA.
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palavra do presidente

O torniquete com exsanguinação,
Simples, Completo e Estéril
•
•
•
•
•

Exsanguinação de até 95% em oposição aos 69%
dos métodos tradicionais.1,2
Cria um campo cirúrgico esterilizado, reduzindo o
risco de infecções. 3,4
Amplia o espaço do campo cirúrgico: Hemaclear é até
6 vezes menor que o manguito tradicional, liberando
espaço para um campo cirúrgico mais amplo.
Simples, completo e estéril, Hemaclear reduz o tempo
de preparação para cerca de 1 minuto.
Mundialmente testado e aprovado: tem a
aprovação do FDA, da CE, da Anvisa e demais
Instituições dos Ministérios de Saúde dos respectivos
países onde é utilizado.

www.sterifarma.com.br
vendas@sterifarma.com.br
11 - 2421-2551
Rua Ana da Silva, 86 – Guarulhos – SP
CEP 07031-210
Referências
(1) Blond L, Madsen JL. Exsanguination of the upper limb in healthy young volunteers. J Bone Joint Surg Br. 2002;84-B:489–491.
(2) Blond L, Madsen JL. Exsanguination of the limbs in elderly volunteers. Int Orthop. 2003;27:114–116.
(3) Thompson SM et al. The effect of sterile versus non-sterile tourniquets on microbiological colonisation in lower limb
surgery. St Peter’s Hospital, Chertsey, UK Ann R Coll Surg Engl 2011; 93:
589–590 doi 10.1308/147870811X13137608455334. Accepted 21 August 2011.
(4) Gottlieb T et al. Reusable tourniquets. An underestimated means for patient transfer of multi-resistant
bacteria. BMC Proceedings 2011 5(Suppl 6):P38.
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palavra do presidente

Entusiasmo, prazer e muito orgulho de ser presidente
Caros colegas “joelhistas”,

O

rgulho, prazer, entusiasmo? Não sei
como traduzir o que sinto enquanto escrevo minhas primeiras palavras como
presidente da SBCJ. As sensações se misturam
e tornam a tarefa de escrever ainda mais difícil.
É um orgulho estar representando hoje quase 1500 colegas que me elegeram como presidente desta Sociedade. É também um prazer,
pois tenho certeza de que todos aqueles que se
envolvem ou se envolveram com essa atividade
no decorrer de suas vidas o fizeram com essa
sensação.
E, por fim, é um grande entusiasmo por sentir
que posso agora, com mais dedicação e apoio
de todos, realizar ações que sempre pensei que
seriam boas para a SBCJ e que antes não tive
oportunidade de realizá-las.
Algumas dessas ações começaram a ser feitas nas gestões anteriores, quando junto com a
Marcia, o Ricardo, o Hugo e o Luzo sempre procuramos inovar em projetos, grades de cursos,
organização de nossos congressos, atividades
científicas e sociais.
Mas estejam certos de que tenho comigo em
mente muitos planos que tentarei colocá-los

que muitas vezes não têm oporem prática nesta minha gestunidade de treinar ou ensinar
tão. Gestão curta, de apenas
em seus respectivos serviços.
um ano, mas se os planos não
Para isso, irão treinar com exse completarem neste tempo,
perts de nossa Sociedade em um
certamente serão mantidos e
dos melhores centros do mundo
incrementados pelos que me
em treinamento “hand’s on” em
sucederem.
cadáver.
Vamos implementar a
Aguardem também mudanfunção da nossa CET que, briças importantes no formato de
lhantemente, organizou no
nosso próximo Congresso Braano passado uma prova para
sileiro de Cirurgia do Joelho. Teadmissão de novos membros
mos ideias novas para aumentar
da Sociedade. Demos à CET a
Dr. José F. Nunes
a participação efetiva de todos
função de aprimorar nossos
Presidente SBCJ
os membros da Sociedade e
critérios de credenciamento
principalmente adequá-lo aos
dos serviços autorizados a treinar os R4 em cirurgia do joelho. Fizemos isso não novos tempos de “compliance” e companhia.
Entusiasmo e dedicação para realizar tudo
com a intenção de dificultar o credenciamento
de novos serviços, mas sim com a real intenção isso e muito mais não me faltam. Quero sugesde termos serviços mais capacitados a formar tões e críticas de todos, por isso criamos neste
nossos jovens cirurgiões do joelho. A CET já está jornal uma seção onde vocês poderão, a partir
trabalhando nesse assunto e em nossa próxima de agora, nos ajudar a dirigir a NOSSA SOCIEDAassembleia geral tudo deverá ser referendado DE. CONTO COM TODOS VOCÊS!
por todos.
Saudações “joelhistas”
Criamos o projeto “Treinando os Treinadores”,
cuja finalidade é preparar melhor os nossos preJosé Francisco Nunes
ceptores em determinadas técnicas cirúrgicas

editorial
que será um grande sucesso.
Também abordamos as
informações já confirmadas
sta edição da Revista JOELHO traz
sobre o Congresso Brasileiro
muitas novidades, incluindo algumas
de Cirurgia do Joelho de 2018,
mudanças implantadas pela nova
no qual toda a diretoria já
diretoria para as obrigações dentro da
está trabalhando; as Jornadas
Sociedade. E uma das minhas é editar
Regionais que acontecerão ao
esta publicação, que faço com muita
longo de 2017 e 2018; além
honra.
dos eventos apoiados pela
Nesta estreia, estamos falando do
SBCJ.
projeto de educação continuada Joelho
Na coluna Bate-Bola,
sem Fronteiras, que este ano terá mais
temos grandes colegas
dez sócios participando do estágio no
Dr. José Ricardo Pécora
Primeiro Secretário SBCJ
falando sobre as lesões do
exterior, e do novo projeto Treinando os
Canto Posterolateral, uma
Treinadores, voltado aos preceptores dos
oportunidade muito interessante de ver como cada
serviços credenciados da SBCJ. Este é um programa
um dos convidados abordam este polêmico tema.
que deve começar em setembro e que acreditamos
Caros colegas,

