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Resolvi escrever sobre esse tema ao me deparar na internet com vários 
sites e blogs falando do risco do uso do smartphone. Segundo a maioria, o 
uso em demasia poderia causar doenças graves na mão, como tendinites 

intratáveis, artrites e artroses, podendo até ser necessária cirurgia para o trata-
mento. Com relação ao acometimento da coluna não é diferente, vi descrições 
de hérnias de disco causadas exclusivamente pelo uso dos smartphones. 

Na minha opinião não há necessidade para tanto alarde.
Hoje em dia, a tarefa que menos realizamos com um telefone é fazer liga-
ções. Eles se transformaram em minicomputadores. No Brasil existem 250 
milhões de aparelhos celulares habilitados, sendo que 40 milhões tem acesso 
à internet. Sabe-se que em média uma pessoa acessa 
100 mensagens por dia. Se ficarmos sem o 
celular por instantes, parece que es-
tamos fora do mundo, desconec-
tadas da realidade. Isso nos 
torna reféns do aparelho.

Nossa equipe de cirurgia 

Smartphones: de mão realiza em média 1500 cirurgias ao ano e 
não lembro de um único procedimento causado 
exclusivamente pelo uso de smartphones. O 
risco do uso dos gadgets causarem uma doença 
grave, que necessite de cirurgia, é bem pequeno. 
O  que  obse rvamos  com 
frequência são pacientes que 
já apresentam determinada 
patologia (artrose ou tendinite) 
e que experimentam uma piora 
da dor com o uso do aparelho.

O uso exagerado de celulares 
e tablets em posições descon-
fortáveis pode gerar dor. Para 
usar o computador de mesa a 
pessoa deve estar sentada com 
os braços apoiados. Atualmen-
te se pode usar internet na cama, no sofá, no carro 
e vários outros locais inadequados. Isso causa uma 
sobrecarga em articulações e musculaturas que 
não eram utilizadas até então e também gera uma 
força extra na musculatura cervical e do ombro.

Até pouco tempo atrás a culpa da maioria das 
dores que atingiam o membro superior era do 

uso do teclado dos computado-
res. Hoje o vilão é o celular. A 
maior diferença entre eles é que 

o computador é usado no trabalho, 
onde, na maioria das vezes, é exigida 

uma alta produtividade, sobrecarregan-
do o funcionário. Já os smartphones são 

usados principalmente para assuntos pessoais, 
para lazer e diversão, sendo a sua demanda 
regrada pelo usuário, diminuindo assim o risco 
de lesões.

A ponta do polegar, até alguns anos atrás tinha 
como função principal a força de pinça e a sensi-
bilidade. Hoje, com o uso de celular, necessitamos 
uma ampla mobilidade do polegar com rotação, 
flexão e força. 

Um estudo canadense analisou 140 universitários 
e mostrou que 84% apresentavam algum tipo de 
dor relacionado ao uso do celular, sendo que a 
incidência é duas vezes maior nas pessoas que 
acessam a internet. O risco de ter dor também 
é maior nas pessoas que seguram o aparelho e 
digitam com uma só mão.

Para fazer o diagnóstico de doença ocupacional é 
preciso haver uma clara correlação da lesão com 
o tipo de atividade exercida. Essa análise é feita 

Até pouco tempo 
atrás a culpa da 
maioria das dores 
que atingiam o 
membro superior 
era do uso do 
teclado dos 
computadores. 
Hoje o vilão é o 
celular. ”

o vilão do momento

Especialistas em tecnologia não cansam de repetir 
que as inovações não devem ser julgadas.
De nada adianta proibir ou ser contra o seu uso, 
cada um vai usar conforme a sua necessidade.

por profissionais especialistas nessa área, como 
o médico do trabalho ou o cirurgião de mão.

Nas lesões mais comuns do punho e da mão, como 
Síndrome do Túnel do Carpo, dedo em gatilho 
e tenossinovite de Quervain, podemos observar 

que os sintomas pioram com as 
atividades da vida diária, mas não 
podemos afirmar ou comprovar 
que as lesões foram causadas pelo 
uso em demasia dos telefones. 
Geralmente essas doenças estão 
mais relacionadas a possíveis 
irregularidades hormonais, princi-
palmente nas mulheres, do que a 
atividades ou exercícios. Períodos 
como a menopausa e a gestação, 
ou doenças sistêmicas como dia-

betes, reumatismo, além de alterações da tireóide, 
são fatores de risco para o seu aparecimento. 

