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CBCJ 2018 com
grandes novidades!
Sabe aquela dúvida se assiste às palestras sobre joelho no esporte ou joelho
degenerativo? No nosso Congresso Brasileiro 2018 isso não vai acontecer!
Teremos um auditório único com 2 mil lugares para que todos os congressistas
possam acompanhar a programação científica por completo. Você não pode
perder!
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palavra do presidente

Missão cumprida
Caros colegas “joelhistas”,

E

sta é a ultima vez que me dirijo a vocês como presidente da SBCJ. A sensação de já ter passado um
ano é no mínimo estranha, pois parece ter sido
pouco tempo pelo muito que fizemos neste período.
As atividades científicas foram várias: dois cursos regionais; três cursos específicos e já consagrados tiveram
nosso apoio e participação efetiva, Campinas, Escola
Lyonesa e Artroplastia do RJ; mandamos dez membros
da Sociedade para o exterior para participarem de dois
intercâmbios importantíssimos em Lyon e Boston; e
implantamos o programa Treinando os Treinadores que
mandou 20 preceptores de residência para Andover a
fim de treinarem técnicas de sutura de menisco, reconstrução de LCP, LCA e condroplastias. Na sua volta esses
20 colegas serão multiplicadores do ensinamento destas técnicas em todo o País. Nossa diretoria está dando
apoio integral ao Mestre Camanho na edição de um livro totalmente nacional sobre Joelho Agudo, o que será
mais um legado da SBCJ aos seus membros.
Tivemos o prazer de ser o Comitê com maior presença no Dia da Especialidade durante o Congresso Brasi-

tas” que vem por aí.
leiro da SBOT, em Goiânia, e fomos
Tenho a convicção de que tudo o
o Comitê mais ativo e mais particique foi feito por nós e por todas as dipante em todas as atividades do
retorias que nos antecederam serviu
Congresso. Isso mostra que o nosso
para plantar nos jovens membros de
estímulo constante à educação connossa Sociedade uma sincera admiratinuada deixou marcas em todos os
ção e amor por ela.
nossos membros.
Terminar uma gestão tão curta e
De todas as atividades trabasentir que a nova geração que aí está
lhadas esse ano, a meu ver a mais
tem total condições de manter ou até
importante e que nos tomou maior
melhorar o nível que temos hoje nos
tempo foi a organização do Condá a tranquilidade do dever cumprigresso Brasileiro de Cirurgia do Joedo. Soubemos fazer a transição que
lho 2018 (JOBRA 2018). Ele está toDr. José F. Nunes
sempre idealizamos, e isso, tenham
talmente formatado e pronto para
Presidente SBCJ
certeza, nem sempre é fácil.
se tornar mais um grande evento da
Despeço-me de todos os amigos
Sociedade, com uma “cara” diferente
das anteriores, mais dinâmico e com oportunidade da “joelhistas” agradecendo o apoio que tive dos “dinosparticipação integral em todas as atividades e palestras. sauros” e dos jovens nesse tempo que estive à frente da
O orgulho em ter participado desta fase de cresci- Sociedade. Desejo felicidades e muito sucesso aos que
mento científico da nossa Sociedade só não foi maior vêm aí agora.
Nos encontraremos novamente no JOBRA 2018!!!!!
do que a felicidade de ter contribuído para a transição
entre a geração dos “dinossauros” da cirurgia do joelho
José Francisco Nunes
no Brasil, onde me incluo, e a nova geração de “joelhis-

editorial
Destacamos a participação do
nosso Comitê no Dia da Especialidade
do Congresso Brasileiro de Ortopedia e
edição da Revista JOELHO de
Traumatologia, realizado em Goiânia.
dezembro, a última que publicamos
Nele, tivemos uma forte presença na
em 2017, traz muito do que a diretoria
programação científica e deliberações
da SBCJ realizou durante esse período.
da Assembleia da SBCJ sobre
Destacamos os eventos organizados
organização, padronização e controle
e apoiados pela SBCJ e os projetos de
dos seus serviços credenciados.
educação continuada.
Ficou claro também neste evento
Enfatizamos a lembrança do nosso
a importância da organização e
Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho
participação dos médicos em geral,
a ser realizado na Barra da Tijuca em abril.
Dr. José Ricardo Pécora
ortopedistas e cirurgiões de joelho em
Temos confirmada a presença de seis
Primeiro Secretário SBCJ
particular, nas discussões sobre Defesa
convidados internacionais, e a Diretoria
Profissional. Um tema que a Diretoria
está finalizando os detalhes para ser um
da SBCJ está atenta e se preparando para mais esta
grande encontro de atualização, aprimoramento e,
demanda dos seus sócios no futuro.
como de costume, de confraternização entre os amigos,
Na seção fixa Bate-Bola, o tema dessa vez são
o que é uma característica dos nossos congressos.
as Lesões Condrais e Osteocondrais do Joelho, com
As Jornadas Regionais do segundo semestre perguntas e casos clínicos para os participantes poderem
Nordeste e São Paulo - também são abordadas nesta
expor sua abordagem nesta patologia de grandes
edição, com fotos e comentários sobre a importância
controvérsias e novidades terapêuticas. Convidamos
para a atualização de nossos sócios.
Caros colegas,

A

para isso os jovens colegas: Camila Cohen Kaleka,
Guilherme Gracitelli, Luis Eduardo Passarelli Tirico e
Marco Demange. Já na coluna Artigos Científicos,
trazemos o resumo de uma excelente publicação
abordando os novos conceitos e técnicas cirúrgicas sobre
o reparo da lesão meniscal.
Ouvimos também os últimos participantes do
Programa Joelho sem Fronteiras de 2017, que dividem
com os leitores sua satisfação por realizar esse estágio
no exterior. Ainda falamos sobre o Treinando os
Treinadores, outro grande programa de educação
médica continuada da SBCJ que enviou 20 preceptores
de residência para Andover, nos EUA, para treinar
técnicas de sutura de menisco, reconstrução de LCP, LCA
e condroplastias.
Para finalizar, entrevistamos na seção Além
do Joelho o colega Idemar Monteiro da Palma,
reconhecido por sua simpatia, experiência em casos
complexos e grande capacidade de compartilhar seus
conhecimentos.
Feliz 2018 a todos!
José Ricardo Pécora

expediente
JOELHO é uma publicação trimestral da Sociedade
Brasileira de Cirurgia do Joelho (SBCJ), distribuída
gratuitamente aos sócios. Os conceitos emitidos são
de responsabilidade dos autores e não representam
necessariamente a opinião da entidade. Coordenação
editorial: Dr. José F. Nunes. Jornalista responsável:
Ilone Vilas Boas – MTB 24.216. Textos, diagramação e
edição: Ponto da Notícia Assessoria de Comunicação.
Sugestões e comentários:
imprensa@pontodanoticia.com.br.
Tiragem: 8.486 exemplares.
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diretoria da sbcj:
Presidente :
Dr. José Francisco Nunes Neto - SP
Vice-Presidente:
Dr. Wagner Guimarães Lemos - MG
Primeiro Secretário:
Dr. José Ricardo Pécora - SP
Segundo Secretário:
Dr. André Kuhn - RS
Primeiro Tesoureiro:
Dr. Victor Marques de Oliveira - SP

www.sbcj.org.br

Segundo Tesoureiro:
Dr. Marcelo Seiji Kubota - SP
Diretor Científico:
Dr. Alan de Paula Mozella - RJ
Vogal:
Dr. Aloísio Reis Carneiro - BA
Diretor Suplente:
Dr. Guilherme Zuppi - SP
Curta a página da SBCJ no Facebook:
facebook.com/SBCJbrasil

cbot e educação continuada

Durante o CBOT, em Goiânia, a SBCJ reuniu toda a Diretoria
para realizar a posse simbólica do presidente para 2018, quando
Dr. Wagner Lemos assume no lugar do Dr. José Francisco Nunes

Participação da SBCJ no CBOT
Dia da Especialidade teve mais de 300 cirurgiões do joelho
e Diretoria participou de Fórum de Defesa Profissional

