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Mudanças geram
oportunidades

Curso Preparatório
para R4 tem
aulas semanais
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A crise da pandemia da Covid-19 provocou inúmeras mudanças na nossa forma de se
relacionar e de se comportar e no meio de tudo isso surgiram diversas oportunidades. Na
SBCJ, promover uma agenda semanal de atividades educacionais online com convidados
nacionais e internacionais, idealizar programas como SBCJ podcast, entre outros, foi a grande
oportunidade para compartilhar experiência e aprendizados e contribuir com o crescimento
profissional dos colegas durante esse período de quarentena.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Novas conquistas e benefícios aos sócios
Caros colegas,

mente foi o aplicativo Bonesetter, para planejamento cirúrgico de osteotomias, fratustamos vivendo um período
ras e artroplastias. Conseguimos que todos
de quarentena mais prolonos sócios tenham acesso gratuito a esse
gado do que esperávamos,
software com a ajuda do nosso colega Dr.
mas temos feito de tudo para conMauricio Kfuri.
tinuar com nossa Sociedade BrasiCom o aplicativo Bonesetter podemos
leira de Cirurgia de Joelho sempre
importar e dimensionar imagens digitais,
atuante. Com mais tempo para
extrair fragmentos de fratura e movê-los
pensar e planejar as ações e parpara posições reduzidas. Podemos produzir
cerias, conseguimos algumas conprocessos passo a passo e descobrir todas
quistas importantes nesse período.
as ferramentas cirúrgicas necessárias e quais
Dr. André Kuhn
Na área de educação continuatamanhos, diminuindo o desperdício. Essa
Presidente SBCJ
da, realizamos toda semana, desde
ferramenta também auxilia no treinamento
o dia 15 de abril, o Webinar SBCJ, aldos residentes, permitindo que eles planeternando palestrantes nacionais e internacionais. Até o final jem e revisem a cirurgia a cada etapa antes de executá-la.
de junho, contamos com 16 convidados internacionais e 10 Ou seja, é um aplicativo que ajudará no nosso trabalho com
nacionais, além da contribuição dos diretores da Sociedade custo zero para os membros.
e uma participação sempre muito expressiva dos colegas.
Curso para R4
Assim mantemos o contato e discutimos os temas mais reO Curso Preparatório Online para R4, oferecido gralevantes da nossa especialidade.
tuitamente toda segunda-feira para os residentes, é mais
Ainda na área de educação, criamos o SBCJ Podcast, uma ação importante da Diretoria e da Comissão de Apoio
com episódios produzidos por nossos colegas que podem Científico que tem tido grande participação dos residentes
ser acessados pelo site da SBCJ www.sbcj.org.br ou pelas de joelho. Dessa forma, contribuímos com a formação dos
plataformas de podcasts da Apple, Spotify e Google. O ob- futuros colegas.
jetivo é levar conhecimento teórico aos membros da SBCJ,
CBCJ2020
como análises de artigos científicos, por exemplo. Também
E não poderia deixar de falar aqui sobre o Congresso
teremos um canal para leigos com conteúdo de conheci- Brasileiro, evento que estamos organizando com todo cuimento básico a respeito dos problemas do joelho numa dado com as novas medidas que serão necessárias em face
prestação de serviço à comunidade.
da Covid-19. Mas o principal é que os palestrantes mantiveram seu compromisso de participar do nosso CBCJ2020,
Parceria SBCJ e SLARD
Em junho, realizamos o Webinar SBCJ e SLARD e des- faltando um ou outro para confirmar, sendo assim, pousa aproximação com a Sociedade Latino-Americana de quíssimas mudanças na programação.
Artroscopia, Joelho e Esportes surgiu a oportunidade de
Estamos hoje com mais de 1 mil inscritos e muitos ainda
inclusão de nossos sócios como membros também da estão se inscrevendo, o que é importante para o sucesso
SLARD. Uma titularidade que não tem nenhum custo para do Congresso, assim como o apoio das empresas patronossos associados e que enriquece o currículo. Portanto, a cinadoras, que também renovaram seu compromisso de
partir de agora, todos podem incluir no seu currículo “Mem- participação. Portanto, esperamos que nosso CBCJ seja um
bro SLARD”.
grande evento, finalizando nosso ano com muito aprendizado e confraternização.
Aplicativo Bonesetter
André Kuhn
Outro benefício conquistado para os sócios recente-
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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.
Jornalista responsável:
Ilone Vilas Boas – MTB 24.216.
Textos, diagramação e edição:
Ponto da Notícia Assessoria de
Comunicação.
Sugestões e comentários:
ilone@pontodanoticia.com.br.
Tiragem: 12.000 exemplares.
DIRETORIA SBCJ 2020:
Presidente :
Dr. André Kuhn - RS
Vice-Presidente/Primeiro Secretário:
Dr. Sérgio Marinho de Gusmão Canuto - AL
Segundo Secretário:
Dr. Victor Marques de Oliveira - SP
Primeiro Tesoureiro:
Dr. Marcelo Seiji Kubota - SP
Segundo Tesoureiro:
Dr. Alan de Paula Mozella - RJ
Diretor Científico:
Dr. Vitor Barion de Pádua - SP
Vogal:
Dr. Guilherme Abreu - MG
Suplente:
Dr. Marcelo Torres - GO