É importante lembrar que a maioria dos usuários 
das novas tecnologias são jovens, uma geração 
que cresceu utilizando essas inovações, portanto 
adaptados ao seu uso. 

Pacientes que apresentam dor causada pelo uso 
dos telefones celulares podem se beneficiar de 
certas dicas de prevenção. Inicialmente devem 
evitar o uso por tempo prolongado, intercalando 
pausas em intervalos regulares. Em casos mais 
sérios, recomenda-se o uso de gelo no local, 
anti-inflamatórios tópicos e fisioterapia para 
reforço da musculatura. Outra dica simples para 
evitar a sobrecarga causada pelo uso exagerado 
dos smartphones é apoiar os cotovelos e utilizar 
as duas mãos para o seu manuseio. Também é 
recomendável - sempre que puder - apoiar o 
aparelho em uma mesa. E caso você necessite 
mandar muitas mensagens em um mesmo dia, 
prefira usar mensagens de voz, ao invés de digitar 
todas as vezes. 

Tudo na vida, quando feito em demasia pode 
causar problemas. Com os smartphones não é 
diferente. Nosso organismo foi feito para ser 
usado. Existem mais doenças relacionadas à 
inatividade ou à imobilização, que ao excesso 
de uso. Mas tudo tem que ter um limite e bom 
senso. Qualquer estrutura quando usada por 
muito tempo, sem regras ou intervalos, pode 
sofrer lesões. Mas quando o uso é feito de forma 
racional, não apresenta um risco tão exagerado 
à nossa saúde.

Dr. Ricardo Kaempf de 
Oliveira 
Especialista em Cirurgia de 
Punho, Mão e Cotovelo.
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Albert Einstein disse: “É espantosamente óbvio que nossa 
tecnologia excede nossa humanidade”.

Quase um século depois da frase deste gênio da 
humanidade, ela não poderia ser mais atual. Vivemos tempos 
nos quais a tecnologia é atualizada em velocidade espantosa, 
e se torna presente em todos os aspectos da vida humana.

Quase não há mais separação entre o humano e o 
tecnológico, seja porque a maior parte das pessoas tem uma 

parte tecnológica implantada no seu corpo, seja porque o 
celular é agora uma fonte infinita de informação que cabe no 
bolso, coladinho ao corpo.

De lentes de contato a palmilhas, passando por válvulas 
cardíacas, medicamentos para diabetes e 
próteses articulares, hoje o nosso bem estar, 
nossas atividades diárias e até a longevidade 

humana são dependentes da tecnologia.

Será então que Einstein estava completamente certo, 
e a tecnologia é maior do que a nossa condição de seres 

humanos? Ao mesmo tempo que parece que sim, é necessário 
lembrar e valorizar o que nos torna uma espécie única: a nossa 
capacidade de colocar o sentimento e a empatia nas relações 
do dia a dia.

Por mais que na medicina a ciência, a tecnologia e a frieza 
dos números seja o nosso norte e as nossas ações e decisões 

devam ser pautadas pelas melhores escolhas técnicas, é 
essencial ao médico lembrar que tudo isso é somente um meio, 
e o fim deve ser sempre o cuidado e a atenção com o ser 
humano que está sendo atendido.

High tech, próteses, exames modernos e terapias de última 
geração? Sim. Com certeza, sim.

Mas sem esquecer do bom dia, do escutar com atenção e, 
principalmente do olho no olho, que definitivamente é o que 
(por enquanto) ainda separa homens de robôs

Sobre Homens 
e Robôs

A fisioterapia nasceu no período da Segunda 
Guerra Mundial, quando se observou um sig-
nificativo aumento no número de indivíduos 
com sequelas físicas, evidenciando a necessi-
dade da criação das primeiras escolas de cine-
sioterapia ou terapia pelo movimento para tra-
tar ou reabilitar os lesados ou mutilados que 
necessitavam readquirir um mínimo de con-
dições para retornar a uma atividade social.
Porém, muito antes disso, ao longo da história, 
há relatos de agentes físicos como calor, frio, 
massagens e exercícios na tentativa de curar 
ou amenizar as disfunções que o corpo sofria.
A industrialização, com o desenvolvimento 
de um sistema de produção em máquinas, 
movimentos repetitivos, sobrecarga, excesso 
de trabalho, associado à falta de higiene no 
ambiente, contribuíram para o surgimento 
de novas doenças, como ten-dinites, doen-
ças respiratórias e acidentes de trabalho, mas 
também trouxe novas terapias que, com o 
tempo, foram incorporadas de fato à fisiotera-
pia propriamente dita.
No contexto atual, os diversos recursos de que 
dispomos para tratamentos fisioterapêuticos 
são resultado de muitos estudos, práticas e 