O

Dia da Especialidade Joelho realizado durante o Congresso Brasileiro de Ortopedia e
Traumatologia (CBOT) foi um sucesso com a
participação ativa da SBCJ e mais de 300 colegas. O
dia dedicado à cirurgia do joelho contou com palestras e mesas redondas de nível altíssimo e presença
cada vez maior de jovens membros da Sociedade
com alta qualificação científica e didática.
Dois convidados internacionais - William Bugbee (EUA) e Fernando Fonseca (POR) - vieram para
enriquecer ainda mais a programação do Dia da Especialidade. Com vasta experiência em cartilagem,
tendo sido diretor do programa de transplante de
cartilagem na Universidade da Califórnia, em São
Diego, Dr. Bugbee nos proporcionou um ampla vi-

são sobre transplante osteocondral. Já Dr. Fonseca
falou sobre Reconstrução do Ligamento Patelofemoral Lateral após Falência da Operação de Ficat.
Defesa profissional
A Diretoria realizou durante o CBOT uma Assembleia Extraordinária para ratificação do regimento
da CET-SBCJ e normas dos serviços de treinamento
em cirurgia do joelho. Também estivemos presentes
na palestra do ortopedista e senador Ronaldo Caiado com o tema: “Como a corrupção afeta a saúde”
e participamos do Fórum de Defesa Profissional da
SBOT que contou com a presença do ortopedista e
deputado federal Luiz Henrique Mandetta.
Essa discussão reforça ainda mais as metas futu-

ras de estruturação de uma comissão da SBCJ para
Defesa Profissional e valorização do trabalho médico
especializado, buscando a dignidade e a proteção
do trabalho dos seus membros nas mais diferentes
regiões do País.
Durante o CBOT, aproveitamos para nos reunir
e comemorar as realizações de 2017, oportunidade
em que o Dr. José Francisco Nunes já passou simbolicamente o cargo para o próximo presidente, Dr.
Wagner Lemos, que em 2018 estará à frente da nossa Sociedade. Foi um encontro muito alegre, de amizade e confraternização entre todos os presentes,
tanto da atual diretoria quanto dos ex-presidentes e
hoje conselheiros da SBCJ.
André Kuhn - Segundo Secretário SBCJ

Treinando os Treinadores leva 20 sócios para aprimoramento nos EUA
Programa de treinamento em cadáver é realizado no Laboratório da Smith & Nephew, em Andover

O

Projeto Treinando os Treinadores, um dos grandes
programas de educação médica continuada da
SBCJ, levou esse ano dois grupos para treinamento
em cadáver no Laboratório da Smith & Nephew, em Andover, nos Estados Unidos. Foram 20 participantes, dez em
setembro e dez em novembro, acompanhados de instrutores convidados e diretores da Sociedade.
Nas duas ocasiões o treinamento foi sobre sutura de
menisco, reconstrução do LCP e do LCA e condroplastias.
O objetivo do programa é oferecer treinamento aos preceptores dos serviços credenciados que serão multiplicadores do ensinamento destas técnicas em todo o País,
melhorando cada vez mais o nível dos novos cirurgiões
do Brasil.
Os comentários dos participantes não poderiam ser
melhores em relação ao projeto. Organização superior, material técnico disponível excelente, assim como o nível dos
instrutores. O local escolhido e o laboratório também foram ótimos, segundo os sócios que realizaram o programa.
Parabéns a todos os participantes:
Primeira turma - Dra. Camila Cohen Kaleka (SP), Dr.
Edgard dos Santos Pereira Junior (SP), Dr. Eduardo Zaniol
Migon (RS), (RJ) e Dr. Fabiano Kupczik (PR), Dr. Márcio de
Castro Ferreira (SP), Dr. Pedro Debieux Vargas Silva (SP), Dr.
Pedro Nogueira Giglio (IOT), Dr. Rodrigo Furtado de Men-

O Projeto Treinando os Treinadores teve 20
participantes em 2017 que treinaram sutura
de menisco, reconstrução do LCP e do LCA e
condroplastias
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donça, Dr. Rodrigo Sattamini Pires e Albuquerque (RJ) e
Dr. Silvio João H. Sevciuc (BA).
Instrutores convidados: Dr. Carlos Eduardo da Silveira Franciozi, Dr. Camilo Helito e Dr. Marco Demange.
Diretores/Instrutores SBCJ: Dr. José Francisco Nunes e Dr. José Ricardo Pécora.
Segunda turma - Dr. Alfredo dos Santos Neto (SP), Dr.
Aloísio Bonavides Júnior (DF), Dr. Cristiano Grimm Menegazzo (SC), Dr. Gustavo Azi (BA), Dr. João Gabriel Campos
Villardi (RJ), Dr. José Olavo Moretzson de Castro (SP), Dr.
Lúcio Flávio Biondi Pinheiro Junior (MG, ), Dr. Márcio Regis
de Souza (SP), Dr. Marcos George de Souza Leão (AM) e
Dr. Túlio Vinícius de Oliveira Campos (MG)
Instrutores convidados: Dr. Carlos Eduardo da Silveira Franciozi e Dr. Camilo Helito.
Diretores/Instrutores SBCJ: Dr. Wagner Lemos e Dr.
Victor Marques.
Como participar?
O candidato deve estar inscrito como preceptor em
um centro de formação de R4 credenciado à SBCJ e não
pode ter participado de outro programa de educação
continuada fornecido pela Sociedade. As vagas são oferecidas proporcionalmente ao número de membros da
regional solicitante. O candidato precisa enviar sua solicitação de participação para a sede da SBCJ, aos cuidados
da secretária Patrícia.
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Tema:

Dr. Marco Demange - Classifico as lesões segundo os seguintes critérios:
contida ou não contida; extensão; profundidade; aspecto do osso subcondral;
presença de delaminação associada e localização. A RM permite estimar o tamanho da lesão, valendo destacar que geralmente subestima o tamanho. De
uma maneira geral, a lesão encontrada na cirurgia é 1,6x (60% maior) do que a
lesão identificada no exame de imagem. As delaminações da cartilagem nas
bordas da lesão são difíceis de serem identificadas nos exames de imagem.
Além disso, o exame de RM permite avaliar a localização da lesão, a profundidade e o aspecto do osso subcondral. Destaco ainda que a ressonância permite avaliar a morfologia do joelho (TAGT, aspecto da tróclea, etc) e a presença
de lesões associadas (meniscais, ligamentares, etc).

Lesões Condrais
e Osteocondrais

O

Bate-Bola desta edição da Revista
Joelho aborda Lesões Condrais e Osteocondrais do Joelho. Convidamos
nossos colegas para falar do tema: Dra. Camila Cohen Kaleka, Dr. Guilherme Gracitelli,
Dr. Luís Eduardo Passarelli Tírico e Dr. Marco
Demange.
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Como você classifica as lesões condrais e qual a importância
da RM para auxiliar nesta classificação?

Paciente atleta com lesão condral de 3 cm2
assintomática, encontrada durante uma reconstrução
do LCA, merece ter essa lesão tratada? Por quê?
O que você faz? Desbridamento, microfratura,
mosaicoplastia ou algum outro procedimento?