EDITORIAL
Caros colegas,

M

ais uma vez a tiragem do nosso jornal será apenas com distribuição eletrônica,
devido ao momento que estamos vivendo, mas dessa forma conseguimos manter
nosso compromisso de levar as informações sobre as ações da SBCJ a todos vocês.
Nesta edição, relatamos um pouco sobre como têm sido as atividades online para
a manutenção da educação continuada para os sócios, trazendo informações de
parcerias importantes realizadas pela Diretoria, como o título de membro SLARD para
todos os associados de forma gratuita e a assinatura do aplicativo Bonesetter também
sem nenhum custo a todos que quiserem fazer uso desta ferramenta.
Dr. Sérgio Marinho de G.
Abordamos ainda o Curso Preparatório Online para R4, que contempla aulas todas
Canuto - Vice-Presidente/
as segundas-feiras, e a criação do SBCJ Podcast, mais uma plataforma de divulgação de
1o Secretário SBCJ
conteúdo para os sócios e para o público em geral.
Trazemos também informações sobre o CBCJ2020, remarcado para o período de 9 a
12 de dezembro. Lembrando que as inscrições continuam abertas e esperamos todos vocês para finalizarmos o ano com
esse grande evento da nossa Sociedade!
Sérgio Marinho de Gusmão Canuto
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Curta a página da SBCJ
no Facebook:
facebook.com/SBCJbrasil

Curta a página da SBCJ
no Instagram:
instagram.com/SBCJbrasil

WEBINARS SBCJ

Além dos eventos online semanais, outro benefício para
os sócios SBCJ conquistado nesse período foi o título
para todos de membro da SLARD

Ações online promovem a educação
continuada na quarentena

C

O Webinar SBCJ tem reunido semanalmente centenas de participantes
brasileiros e estrangeiros para as aulas de atualização

om as atividades profissionais dos sócios afetadas pela pandemia da
Covid-19 e todos com mais tempo disponível para atualização, a Diretoria da SBCJ viu uma oportunidade de promover eventos científicos
online para manter os colegas atualizados. Assim, desde 15 de abril, tem
feito toda quarta-feira o Webinar SBCJ, intercalando convidados nacionais
e internacionais e trazendo para a discussão os principais temas da Cirurgia
do Joelho.
Durante esse período, foram mais de dez webinars realizados, com participação não só de médicos do Brasil, mas de diversos outros países, das
Américas, Europa e Ásia. E desses eventos fizeram parte 16 palestrantes internacionais e 10 nacionais, além da contribuição sempre ativa dos diretores
da Sociedade. Vale ressaltar ainda que o oitavo Webinar foi uma parceria da
SBCJ com a SLARD e contou com uma grande presença de profissionais da
América Latina, além dos brasileiros.
Não poderia haver forma melhor de promover a educação continuada
nesse período de pandemia e pouca cirurgia. Afinal, a distância não importa
quando as aulas e os cursos são virtuais, viabilizando a oportunidade de fazer parcerias e convidar palestrantes internacionais para os eventos da quarentena, com expressiva participação e aceitação dos colegas e reunindo
mais de 500 participantes em alguns eventos.

Os comentários dos sócios têm sido frequentes, elogiando as atividades,
os temas e os palestrantes. Isso porque a SBCJ tem convidado profissionais
renomados nos temas mais importantes da Cirurgia do Joelho ao redor do
mundo.