pesquisas em todas as áreas que a fisioterapia atua: ortopédica, 
neurológica, respiratória, pediatria, geriatria, blocos cirúrgicos, 
unidades de tratamento intensivo, uroginecologia e outras. E a 
cada momento se atualiza e evolui.
A fisioterapia não só tem caráter curativo, mas também preven-
tivo. A preocupação com o corpo, forma física, atividade espor-
tiva de competição ou amadora encontram na fisioterapia re-
cursos preventivos como, por exemplo, na melhor maneira de 
realizar um gesto esportivo ou atividade de vida diária de forma a 
adequar as posturas a riscos mínimos de lesão.
A contribuição do tratamento fisioterapêutico hoje é entendida 
como fundamental na área médica. 
Regularizada há mais de 40 anos, esta profissão nobre cresce e se 
fortalece com pesquisas e profissionais qualificados, especializa-
dos e habilitados a garantir a saúde e o bem estar dos pacientes.
Não tenha receio em questionar seu fisioterapeuta sobre o re-
gistro profissional no Crefito, Conselho Regional de Fisioterapia.

Dra. Cristine Marsico 
Fisioterapeuta Especialista 
em Medicina do Esporte

Dr. Luiz Alberto Rubin
Especialista em Cirurgia do Pé,
Tornozelo e Artroscopia.



É de uma prótese parcial do joelho que você preci-
sa? Apenas o seu médico pode dizer com certeza.  A 
artrose do joelho, por vezes, ocorre apenas em um 
lado da articulação (o lado mais próximo do seu 
outro joelho ou do lado de fora). Nos joelhos onde 
a artrose atinge apenas uma “parte” do joelho e o 
restante é saudável, a colocação de uma prótese par-
cial do joelho pode conservar o osso, a cartilagem e 
os ligamentos saudáveis.

Pelo fato de a Prótese Parcial do Joelho ser pro-
jetada para reparar apenas um lado do joelho, 
ela é muito menor do que uma prótese total do 
joelho. Outras vantagens de uma prótese parcial 
incluem menos dor, uma recuperação duas a três 
vezes mais rápida e um movimento mais  natural 
do joelho.E está indicada nos casos onde a artrose 
atinge apenas um compartimento do joelho, não 

há sobrepeso do paciente, não há grande defor-
midade e onde os ligamentos estão preservados. 
Apresenta menores riscos de complicações quan-
do comparada com a prótese total de joelho.

Em um joelho saudável, o menisco serve como 
amortecedor entre as extremidades dos ossos. A 
prótese parcial permite que o lado do joelho que não 
está comprometido permaneça com o seu menisco 
preservado. 

Nova pesquisa relata que os pacientes com uma 
prótese parcial de joelho são mais propensos a se 
sentirem satisfeitos com sua capacidade de realizar 
atividades da vida diária do que os pacientes com 
próteses totais do joelho, e informaram que a sua 
prótese parcial fazia com que se sentissem “mais 
normais.” 

Os doentes que receberam uma prótese parcial de 
joelho num período mínimo de um ano após a ope-
ração tiveram:

1,81 vezes mais probabilidades de relatar que o 
joelho parecia normal.

2,69 vezes mais probabilidades de estar satisfeito 
com sua capacidade de realizar atividades da 
vida diária. 

Durabilidade a longo prazo
A prótese parcial de joelho tem sido cada vez mais 
amplamente utilizada e clinicamente aprovada no 
mundo. Os resultados clínicos publicados a longo 
prazo demonstraram uma sobrevivência de 92,4% 
aos 10 anos.

Não há garantia de que qualquer implante funcio-
nará com sucesso por um período de tempo especí-
fico, uma vez que há uma infinidade de variáveis   que 
afetam a vida de um implante.