E

Nesta edição, trazemos também os resumos de dois
artigos científicos relevantes e comentados para
atualização dos colegas.
Outra novidade que criamos na Revista JOELHO
é o espaço do leitor, a coluna “Fala, Sócio!”, para
poderem expor suas opiniões, sugestões e críticas,
e contribuir, assim, com o crescimento da nossa
Sociedade. Não deixem de participar!
E para finalizar contamos a história do nosso
colega Luiz Carlos Menezes, o Lapão, ex-jogador
profissional de futebol e que por muitos anos também
atuou como médico do Bahia. Ele sempre esteve
presente e atuante na vida da SBCJ desde a sua
criação e foi o mestre de muitos especialistas baianos.
Uma bela trajetória!
Boa leitura!
José Ricardo Pécora

expediente
JOELHO é uma publicação trimestral da Sociedade
Brasileira de Cirurgia do Joelho (SBCJ), distribuída
gratuitamente aos sócios. Os conceitos emitidos são
de responsabilidade dos autores e não representam
necessariamente a opinião da entidade. Coordenação
editorial: Dr. José F. Nunes. Jornalista responsável:
Ilone Vilas Boas – MTB 24.216. Textos, diagramação e
edição: Ponto da Notícia Assessoria de Comunicação.
Sugestões e comentários:
imprensa@pontodanoticia.com.br.
Tiragem: 8.220 exemplares.

diretoria da sbcj:
Presidente :
Dr. José Francisco Nunes Neto - SP
Vice-Presidente:
Dr. Wagner Guimarães Lemos - MG
Primeiro Secretário:
Dr. José Ricardo Pécora - SP
Segundo Secretário:
Dr. André Kuhn - RS
Primeiro Tesoureiro:
Dr. Victor Marques de Oliveira - SP

www.sbcj.org.br

Segundo Tesoureiro:
Dr. Marcelo Seiji Kubota - SP
Diretor Científico:
Dr. Alan de Paula Mozella - RJ
Vogal:
Dr. Aloísio Reis Carneiro - BA
Diretor Suplente:
Dr. Guilherme Zuppi - SP
Curta a página da SBCJ no Facebook:
facebook.com/SBCJbrasil
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Congresso Sul-Brasileiro abre
circuito das Jornadas Regionais
Evento acontece nos dias 5 e 6 de maio em Florianópolis reunindo especialistas dos três estados do Sul

O

circuito das Jornadas Regionais começa esse ano pela região Sul com
o VI Congresso Sul-Brasileiro de Cirurgia do Joelho, que acontecerá nos dias 5
e 6 de maio no Hotel Mercure, em Florianópolis. “Atualidades nas lesões ligamentares
combinadas do joelho” é o tema do evento, para o qual estão sendo esperados 200
inscritos dos Estados do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Paraná.
De acordo com o diretor da Regional,
Luís Fernando Zukanovich Funchal, a Jornada desse ano teve uma formatação diferente em relação aos anos anteriores. “Teremos
miniconferências e mesas-redondas modernas abordando os diversos aspectos das
lesões do joelho”, explica.
Artroplastia Total do Joelho, Condroplastia e Lesões da Cartilagem e Lesões do
Ligamento Cruzado Anterior do Joelho são
os três assuntos que terão foco no Congresso. A definição desses temas teve como
base o resultado de uma pesquisa on-line
feita com os sócios da SBCJ que consistia
em um questionário sobre os assuntos
mais interessantes. As respostas obtidas tornaram a base para a grade científica.
As inscrições para o VI Congresso Sul-

Luís Fernando Funchal
Diretor Regional Sul

Ricardo Lyra de Oliveira
Diretor Regional NE

Brasileiro de Cirurgia do Joelho podem ser
realizadas pela internet até o dia 20 de abril
com desconto. Mais detalhes no site:
https://attitudepromo.
iweventos.com.br/joelho2017
Em setembro, é a vez do Nordeste
Jornada Regional NE, que reúne os
especialistas em cirurgia do joelho dos
estados de Alagoas, Bahia, Sergipe, Paraíba,
Rio Grande do Norte, Pernambuco, Piauí
e Ceará, será realizada em setembro. Os
diretores Ricardo Lyra de Oliveira e Marzo

A

Marzo Nunes Santos
Diretor Regional NE

Nunes Santos estão trabalhando para trazer um palestrante internacional e, por isso,
ainda não fecharam a data em função da
agenda do convidado. “Esperamos pelo
menos 60 inscritos e queremos fazer um
evento científico bem completo”, afirmam.
Jornada SP acontece em outubro
Regional São Paulo da SBCJ está nos
preparativos da organização da Jornada SP, que ocorrerá em outubro na Capital,
com data ainda a ser confirmada, podendo
ser no terceiro ou quarto final de semana

A

Curso de Cirurgia do Joelho
de Campinas chega à 15a edição
Evento será realizado em Campinas nos dias 7 e 8 de abril
com cinco palestrantes internacionais

É

da Colômbia; Bryson Lesniak, muito
com muito orgulho que estamos
experiente em lesões do Ligamencomemorando esse ano a 15ª edito Cruzado Posterior, de Pittsburgh
ção do Curso de Cirurgia do Joelho de
(EUA), além de nosso amigo Maurício
Campinas. Este ano, nos dias 7 e 8 de
Kfuri Jr, que está desenvolvendo imabril, esperamos reunir em Campinas
portante pesquisa na Universidade
um grande número de participantes
do Missouri (EUA).
como tem sido os cursos anteriores,
com a expectativa de atingirmos 600
O Curso de Campinas tem um dia e
inscritos. Para isso, estamos organimeio de programação, o que flexibiliza
zando uma programação científica
a participação de muitos colegas, incluabrangente e trazendo palestrantes
sive vindos de diversos estados do País.
nacionais e internacionais de destaque
Por isso, você é nosso convidado espeWilson Mello
para interagir conosco e apresentar suas Grupo do Joelho cial para estar aqui em abril e participar
de Campinas
pesquisas e experiências.
conosco desse momento de aprendizado
e intercâmbio de ideias.
Convidamos para nosso os alemães,
Até lá!
Akos Zahar, que tem uma das maiores experiências do mundo no tratamento de próteses infecMais informações sobre o Curso do Joelho
tadas, e Rainer Siebold, grande expoente na área
de Campinas no site:
de cirurgia ligamentar; Julio Cesar Palacio, com
www.rveventos.net/campinas2017
ampla formação em Artroplastia Total de Joelho,
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Geraldo Granata Jr.
Diretor Regional SP

do mês. A escolha da capital tem o intuito
de proporcionar a ida dos membros com
seus familiares para curtir as possibilidades
gastronômicas, culturais, esportivas, shows
e shoppings que a cidade de São Paulo
proporciona.
“Somos 540 membros e 43 serviços
de especialização em cirurgia do joelho na
SBCJ e com esta força esperamos contar
com a participação de todos como ouvintes opinantes, debatedores e palestrantes”,
afirma o diretor da Regional SP, Geraldo
Sérgio de Mello Granata Jr.

