
Estes itens descrevem você?

     Meu joelho dói por mais de 6 meses

     Meu desconforto aumenta quando estou andando 
     ou em pé

     Tenho pouca melhora quando aplico injeções de corticoide 

     Meus sintomas voltaram depois da artroscopia

Se você disse sim para qualquer das alternativas, novos 
estudos sugerem que você pode ter um defeito medular 
ósseo.



A subcondroplastia é o primeiro tratamento para 
lesões associadas aos defeitos de medula óssea.

Como funciona o procedimento de subcondroplastia?

Seu médico irá avaliar seu histórico clínico e determinar se 
você tem DMO através de uma Ressonância Magnética (RM). 
Durante o procedimento, uma cirurgia minimamente invasiva, 
seu médico utilizará uma pequena cânula capaz de perfurar 
e ter acesso à área do defeito ósseo. Em seguida, o cirurgião 
preencherá o defeito com um substituto ósseo que imita o 
osso esponjoso e permitirá a reconstrução de um osso novo 
e saudável no local do defeito ósseo. 

     Defeito Medular Ósseo

     Preenchimento do DMO com o Substituto Ósseo

     Substituo Ósseo reabsorvido com formação de osso novo

O que você precisa saber sobre o procedimento de 
subcondroplastia?

     Técnica minimamente invasiva

     Tempo de internação curto

     Requer um curto período de reabilitação

Como será minha recuperação?

Após a cirurgia você poderá colocar carga no seu 
joelho conforme tolerado ( a menos que tenha outras 
instruções). Andar poderá causar dor e será necessário 
o uso de bengalas, muletas ou andador por um curto 
período de tempo após a cirurgia.

 Você receberá a prescrição para fazer fisioterapia. Você 
deverá começar dentro de poucas semanas após a 
cirurgia.

Alguns pacientes irão relatar uma dor significativa por 
1-2 dias imediatamente depois da cirurgia. 

Para controlar a dor:

Uso de medicamento para dor, conforme prescrição 
médica.

Elevar a perna 

Colocar gelo no joelho por 15 minutos de 3 a 4 vezes 
por dia

O que é o defeito medular ósseo (DMO)?

     Uma alteração severa no osso subcondral (região abaixo
     da cartilagem do joelho)

     Uma fratura causada por estresse repetitivo

      Um defeito dentro do osso que está relacionado aos danos 
     da cartilagem e dor crônica do joelho

Quais pacientes podem apresentar Defeito medular ósseo (DMO)?

     Pacientes entre 40-70 anos

     Pacientes com osteoartrose progressiva

     Pacientes com mau alinhamento das pernas