Nem todos os pacientes são candidatos à colocação 
de uma prótese parcial do joelho. Você deve discutir 
suas condições e opções de tratamento com o seu 
cirurgião. O mercado oferece a mais ampla gama de 
substituições parciais do joelho disponíveis, propor-
cionando ao seu cirurgião flexibilidade incomparáv-
el para lidar com sua condição. Todos fornecem a 
opção de cirurgia minimamente invasiva.

Dr Geraldo Schuck

Artroplastia “parcial” do joelhoA Artroscopia do Ombro é uma técnica 
que permite abordar a articulação do 
ombro por meio de um instrumento 

chamado Artroscópio. Assim como na 
cirurgia do joelho, o artroscópio permite 
que o cirurgião possa realizar reparos de 
lesões articulares sem a necessidade de 
acessar a articulação através de uma incisão 
importante, podendo fazê-lo apenas através 
de pequenos orifícios chamados de portais 
artroscópicos. 

É uma das formas menos invasivas de 
abordar essa articulação causando menor 
dano muscular por manter íntegro o músculo 
deltóide, menor dor, menos cicatrizes e 
reabilitação precoce.

Atualmente a cirurgia artroscópica do ombro 
tem sido preferida em relação à cirurgia 
aberta, a não ser pela impossibilidade do 
manejo ou introdução dos materiais usados 
na cirurgia, como ocorre nas próteses, 
fraturas e algumas transferências musculares.

A cirurgia artroscópica consegue ainda atingir 
concomitantemente várias regiões do ombro 
e lesões, coisa que seria impossível na cirurgia 
aberta, pelo mesmo corte. Por essa razão 
também é uma cirurgia mais completa e que tem 
potencial de tratar mais lesões ao mesmo tempo.

Devido à magnificação da óptica, pequenas 
lesões podem tornar-se mais visíveis, o 
que permite maior precisão. Com os atuais 
avanços já é possível realizar quase todos 
os procedimentos conhecidos em cirurgia do 
ombro, que contam mais de 20. 

A reabilitação após a cirurgia também é facilita-
da devido 
a menor 
agressão 

aos tecidos sãos e portanto menor quantidade 
de lesões que necessitam cicatrizar. Por esta 
razão também a dor e a necessidade de medi-
camentos no pós-operatório é menor do que 
na cirurgia aberta. Complicações como infecção 
também são menores na cirurgia artroscópica 
devido a lavagem abundante com  soro fisioló-
gico que o método permite.

Cirurgia do Ombro por Artroscopia.

Portais artroscópicos

Dr. Geraldo Schuck
Especialista em Cirurgia de 
Joelho e Cirurgia Artroscópica 
das Articulações. Menos dor, recuperação mais rápida, 

movimento mais natural.



A importância do cirurgião de mão 
também é destacada no futebol 
profissional.

Um tempo atrás os principais atacantes do 
Grêmio (Luan) e do Inter (D’Alessandro) 
sofreram fraturas de metacarpos durante 
partidas decisivas da Copa Libertadores da 
América. 

Ambos foram tratados por cirurgiões de 
mão do Rio Grande do Sul e não desfalcaram 
as suas equipes nas fases decisivas da 
competição. Esse fato reflete a importância 
e o valor dado aos profissionais da nossa 
especialidade.

Recentemente foi a vez do atacante Carlos, 
do novo time do Internacional, sofrer uma 
fratura, não sendo necessário o tratamento 
cirúrgico.

Outro exemplo da nossa participação efetiva 
no futebol profissional é a de ter realizado 
a única cirurgia em atletas durante a Copa 
do Mundo de Futebol da FIFA em 2014. 
O atacante da seleção da Nigéria (Michel 
Babatunde) foi submetido à fixação de 
fratura no antebraço, cirurgia realizada no 
Hospital Mãe de Deus.

CONCEITO

O impacto fêmoro acetabular se define pelo choque 
anormal entre a cabeça do fêmur contra o acetábulo. 
A lesão ocorre devido a uma alteração anatômica do 
fêmur, do acetábulo ou de ambos, que pode mudar a 
relação normal entre a articulação e causar o impacto 
do fêmur contra o acetábulo durante os movimentos 
normais do quadril, principalmente a flexão e a ro-
tação interna, ocasionando não somente a lesão labral, 
mas também a lesão da cartilagem acetabular, sendo 
um fator predisponente importante na artrose do qua-
dril. Esta doença é a principal causa de lesões do lá-
brum acetabular e da cartilagem do quadril em adultos 
jovens. Também é a principal indicação para a cirurgia 
de artroscopia do quadril.  