Dra. Camila Cohen Kaleka - A classificação das lesões condrais mais reprodutível e aceita atualmente é a classificação
preconizada pela Sociedade Internacional
de Reparo da Cartilagem (ICRS). Nesta classificação, as lesões são graduadas de 1 a 4,
sendo que os níveis 1 e 2 são lesões mais
superficiais e, em geral, de tratamento eminentemente não-operatório. As lesões grau
3 envolvem uma espessura maior de 50%
da cartilagem, sendo o osso subcondral
acometido no grau 4. Nesses graus e em
lesões sintomáticas, há maior probabilidade de indicação do tratamento cirúrgico.
Dra. Camila Cohen Kaleka
Os exames de imagem são de grande valia
para caracterizar melhor a lesão condral,
principalmente nas lesões grau 3 e 4. A Ressonância Magnética é o exame
não-invasivo de maior auxílio para avaliar espessura, tamanho, local, presença
de bordos regulares ou não e comprometimento do osso subcondral. Vale
lembrar que a mensuração da lesão feita pela RM é, em geral, menor do que a
visualizada durante a artroscopia.
Dr. Guilherme Gracitelli - A principal classificação utilizada atualmente para lesões (osteo) condrais é a da International Cartilage Repair Society
(ICRS). Esta classificação é eminentemente artroscópica, no entanto apresenta
uma boa correlação da artroscopia com os achados histológicos de profundidade da lesão. Esta classificação é bastante reprodutível e nos auxilia a determinar o tratamento. As lesões grau 1 e 2 são lesões condrais puras passíveis de
tratamento conservador. As lesões osteocondrais de espessura total grau 3 e
4 são passíveis de tratamento cirúrgico na falha do tratamento conservador.
A ressonância magnética nos auxilia para diagnosticar, definir o tamanho da
lesão e acometimento do osso subcondral. Recentemente, alguns protocolos específicos para avaliação da cartilagem (T1-Rho, DEGEMERIC e T2 map)
permitem avaliar não só as alterações da anatomia bem como alterações nos
componentes estruturais do tecido condral. São utilizados como controle
pós-operatório ou como diagnóstico em fases iniciais das lesões. Na maioria
dos casos, a lesão (osteo) condral apresenta extensão maior no intraoperatório do que relatado na RM.
Dr. Luís Eduardo P. Tírico - Geralmente utilizo a classificação da ICRS para
determinar o grau de lesão, também sendo importante não só a profundidade, mas o tamanho da lesão. Além disso, determino se trata-se de lesão que
acomete apenas a cartilagem articular (lesão de superfície) ou se há acometimento também do osso subcondral (lesão osteocondral). A RM é fundamental
para avaliação, diagnóstico e classificação de qualquer lesão condral, uma vez
que radiografias simples não demonstram a cartilagem articular. Outra opção
para avaliação da cartilagem articular é a realização de uma artrotomografia.

Dra. Camila Cohen Kaleka - O perfil de paciente, atleta
e jovem (menor que 55 anos), merece um tratamento concomitante da lesão condral de 3cm2, principalmente se for
focal, mesmo que ainda assintomática. Durante um procedimento artroscópico, não é infrequente encontrarmos uma
lesão condral inesperadamente (alguns trabalhos citam até
50% de lesões assintomáticas), mas que se deixarmos para
um outro momento podem aumentar, tornar-se sintomáticas e levar a comprometimento do osso subcondral. No
caso de lesões de 3-4 cm2 em pacientes ativos e jovens, minha primeira opção é realizar um transplante osteocondral
autólogo (OATS), principalmente se houver comprometimento do osso subcondral. O OATS pode ser realizado por
via artroscópica, se estiver numa posição de fácil acesso com
a flexão do joelho, ou por miniartrotomia lateral ou medial.
Nesta técnica, o plug que será colocado no local da lesão
deve entrar bem perpendicular e ficar no mesmo nível da
cartilagem ao redor, não deve ficar saliente. Outra opção seria a utilização de membrana de colágeno para cobertura
do defeito condral após a realização de microfraturas, técnica conhecida como MACI. As duas têm indicação muito
semelhantes e, na minha opinião, se encaixariam bem no caso. Para as duas
técnicas é fundamental que a lesão seja focal e tenha bordos bem delimitados
para que o reparo a longo prazo seja o melhor possível.
Dr. Guilherme Gracitelli - No caso hipotético citado acima precisamos definir
alguns pontos cruciais para conduta final.
Entre os pontos importantes estão: localização, classificação, profundidade da lesão,
nível de atividade do paciente e tamanho
do paciente. Caso tenhamos um paciente do sexo masculino, grande, atleta com
lesão osteocondral de 3 cm2 (grau 4 de
ICRS) após entorse do joelho, trato a lesão
cirurgicamente. Nesta situação, tenho preferência pela mosaicoplastia, pois o tamanho do paciente me permitira retirar de 2
a 3 plugs osteocondrais. Além disso, para
Dr. Guilherme Gracitelli
atletas tem-se recomendado a utilização
de tecido estruturado com cartilagem hialina, pois apresenta maior durabilidade e
superioridade clínica nesta população. Numa revisão recente da colaboração
Cochrane, o transplante osteocondral autólogo/mosaicoplastia foi superior à
microfratura em pacientes atletas com lesões localizadas na zona de carga.
Dr. Luís Eduardo P. Tírico - Sim. Uma lesão de 3 cm2 é grande o suficiente

Dr. José Francisco Nunes
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para dar sintomas e progredir em tamanho. Sabemos que as lesões condrais
tendem a progredir e também gerar processo inflamatório articular, que pode
levar a alterações degenerativas da articulação ao longo do tempo. Desta forma, uma lesão condral de 3 cm2 na vigência de uma lesão ligamentar é de
tratamento cirúrgico, na minha opinião. Minha opção de tratamento para um
atleta seria a realização de transplante osteocondral autólogo (mosaicoplastia).
Dr. Marco Demange - Para responder essa pergunta, é fundamental saber
se a lesão é no côndilo femoral, tróclea e patela. Além disso, uma lesão de 3
cm quadrados não diagnosticada no exame de imagem (RM) é um achado
inesperado. Sendo assintomática (e previamente assintomática) considera-se
que provavelmente a lesão ocorreu durante ou após a lesão do LCA. Convém
ressaltar ainda que o tamanho de uma lesão condral é proporcional ao tamanho do joelho (para definirmos o quanto ela acomete o compartimento
em questão). Delineando melhor o exemplo da questão, para ilustrar como
penso o tratamento, numa lesão condral deste tamanho na região de carga
do côndilo femoral medial, num paciente de eixo neutro ou varo, consideraria
fortemente realizar transferência osteocondral autóloga no mesmo ato cirúrgico. Numa lesão da tróclea, entretanto, possivelmente realizaria apenas desbridamento mínimo de alguma borda instável, tendo em vista que esta lesão,
provavelmente, já existia previamente à lesão do LCA, sendo assintomática.

Qual ou quais os seus critérios para indicar um
transplante osteocondral homólogo no tratamento
das lesões condrais?
Dra. Camila Cohen Kaleka - O transplante osteocondral homólogo tem
um espaço muito interessante na cirurgia do joelho. Pelo que acompanhamos pela ICRS, as melhores indicações são as lesões que envolvem cartilagem
e o osso subcondral mais extensas, maiores que 4 cm2, em indivíduos ativos,
com idade até 55 anos, com grande expectativa de alívio dos sintomas e ganho de qualidade de vida por um tempo aproximadamente de 5 a 10 anos.
Dr. Guilherme Gracitelli - O transplante osteocondral homólogo a fresco
tem sido um excelente método de tratamento hoje para nós no Brasil quando
muito bem indicado. Fizemos 5 casos desse transplante dentro da Universidade Federal de São Paulo /Escola Paulista de Medicina com resultados satisfatórios. As melhores indicações são para lesões osteocondrais sintomáticas, com
acometimento ósseo, maiores que 3 cm2 de área acometida, localizadas nas
zonas de carga, principalmente do côndilo femoral em pacientes jovens (< 40
anos) e com maior demanda e expectativa.
Dr. Marco Demange - Primeiro critério é sintomatologia do paciente.
Segundo critério, o aspecto geral da articulação, nos demais compartimentos. Terceiro critério, a extensão da lesão. Quarto critério, idade fisiológica do

paciente. Assim, o paciente ideal é jovem,
ativo, lesão extensa única que não pode ser
solucionada com tratamentos para lesão
osteocondral mais simples. Vale lembrar
que, em muitos casos, necessitamos associar procedimentos adicionais, como osteotomias.
Dr. Luís Eduardo P. Tírico - Geralmente
costumo indicar um transplante osteocondral a fresco na falha de outros procedimentos para tratamento de lesões condrais, ou
em casos de lesões primárias maiores que
3-4 cm2, ou com grande acometimento osteocondral.

