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Roger Badet e Rene Abdalla engrandecem
Reunião do Grupo do Joelho

A

s Reuniões de Revista do Grupo de Estudo do Joelho de
Campinas já são reconhecidas
no Brasil inteiro por ser um fórum aberto de discussões sobre a especialidade. Esse mês, no entanto, o evento foi ainda mais grandioso, contando
com a participação dos cirurgiões Roger Badet, do Centre Livet e Clinique
Saint Vincent de Paul, de Lyon, (França),
que veio a Campinas exclusivamente
para a reunião, e Rene Jorge Abdalla, diretor médico do Centro de Ortopedia e
Reabilitação no Esporte do Hospital do
Coração, de São Paulo.
Falando em francês e com tradução
sequencial de Sérgio Piedade, da Unicamp, Badet primeiro fez uma apresentação geral do seu serviço em Lyon,
onde 10% das cirurgias são de Artroplastia Total do Joelho, e depois entrou no tema da aula: “ATJ – situações
difíceis”. Ele mostrou estratégias, armadilhas e dificuldades técnicas em uma
cirurgia de prótese total do joelho em
casos delicados.
Depois de abordar as etapas pré-cirúrgicas, falar do procedimento e mostrar
os resultados obtidos, Roger Badet destacou a importância do planejamento
pré-operatório, comparando a ATJ com
uma corrida de obstáculos tanto para a
equipe médica quanto para o paciente.
“Nem tudo é previsível, por isso é essencial estar prevenido para as dificuldades
e preparado para enfrentá-las.”

Compartimento posterolateral

Em sua aula, Renê Abdalla mostrou a
técnica que utiliza para a reconstrução
do compartimento posterolateral. Ini-

Diretoria do Grupo do Joelho de Campinas e os convidados da
Reunião de Revistas, que contou com o francês Roger Badet

ciou falando de como operava até 1998,
quando os resultados obtidos não eram
bons. A partir daí, mudou a técnica,
buscando a reconstrução próxima da
anatomia. De lá até os dias de hoje, foram 56 casos. Desses, conseguiu avaliar
40 casos, com 28 deles com IKDC quase normal. “Uma avaliação muito boa,
comparada a resultados de Frank Noyes
e Robert LaPrade, que têm números
melhores, mas não utilizaram o IKDC”,
justificou.
Na aula apresentada ao Grupo do Joelho, Abdalla enfatizou a importância do
exame clínico, que deve ser repetido várias vezes antes da cirurgia e disse que
nos casos de lesão posterolateral, o paciente apresenta falseio durante a vida

Abdalla e Badet falaram, respectivamente, sobre
canto posterolateral e ATJ em situações difíceis

diária, ao contrário dos casos de LCA e
LCP, em que o falseio é percebido na atividade esportiva.
A vinda de Roger Badet e Rene Abdalla,
segundo o presidente do Grupo do Joelho, Wilson Mello, foi muito motivadora
para o encontro, pois eles trouxeram conhecimento e experiência interessantes
para compartilhar com os cirurgiões de
Campinas.
A próxima Reunião de Revistas do Grupo do Joelho será no dia 17 de julho,
com a presença de Hugo Cobra (RJ)
com o tema “Instabilidades pós ATJ”.
O evento tem início às 19h30 no Vitória Hotel, em Campinas, e conta com o
apoio da Implamed e Imact Campinas.

Mais de 60 pessoas assistiram às aulas do
GEJC no dia 19 de junho, no Vitória Hotel