VIII Jornada Lyonesa no
Brasil: atualização com
os experts franceses

E

stamos preparando a oitava
edição da Jornada Lyonesa
no Brasil e já temos a confirmação dos mais renomados colegas franceses, que novamente
virão compartilhar conosco
sua larga experiência e conhecimento na cirurgia do joelho.
A Jornada, que normalmente
acontece a cada dois anos, está Guilherme Zuppi
Associação
sendo realizada esse ano para Lyonesa
do Brasil
ajustar o calendário de eventos
da nossa especialidade no País,
evitando, assim, coincidir com o Congresso Brasileiro, realizado em anos pares. Dessa forma, após Goiânia, a próxima só será em 2019.
Os palestrantes franceses confirmados são: Bertrand Sonnery-Cottet, David Dejour, Elvire Servier,
Philippe Neyret, Pierre Chambat e Roger Badet. A
partir de abril, todas as informações sobre o evento
já estarão disponíveis on-line.

eventos

Congresso Brasileiro na Cidade Maravilhosa
Evento será de 12 a 14 de abril de 2018 no Windsor Convention & Expo Center Barra da Tijuca;
entre os convidados, está Dr. LaPrade

D

epois de quatro edições realizadas no
Nordeste, o Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho volta ao Sudeste, desta vez
no Rio de Janeiro, no período de 12 a 14 de abril
de 2018. Com alguns convidados internacionais
confirmados, a 17ª edição do evento vem sendo
planejada de forma muito cuidadosa pela diretoria da SBCJ para surpreender os congressistas.
Os palestrantes do exterior confirmados são
Robert F. LaPrade (The Steadman Clinic e Steadman Philippon - Vail, Colorado), David Dejour
(vice President of the European Society of Sports
Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy ESSKA - Lyon), Robert T. Trousdale (Mayo Clinic,
Rochester, Minnesota) e Dr. Volker Musahl, que
trabalha com o Dr. Freddie Fu na Universidade de
Pittsburgh. Outro convidado a ser confirmado é o
Dr. John Callaghan (Universidade de Yowa).
Para acolher um evento da proporção do Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho, a diretoria
da SBCJ selecionou o Windsor Convention & Expo
Center Barra da Tijuca, com capacidade para até 7
mil pessoas, além de 1.300 apartamentos divididos entre os hotéis Windsor Barra, Windsor Oceânico e Windsor Marapendi. O evento contará ainda com mais dois hotéis oficiais: Sheraton Barra e

Robert LaPrade

Novo Hotel Barra.
A diretoria da SBCJ, agora sob a presidência
do Dr. José Francisco Nunes, estuda algumas
mudanças em relação à grade científica, buscando evitar conferências simultâneas para que os
congressistas possam tirar maior proveito da programação. “Temos outras ideias para aumentar
a participação efetiva de todos os membros da

Sociedade no Congresso, que em breve iremos
anunciar”, afirma Dr. Nunes.
A SBCJ irá divulgar mais informações sobre o
Congresso Brasileiro na próxima edição da Revista Joelho, já com detalhes sobre as inscrições e
os pacotes de hospedagem. A agência responsável será a Lunes Tour e a organizadora é a R&V
Eventos. Fiquem ligados!

Prova para novos membros
Os R4 que estão se preparando para prestar a prova de admissão de novos sócios da SBCJ, em 2018, devem ficar atentos
aos critérios para a participação. A prova será no dia 11 de abril, véspera do início do Congresso Brasileiro. Confira:
Estar com inscrição da prova da SBCJ paga.
Estar inscrito no Congresso da prova SBCJ.
l Ser formado em Medicina há mais de 4 anos.
l Ter registro do CRM de seu estado.
l Enviar trabalho no ato da inscrição nos moldes e regras atuais da RBO/
SBOT (até 2 candidatos podem participar do mesmo trabalho).
l Estágio nacional ou internacional de 12 (doze) meses.
l Estágio Internacional de 12 meses em serviço aprovado após análise pela
Diretoria da SBCJ.

Pontuação mínima de 200 pontos conforme tabela:

l
l

Cursos frequentados com apoio da SBCJ:
Jornadas Regionais ou cursos da SBCJ:
l Participação em Congresso da SBCJ:
l Trabalho apresentado na área do joelho:
l Congresso Internacional na área do joelho:
l Trabalho publicado em revista indexada (RBO ou Acta Ortopédica):
l Estágio nacional ou internacional 12 meses:
l
l

10
30
50
30
50
50
200

Curso em Naples

O

s três primeiros colocados da Prova de Admissão de Novos sócios da SBCJ, realizada em 2016, participaram nos dias 14 e 15 de fevereiro do Brazilian Knee Fellows
Course, em Naples, na Flórida, com apoio da Arthrex. O curso foi a premiação pela
colocação na prova. Parabéns aos participantes: Murilo Humberto Tobias Marins - HC
USP Ribeirão Preto, primeiro colocado na prova; Frederico Silva Pimenta - HC da UFMG,
segundo; e Juliano Francisco da Silva - Home/COB Santa Luzia/DF, terceiro.
No próximo ano, a intenção da SBCJ é expandir a premiação a um maior número
de fellows de acordo com o resultado da classificação na prova. Na foto, os três com a
Dra. Camila Cohen Kaleka, integrante da Comissão de Ensino e Treinamento (CET), da
SBCJ, e Dr. Moisés Cohen.

www.sbcj.org.br
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Tema:

Dr. Ricardo Cury - É essencial a classificação do grau de comprometimento
da lesão posterolateral. Lesões graus 2 e 3 são de indicação cirúrgica, ao passo
que lesões grau 1 são tratadas conservadoramente. As manobras para avaliação
dos estabilizadores em varo e da rotação externa são fundamentais na tentativa
de se identificar as estruturas lesadas. Nas lesões crônicas, a presença de varo
assimétrico indica a necessidade de correção do eixo prévio à reconstrução ligamentar.