Dr. Luís Eduardo P. Tírico

Hoje temos condições de realizar tratamento de
lesões condrais com membranas de colágeno. Qual
sua indicação para tal procedimento?
Dra. Camila Cohen Kaleka - As membranas de colágeno apareceram
para melhorar os resultados a longo prazo das microfraturas, com o princípio de manter as células mesenquimais contidas naquele espaço da lesão e
estimular a condrogênese local. Esta técnica é denominada AMIC e apresenta um segmento longo de pacientes com resultados realmente superiores à
microfratura após 2 anos de seguimento. Além disso, a membrana pode ser
acompanhada de células, sejam condrócitos (MACI) ou células-tronco com
resultados ainda melhores. Com esses resultados, a microfratura acabou perdendo um pouco de espaço nesses últimos anos. Sendo assim, a membrana
com a técnica AMIC passa a ser uma opção nas lesões maiores que 2 cm2, em
pacientes ativos e jovens (menores que 55 anos de idade), sem comprometimento do osso subcondral. No nosso meio, pela pouca oportunidade que
temos com aloenxertos, a utilização das membranas acabou se expandindo
também para lesões de até 6 cm2.
Dr. Guilherme Gracitelli - As membranas de colágeno são uma realidade
no Brasil hoje. Temos pelo menos três empresas comercializando essas membranas em todo o País. Atualmente, a utilização de membrana é feita concomitantemente com a microfratura ou desbridamento da lesão, procedimento
esse denominado AMIC (Autologous Matrix-Induced Chondrogenesis). A
indicação clássica é para lesões pequenas 2-3 cm2, sintomática e sem acometimento do osso subcondral. Em breve, o Brasil seguirá o mesmo caminho
dos EUA e Europa, onde as membranas são muito utilizadas como “scaffolds”
do transplante de condrócito e células mesenquimais. No entanto, estes métodos ainda estão restritos a centro de pesquisas no Brasil e ainda não têm
regulamentação específica para sua utilização comercial.
Dr. Luís Eduardo P. Tírico - Indico o tratamento com membrana de colágeno sem células (AMIC) para lesões patelares acima de 1 cm2 e para lesões de
2-8 cm2, quando o transplante a fresco não pode ser realizado (indisponível ou
impossibilidade de esperar um doador compatível).
Dr. Marco Demange - Como princípio, os pacientes sintomáticos que podem ser tratados com transferência osteocondral autóloga, com um ou dois cilindros
osteocondrais, eu prefiro este tratamento
por levar cartilagem hialina madura à área
da lesão. Nas lesões mais extensas, considero a membrana de colágeno o método
terapêutico mais acessível no nosso meio
atualmente. Este método pode ser realizado
em lesões condrais ou osteocondrais, permitindo associar enxertia óssea (osso esponjoso). Assim, lesões de cartilagem maiores
que 2 cm quadrados (de solução difícil com
dois cilindros osteocondrais) têm, na minha
opinião, boa indicação para membranas de
Dr. Marco Demange
colágeno.

www.sbcj.org.br
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Congresso Brasileiro tem
grandes novidades para vocês!
Auditório único para 2 mil pessoas vai
permitir que congressistas assistam a toda
a programação científica

E

stamos finalizanprogramação tornado os detalhes
se agora ainda mais
do Congresso
dinâmica e com maior
Brasileiro 2018 e muito
diversidade de opinisatisfeitos por ter conões e experiências.
seguido, dessa vez, ter
O 17o CBCJ ocorum auditório único
rerá no período de 12
com capacidade para
a 14 de abril de 2018
2 mil lugares, onde
no Windsor Conventodos os congressistas
tion & Expo Center
poderão assistir à proBarra da Tijuca, no
gramação completa
Rio de Janeiro. A prodo evento. Então, acagramação científica
Dr. Wagner Lemos
bamos com aquela
já está definida e tegrande dúvida que temos: se vamos remos conferências internacionais e
ver joelho no esporte ou joelho de- nacionais, palestras, mesas redondas
generativo. Esse formato, com certeza, e discussões envolvendo palestrantes
vai tornar o Congresso ainda mais atra- e congressistas. Será um encontro de
ente para nossos sócios que querem muito aprendizado, crescimento proestar atualizados em todos os temas.
fissional e intercâmbio de ideias, além
Outra novidade que temos em da confraternização entre os membros
relação à edição anterior da Revista da nossa Sociedade.
JOELHO é a confirmação de mais dois
Confira as informações sobre
convidados internacionais, somando inscrições e hospedagem e tamagora seis palestrantes estrangeiros. bém a programação científica. Você
Além de Robert F. LaPrade (EUA), David pode ter mais detalhes ainda no site
Dejour (FRA), Robert T. Trousdale (EUA), www.cbcj2018.com.br.
Volker Mousahl (EUA), teremos Martin
Dr. Wagner Lemos
Volz (ALE) e Keith Eyres (ING). Nossa
Vice-Presidente SBCJ

Temas livres: fiquem atentos
ao prazo de inscrição

Q

uem quiser inscrever seu trabalho para a sessão de Temas
Livres do Congresso Brasileiro tem
de fazê-lo até o dia 19 de fevereiro
de 2018. Os trabalhos completos,
de acordo com os modos sugeridos
para publicação pela RBO, deverão
ser enviados exclusivamente através
do sistema on-line disponível no site
do Congresso. Vale destacar que os
trabalhos científicos aprovados serão
apresentados em Sessão Oral de Temas Livres e concorrerão ao Prêmio
de Melhor Tema Livre do Congresso
nas Categorias Joelho Degenerativo
e Medicina Esportiva.
A melhor apresentação oral/
pódio de cada categoria receberá
Prêmio Excelência em Cirurgia do Joelho, conferido pela SBCJ no valor de
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R$ 5.000,00. O melhor pôster de cada
categoria receberá Prêmio Excelência
em Cirurgia do Joelho, conferido pela
SBCJ no valor de R$ 2.000,00.
Os trabalhos deverão obrigatoriamente ter registro na Comissão de Ética em Pesquisa e número de registro
da Plataforma Brasil, de acordo com
a legislação vigente. O autor precisa
preencher a ficha de cadastro como
responsável pelo tema livre. Dar atenção especial ao endereço de e-mail
informado, pois ele será utilizado em
toda a comunicação entre o Congresso e o responsável pelo trabalho.
Os trabalhos apenas serão aceitos
mediante a inscrição do autor principal e apresentador no Congresso.
Confira o regulamento completo no
site www.cbcj2018.com.br.

Diretoria da SBCJ reuniu-se em Atibaia no início de dezembro
para finalizar a programação científica do Congresso Brasileiro

Inscrições:
Categoria		
Até 27/02/2018
Até 26/03/2018
Membro SBCJ Quite SBOT		
R$ 1.100,00
R$ 1.350,00
Membro SBCJ Não Quite SBOT		
R$ 1.250,00
R$ 1.450,00
Membro SBOT Quite		
R$ 1.250,00
R$ 1.450,00
Não Membro		
R$ 1.350,00
R$ 1.550,00
*Residentes / Graduandos		
R$ 750,00
R$ 850,00
Candidato à prova SBCJ		
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
(R$ 800,00 Congresso + R$ 1000,00 Prova)
As inscrições poderão ser feitas via Internet até o dia 26/03/2018, pelo site.
O pagamento deverá ser efetuado por meio de boleto bancário.

hospedagem:
HOTEL
Windsor Barra
Windsor Oceânico
Sheraton Barra
Novotel Barra
Windsor Marapendi

www.sbcj.org.br

CATEGORIA
*****
****
****
****
*****

DISTÂNCIA
Local do Evento
Local do Evento
700 m
4,1 km
4,1 km

DIÁRIA SGL
R$ 575,00
R$ 446,80
R$ 544,80
R$ 428,70
R$ 575,00

DIÁRIA DBL
R$ 575,00
R$ 446,80
R$ 544,80
R$ 488,60
R$ 575,00

***Valores por apartamento, válidos para reservas de
no mínimo 3 diárias no período de 11 a 14/04***
Diária incluindo CAFÉ DA MANHÃ
Taxas de serviço e/ou ISS a incluir
Forma de pagamento: à vista ou parcelado sem juros até
março/2018 (boleto) ou cartão de crédito em até 6x.

Agência de viagens oficial
Fones: (11) 3879-8630 / 3879-8633
eventos@lunestour.com.br

Secretaria Executiva
Fone: (11) 3283-3326
eventos@rveventos.net

cbcj 2018
PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA
12/04/18 (Quinta-feira)
JOELHO NO ESPORTE I

14h23 Reconstrução de LCA infectada O que fazer?
14h31 Perdi meu enxerto - O que fazer?
14h39 Discussão

8h15 às 9h05 Simpósio: Prevenindo
complicações em ATJ?