Palestrantes dos Webinars*
Palestrantes internacionais

Dr. Bertrand Sonnery-Cottet (França)
Dr. Jorge Chahla (EUA)
Dr. Andreas Gomoll (EUA)
Dr. William Bugbee (EUA)
Dr. Maurício Kfuri (EUA)
Dr. Robert LaPrade (EUA)
Dr. Gonzalo Ferrer (Chile)
Dr. Facundo Gigante (Argentina)
Dr. Gilberto Sanguino (Colômbia)
Dr. Ivan Encalada (México)
Dr. Rodrigo Maestu (Argentina)
Dr. Paulo Llinas (Colômbia)
Dr. Manuel Mosquera (Colômbia)
Dr. Michel Bonnin (França)

Reuniões Científicas
das Regionais

Dr. Jan Victor (Bélgica)
Dr. Thomas Thornhill (EUA)

Palestrantes brasileiros

Dr. Marco Antonio Percope
Dr. Rogério Fuchs
Dr. Marcus Vinicius Luzo
Dr. José Francisco Nunes
Dr. Wagner Lemos
Dr. José Ricardo Pécora
Dr. João Maurício Barretto
Dr. Hugo Cobra
Dr. Gilberto Luis Camanho
Dr. Moisés Cohen

*até 24/06/2020

www.sbcj.org.br

Paralelamente aos Webinars, a SBCJ abriu espaço
para as reuniões científicas dos grupos de joelho
das regionais, novamente com o intuito de proporcionar as atividades para todos os colegas interessados, independentemente da região.
A Diretoria da SBCJ tem se dedicado à realização
dessas atividades online e fará isso mesmo após a
quarentena, com uma periodicidade menor, mas
sempre com o objetivo de continuar cumprindo
sua missão de proporcionar educação continuada e atualização científica aos associados.
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FUTUROS CIRURGIÕES DO JOELHO

Curso Online para R4 reforça compromisso
com formação dos novos cirurgiões

C

Aulas ministradas por preceptores dos serviços
credenciados ocorrem ao vivo toda segunda-feira

om o compromisso de oferecer educação continuada para contribuir
com a formação dos novos cirurgiões
de joelho, a SBCJ juntamente com a Comissão de Apoio Científico criou o Curso Preparatório Online para R4, que teve início em
8 de junho e ocorre toda segunda-feira, das
20 às 21 horas, com aulas ministradas por
preceptores dos serviços credenciados.
O curso tem como referência bibliográfica principal o livro “Insall & Scott: Surgery of
the Knee” 6ª edição (2018), editora Elsevier, e conta com aulas e discussões de casos clínicos visando elevar a competência do especializando no
manejo das patologias do joelho no seu dia a dia.
Além de assistir às aulas apresentadas ao

que as aulas são importantes na formação dos
futuros cirurgiões do joelho, mas o conteúdo e
as perguntas da prova de admissão de novos
sócios são baseados no livro “Insall & Scott: Surgery of the Knee”, portanto, estudo obrigatório
a todos os inscritos.

Comissão de Apoio Científico

vivo, os residentes poderão rever as aulas que
ficam gravadas e disponíveis no site da SBCJ.
Preparação para a prova
O presidente da SBCJ, Dr. André Kuhn, reforça

Bonesetter é um aplicativo gratuito para
auxiliar os sócios no planejamento cirúrgico

Q

uem acompanhou o Webinar SBCJ realizado
no dia 1º de julho pôde conhecer o software
Bonesetter com a aula “Como avaliar e planejar as osteotomias do joelho com o software Bonesetter”, apresentada pelo Dr. Robert Teitge - Professor Emérito da Wayne State University, de Detroit.
E o melhor: ainda fez um treinamento no programa com o Dr. Rahul Vaidya, Chefe de Cirurgia Ortopédica do Detroit Receiving Hospital e Professor de
Cirurgia Ortopédica da Wayne State University, que
ensinou o passo a passo para utilizar a ferramenta.
O aplicativo Bonesetter pode ser baixado
no celular/tablet ou acessado pelo navegador
(https://detroitbonesetter.com/). É uma ferramenta para auxiliar o médico no planejamento
cirúrgico de osteotomias, fraturas e artroplastias

