Évora, 17 e 18 de Abril – 2009
Em nome da organização tenho o prazer de vos convidar
para o III Curso Internacional de Reconstrução OsteoArticular - RECOA III, sob o tema "Reconstrução nas
Sequelas de Consolidação Viciosa, Pseudartrose,
Infecção e Ressecção Óssea", que vai ter lugar em
Évora, Portugal, 17-18 de Abril, 2009.
Pretendemos oferecer aos participantes um encontro inovador e diferente, permitindo associar actividade científica
e cultural, juntando médicos, enfermeiros e terapeutas.
Este vai ser o 3º de uma série de cursos sobre Reconstrução
Osteo-Articular, formando um ciclo que terá a duração de
5 anos e periodicidade anual e que dará direito a um
Diploma de Reconstrução Osteo-Articular.
Apoiando a filosofia do movimento mundial contra o comércio da informação científica, "Open Access Movement",
a actividade científica vai ter uma componente "online", que
será a base de toda a informação científica do Curso, com
finalidade formativa e teste final de aptidão. A participação
nesta componente virtual do Curso vai ser gratuita e universal e terá lugar através desta página web.
A componente Onsite do Curso, terá lugar no Évora Hotel
em Évora, na zona do Alentejo de Portugal. As sessões
científicas terão lugar na manhã, com a apresentação das
conferências escolhidas para o curso, e na tarde, terão lugar
workshops e sessões teóricas temáticas sobre procedimentos de reconstrução.
Mas a actividade científica não vai ser a única neste encontro. Preparámos um programa cultural para apresentar
parte de Portugal aos participantes: Saindo de Lisboa no dia
16, iremos percorrer em confortáveis autopullman, alguns
dos locais mais interessantes da era megalítica do Alentejo
até Évora, e no regresso no dia 19, iremos visitar o Paço
Real de Vila.Viçosa, incluindo em ambas as viagens um
almoço típico regional.
Antecipamos pois um encontro com um interessante
programa científico, trocas de experiência, convívio e
estabelecimento de sólidas amizades.
"Onsite" ou "Online", venha conosco!
Com amizade,
Nuno.Craveiro.Lopes
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Reconstrução por Consolidação Viciosa
1)Osteotomia e osteossíntese com placa
2)Osteotomia e encavilhamento guiado por
fixador
3)Alongamento sob cavilha
4)Correcção com fixador monolateral
5)Correcção com fixador circular
6)Correcção com fixador espacial
7)Correcção por condrodiastase
Lesão localizada (Infecção, Tumor)
1)Fenestração e drenagem
2)Curetagem com e sem adjuvantes e enxerto
3)Excisão e preenchimento com cimento
4)Excisão e retalho/transferência
osteo-mio-cut
5)Técnica de Papineau
6)Encerramento assistido p/vácuo (VAC)
7)Transporte de pastilha óssea de Ilizarov
Atraso de consolidação e pseudartrose
1)Estimulação eléctrica e ultrasons
2)Aplicação de células progenitoras e factores
de crescimento
3)Aplicação de BMP e PO
4)Substitutos ósseos
5)Rimagem e encavilhamento
6)Osteossíntese com ou sem enxerto
7)Técnicas de Ilizarov
Falha / Ressecção Óssea
1)Auto/aloenxerto maciço e
ots/encavilhamento
2)Autoenxerto vascularizado
3)Mesh com enxerto / Espaçador
4)Reconstrução pela Técnica de Ilizarov
5)Prótese de Reconstrução
6)Rotoplastia de Vaness
7)Amputação e prótese