Lesões do Canto
Posterolateral

N

esta edição da Revista Joelho, estamos
discutindo o tema Lesões do Canto Posterolateral,
com a participação dos colegas Bernardo Crespo
(RJ), Fabio Angelini (SP), Osmar Valadão Lopes Jr
(RS), Renê Abdala (SP), Ricardo Cury (SP). Aproveite
para ver como eles abordam este assunto bastante
polêmico nas perguntas formuladas pelo vicepresidente da SBCJ, Wagner Lemos:

A ressonância magnética e a artroscopia auxiliam na
indicação do tratamento cirúrgico? Por que?
Dr. Wagner Lemos
Vice-Presidente

Na sua experiência, o que é fundamental no exame clínico
para indicar a reconstrução do Canto Posterolateral?
Dr. Bernardo Crespo - É fundamental
a avaliação do eixo dos membros inferiores, tendo especial atenção para o varismo
estático e dinâmico, o que pode indicar a
necessidade de uma osteotomia. No exame
ligamentar, o teste de abertura em varo a 30
graus de flexão avalia a competência do Ligamento Colateral Lateral (LCL), devendo ser
comparada à abertura contralateral. Aberturas > 5mm do joelho associada à lesão concomitante ou aberturas > 10mm são indicadores de tratamento específico. Assim como
uma diferença de rotação >10 graus no Dial
Dr. Bernardo Crespo
test. E sempre que possível utilizo RX comparativo com stress em varo para mensuração
objetiva da diferença lado a lado.
Dr. Fábio Angelini - Existem duas situações clínicas em que isso acontece;
a primeira, e mais facilmente diagnosticada, é a insuficiência dos estabilizadores laterais (principalmente o ligamento colateral lateral) que é observada com
o aumento assimétrico da abertura lateral a manobra de varização com o joelho estendido (apenas com a insuficiência concomitante do pivot central) e
com flexão do joelho. Em nossa experiência, entretanto, mais da metade dos
pacientes com insuficiência do CPL tem essa manobra normal. A segunda situação envolve a insuficiência dos estabilizadores posterolaterais que impedem a
rotação externa do joelho (particularmente o tendão do músculo poplíteo e o
ligamento fibulopoplíteo); o exame comumente utilizado para esse diagnóstico
é o Dial test, mas em nossa experiência é de interpretação difícil, já que envolve
medida visual de um ângulo e que pode ter influência pela mobilidade do pé
do paciente. Nós desenvolvemos o teste da gaveta rotatória posterolateral (Angelini et al, http://dx.doi.org/10.1016/j.eats.2014.01.008), que atualmente é nossa
manobra de escolha para a avaliação dessa instabilidade.
Dr. Osmar Valadão Lopes Jr. - O exame clínico deve iniciar pela avaliação
da marcha. Testes específicos como Dial test, teste do recurvato-rotação externa,
stress em varo a 0 e 30 graus, gaveta posterior-rotação externa (em casos de
lesão associada do LCP) ou gaveta anterior-rotação interna (em casos de lesão
associada do LCA) são os mais importantes e devem ser avaliados juntos. Às vezes, o exame sob anestesia é fundamental.
Dr. Rene Abdala - Em primeiro lugar, discordo veemente do termo canto,
o qual não tem nenhuma relação com descrição de estruturas anatômicas. O
termo adequado é compartimento por ser definido como um conjunto de estruturas anatômicas que compõe determinada região. O exame clínico é extremamente importante visando diagnosticar e graduar a instabilidade em estudo
(varo, duplo ou triplo). Deve ser repetido diversas vezes, buscando definir em
milímetros a abertura lateral e a rotação posterolateral. Em caso de dúvidas, radiografias sob stress ou sistema “Telos” podem auxiliar na conclusão diagnóstica
da abertura lateral.
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Dr. Bernardo Crespo - A RNM têm grande importância na avaliação do paciente
agudo. Nesses casos, a lesão ligamentar
do complexo lateral assim como padrões
específicos de edema ósseo em compartimento medial indicam o trauma em varo.
No paciente crônico, ela perde valor, não
sendo incomum um laudo de normalidade
mesmo diante de lesões significativas. Nestes casos, dou preferência ao RX sob stress.
A artroscopia funciona para corroborar uma
decisão tomada pré-operatoriamente.
Dr. Fábio Angelini - Sem dúvida as duas
Dr. Fábio Angelini
auxiliam na indicação, mas há de se ter o cuidado de que a RM pode não identificar essas
lesões com muita frequência. O parâmetro
mais importante sem dúvida alguma é o exame físico.
Dr. Osmar Valadão Lopes Jr. - Nas lesões ligamentares periféricas, a RNM
tem papel importante apenas nas lesões agudas. Na grande maioria dos casos
de instabilidades posterolaterais crônicas, as estruturas do canto posterolateral
se mostram parcialmente cicatrizadas. A abertura do compartimento lateral vista
na artroscopia (Drive thru test) apenas deve confirmar os achados do exame
físico.
Dr. Rene Abdala - Em minha opinião, a ressonância magnética tem grande
importância nas lesões agudas e valor reduzido nas lesões crônicas, isso devido
ao Ligamento Colateral Lateral ser mal visualizado e ainda por diversas vezes o
tendão do poplíteo parecer íntegro, porém ao exame clínico insuficiente. A artroscopia, no entanto, é uma ferramenta importante que permite a realização
do “GAP Test”, onde forçamos o varo e analisamos o seu efeito, abertura periférica maior que 12mm e central maior que 8mm traduzem lesão posterolateral.
(Noyes’ Knee Disorders – Surgery, Rehabilitation, Clinical Outcomes, Noyes FR,
2016).
Dr. Ricardo Cury - Sim, juntamente com exame físico, são as orientações
principais para se estabelecer a conduta. A RM na fase aguda pode ajudar a definir o tipo de estrutura e o local acometidos. Na fase crônica, também é possível,
mas em algumas situações a reparação tecidual pode encobrir o real grau de
instabilidade da lesão.

Como você decide sobre o reparo
ou reconstrução do CPL?
Dr. Bernardo Crespo - Em geral, prefiro a reconstrução, exceto em casos de
avulsão óssea, quando o reparo agudo deve ser indicado. E em raros casos de
desinserção sem estiramento ligamentar intrassubstancial.
Dr. Fábio Angelini - Sempre opto pela reconstrução e realizo também o reparo quando é possível (costuma ser muito frequente em casos agudos, mas em
casos crônicos, geralmente, não é possível reparar).
Dr. Osmar Valadão Lopes Jr. - A tendência atual é pela reconstrução. O reparo deve se restringir ao tratamento das lesões agudas, com até 2-3 semanas
de evolução, e principalmente quando há desinserções ou, preferencialmente,
arrancamentos ósseos. Nas lesões crônicas, sempre opto pela reconstrução.
Dr. Rene Abdala - Em minha experiência, apoiado pela literatura, o reparo
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BATE-BOLA
posterolaterais, podendo ser realizada com
autoenxerto ou aloenxerto. De maneira resumida, utilizo enxerto duplo de semitendíneo, passado através de perfuração dupla
no tubérculo de Gerdy, com saída na região
proximal no planalto lateral (2cm abaixo da
superfície articular e 4cm no sentido lateral
medial). A seguir, dissecção do tendão do
bíceps mantendo sua inserção na cabeça
da fíbula; passagem do enxerto de grácil
através de perfuração de túnel na cabeça
da fíbula de tal forma que uma das pontas
se une ao enxerto duplo do semitendíneo
Dr. Rene Abdala
confeccionando o tendão do poplíteo e
popliteofibular, enquanto que outra ponta
é solidarizada com tendão do bíceps reproduzindo o colateral lateral; ambas estruturas são inseridas no fêmur na região
anatômica de cada ligamento através de perfurações separadas.
Dr. Ricardo Cury - Lesões grau 2: Fanelli e Larson, ou Arciero são opções
suficientes para este grau de lesão. Lesões grau 3: necessidade de reconstrução
dos três estabilizadores principais, como pela técnica de LaPrade ou a proposta
por Nau.