M

trante Dr. Rahul, que se prontificou a auxiliar no treinamento da ferramenta e colocou-se à disposição,
inclusive, para vir ao Brasil com esse objetivo. “As
osteotomias têm uma grande importância no Brasil,
principalmente no serviço público, e essa ferramenta vai ser muito útil aos cirurgiões”, declara Dr. André.
Quem não conseguiu assistir ao Webinar, poderá acessar o vídeo disponível no site da SBCJ
(www.sbcj.org.br).

e que está sendo oferecida gratuitamente a todos os sócios SBCJ.
O presidente da SBCJ, Dr. André Kuhn, destaca
o empenho do Dr. Maurício Kfuri nessa conquista
e também o trabalho do Dr. Marcelo Torres para
tornar essa parceria viável, além, é claro, do pales-

Podcast SBCJ é mais uma novidade em atualização

ais uma inovação da Sociedade
Brasileira de Cirurgia do Joelho
lançada recentemente: o SBCJ Podcast. São dois canais, um voltado à atualização dos sócios e o outro à população
em geral. Os episódios podem ser acessados pelo site da SBCJ www.sbcj.org.br ou
pelas plataformas de podcasts da Apple,
Spotify e Google Podcasts.
Os episódios dirigidos aos sócios têm o
objetivo de levar conhecimento teórico aos membros
da SBCJ, como análises de artigos científicos, por exemplo. Já o canal para leigos oferece conteúdo de conhecimento básico a respeito dos problemas do joelho numa
prestação de serviço à comunidade.
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Dr. André Kuhn
Dr. Marcelo Kubota
Dra. Camila Cohen Kaleka
Dr. Carlos Eduardo da Silveira Franciozi
Dr. Luiz Gabriel Betoni Guglielmetti
Dr. Osmar Valadão Lopes Jr.
Dr. Paulo Henrique Mendes de Araujo

“Com esses canais de podcast, queremos ampliar as atividades de educação
médica para os membros e fortalecer nossa relação com a população em geral”, destaca o presidente da Sociedade, Dr. André
Kuhn.

Confira os podcasts já disponíveis:

“Osteotomia proximal da tíbia de fechamento medial para o joelho em valgo” –
Dr. Marcelo Torres comenta artigo com mediação de Dr.
Vitor Barion de Pádua.
“Avaliação Epidemiológica de lesões meniscais em
rampa em 3.214 joelhos com lesão do cruzado anterior
do Banco de dados do Grupo de Estudo Santi” – Com

www.sbcj.org.br

discussão com Dr. Vitor Barion de Pádua e moderação
de Dr. Marcelo Bonadio.
“Reconstrução do LAL em pacientes com hiperfrouxidão
ligamentar” – Com Dr. Camilo Helito e moderação do
Dr. Marcelo Bonadio.
Lançamento do SBCJ Podcast – entrevista com Dr. André Kuhn com moderação do Dr. Marcelo Bonadio.
Apple podcasts: https://podcasts.apple.com/us/podcast/sbcj-podcast/id1518076112?uo=4

Spotify: https://open.spotify.com/show/54cNRyYP4BPWcouJx6hhFY
Google podcasts: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xYzlmYTdiMC9wb2RjYXN0L3Jzcw

CBCJ-2020

Inscrições continuam abertas
para Congresso em dezembro
Comissão Organizadora está recebendo a confirmação da presença dos palestrantes
nacionais e internacionais, mantendo assim a programação científica na íntegra

C

om a mudança do Congresso Brasileiro para dezembro, a SBCJ, juntamente
com a empresa organizadora, a MCI, retomou o contato com os palestrantes nacionais e internacionais para confirmar sua presença na nova data, de 9 a 12/12. E a boa notícia é que a quase totalidade dos palestrantes
mantiveram seu compromisso de participar
do nosso CBCJ2020. Com isso, pouquíssimas
mudanças na programação serão necessárias,
garantindo quatro dias de muito aprendizado
e atualização aos congressistas.
Estamos confiantes de que o CBCJ será
um grande evento. Estamos hoje com 1.027
inscritos e muitos ainda estão se inscrevendo,
o que é muito importante para o sucesso do
Congresso, assim como o apoio das empresas
patrocinadoras, que também renovaram seu
compromisso de participação.
O CBCJ2020 será realizado no Pro Magno
Centro de Eventos, em São Paulo, e contará
com uma programação científica dividida
em 18 módulos, com aulas, discussões, mesas
redondas e apresentação de 70 trabalhos de
temas livres.
Repetindo o formato do Congresso de
2018, o CBCJ2020 será realizado em auditó-

rio único, permitindo que os participantes
tenham acesso a todos os conteúdos apresentados. Além de toda a programação de
palestras, o evento conta com apresentações
de trabalhos com destaque internacional no
sábado (18).
Dr. Andre Kuhn
Presidente SBCJ