Existem dois tipos básicos de impacto fêmoro acetabu-
lar: CAME e PINCER.

O tipo CAME se caracteriza pela perda da esfericidade 
da cabeça femoral e é mais comum em homens, mani-
festando dor na região inguinal e nádegas (dor tipo um 
“C”), que piora com o esforço ou a longa permanência 
na posição sentada. O tipo PINCER se caracteriza por 
um excesso de cobertura óssea acetabular e é mais co-
mum em mulheres, apresentando quadro clínico seme-
lhante de dor. O tipo misto, se caracteriza pela presença 
de ambas as alterações simultaneamente. Acredita-se 
que a maioria das deformidades no fêmur e acetábu-
lo são secundárias a doenças do quadril na infância e 
adolescência. Em algumas crianças estas doenças não 
causam sintomas e somente serão reconhecidas na 
idade adulta com a progressão da patologia e do pro-
cesso de artrose.

DIAGNÓSTICO

Pessoas com impacto fêmoro acetabular geralmente têm 
dor na região da virilha, embora a dor eventualmente 
possa ser mais para região glútea. A dor na virilha muitas 
vezes é associada com dores musculares ou tendinosas, 
mas é muito indicativa de problemas do quadril. Uma dor 
aguda pode ocorrer flexionando-se o quadril, de maneira 
mais forçada. Alguns pacientes apresentam a sensação de 
“falseio” ao caminhar. Existem diversos tipos de manifestação 
de dor: na virilha, no glúteo, na lateral da coxa, irradiada 
para o joelho (muito comum), ao entrar e sair do carro, após 
prática esportiva. Alguns pacientes apresentam também 
limitações ou restrições, tais como: dificuldade de cruzar as 
pernas, dificuldade de alongamento (falta de alongamento), 
dificuldade de abrir as pernas, dificuldade para iniciar o 
movimento após certo tempo parado, dificuldade para 
se levantar de posição sentada, dificuldade para agachar, 
dificuldade para colocar as meias, etc

O diagnóstico é feito após minucioso exame físico, e 
confirmado com exames de imagem, como o Raio-X, 
Tomografia Computadorizada ou Ressonância Nuclear 
Magnética.

TRATAMENTO
O tratamento pode ser dividido em conservador ou 
cirúrgico. O tratamento conservador está indicado 
em casos de deformidade leve ou mínima, em 
estágios iniciais dos sintomas e envolve o tratamento 
medicamentoso e/ou fisioterápico. Em casos de 
deformidade mais pronunciada ou pacientes mais 
sintomáticos, o tratamento desta patologia visa corrigir 
a anormalidade óssea causadora do impacto, podendo 
ser a cirurgia realizada por artroscopia.

Dor no quadril
em pacientes jovens?

Pode ser Impacto
Fêmoro acetabular!

Dr. Leonardo Carbonera 
Boschin
Especialista em Cirurgia do 
Quadril e Artroscopia.



12 em cada 100 acidentes moderados ou graves envolvendo jovens tem como causa o uso de celular 
pelo motorista, segundo a Fundação AAA para Segurança no Trânsito.

1.700 ocorrências foram analisadas 
no estudo, feito nos Estados Unidos. 
Ele mostrou que a causa principal dos 
acidentes é a distração dos condutores 

(58%), provocada em primeiro lugar pelas 
conversas com outros passageiros e, em 

segundo, pelo uso de telefone.

6 vezes mais perigoso do que dirigir embriagado é dirigir 
enquanto se manda uma mensagem de texto, avaliou uma 

pesquisa da Entidade Nacional de Segurança nas Estradas dos 
Estados Unidos.

Como a maioria das áreas da medicina, a 
fisioterapia desenvolveu, ao longo do tempo, 
procedimentos especializados para a reabilitação 
das diversas áreas do corpo. 
É com muito orgulho que a fisioterapia do CEO/
IM, formada por profissionais com formação nas 
mais variadas áreas da ortopedia, celebra seus 
dez anos de existência, sempre com o objetivo 
maior de proporcionar aos pacientes os mais 
adequados tratamentos específicos para cada 
patologia. 
A fisioterapia do CEO/ IM conta com 
equipamentos de última geração que auxiliam em 
todas as fases da recuperação.
Primamos pelo contato direto entre todos que 
formam a equipe médica e somente dessa 
forma o paciente pode ter a certeza de uma 
recuperação segura, rápida e eficaz.

