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Rodrigo Nunes: apresentação de artigo de revista

Wilson Mello: discussão interativa sobre LCA

José Francisco Nunes: discussão interativa sobre ATJ

Grupo reunido após reunião: encontros são retomados em fevereiro

Discussões interativas de casos na
última Reunião de Revistas de 2012

programação científica do Grupo de Estudo do Joelho
de Campinas em 2012 encerrou-se no dia 13 de novembro com a Reunião de Revistas, que dessa vez teve
um formato diferente, com discussões interativas sobre
dois dos principais temas da cirurgia do joelho: reconstrução do
Ligamento Cruzado Anterior (LCA) e Artroplastia Total do Joelho
(ATJ).
O presidente do GEJC, Wilson Mello, apresentou três casos de
LCA e em cada um deles pediu a opinião dos participantes, principalmente dos mais jovens, sobre as condutas a serem adotadas. Já o vice-presidente do Grupo, José Francisco Nunes, levou
dois casos da ATJ, também com a mesma dinâmica, de expor o
caso e questionar os colegas sobre o que fazer.
O que ambos deixaram bem claro para o grupo é a importância
do planejamento pré-operatório, pensando nas diferentes estra-

tégias antes da cirurgia; saber que existem dificuldades técnicas
a serem vencidas; que se a evolução fugir do esperado, reavaliar
é essencial; e que complicações raras também acontecem.
Além das discussões com a participação da plateia, o encontro
teve a apresentação de dois artigos científicos: Reconstruction of
the Posterior Oblique Ligament and the Posterior Cruciate Ligament
in Knees with Posteromedial Instability, com Fabio Coloço/Wander
E. Brito, e Anterior Cruciate Ligament Reconstruction in Skeletally
Immature Patients with Transphyseal Tunnels, com Rodrigo Nunes/José Francisco Nunes.
O Grupo do Joelho de Campinas volta a se reunir a partir de
fevereiro de 2013, sempre às terceiras terças-feiras do mês. As
Reuniões de Revistas acontecem no Vitória Hotel, em Campinas,
a partir das 19h30. O evento tem o apoio da Imact Campinas e
Implamed.