como procedimento isolado conduz a piores resultados. Devemos considerar
também a dificuldade de individualização das estruturas lesadas em casos agudos. O reparo pode ser realizado, quando possível, em lesões agudas, porém
associado a procedimentos de reconstrução concomitante. Em pacientes com
triplo varo, considerar osteotomia valgizante de tíbia.
Dr. Ricardo Cury - As fraturas avulsão, com fragmentos ósseos que possibilitem a fixação, devem ser reinseridas (cabeça da fíbula e planalto lateral), não
necessitando de reconstrução. As avulsões ligamentares sem fragmento ósseo
também são passíveis de reparação, mas não de maneira isolada, e sim acompanhadas sempre de aumento ou reconstrução ligamentar.

Descreva a sua técnica de escolha
para a reconstrução do CPL?
Dr. Bernardo Crespo - Minha técnica preferida é a técnica descrita por LaPrade, com a confecção de túneis femorais, tibial e fibular, e dois enxertos livres.
Diante de instabilidades angulares puras, a reconstrução isolada do Ligamento
Colateral Lateral é realizada com um enxerto fixado em túneis fibular e femoral.
Dr. Fábio Angelini - Utilizamos uma técnica com túnel único femoral, entre as inserções anatômicas do LCL e do tendão do poplíteo, com um enxerto
passando por túnel fibular orientado a 45 graus no plano axial e então por um
túnel tibial, por onde passa também o outro enxerto conjuntamente. São utilizados parafusos de interferência nos três túneis, de forma a reconstruir o LCL, o tendão
do poplíteo e o ligamento popliteofibular.
Dr. Osmar Valadão Lopes Jr. - A escolha da técnica é baseada no grau de instabilidade avaliada no exame clínico. Nas
instabilidades maiores, opto pela reconstrução descrita por LaPrade. Nas instabilidades
menores, menos graves, a reconstrução femorofibular descrita por Arciero é suficiente.
Ambas apresentam braços independentes
que são fixados a 30 (LCL) e a 90 graus (poplíteo).
Dr. Rene Abdala - Desde 1990, utilizo
uma técnica pessoal, com base na reconsDr. Osmar Valadão Lopes Jr.
trução anatômica de todas as estruturas

Como você conduz o pós-operatório
das reconstruções do CPL?
Dr. Bernardo Crespo - Uso imobilizador longo de joelho nas primeiras
duas semanas associado a exercícios diários de mobilização patelar, contração
isométrica quadríceps e elevação da coxa. Após duas semanas, retira-se o imobilizador e é iniciado trabalho de ganho de arco de movimento passivo progressivo. Na 6ª semana, é iniciada carga parcial com muletas e progressão para carga
total com oito semanas de pós-operatório.
Dr. Fábio Angelini - Quando a reconstrução do CPL é feita em conjunto
com a reconstrução do LCP, ou mantenho com imobilizador rígido em extensão
por três semanas, seguidas de outras três semanas de mobilização apenas na fisioterapia, sem carga, ou associo um fixador externo articulado por seis semanas,
período em que mobilidade e carga são permitidas e estimuladas. Nas situações
em que não há associação com o LCP e também não havia instabilidade do
LCL no pré-operatório, a carga e a mobilidade são estimuladas sem imobilizador
desde o início.
Dr. Osmar Valadão Lopes Jr. - Nos casos associados à reconstrução do LCP,
mantenho o joelho imobilizado em extensão por três semanas. Após, inicio fisioterapia para ganho de ADM, mantendo o imobilizador entre as sessões. Após
seis semanas, substituo imobilizador por um brace articulado até 12 semanas.
Dr. Rene Abdala - Manter com imobilizador em extensão e mobilização
precoce até 80º nas três primeiras semanas, progredindo até 120º em oito semanas, mantendo sem carga até esse momento. O imobilizador é retirado na 6ª
semana. Atividade irrestrita até oito meses de pós-operatório. Atenção especial
em lesão concomitante com LCP, onde recomendo manter o imobilizador em extensão
e flexão passiva com anteriorização da tíbia
ativa.
Dr. Ricardo Cury - Uso de imobilizador
longo, que pode ser fixo ou articulado (com
estabilização contra a posteriorização tibial
no caso de lesão associada do LCP), inclusive
no período noturno. O imobilizador permanece por um período de seis semanas sem
carga no lado operado, e carga total com oito
semanas. O ganho de ADM não apresenta
restrições se a lesão associada for o LCA, porém, no caso do LCP, o protocolo a ser seguido deve respeitar os ângulos de proteção ao
Dr. Ricardo Cury
LCP.
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Artigos Científicos
Nesta edição da Revista JOELHO, trazemos a sugestão de dois artigos
interessantes para nossa especialidade. O colega Alan de Paula Mozella foi o
responsável pela seleção e a síntese das duas publicações. Confira:
Dr. Alan de Paula Mozella

The efficacy comparison of Tranexamic Acid for reducing
blood loss in total knee arthroplasty at diferente dosage time

