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ASociedade Francesa 
de Artroscopia (SFA) 
rea l izou em Pa ris, 
nos passados dias 30 
de Novembro a 3 de 

Dezembro a sua reunião anual 
de 2016.Trata-se de uma das mais 
prestigiadas reuniões da temática 
a nível mundial, tendo tido este ano 
a participação de 1290 médicos de 
32 nações.

Este ano, o Dr. Dinis Carmo, mé-
dico ortopedista, exercendo a sua 
atividade no Porto e Vila do Con-
de, apresentou duas comunicações 
orais na secção de Investigação 
(JOURNÉE “SFA RECHERCHE”) com 
que o congresso abriu, com implica-
ções práticas nas técnicas cirúrgi-
cas utilizadas no tratamento espe-
cífico da denominada síndrome do 
túnel do carpo. Expôs igualmente 
um poster eletrónico (“e-poster”) 
ilustrando a sua técnica cirúrgica 
e o conjunto de instrumentos espe-
cíficos desenvolvidos e patenteados 
por si.

O objetivo inicial da técnica, de-
nominada “Insight-Precision” por 
sugestão do cirurgião americano 
Lanny Johnson, pioneiro mundial 
de artroscopia e que se pode tradu-
zir de maneira liberal por “ visão e 
precisão” era o tratamento cirúr-
gico da síndrome do túnel cárpico, 
situação que se tem vindo a diag-
nosticar com frequência crescente. 
Posteriormente, a técnica revelou-
se igualmente útil no tratamento da 
síndrome do túnel cubital (a nível 
do cotovelo), doença de DuQuervain 
(uma tendinite do punho), dedos em 
mola ou gatilho e na fasciíte plantar, 
outra “tendinite” a nível da planta 
do pé.

As vantagens, de uma maneira 
muito sintética, são a mínima cica-
triz operatória, uma recuperação 
muito mais fácil e praticamente 
indolor, a ausência de “pontos pa-
ra tirar” (que os doentes não gos-
tam), mas sobretudo o seu grau de 
precisão – razão do seu nome - que 
diminui de maneira muito signi-

ficativa as possíveis complicações 
operatórias e pós-operatórias. Ou-
tra vantagem, com não menor im-
pacto na vida das pessoas, é o facto 
de, usando esta técnica, os doentes 
poderem ser operados simultane-
amente às duas mãos (a doença é 
frequentemente bilateral), o que 
diminui significativamente os gas-
tos operatórios, e o período de inca-
pacidade laboral pós-operatória, 
particularmente importante em 
empregados por conta de outrem 
executando serviços pesados, em 
que o uso das duas mãos é indis-
pensável. Na verdade, já por duas 
ocasiões, tivemos a indicação de 
operar o doente às 2 síndromes do 
túnel do carpo e do túnel cubital (4 
operações) na mesma sessão opera-
tória, com perfeita tolerância e sa-
tisfação com o resultado por parte 
das pessoas afetadas.

A “doença” do túnel do carpo é 
uma das intervenções cirúrgicas 
mais efetuadas a nível mundial e 
por diferentes tipos de especialis-

tas. A facilidade com que a cirurgia 
pode ser efetuada na maior parte 
dos casos, tem feito com que esta 
operação – na opinião do Dr. Dinis 
Carmo – tenha vindo a ser vulgari-
zada, dando azo a casos problemá-
ticos e de difícil resolução.

Em relação com a “doença” do 
túnel do cotovelo, as vantagens são 
ainda mais facilmente percetíveis 

uma vez que esta operação, quan-
do efetuada pelo método clássico, 
obriga a cortes extensos de 10 ou 12 
cms, implicando um período de in-
capacidade laboral por vezes assaz 
prolongado. //

Para mais informações consulte a página 
www.ortopedia-diniscarmo.com ou ligue 
22 600 13 13.

Ortopedista português em destaque 
na reunião internacional da Sociedade 
Francesa de Artroscopia
[ ClíniCa OrtOpédiCa dr. dinis CarmO ]

Dr. Lanny Johnson e Dr. Dinis Carmo