Dr. José Ricardo Pécora
Presidente do CBCJ 2020

Prova para novos sócios

A

Prova para admissão de novos sócios, que ocorre nos
dias 8 e 9/12, recebeu a inscrição de 271 candidatos.
A avaliação escrita será realizada no dia 8/12, às 15 horas,
e a oral no dia 9/12, às 9 horas, no Pro Magno Centro de
Eventos.
O adiamento do Congresso deu mais tempo de preparação para os candidatos, que poderão estudar pelo livro
Surgery of the Knee, de Insall e Scott (6ª edição), e também
assistindo ao Curso Online realizado toda segunda-feira.

A nota mínima para aprovação é de 06 em cada etapa,
escrita e oral. A etapa escrita conta com 100 questões, com
alternativas de múltipla escolha. A etapa oral consiste em
10 questões sobre cirurgia do joelho aos moldes da prova da SBOT/CET, sendo disponibilizados 06 minutos para
cada questão e quatro examinadores para avaliar cada aluno. Os candidatos serão avaliados nas condutas de casos
clínicos reais, abordando o dia a dia da cirurgia do joelho.
A SBCJ deseja uma boa preparação a todos.

PALESTRANTES INTERNACIONAIS

DAVID DEJOUR
Lyon - França
5 palestras

DAVID FIGUEROA
Santiago - Chile
1 palestra

JAVAD PARVIZI
Philadelphia - EUA
5 palestras

JIN - GOO KIM
Seul Incheon - Coreia
5 palestras

VALORES E PRAZOS DE INSCRIÇÕES
CATEGORIAS

ATÉ 05/12/2020

APÓS 06/12/2020

Membro SBCJ quite SBOT

R$ 1.800,00

R$ 2.000,00

Membro SBCJ não quite SBOT

R$ 2.100,00

R$ 2.300,00

Não membro SBCJ

R$ 2.000,00

R$ 2.200,00

Residentes/Graduandos

R$ 1.000,00

R$ 1.200,00

Prova de título + Congresso - (ENCERRADO) - R$ 3.000,00

MANUEL MOSQUERA
Colômbia
1 palestra

MICHEL BONNIN
Lyon - França
5 palestras

Taxa de Inscrição
A taxa de inscrição não inclui custos referentes a voos e hospedagem.
Taxa de Inscrição para Participantes inclui:
– Direito ao acesso às palestras e área de exposição.
– Material do congresso.
Sistema de registro
Para se inscrever, você deve preencher o formulário de cadastro com as
suas informações pessoais. Ao registrar-se, você deve fornecer um e-mail
(que será seu login) para acessar a sua área restrita de inscrição. Certifique-se de que o seu endereço de e-mail fornecido no formulário está correto, pois ele será utilizado para todas as nossas comunicações com você.
A inscrição somente será concluída após a confirmação do pagamento.
Método de pagamento
– Cartão de Crédito (parcelamento em até 6x sem juros, condicionado
à data de compra)
– Cartão de Débito
Comprovante de categoria
Solicitado somente para estudantes, deve ser anexado algum comprovante no formulário de registro. Declaração da universidade, carteirinha

www.CBCJ-2020.com.br

SCOTT FAUCETT
Washington-DC - EUA
2 palestras

CHRISTIAN LATTERMANN
Atlanta - EUA
4 palestras

da faculdade com vigência atual, etc.
Política de Reembolso
O reembolso será devolvido somente mediante uma solicitação por escrito, justificando o cancelamento.
Deve-se encaminhar a solicitação a Secretaria Executiva do evento através
do e-mail: registrobrasil@mci-group.com.
– Até 05/12/2020: reembolso de 70% do valor pago;
– A partir de 06/12/2020: nenhum reembolso estará disponível;
– Ausência no congresso sem aviso até 05/12/2020: nenhum
reembolso estará disponível.
Pagamento via cartão: restituição via crédito na fatura do cartão
pagador
– Prazo para recebimento da restituição: até 30 dias após o congresso.
Transferência de inscrição
O Comitê Organizador aceitará as transferências de inscrição para outro
participante somente de mesma categoria. Deve ser solicitado por e-mail,
pelo: registrobrasil@mci-group.com.
– Até 05/12/2020: Prazo para os pedidos.
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CURSO E PROVA