A

ntecedentes: A Artroplastia Total de Joelho (ATJ) associase à elevada perda sanguínea e, frequentemente, culmina
com a necessidade de hemotransfusão. Atualmente, diante do risco associado à transfusão sanguínea e da limitada disponibilidade de hemocomponentes, diversas medidas são sugeridas
como tentativa de reduzir o sangramento total (visível + oculto).
Assim, drogas com ação antifibrinolítica, como o Ácido Tranexâmico (AT), tem sido pesquisadas e demonstrada efetividade da
sua ação em diferentes formas de aplicação. Contudo permanece controversa qual a melhor dose e esquema de administração.
Neste estudo prospectivo e randomizado, os autores objetivam
comparar a eficácia da administração intravenosa pré, intra e pósoperatória.
Métodos: 180 pacientes submetidos à ATJ primária foram
randomizados em 4 grupos de acordo com o momento de administração intravenosa do AT (30mg/Kg). No grupo A, o fármaco
foi administrado 15 min antes de insuflar o manguito; no grupo B,
15 minutos após início da isquemia; no grupo C, no momento da liberação do torniquete. A substância não foi administrada no grupo D (controle). Os pacientes foram
avaliados quanto a perda sanguínea total, taxa e volume de hemotransfusão, nível de
hemoglobina (Hb) e ocorrência de trombose venosa profunda (TVP).
Resultados: Observou-se redução significativa da perda sanguínea total no grupo A (877,31 ml) quando comparado aos grupos B (1067,61 ml), C ( 1089,15 ml) e D (
1296,94 ml). A concentração pós-operatória de hemoglobina foi maior no grupo A e
menor no grupo D. Não foram identificadas diferenças quanto ao nível de Hb na com-

paração entre os grupos B e C. A hemotransfusão foi realizada em 4,4% dos pacientes
do grupo A, 17,8% dos participantes do grupo B, 20% do grupo C e 44,4% daqueles
do grupo D. O volume de hemoconcentrado transfundido nos pacientes do grupo
D foi superior ao volume transfundido nos demais grupos. Não foram identificadas
diferenças quanto à ocorrência de eventos tromboembólicos nos quatro grupos.
Conclusões: a administração intravenosa do Ácido Tranexâmico 15 minutos antes
de insuflar o torniquete apresentou resultados superiores quanto a redução dos níveis
de hemoglobina, redução da perda sanguínea e índice de hemotransfusão.

Do intraarticular injections increase
the risk of infection after TKA?

N

este estudo, os autores realizaram análise em banco de dados com o objetivo de
avaliar se injeção intra-articular (IA) antes da realização de Artroplastia Total de Joelho (ATJ) aumenta o risco de infecção pós-operatória, assim como se o tempo entre
a realização da punção intra-articular e a realização da ATJ afeta o risco de infecção.
Ao todo, 29.603 pacientes (35%) foram submetidos à infiltração intra-articular nos
12 meses precedentes à realização da prótese total do joelho ipsilateral. Estes foram
comparados com 54.081 pacientes (65%) com perfil de comorbidade similar e que
foram submetidos à substituição do joelho, contudo, sem a realização de punção
intra-articular nos 12 meses antecedentes.
Os resultados demonstraram que os pacientes submetidos à ATJ com prévia punção intra-articular apresentaram proporção de infecção em sítio cirúrgico maior que
aqueles que não haviam realizado injeção IA prévia (4,4% versus 3,6%). Da mesma
forma, a proporção de pacientes que foram submetidos a reoperações por infecção foi
superior no grupo com infiltração prévia (1,49% versus 1,09%). Os resultados apontam
para risco elevado de desenvolver infecção pós ATJ quando a punção IA é realizada
até seis meses antes da substituição articular e o risco elevado para reoperação por
infecção quando a injeção IA é administrada até 7 meses antes da prótese primária.
Assim, os autores concluem que injeção IA prévia à realização de ATJ aumenta

8

o risco de infecção em sítio cirúrgico, contudo, destacam-se as limitações inerentes
ao desenho do estudo e a necessidade de futuros ensaios clínicos para determinar a
relação definitiva entre punção intra-articular e infecção pós ATJ.
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Educação Continuada

José Francisco Nunes, presidente
da SBCJ, está entusiasmado
com este novo projeto que visa
desenvolver ainda mais a cirurgia
do joelho no Brasil

Treinando os Treinadores: novo
projeto de educação continuada
Primeira turma fará em setembro, em Miami, treinamento
em Sutura de Menisco e Condroplastias

M

elhorar o nível de conhecimento e possibilitar um treinamento em um dos mais renomados centros do mundo, o MARC
(Miami Anatomic Research Center).
O projeto Treinando os Treinadores,
que acaba de ser lançado pela SBCJ,
tem esse propósito e é voltado aos
preceptores dos estágios de R4 dos serviços
credenciados ao treinamento em cirurgia do
joelho. A primeira turma fará o treinamento em
Sutura de Menisco e Condroplastias nos dias 17
e 18 de setembro e as inscrições para os interessados vão até o dia 15 de abril.
“O objetivo é enviarmos, anualmente, 12
preceptores para o treinamento hand’s on em
cadáver do MARC. A ideia é sempre explorar
técnicas que não temos muitas oportunidades
de treinar em nossos serviços credenciados”,

explica o presidente da SBCJ, José
Francisco Nunes. Além dos preceptores, irão três instrutores membros
da SBCJ, sempre escolhidos entre os
mais experientes nas técnicas em
questão.
Para viabilizar o projeto Treinando
os Treinadores, que tem custo estimado em U$ 32 mil, a diretoria da SBCJ buscou
o apoio de parceiros da área e a boa notícia é
que já há uma compromissada em apoiar o
programa. É a EMS, que ficará responsável pelo
custeio das passagens. A Sociedade também
está em negociação com
a Rede D’Or, e em breve
deverá ter um retorno.
Outro apoio muito importante é da Smith &
Nephew, cujo diretor da

área educacional para a América Latina é o Dr.
Rogério Teixeira, que irá enviar a Miami todo o
material necessário para o treinamento.

A SBCJ conta com 82 serviços credenciados
e alguns deles, localizados mais distantes dos
grandes centros, acabam não tendo tanta oportunidade de atualização. Esse programa vai dar
essa chance aos participantes, sempre focando
em técnicas que no Brasil são menos exploradas, como no caso das suturas meniscais e condroplastias. De acordo com Dr. Nunes, o projeto
Treinando os Treinadores foi concebido para ter
continuidade na SBCJ, porque tem um papel
essencial no treinamento de quem prepara os
novos cirurgiões do joelho do País.

