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Luciano Peres: artigo sobre reconstrução do ligamento patelofemoral

O

Marco Antonio Percope de Andrade: grande experiência em revisões de ATJ

Percope fala ao Grupo do Joelho
sobre revisão de ATJ

Grupo de Estudo do Joelho de
Campinas recebeu no dia 21
de agosto o ortopedista Marco
Antonio Percope de Andrade,
de Belo Horizonte, para a Reunião de
Revistas que acontece mensalmente no
Vitória Hotel, em Campinas. Com o tema
“Fatores técnicos a se considerar na revisão da ATJ”, Percope abordou os passos
mais importantes para o sucesso desse
tipo de cirurgia.
Como professor da Faculdade de Medicina da UFMG, Percope tem larga experiência em cirurgias de revisão realizadas no Hospital das Clínicas de BH e
mostrou aos participantes da reunião a
forma como atua nesses casos, muitos
deles graves e vindos também de outros
hospitais. Primeiramente ele abordou o
balanço ligamentar, ressaltando a importância de equalizar a janela em flexão e
extensão, assim como em uma cirurgia
primária. Depois, falou sobre o planejamento cirúrgico, avaliando e classificando a perda óssea.
Percope concluiu sua aula destacando
os pontos cruciais na revisão de ATJ: interlinha articular, espaços em flexão e
extensão, rotação dos componentes, não
usar próteses de menor tamanho e enxerto autólogo pode ser uma opção. “O
reparo da perda óssea com calços ou enxerto proporciona estabilidade ligamentar ao restabelecer a interlinha articular.

Diretoria do Grupo do Joelho e Percope: constante atualização

Devemos preservar o osso sempre que
possível para recriar a superfície da tíbia”,
disse, lamentando não ter ainda acesso a
um banco de ossos.

Candidato à SBOT

O presidente do Grupo de Estudo do Joelho de Campinas, Wilson Mello, agradeceu a presença de Percope e falou sobre
sua candidatura a presidente da Sociedade Brasileira Ortopedia e Traumatologia
(SBOT). “Trabalhamos juntos na SBCJ e na
Comissão de Ensino e Treinamento (CET),
da SBOT, e acho que ele é um candidato

com experiência para esse cargo”, disse.
Na leitura dos artigos de revista, Luciano
Peres apresentou o trabalho “Complications of Medial Patellofemoral Ligament
Reconstruction: Common Technical Errors and Factors for Success”, publicado
no The Journal of Bone and Joint Surgery”.
As reuniões do Grupo do Joelho contam
com apoio da Imact Campinas e Implamed e acontecem toda terceira terça feira do mês, no Vitória Hotel, em Campinas.

