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LCA em Crianças é tema da
Reunião de Revistas em Campinas

LCA em Crianças foi o tema abordado pelo Professor
Moisés Cohen, chefe do Departamento de Ortopedia
e Traumatologia da EPM/Unifesp, na Reunião de Revistas do Grupo de Estudo do Joelho de Campinas, que aconteceu no dia 21 de outubro, em Campinas. Dr. Moisés mostrou o que a literatura fala sobre o tema, abordou a importância da classificação do paciente pelos estágios de Tanner e
apresentou alguns casos em que optou pela reconstrução do
LCA. Embora não haja índices oficiais, a incidência de lesão do

N

LCA em crianças vem aumentando e o tratamento é controverso, segundo ele.
O que se sabe, hoje, de acordo com Dr. Moisés, é que a reconstrução do LCA permite a estabilização do joelho, a prevenção de
instabilidade decorrente e de lesões associadas. Já o que não se
tem certeza é com relação à lesão fisária e a anormalidades de
crescimento. “Respeitando-se a técnica, a reconstrução do LCA
em pacientes imaturos pode ser recomendada com segurança
para melhorar a qualidade de vida da criança”, resumiu ao final.

Enriquecendo o encontro

a Reunião, Dr. Danilo Mendonça apresentou o artigo
Flexion and Extension Gap Balancing in Revision Total Knee Arthroplasty, mostrando o auxílio das próteses
na obtenção da estabilidade necessária e os resultados
apresentados em comparação com a literatura. O ortopedista Dr. Rodrigo Nunes falou sobre as Fraturas Peri-

Protéticas na ATJ, apresentando as incidências e as causas
pré-operatórias, intra-operatórias e pós-operatórias, e a
escolha da melhor conduta, conservadora ou cirúrgica.
Os dois assuntos chamaram a atenção dos presentes, que
puderam questionar e expor suas opiniões e conhecimento.