Inscrição para o programa

P

ara a seleção dos participantes do Treinando os Treinadores, a diretoria da SBCJ irá adotar o mesmo critério de proporcionalidade
usado no programa Joelho sem Fronteiras, oferecendo número de
vagas proporcional ao número de membros de cada Regional.
Os coordenadores dos serviços interessados em mandar seu pre-

ceptor para participar do programa devem fazer sua inscrição até o
prazo estipulado pela diretoria da SBCJ, que é 15 de abril, e enviar um
resumo do currículo do candidato.
O currículo deve ser encaminhado à sede da SBCJ em São Paulo
aos cuidados da Sra. Patrícia.
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Educação Continuada

Joelho sem Fronteiras tem mais
dez selecionados para 2017
Programa de estágio em Harvard e Lyon possibilita o crescimento
profissional dos participantes, que multiplicam o conhecimento aqui

H

á pouco mais de dois anos a diretoria da SBCJ iniciou
um programa, idealizado pelo então presidente, Marcos Luzo, de estágio de sócios da SBCJ em Boston nos
Estados Unidos e Lyon na França.
Conhecido como Projeto Joelho sem Fronteiras, este programa tem como objetivo multiplicar conhecimento. Por isso
a diretoria da SBCJ sempre se pautou em selecionar indivíduos que possam participar do estágio e voltar para seu serviço
de origem compartilhando e difundindo com seus colegas o
que viu e aprendeu lá fora. E é essa a nossa percepção do que
vem acontecendo, para nossa satisfação e para o desenvolvimento da cirurgia do joelho no Brasil.
Desde o segundo semestre de 2015, o Joelho sem Fronteiras já levou 14 participantes para o programa de estágio,
sendo sete para os serviços de Lyon e sete para Harvard. Esse
ano, serão mais dez médicos, totalizando 24 sócios já incluídos no projeto.
Pelo relato dos participantes, as seis semanas tanto com
os franceses quanto com os americanos são muito proveitosas, dando a eles a oportunidade de assistir cirurgias in loco,
discutir casos clínicos, observar novas tendências das pesquisas clínicas e, principalmente, ter a possibilidade de vivenciar
uma realidade bem diferente da nossa.
Em Boston, o Dr. Andreas Gomoll é o responsável por
receber os brasileiros e direcioná-los aos centros de treinamento em cirurgia do joelho. Além de acompanhar reuniões
clínicas da Universidade de Harvard, eles participam dos dias
cirúrgicos do Dr. Thomas Thornhill, desfrutando do conhecimento e da técnica de um dos mais importantes especialistas
em cirurgia do joelho do mundo. Além, é claro, do Dr. Tom
Minas, outra referência do Complexo de Hospitais Brigham
and Women.
Em Lyon, Dr. David Dejour (Clinique de la Sauvegarde),
Dr. Philippe Neyret (Centre Albert Trillat) e Dr. Michel Bonnin
e Dr. Bertrand Sonnery Cottet (Centre Orthopédique Santy)
recebem os brasileiros, colocando-os em reuniões clínicas,
ambulatórios e principalmente em cirurgias. É uma experiência profissional muito interessante para todos, porque
permite a convivência e o aprendizado com profissionais
super qualificados e que conhecem também a realidade da
cirurgia de joelho do Brasil.
É devido a essa experiência ímpar que a SBCJ investe
na manutenção desse programa e tem estudado, inclusive,
a possibilidade de contar com o apoio de empresas do setor privado para seguir nesse caminho e, quem sabe, poder
ampliá-lo nos próximos anos.
Dr. José Ricardo Pécora
Primeiro Secretário SBCJ

Fala,
Sócio!
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Dr. David
Sadigursky,
que participou
do Joelho sem
Fronteiras no
final de 2016,
com Dr. Tom
Minas

Dr. Roberto da
Cunha Luciano com
o mestre Philippe
Neyret, do Centre
Albert Trillat, durante
o estágio em Lyon

NOME 	LOCAL	IDA
Dr. Marcelo S. Navarro
Lyon
9/1/2015
Dr. Fábio Pacheco Ferreira
Harvard
9/1/2015
Dr. Gustavo Constantino de Campos
Lyon
10/15/2015
Dr. Luiz Gabriel Betoni Guglielmetti
Harvard
10/15/2015
Dr. Paulo Henrique Araujo
Lyon
2/6/2016
Dr. Guilherme Moreira de A. e Silva
Harvard
3/1/2016
Dr. Rodrigo Kaz
Harvard
4/15/2016
Dr. Raynério Costa Marques
Lyon
4/15/2016
Dr. Riccardo Gomes Gobbi
Harvard
6/1/2016
Dr. Marcelo de T. Petrilli
Lyon
6/1/2016
Dr. Rodrigo Kancelskis Prado
Harvard
9/1/2016
Dr. Douglas Pavão
Lyon
9/1/2016
Dr. Roberto da Cunha Luciano
Lyon
10/15/2016
Dr. David Sadigursky
Harvard
10/15/2016
Dr. Ronald Barreto
Harvard
3/1/2017
Dr. Mario Correa Neto Pacheco Jr.
Lyon
3/1/2017
Dr. Marcus Vinícius Danieli
Harvard
4/15/2017
Dr. Volnei Corrêa da Silva
Lyon
4/15/2017
Dr. Fabrício Bolpato Loures
Harvard
6/1/2017
Dr. Rodrigo Pereira da Silva Nunes
Lyon
6/19/2017
Dr. Fabricio Roberto Severino
Lyon
9/1/2017
Dr. Osmar Valadão Lopes Jr.
Harvard
9/1/2017
Dr. Oscar Pinheiro Nicolai
Lyon
10/15/2017
Dr. Vitor Barion de Padua
Harvard
10/15/2017

A Revista Joelho criou uma nova seção dedicada aos seus leitores. É um espaço para publicar sugestões, comentários, opiniões e críticas dos sócios da SBCJ. Publicando as opiniões e ideias dos sócios, iremos ver a repercussão dos assuntos abordados
e considerá-los nas ações da diretoria da Sociedade no sentido de sempre melhorar nossa gestão e desenvolver nossa especialidade. As correspondências devem ser enviadas para o e-mail secretaria@sbcj.org.br com o assunto “Fala, Sócio!”. Todas as edições
a partir de agora contarão com esse espaço. Não deixem de enviar suas ideias, opiniões e críticas. O espaço é todo de vocês!
Diretoria SBCJ - 2017-2018
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Coluna Além do Joelho
Dr. Luiz Carlos Menezes - Lapão