14h15 às 15h05 Simpósio Magno I:
Artroplastia do Joelho - O passo a passo
da revisão

8h15 O que devo saber clinicamente antes
de indicar uma ATJ ao meu paciente?
14h15 Como planejar sua revisão de ATJ
14h50 às 15h05 Conferência
8h23 Meu paciente hemofílico ou aidético
14h23 As diferentes vias de acesso nas
8h às 8h15 Conferência Internacional:
Internacional: Extra-articular plasty
precisa de uma ATJ - Posso fazer? Que
revisões e suas indicações
High grade rotatory knee instability
in ACL
cuidados eu devo tomar?
14h31 Retirada dos componentes primários
Volker Musahl (EUA)
David Dejour (FRA)
08h31 Meu paciente de ATJ precisa boa
- Truques e cuidados
analgesia pós-operatória 14h39 Falhas ósseas na revisão 8h15 às 8h50 Simpósio I: Atualização
JOELHO DEGENERATIVO I
Como conseguir isso?
Como solucionar?
em Lesões do LCA
8h39 Como posso diminuir a perda
14h47 Equilíbrio ligamentar na revisão 15h05 às 17h30 MÓDULO: TRATAMENTO
sanguínea de meu paciente de ATJ?
A chave do sucesso
8h15 Reconstrução anatômica do LCA CONSERVADOR E ATJ PRIMÁRIA
8h47 O que fazer para prevenir a temida
14h55 Discussão
Conceito e detalhes de técnica
infecção nas ATJ?
8h23 LCA e desvios de eixo - Importância e 15h05 às 15h40 Mini Simpósio: Tratamento
08h55 Discussão
15h05 às 15h30 Mesa Redonda Moderna:
tratamento
não artroplastico da
Casos de Revisão de ATJ
8h31 LCA e LAL quando e
OA do Joelho
9h05 às 9h20 Conferência Internacional:
como reconstruir?
Mid flexion balancing in TKA
15h30 às 15h55 Intervalo
08h39 Discussão
15h05 Exercícios físicos na OA do Joelho David Dejour (FRA)
Como e quando prescrever
15h55 às 16h10 Conferência
8h50 às 9h05 Conferência Internacional: 15h13 Tratamento medicamentoso - O que
9h20 às 9h45 Mesa Redonda Moderna:
Internacional: Extensor mechanism
The anterolateral complex
indicar e quais funcionam?
Artroplastia total primária do joelho
reconstruction in the TKA revision
Volker Musahl (EUA)
15h21 Osteotomias ao redor do joelho Robert T. Trousdale (EUA)
Quando e como?
9h45 às 9h55 Conferência Internacional:
9h05 às 9h30 Mesa Redonda Moderna: LCA
15h29 Discussão
Patient satisfaction: are we any closer?
16h10 às 16h45 Mesa Redonda
e associações
Keith Eyres (ING)
Convencional:
15h40 às 16h10 Pódium - Temas de
Situações pouco
9h30 às 10h Podium - Temas livres
OA do Joelho
9h55 às 10h25 Intervalo
comuns em revisões
selecionados (LCA)
16h10 às 16h30 Intervalo
10h25 às 11h10 Mini Simpósio: Situações
16h10 Fratura de patela pós ATJ 10h às 10h30 Intervalo
difíceis nas ATJ
Como resolver?
16h30 às 16h40 Conferência
16h18 Instabilidade multidirecional 10h30 às 10h45 Conferência
Internacional: Restoring anatomy with
10h25 ATJ e varo com falha óssea
O que fazer?
Internacional: Quadriceps tendon
TKA: A soft tissue approach
10h33 ATJ e valgo irredutível
16h26 Perda extensa de cobertura da
ACL reconstruction
Keith Eyres (ING)
10h41 ATJ e joelho flexo intenso
prótese - Como resolver?
Volker Musahl (EUA)
10h49 ATJ e joelho rígido em extensão
16h34 Discussão
16h40 às 17h05 Mesa Redonda Moderna:
10h57 Discussão
10h45 às 11h40 Simpósio II: Revisão de LCA
Artrose unicompartimental
16h45 às 17h45 Simpósio Magno II: Revisão
11h10 às 11h25 Conferência
de ATJ: O desafio da infecção nas ATJ
10h45 Conceito e causas de falhas
17h05 às 17h20 Conferência
Internacional: Periprosthetic fracture
de reconstrução
Internacional: Bilateral total knee
during primary TKA
16h45 Diagnóstico da ATJ infectada 10h53 Critérios para indicação e
replacement: Is it safe and is there an
Robert T. Trousdale (EUA)
Como fazer?
planejamento de uma revisão do LCA
optimal way to perform them?
16h53 Infecção aguda em ATJ 11h01 Princípios técnicos da
Robert T. Trousdale (EUA)
11h25 às 12h Mesa Redonda Convencional:
O que é e como tratar?
Revisão do LCA
Situações pouco comuns nas ATJ primárias 17h01 Infecção crônica da ATJ - Quando e
11h09 Quando e como reconstruir o CPM
17h20 às 18h20 MÓDULO: TRAUMAS
como trocar em 1 tempo?
ou o LAL nas revisões do LCA
DE ALTA ENERGIA NO JOELHO
11h25 Rigidez pós ATJ como conduzir
17h09 Infecção crônica da ATJ - Quando e
11h17 Opções de enxertos nas
11h33 Instabilidades pós ATJ - Tipos e
como trocar em 2 tempos?
revisões de LCA
17h20 Como conduzir uma luxação de
soluções
17h17 Infecção crônica da ATJ: O triste final 11h25 Discussão
joelho na fase aguda
11h41 Prótese unicompartimental Artrodese ou amputação
17h28 Lesão isolada de LCP
Quem e como?
17h32 Discussão
11h40 às 12h05 Mesa Redonda Moderna:
como conduzir
11h49 Discussão
Revisão de LCA – Casos que falharam
17h36 Como tratar fraturas do terço
17h45 às 17h55 Conferência
distal do fêmur
12h às 12h10 Conferência
Internacional: Chondral lesions in
12h05 às 12h20 Conferência
17h44 Como tratar fraturas do
Internacional: Treatment of chondral
athletes: treatment options and return
Internacional: Management of
terço proximal da tíbia
lesions in Germany / Europe
to sports
revision ACL
17h52 às 18h07 Conferência
Martin Volz (ALE)
Martin Volz (EUA)
Volker Musahl (EUA)
Internacional: Multiple ligament
injuries involving the PCL - Workup and
12h10 às 12h25 Conferência
17h55 às 18h10 Conferência
12h20 às 12h35 Abertura
treatment
Internacional: How to make an
Internacional: Patellofemoral pain
Robert F. LaPrade (EUA)
antibiotic spacer doing two-stage
how to deal with?
12h35 às 14h Intervalo para Almoço |
18h07 Discussão
treatment of infected total knee
David Dejour (FRA)
Atividades Extras
Robert T. Trousdale (EUA)
18h20 Encerramento do dia
18h10 às 18h45 Assembleia da SBCJ
14h às 14h15 Conferência Internacional:
12h25 às 14h Intervalo para Almoço |
Osteotomy and ACL
13/04/18 (Sexta-feira)
Atividades Extras
18h45 Encerramento do dia
David Dejour (FRA)
JOELHO DEGENERATIVO II
MÓDULO - REVISÃO EM ARTROPLASTIA
14/04/18 (Sábado)
14h15 às 14h50 Mini Simpósio I TOTAL DO JOELHO
Complicações em LCA
8h às 8h15 Conferência
14h às 14h15 Conferência Internacional:
JOELHO DO ATLETA II
Internacional: Role of model block
The use of tantalum cones in the
14h15 Artrofibrose pós-reconstrução do LCA
tibial components in TKA
revision of TKA
8h às 8h45 Simpósio: Atualização em lesões
- Como conduzir?
Robert T. Trousdale (EUA)
Robert T. Trousdale (EUA)
do LCP combinadas
8h às 14h45 MÓDULO: LCA

