Grupo de Cirurgia de Coluna Minimamente Invasiva do
Hospital São José da Beneficência Portuguesa de São Paulo
(GCCMI do HSJ/BP/SP)

CIRURGIA INOVADORA É SOLUÇÃO ENCONTRADA POR
PROFESSOR PARA SE LIVRAR DE PROBLEMA DE COLUNA
Ainda restrita a poucos hospitais, nova técnica minimamente invasiva pode ajudar
pessoas que sofrem com dores lombares a terem uma melhor qualidade de vida

Recém-criado por uma equipe de cirurgiões de coluna referência no país, o Grupo de
Cirurgia de Coluna Minimamente Invasiva do Hospital São José da Beneficência
Portuguesa de São Paulo (GCCMI do HSJ/BP/SP) mudou a vida do professor Rodrigo
Mourino. Aos 40 anos, ele recorreu a uma intervenção cirúrgica inovadora depois que
uma hérnia de disco lombar o fez interromper todas as suas atividades. Professor
Universitário e praticante de esportes, ele passou por um longo caminho de dores
lombares constantes até conhecer os médicos que o curaram.
O médico que o tratava – o ortopedista Dr. David del Curto – acenou com uma
proposta: fazer a cirurgia durante um evento de coluna que seria realizado no Hospital
São José: O XI Simpósio Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva de Coluna
(SIMINCO). Dessa forma, seria possível viabilizar o procedimento e utilizar a
experiência para apresentar a outros médicos e interessados os benefícios das novas
técnicas. “Aceitei na hora”, diz Mourino. Isso porque a hérnia estava limitando sua vida
nos últimos meses. “Tive que parar de trabalhar, porque não conseguia mais andar
direito. Fiquei um semestre sem dar aula”, conta. Ele credita o descuido com a postura
como o principal responsável pela hérnia de disco.
Liderado pelo cirurgião ortopedista Dr. Pil Sun Choi, o Grupo tem como principal
objetivo consolidar as técnicas minimamente invasivas e resolver problemas
complexos de coluna. A criação de uma equipe especializada foi concretizada após
realização do IV Congresso Brasileiro de Cirurgias Minimamente Invasivas da Coluna
Vertebral (COMINCO), que ocorreu este ano, no WTC Brasil, entre os dias 31 e 02 de
agosto. “Realizamos cirurgias de coluna inéditas com técnicas minimamente invasivas
com transmissão ao vivo para 120 cirurgiões vindos de todo Brasil, América Latina,
Europa e Ásia”, detalha o Dr. Pil Sun Choi, presidente do XI SIMINCO e da Comissão
Executiva do IV COMINCO.
Assim como aconteceu com Mourino, a intenção do grupo é estender os benefícios das
novas técnicas a mais pessoas. O professor ficou no hospital apenas no dia da cirurgia
e explica que a recuperação foi rápida e simples. “O pós-operatório foi tranquilo. Senti

dores musculares, claro, por causa do inchaço e o Dr. David já havia me alertado sobre
isso, mas foi por pouco tempo, mais ou menos uma semana. Tomei analgésicos, a dor
foi diminuindo, até passar. Retomei minhas atividades também com uma semana de
operação”, afirma. Atualmente, o tratamento cirúrgico minimamente invasivo da
coluna está disponível no Hospital S. José da Beneficência Portuguesa – SP,
coordenado pelo cirurgião ortopedista – especialista em Cirurgia Minimamente
Invasiva, Dr. Pil Sun Choi.

Sobre o Grupo de Cirurgia de Coluna Minimamente Invasiva do Hospital São José da
Beneficência Portuguesa de São Paulo (GCCMI do HSJ/BP/SP): Liderado pelo médico
ortopedista Pil Sun Choi, o Grupo tem como principal objetivo consolidar as técnicas
minimamente invasivas e resolver problemas complexos de coluna. Localizado no
Hospital São José da Beneficência Portuguesa, é composto inicialmente pelos médicos
Pil Sun Choi, Wilson Dratcu, Marcelo Perocco, David Del Curto e Pedro Pierro.
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