Ex-jogador de futebol, Lapão
conta sua história no esporte

F

oi a amor à primeira vista o caso do nosso colega Luiz
Carlos Menezes, o Lapão, com o futebol. Durante a infância, na pequena Lapão, que ainda era apenas uma
vila, jogar bola na rua era a maior diversão da meninada.
Seus irmãos também adoravam a brincadeira e, inclusive,
o mais velho, que na década de 40 estudava em Salvador,
foi o responsável por levar o esporte para o povoado onde
moravam.
Em 1954, aos 11 anos de idade, foi a vez de Lapão ir
estudar na capital, no Internato do Colégio 2 de Julho. “No
colégio jogava futebol, invariavelmente, todos os dias, nos
famosos ‘babas’ e me destacava como um dos melhores”,
relembra. Já aos 16 anos, foi convidado por um colega de
internato para jogar no juvenil do Botafogo Sport Clube, na
época um time tradicional da capital baiana. Só que havia
um problema: os alunos eram proibidos de deixar o colégio.
A solução era saírem escondidos. “Fugíamos por um
matagal que ficava no fundo do colégio e voltávamos sem
sermos vistos. Nossa sorte era que o campo era perto, as
uns 10 a 15 minutos andando, e os jogos terminavam pouco antes das 18 horas, quando já deveríamos estar de volta.
Vínhamos correndo” , conta.
Em 1960, com o fim do colegial e o vestibular para Medicina que só viria um ano depois, ele resolveu se dedicar
ao futebol. E, no ano seguinte, disputou o Campeonato
Estadual da Bahia como titular do Botafogo. Em novembro
do mesmo ano, pediu dispensa do clube para se concentrar
no vestibular. Aí, teve de se afundar nos livros, estudando
12 horas diárias. O resultado foi a aprovação no curso de
Medicina em janeiro de 1962.
Vice-campeão estadual em 1964
Durante o primeiro ano de faculdade, ele não pensou
mais em futebol profissional, embora jogasse com os amigos. Mas, no final do ano, o Botafogo, com uma nova direto-

ria, formou um time de primeira linha,
dos, principalmente nos dias de
com um novo técnico, um argentino
hoje devido às exigências dos cluradicado em Salvador, Carlos Volante,
bes e às inúmeras competições. Dr.
cujo nome é a origem da posição que
Lapão aconselha, porém, que os
jogava nos anos 40 no Flamengo, fato
atletas não abandonem a escola.
que muitos desconhecem.
“A carreira de jogador é curta, e
Treinador duro e disciplinador,
embora possa ser rentável, após a
Volante exigiu seu retorno ao clube.
aposentadoria, é preciso inserir-se
Após adquirir o condicionamento
no mercado de trabalho e muitos
físico ideal, tornou-se titular do time
não estão preparados para isso. No
principal. “Esta foi a minha melhor fase
meu caso eu já tinha um caminho
como jogador. Muitos convites surgitraçado”, diz.
ram de outros clubes do sul do País,
Eterno apaixonado pelo fuentretanto condicionei minha ida à
tebol, ele foi por mais de uma
transferência de faculdade, o que não
dezena de anos integrante do
foi possível na época”, recorda. “O BoDepartamento Médico do Bahia.
tafogo foi o único time em que atuei
Depois que deixou o clube, contiprofissionalmente, pois me permitia
nuou tratando os atletas, amplianDr. Luiz Carlos Menezes,
estudar, facilitando meu treinamento
do sua assistência a jogadores dos
o Lapão: muito sucesso como
em horários extras e respeitando as
mais diversos times do Estado. Sua
quarto-zagueiro
minhas atividades acadêmicas”, acresexperiência como jogador ajuda
centa o ex-zagueiro, que em 1964 foi
a entender e atender melhor os
vice-campeão estadual disputando uma melhor de três atletas.
com o Vitória.
“Na condição de ex-jogador e com conhecimento méA carreira no Botafogo durou até o final de 1967, sem- dico, fica mais fácil compreender o mecanismo da lesão. A
pre ajudando o time a ficar entre os primeiros na classifica- alma do atleta tem peculiaridades que só quem já foi conheção dos campeonatos. Só parou com o futebol porque no ce. A expectativa de cura é mais exacerbada do que a dos
5º ano de Medicina não dava mais para conciliar as duas demais clientes. Para estes, a melhoria da qualidade de vida
atividades. A exigência da prática médica em plantões, é o bastante. O atleta quer voltar à pratica do esporte, brilhar
muitas vezes noturnos, inviabilizava o treinamento. “A Medi- em campo, e não me refiro apenas ao atleta profissional, mas
cina sempre foi meu primeiro objetivo, por isso abandonei também ao amador que busca excelência para a prática eso futebol, mas fiquei no clube auxiliando o Departamento portiva nos finais de semana”, finaliza.
Médico até minha formatura”, ressalta Dr. Lapão.
Carreira curta exige dedicação a estudos
Não é fácil conciliar a carreira no futebol com os estu-

1 - Lapão com ex-atletas profissionais
em Lauro de Freitas/BA, em 2001

Dr. Luiz Carlos Menezes, ou Dr. Lapão, atende
no Instituto Lapão que fica no Centro Médico
do Hospital Aliança, em Salvador

2

3

2 - No time profissional do
Botafogo na Fonte Nova - 1962
3 - Médico do Esporte
Clube Bahia - 1974
4 - Time profissional do Botafogo na
Fonte Nova - Torneio Início - 1965
5 - Seleção de futebol do
Colégio 2 de Julho - 1958

1

“
4

Tenho um gosto particular em tratar atletas, para isso me
preparei e tenho impregnado em minha alma o prazer de
ter sido um deles, mas minha missão é enxergar o paciente,
qualquer que seja, no seu todo, considerar as circunstâncias,
atender suas necessidades, buscar sempre o melhor e mais eficaz
tratamento para sua lesão.

”
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Coluna Além do Joelho

O sistema de compressão e resfriamento que proporciona

Alívio Rápido e
Rápida Recuperação

Physicool® é um sistema de compressão e resfriamento,
indicado para o tratamento pós cirúrgico em ortopedia.
Ele utiliza a Tecnologia de Rápida Evaporação para proporcionar
2 horas de constante resfriamento. Segundo estudo prospectivo
randomizado, Physicool® proporciona aumentos significativos na
amplitude de movimento e na redução da dor, em comparação ao
Cryo Cuff após artroplastia total de joelho.1

Physicool demonstrou os seguintes benefícios:

•
•
•
•
•

Redução do edema e inflamação
Diminuição da dor
Ausência de riscos de queimaduras de frio devido à
sua tecnologia de rápida evaporação
Boa cobertura anatômica e compressão local
2 horas de resfriamento constante, sem necessidade
de reaplicação do líquido

Referência
(1) Garrett, S et all, Enhancing Postoperative Rehabilitation Following Knee Arthroplasty Using a New Cryotherapy
Product: A Prospective Study, Geriatric Orthopaedic Surgery & Rehabilitation December 2015 6: 316-321.
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