www.sbcj.org.br

8h Conferência Internacional:
Treatment of combined PCL and MCL
injuries - A case-based presentation
Robert F. LaPrade (EUA)
8h15 Conferência Internacional:
Treatment of combined PCL and
posterolateral knee injuries - A casebased
Robert F. LaPrade (EUA)
8h30 Discussão
8h45 às 9h10 Mesa Redonda
Moderna: LCP
9h10 às 10h15 MÓDULO: MENISCO
E LESÃO CONDRAL EM ATLETAS
9h10 às 9h25 Conferência
Internacional: Meniscal root tears The missed epidemic
Robert F. LaPrade (EUA)
9h25 às 10h Mesa Redonda
Convencional: Lesões Condrais e
Meniscais
9h25 Sutura de menisco - Quem,
quando e como?
9h33 Transplante osteocondral autólogo
e homólogo – O que é melhor para o
meu paciente?
9h41 TAC e MIC - Do que dispomos hoje?
Funciona no atleta?
9h49 Discussão
10h às 10h15 Conferência
Internacional: Repair of radial
meniscal tears - The new two-tunnel
Robert F. LaPrade (EUA)
10h15 às 10h40 Intervalo
10h40 às 11h10 Pódium - Temas livres
selecionados
11h15 às 12h15 MÓDULO
FEMOROPATELAR
11h10 às 11h50 Mini Simpósio II: AFP
11h10 Conceito e causas das
instabilidades femoropatelares
11h18 Reconstrução do LFPM isolada
e/ou associada ao realinhamento distal Como e quando?
11h26 MPFL failures!
David Dejour (FRA)
11h38 Discussão
11h50 às 12h15 Mesa Redonda
Moderna: Femoropatelar
12h15 às 12h40 Mesa Redonda
Moderna:
Complicações Femoropatelares
12h40 às 12h55Palavras do Mestre: Meu
legado na cirurgia do joelho (2x7.5)
12h55 às 13h25 Mesa Redonda dos
Ex-Presidentes
13h25 Encerramento do CBCJ 2018
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joelho sem fronteiras

Dez sócios participaram do programa em 2017

O

Estágio em Harvard ou Lyon possibilita o crescimento profissional
dos participantes, que são multiplicadores do conhecimento

projeto Joelho sem Fronteiras, idealizado pela SBCJ em 2015, consolida-se como um dos mais importantes programas de educação continuada para nossos sócios. Em 2017, o programa levou dez participan-

Dr. Fabricio Roberto Severino - Lyon
Ir para Lyon foi uma grande oportunidade para ampliar meus conhecimentos e
conhecer seus renomados cirurgiões, que me
receberam muito bem, tendo a paciência de
ensinar suas técnicas, dinâmica de trabalho
e até seu estilo de vida.
Com o Dr. David Dejour, vi sua habilidade em realizar artroscopia, reconstruções ligamentares e próteses, assim como cirurgias
patelofemorais e sua famosa técnica para
trocleoplastia. Também me ensinou a indicar e realizar o reforço anterolateral. Já com
Dr. Guillaume Demey, observei sua técnica
em realizar osteotomias e artroscopias.
Na segunda parte do estágio, acompanhei os professores Sebastien Lustig e Elvire
Servien, no centro Albert-Trillat, um grande hospital-escola similar aos nossos serviços universitários, com estagiários do mundo todo, onde participei ativamente
de cirurgias.
Por fim, estive na clínica Santy, que é excelência FIFA, com o Dr. Bertrand SonneryCottet, idealizador da reconstrução do ligamento anterolateral e entusiasta no reparo meniscal, como nas lesões em rampa; e com o Dr. Michel Bonnin, referência no
tratamento das doenças degenerativas. Nesse período, também tive a chance de
entrar em diversas cirurgias. Meu muito obrigado à SBCJ pela grandiosa experiência!”

Rodrigo S. Lazzarini - Lyon
A experiência em Lyon foi fenomenal. Estive com pessoas de alto conhecimento técnico e teórico, com suporte técnico e tecnológico que permite
a realização de praticamente todos os
procedimentos cirúrgicos disponíveis
na cirurgia do joelho. Isso sem falar da
enorme simpatia e cordialidade que todos tiveram comigo.
As duas primeiras semanas com Dr.
David Dejour e Dr. Guillaume Demey
foram excelentes. Posteriormente pude
acompanhar um grande serviço universitário chefiado brilhantemente pela
Dra. Elvire Servien e pelo Dr. Sebastien
Lustig. Para finalizar, duas semanas com o Dr. Michel Bonnin e o Dr. Bertrand
Sonnery-Cottet, respectivamente, expoentes do tratamento
da doença degenerativa e das lesões esportivas em atletas
de alta performance. Uma verdadeira aula de cirurgia do
joelho.
Portanto, só tenho elogios ao programa Joelho sem Fronteiras e serei eternamente grato à SBCJ pela oportunidade
que ela me concedeu. Espero poder retribuir a SBCJ à altura.

“

“

Dr. Osmar Valadão Lopes Jr. - Boston
Em um programa ímpar e sob preceptoria do Dr. Andreas Gomoll, o
estágio consistiu no acompanhamento
do Centro de Reparação de Cartilagem
e do Departamento de Ortopedia do
Brigham and Women’s Hospital e Universidade de Harvard, serviço voltado
principalmente no tratamento de lesões
condrais e artrose. Durante o período, as
atividades se dividiram em aulas teóricas, participação em reuniões clínicas,
acompanhamento nas atividades de
consultório e no centro cirúrgico.
A visão de preservação articular é um
dos pontos de destaque do serviço através de procedimentos cirúrgicos como
osteotomias, transplantes meniscais, transplantes osteocondrais homólogos e
transplante autólogo de condrócitos. Mesmo que muitos desses procedimentos
ainda não façam parte da nossa rotina clínica no Brasil, a experiência provoca
mudanças na forma de abordagem das lesões condrais do joelho.
No mundo das artroplastias de joelho, totais ou parciais, destaca-se a diversidade em acompanhar procedimentos cirúrgicos clássicos realizados por profissionais de extrema experiência como Dr. Thomas Thornhill e, por outro lado, observar a individualização dos implantes customizados, realizados principalmente
pelo Dr. Thomas Minas e Dr. Wolfgang Fitz.
Parabenizo a SBCJ pelo Joelho sem Fronteiras, ficando o agradecimento pela oportunidade e o desejo que esse programa seja mantido em
prol da qualificação profissional dos cirurgiões de joelho no Brasil.”

Dr. Vitor Barion - Boston
Tive a oportunidade de participar do
estágio de seis semanas em Boston, no
serviço do Centro de Reparação de Cartilagem coordenado pelo Dr. Tom Minas e pelo
Dr. Andreas Gomoll. Acompanhei diversas
cirurgias para implantação de MACI, terceira
geração de membrana com condrócitos autólogos, para tratamento de lesão condral,
assim como pude ver a parte clínica de casos
operados em acompanhamento com resultados cada vez melhores.
Presenciei vários casos de OATS, em diferentes tipos de lesões. Alguns casos associados à correção de eixo com osteotomias
femorais, tibiais e de tuberosidade anterior
da tíbia. Durante minha estada, ainda participei de um curso de cartilagem com a presença do Dr. Lars Peterson, da Suécia, um dos
percussores da implantação autóloga de condrócito.
No serviço de Artroplastia coordenado pelo Dr. Thomas Thornhill, além da parte clínica
e discussão de casos, pude ver diferentes artroplastias de joelho: primária, unicompartimental, femoropatelar, revisão e prótese customizada. O serviço já realiza esse tipo de procedimento há alguns anos, tendo muitos casos em acompanhamento e com o resultado
subjetivo muito bom.
Volto muito satisfeito do estágio, com bastante conhecimento adquirido e confiante de
ter ampliado minha visão no tratamento das lesões condrais do
joelho. Agradeço a SBCJ pela oportunidade e a parabenizo pela
iniciativa desse programa que mantém vários colegas atualizados tanto em Boston como em Lyon.”