A busca pelo aprimoramento técnico e científico deve ser um objetivo da medicina, sempre à procura de novos 
conhecimentos para a melhora na assistência aos pacientes. 
O Ortopedista Dr. Geraldo Luiz Schuck de Freitas foi convidado pela diretoria da ISAKOS (International Society of 
Knee Surgery, and Orthopaedics Sports Medicine), maior Sociedade Internacional no que tange a cirurgia do joelho, 
artroscopia e ortopedia voltada para o esporte, para fazer parte de um comitê internacional de estudos do joelho.
Único sul-americano do grupo, se juntará a especialistas de várias partes o mundo para esta tarefa, para discutir 
e conduzir estudos multicêntricos em avanços no tratamento de patologias do joelho, oportunizando também a 
participação de colegas estrangeiros em Porto Alegre para acompanhar o serviço de cirurgia do joelho junto ao 
Complexo Hospitalar Santa Casa.

O Dr. Ricardo 
Kaempf publi-
cou um atigo 
científico no 
Journal of Hand 
Surgery (JHS).
Tal periódico é 
editado desde 
1976 e é consi-
derado a prin-
cipal revista 

científica sobre cirurgia de mão do mundo. Ela é o órgão 
oficial de publicação da Sociedade Americana de Cirurgia 
de Mão (American Society for Surgery of the Hand)
O artigo fala sobre o tratamento do cisto mucoso, que 
são nódulos benignos que ocorrem na ponta dos dedos 
associados à artrose.

Além Fronteiras

Como nos anos anteriores, os médicos do Instituto da Mão 
estão organizando o Simpósio de Cirurgia de Mão do Hospital  
Mãe de Deus, que é realizado juntamente com o Encontro 
da Regional Sul da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Mão.
Esse ano o evento será realizado nos dias 27 e 28 de 
Outubro e o tema central será Uso da artroscopia de punho 
e cotovelo no tratamento das lesões do membro superior 
no esporte.
Está confirmada a presença de renomados especialistas 
internacionais como o Dr. Alejandro Badia dos Estados 
Unidos e o Dr. Pedro Delgado da Espanha.
O simpósio tem o cadastro de número 122404 junto ao 
Ministério da Educação e a sua Comissão Nacional de 
Acreditação. Tal cadastro é imprescindível para o evento se 
tornar oficial da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Mão.
O Simpósio de Mão, já na sua quinta edição, representa 
uma oportunidade ímpar para contato e troca de 
experiências entre os especialistas em cirurgia de mão.
Para mais informações basta acessar o site: www.simposiodemao.com.br

No mês de junho aconteceu o congresso bianual 
da ISAKOS (International Society of Arthroscopy, 
Knee surgery and Orthopaedic Sports Medicine).

Este é um dos maiores congressos mundiais da 
ortopedia e traumatologia (cerca de 5.000 con-
gessistas).  Este ano a sede do congresso foi na 
cidade de Lyon na França. Muitos cirurgiões de 

Conferência em Congresso Internacional

V Simpósio de Cirurgia de Mão
do Hospital Mãe de Deus

todas as partes do mundo se encontraram por lá 
para discutirem, estudarem, e apresentarem os 
resultados de suas pesquisas além de dividirem 
seu conhecimento com os colegas internacionais.  

O Dr. Geraldo Schuck realizou uma conferência 
sobre o tratamento de artrose no joelho, 
abordando o uso de osteotomias no manejo 
desta patologia. “É uma grande oportunidade de 
demonstrar os nossos resultados no tratamento 
da artrose do joelho e motivo de grande orgulho 
receber um convite para falar para um público 
tão especializado”, explica o ortopedista.

“É um reconhecimento à qualidade e à excelên-
cia da ortopedia gaúcha”, completa o Dr. Ger-
aldo, que já havia participado como palestrante 
do congresso da ISAKOS de 2013, na cidade de  
Toronto no Canadá.

Lema da nossa clínica
A excelência é uma habilidade conquistada através do treinamento 

e da prática. Nós somos aquilo que fazemos com frequência. 
A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito.
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