O FORMATO

IMP ORTA
Tíbia anatômica Persona

Tíbia assimétrica

Tíbia simétrica

M

M

L

L

Atinja rotação adequada
e máxima cobertura

M

L

Tamanho 1

Rotação adequada - Tamanho 1 (mas reduzido)6
Máxima cobertura - Tamanho 3 (mas girado internamente) 6

Rotação adequada - Tamanho 1 (mas reduzido) 6

THE PERSONALIZED KNEE

Máxima cobertura - Tamanho 3 (mas girado internamente) 6

O formato de outras tíbias impõe uma
escolha entre rotação adequada e
cobertura óssea, o que
leva a variações no alinhamento
rotacional. Isso é importante, pois
diversos estudos mostram uma
correlação entre má rotação e dor no
joelho anterior.1–4

O formato anatômico da tíbia Persona
foi feito para garantir rotação adequada e
ótima cobertura, proporcionando:

Estatísticas mostram melhoria
significativa no encaixe do platô
medial em asiáticos 8

Redução estatisticamente significativa
de dores no joelho anterior in vivo7

Menor incidência de redução
no tamanho 6

92%

A má rotação de implantes pode causar
mais de 50% dos casos de artroplastia
total do joelho com dor1,5

de cobertura óssea

3% vs. 50%

6

anatômica

não anatômica

Para saber mais, visite zimmerbiomet.com
1. Nicoll, D. and Rowley, DI. Internal rotational error of the tibial component is a major cause of pain after total knee replacement. Journal of Bone and Joint Surgery (British) 92-B:1238-44; 2010. 2. Barrack, Robert L., et
al. Component Rotation and Anterior Knee Pain After Total Knee Arthroplasty. Clinical Orthopaedics and Related Research. Number 392, pages 46–55. 3. Matsuda, et al. Effect of femoral and tibial component position
on patellar tracking following total knee arthoplasty. American Journal of Knee Surgery. 14:152-156; 2001. 4. Bedard, M. et al. Internal rotation of the tibial component is frequent in stiff total knee arthroplasty. Clinical
Orthopaedics and Related Research, Vol. 469, no. 8, pages 2346–2355; 2011. 5.Martin, et al. Maximizing Tibial Coverage Is Detrimental to Proper Rotational Alignment, CORR January 2014. 6.Dai, Y., et al. Anatomical
Tibial Component Design Can Increase Tibial Coverage and Rotational Alignment Accuracy: A Comparison of Six Contemporary Designs. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 22:2911–2923; KSSTA 2014. 7.Indelli, et al.
Relationship between Tibial Baseplate Design and Rotational Alignment Landmarks in Primary Total Knee Arthroplasty. Hindawi Publishing Corporation Arthritis. Volume 2015, Article ID 189294, 8 pages. 8. Jin, C., et al.
How Much Does the Anatomical Tibial Component Improve the Bony Coverage in Total Knee Arthroplasty? The Journal of Arthroplasty. In Press 2017. Online http://dx.doi.org/10.1016/j. arth.2016.12.041.
Todo o conteúdo deste documento é protegido por direitos autorais, marcas comerciais e outros direitos de propriedade intelectual pertencentes ou licenciados pela Zimmer Biomet ou por uma de suas afiliadas, a menos
que seja indicado de outra forma, e não deve ser redistribuído, reproduzido ou divulgado, total ou parcialmente, sem o consentimento expresso por escrito da Zimmer Biomet. Este material é destinado a profissionais da
área de saúde. A distribuição para qualquer outro destinatário é proibida. Para obter informações sobre o produto, incluindo indicações, contraindicações, avisos, precauções, possíveis efeitos adversos e recomendações
ao paciente, consulte o folheto da embalagem e o site zimmerbiomet.com. Não é distribuído na França. Verifique as permissões de produtos do país e consulte as instruções de uso específicas dos produtos. ©2020 Zimmer
Biomet Fabricante legal: Zimmer, Inc., 1800 West Center Street, Warsaw, Indiana 46580, USA
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