“
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tes para estágio em Boston, nos Estados Unidos, e Lyon, na França. Somados
aos anos anteriores já são 24 estagiários no total. Nesta edição, ouvimos os
quatro últimos participantes do estágio. Confira:

“

www.sbcj.org.br

jornadas regionais e Lyonesa

A Jornada SP contou com três workshops, palestras e extensa área de exposição,
resultando em um evento de alto nível científico e programação social agradável

Jornada SP é enriquecedora

A

Jornada Regional SP de Cirurgia
do Joelho ocorreu nos dias 20
e 21 de outubro, reunindo em
São Paulo mais de 200 participantes,
com 93 palestrantes vindos de várias
regiões e serviços de todo o Estado de
São Paulo e da diretoria da SBCJ, em
aulas, mesas redondas e workshops.
O evento foi considerado um sucesso por todos com palestras e discussões de alto nível científico. Além
disso, a parte social trouxe um toque
especial de alegria ao evento, com a
degustação de vinhos e queijos no final da tarde.
Realizada no bonito e espaçoso Centro de Convenções dos Hotéis Pullman e Caesar Business, a Jornada
SP contou com três workshops, palestras e extensa
área de exposição. Teve como tema Joelho Degenerativo, Esportivo e Patelofemoral. Um dos destaques do

A

curso foi a vinda do professor Alberto
Gregori, do Hairmyres Hospital, de
Glasgow - Escócia, explanando sobre
Artroplastia Total do Joelho e navegação.
Ficamos muito satisfeitos com o
resultado do evento, sobretudo com
o grande número de palestrantes que
tiveram a oportunidade de expor seus
conhecimentos e de participantes
que puderam acompanhar a programação, além dos 16 patrocinadores.
Agradeço a diretoria da SBCJ pela
confiança e apoio na realização desta Jornada, a todos
os participantes e palestrantes que tornaram este evento cientificamente enriquecedor e a todas empresas
que nos apoiaram.
Dr. Geraldo S.M. Granata Jr.
diretor da Regional SP

Jornada Regional NE reúne
grande público em Recife

Jornada Regional Nordeste de Cirurgia do
Joelho, realizada nos dias 8 e 9 de setembro, em Recife/PE, superou as expectativas da organização e reuniu 170 inscritos entre
cirurgiões do joelho, ortopedistas e residentes
dos estados de Alagoas, Bahia, Sergipe, Paraíba,
Pernambuco, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte,
além da diretoria da SBCJ.
A Jornada NE discutiu os temas Patelofemoral,
Lesão Condral/Osteocondral, Ligamento Cruzado
Anterior, Ligamento Antero-Lateral, Ligamento
Cruzado Posterior e Periféricos e Lesões Meniscais
na sexta-feira e, no sábado, o foco foram Osteoartrose, Artroplastia Total de Joelho e Revisão de ATJ.
A Diretoria da SBCJ esteve presente com o
presidente José Francisco Nunes e os diretores
José Ricardo Pécora, André Kuhn, Victor Marques
de Oliveira, Alan de Paula Mozella, Aloísio Reis
Carneiro e Guilherme Zuppi. Todos participaram
apresentando aulas e compondo mesas redondas de discussão.
Foi um evento científico muito bom e de atualização para todos os membros da região.
Dr. Ricardo Lyra de Oliveira e
Dr. Marzo Nunes - diretores da Regional NE

A Jornada NE reuniu 170 inscritos entre cirurgiões
do joelho, ortopedistas e residentes dos estados de
Alagoas, Bahia, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Piauí,
Ceará e Rio Grande do Norte

www.sbcj.org.br

A SBCJ teve participação intensa na Jornada
Lyonesa, com a presença da Diretoria e dos expresidentes que deram aulas, estiveram em mesas
redondas e discutiram as novidades apresentadas

Jornada Lyonesa no
Brasil é um sucesso

C

om 587 inscritos de todos os estados brasileiros, a VIII Jornada Lyonesa no Brasil que aconteceu em Goiânia entre 31 de agosto e 2 de
setembro foi um sucesso. O evento reuniu cinco
palestrantes franceses - Bertrand Sonnery-Cottet,
David Dejour, Elvire Servier, Philippe Neyret e Roger
Badet, além de cirurgiões de joelho de países vizinhos e dos brasileiros.
Dessa vez, o evento focou principalmente a lesão do Ligamento Cruzado Anterior, abordando as
novidades sobre essa que é a principal lesão do joelho. Além das aulas dos convidados franceses e brasileiros, também foram realizadas mesas redondas e
discussões sobre os temas apresentados.
Um dos momentos especiais da Jornada Lyonesa no Brasil foi a homenagem feita ao Prof. Pierre
Chambat, idealizador do evento, juntamente com
o Dr. Fernando Pozzi. Outro ponto forte do evento
foram os Simpósios e Workshops que ocorreram
simultaneamente no intervalo do almoço com participação maciça dos participantes.
O presidente da Associação Lyonesa no Brasil,
Guilherme Zuppi, destacou o intenso debate de
ideias nas discussões fruto da filosofia de joelho trazida por Lyon, ressaltando ainda a importância dessa educação continuada. O 2º presidente da ESSKA,
Dr. David Dejour, também enfatizou a proximidade
da Cirurgia de Joelho do Brasil com a Europeia, o
que torna possível o aprimoramento científico contínuo.
A Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho teve
participação intensa na Jornada Lyonesa, com a
presença da Diretoria e dos ex-presidentes que deram aulas, participaram de mesas redondas e discutiram as novidades apresentadas.
A próxima Jornada Lyonesa no Brasil será nos
dias 30 e 31 de agosto de 2019, no Royal Tulip Hotel,
no Rio de Janeiro e abordará o tema Revisão em ATJ.
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artigos científicos
Nesta edição da Revista Joelho, nosso diretor Aloísio Reis Carneiro selecionou e
resumiu esse importante artigo que é uma revisão sobre o reparo meniscal. Confira:

Dr. Aloísio Reis Carneiro

Meniscal Repair

Reconsidering Indications, Techniques, and Biologic Augmentation

O

reparo meniscal proporciona resultados superiores a longo
prazo, com melhores resultados clínicos e mudanças degenerativas menos severas vistas radiograficamente em comparação com a meniscectomia parcial.
Avanços em técnicas cirúrgicas e aumento biológico expandiram as
indicações para o reparo meniscal para incluir padrões de lesão previamente considerados irreparáveis.
A meniscectomia diminui a área de contato em 75%, aumenta o pico
de pressão de contato local em 235% e permite uma maior translação anterior do côndilo femoral na tíbia. Esta combinação de forças
de cisalhamento aumentadas e cargas de compressão resulta em
alterações artríticas.
Bioquímica e Biomarcadores:
A composição do biomarcador dentro do líquido sinovial difere substancialmente em joelhos normais em comparação com aqueles com
lesões meniscais traumáticas ou degenerativas. Além disso, essas condições persistem
meses após a lesão, sugerindo um estado inflamatório crônico que resulta na degeneração meniscal e no início da osteoartrite. As estratégias de aumento biológico são projetadas para promover um ambiente de cura em torno do menisco relativamente acelular e
interromper a cascata degradativa.
Vascular x Avascular:
Clinicamente, estudos múltiplos demonstraram excelente cicatrização de lágrimas periféricas, e a distância da lágrima da junção meniscocapsular (0 a 2 mm) foi identificada como
o maior preditor de cura. No entanto, o reparo de lágrimas na zona avascular também
pode ter benefício clínico.
Padrão e localização das lesões:
As lesões longitudinais verticais são mais propensas a curar do que os outros padrões de
rasgo. As lesões de clivagem radial, oblíqua e horizontal, por definição, envolvem a zona
avascular do menisco. O comprimento da lesão também afeta a taxa de cicatrização meniscal.
Reconstrução de Ligamento Cruzado:
A cicatrização foi demonstrada em 91% dos pacientes do grupo submetidos à reconstrução do LCA em comparação com 50% no grupo em que foi realizado reparo meniscal
isolado. Pensa-se que tal achado resulta da liberação de fatores de crescimento e células
pluripotentes após perfuração de túnel que resulta em aumento biológico no local de
reparo. Uma teoria alternativa é que o menisco é normal, mas lesões ocorrem como resultado da subluxação tibiofemoral nesses casos traumáticos, enquanto os meniscos com
lesão isolada são inerentemente suscetíveis.
Lesões traumáticas x degenerativas:
As lesões traumáticas ocorrem como resultado das forças suprafisiológicas aplicadas
no joelho, resultando frequentemente em uma ruptura ligamentar concomitante. Em
contraste, lesões degenerativas resultam de forças fisiológicas repetitivas que levam ao
desgaste gradual do menisco. A terapia não-operatória que se baseia em fármacos antiinflamatórios não esteróides e fisioterapia demonstrou proporcionar alívio da dor e melhorar a função mecânica da articulação do joelho para lesões meniscais degenerativas.
Tratamento não-operatório:
O tratamento não-operatório é um meio econômico para obter bons resultados funcionais, evitando os potenciais riscos de cirurgia. No entanto, o papel do acompanhamento
não-operatório para padrões de rasgo simples em pacientes mais jovens é menos claro.
Nem todas as lesões meniscais requerem intervenção cirúrgica. Contudo, dadas as possíveis sequelas de longo prazo da patologia meniscal, pacientes com lesões meniscais sinto-
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máticas se beneficiam de uma avaliação criteriosa com possibilidade cirúrgica.
Intervenção cirúrgica:
Um reparo meniscal curado fornece resultados funcionais de longo prazo melhores quando comparados com a meniscomia parcial. Além disso, o reparo meniscal mostrou-se protetor contra o desenvolvimento e a progressão da artrite. A fim de maximizar o potencial
de cura, seguimos o “ABC” do reparo meniscal: redução anatômica, aumento biológico e
compressão circunferencial em todo o local da lágrima.
Biomecânica, técnicas de reparo e resultados:
As lesões meniscais são tipicamente classificadas com base em sua orientação, como vertical, longitudinal, horizontal, radial, oblíqua e complexa. As implicações biomecânicas de
cada tipo de rasgo relacionam-se com a orientação da interrupção da fibra de colágeno
identificada na microestrutura meniscal, e estão relacionadas a técnicas de reparo e resultados específicos.
Melhoramento de reparos e aumento biológico:
A cicatrização do menisco após o reparo é afetada pela sua vascularidade e acelularidade inerentemente pobres. Embora a meniscectomia resulte em menos reoperações, um
reparo bem sucedido leva a melhores resultados clínicos e radiográficos de longo prazo.
Pesquisas extensas estão atualmente em andamento nos níveis clínico e in vivo para melhorar as taxas de cicatrização após o reparo meniscal. As aplicações clínicas atuais incluem
a estimulação mecânica, os procedimentos de perfuração da medular, o uso de coágulos
de fibrina, injeções plasmáticas ricas em plaquetas e terapias baseadas em células-tronco.
Aumento de biomaterial:
O uso potencial de uma membrana baseada no biomaterial nanofibroso e tecido para o
reparo do menisco foi investigado, com resultados promissores.
Reabilitação:
Dada a ausência da superioridade de usar um protocolo acelerado, a frequência de lesões
combinadas do padrão de rasgo, as implicações de uma falha no reparo e para evitar uma
má interpretação entre os terapeutas, um protocolo padronizado projetado para proteger
todas as reparações meniscais ao longo da cicatrização deve ser considerado.
Conclusões:
O reparo meniscal proporciona resultados superiores em comparação com a meniscectomia parcial. Os avanços nas técnicas cirúrgicas expandiram a capacidade de reparação
meniscal, enquanto a implementação do aumento biológico parece melhorar as taxas
de cicatrização. É fundamental que os cirurgiões estejam familiarizados com as técnicas
de reparo em evolução para otimizar a saúde e a longevidade da articulação do joelho.

www.sbcj.org.br

Jornadas regionais 2017

Educação
Médica
Continuada

O SIEDI é um instituto independente dedicado
à inovação científica e educação médica continuada para
Ortopedia (Medicina Esportiva e Artroplastia), Coluna,
Bucomaxilofacial, Neurocirurgia, Cardiologia
(Cardiologia Intervencionista e Cirurgia Cardíaca),
Endovascular Periférica e expandindo para outras áreas.
Oferecemos programas teóricos e práticos de
aperfeiçoamento nas técnicas cirúrgicas para cirurgiões
residentes e especialistas.
Em cada curso, a programação é customizada
para os diversos níveis de experiência.

Confira a programação dos
Cursos de Cirurgia do Joelho 2018
em nosso site

www.siedi.com.br

E também nas redes sociais

@siedieducacaomedica
Para mais informações: Tel.: (11) 5545.4747 | www.siedi.com.br
SIEDI - Rua George Ohm, 230 | 12º andar, Torre B | Cidade Monções | São Paulo, SP

www.sbcj.org.br
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Coluna Além do Joelho
Entrevista: Dr. Idemar Monteiro da Palma

“Conhecer suas
capacidades e
reconhecer suas
limitações sempre”

Turma da residência
do Hospital
Municipal Barata
Ribeiro. Idemar é o
segundo, em pé (da
esq. para a dir.), o Dr.
Maurício Menandro
é o terceiro, sentado
(da dir. para a esq.)

Com amigos
queridos durante
nosso Congresso
em Maceió

F

oram 32 anos de atuação no Instituto de Ortopedia e Traumatologia
(INTO), no Rio, onde acumulou grande experiência em casos complexos de cirurgia do joelho, principalmente em artroplastia, o que
lhe proporcionou uma visão crítica da Medicina, sabendo conhecer suas
capacidades e reconhecer suas limitações. E o principal de tudo: cuidar
de seus pacientes como gostaria de ser cuidado. Dr. Idemar Monteiro da
Palma, nascido em Cruzeiro/SP e há 25 anos morando no Rio, hoje com
62 anos de idade e aposentado do INTO, continua na ativa em sua clínica
particular e na coordenação do Grupo de Clínica e Cirurgia do Joelho do
Hospital Rios D’Or, com muitos planos para o futuro, incluindo sempre
aprender e ensinar. Nesta entrevista à Revista Joelho, vamos conhecer
um pouco mais desse grande colega joelhista, que tem um casamento à
distância – ele no Rio e a esposa em Resende –, mas que, segundo ele, é
para durar 500 anos!
JOELHO - O que o levou a escolher a Medicina como profissão?
Dr. Idemar Monteiro da Palma - O motivo exato da escolha é difícil
de apontar com certeza. Creio que tenha sido uma conjunção de fatores,
já que não venho de família com outros parentes médicos. A aptidão vocacional e o suporte familiar dos meus pais e irmãos foram determinantes
para que decidisse pelo estudo das arte e ciência médicas.
E como entrou para a Ortopedia?
Foram as oportunidades apresentadas por pessoas e profissionais
inesquecíveis em minha vida. Tive muita sorte ao encontrar, na Santa
Casa de Resende (RJ), o Dr. Paulo Calafiori Resende, ortopedista de primeiríssima linha, que me conduziu nos passos iniciais da Ortopedia e Traumatologia, e que me apresentou àquele que seria meu grande mentor
profissional e segundo pai, o Dr. Maurício Barbosa Menandro. A eles devo
muitíssimo mais do que poderia agradecer.

Dr. Idemar, sua esposa,
Ludmilla, e a filha Alice,
em Inhotim, MG

Turista
acidental.
Dr. Idemar
mais magro
depois de
uma cirurgia
bariátrica, e
com a barba
branca. Bons
tempos!

liares e, principalmente, com nossos pacientes. Devo minhas formação e
experiência em cirurgia do joelho à instituição como um todo e, especialmente, aos meus padrinhos Dr. Turqueto e Dr. Menandro.
Como o senhor analisa a cirurgia do Joelho no Brasil?
A especialidade hoje é reconhecida por suas expertise e excelência,
nacional e internacionalmente, graças ao trabalho e dedicação das diversas diretorias e dos membros da nossa SBCJ. A prova para obtenção do
título de Membro Titular da nossa Sociedade é das mais respeitadas por
sua imparcialidade e seu nível de exigência intelectual. Beneficiamo-nos
muito – e nossos pacientes, por conseguinte – das inovações e avanços
tecnológicos em áreas diversas como física (biomecânica, tribologia, reologia, por exemplo), química (polímeros, especialmente o polietileno),
metalurgia (ligas metálicas), farmacologia, biologia e tantas outras. Isto
tudo sem esquecer do mais importante na prática da arte da Medicina
que é o relacionamento profissional transparente, leal e sincero com nossos pacientes.
Com sua experiência de tantos anos num hospital referência o
que o senhor pode deixar de mensagem para os cirurgiões mais
jovens?
Nosso trabalho como médicos oferece a possibilidade rara de aperfeiçoamento tanto profissional quanto pessoal. Estudem, estudem muito.
Aprendam muito com seus erros e com os de seus colegas, para não voltar a repeti-los. Conheçam suas capacidades e, mais ainda, reconheçam
suas limitações. Lembrem-se de um dos nossos lemas: “primum non nocere” e, cuidem de seus pacientes como gostariam de ser cuidados.

Como o senhor começou na cirurgia do joelho?
Em 1982, pelas mãos e influência do Dr. Maurício Menandro, fui para
a Inglaterra a fim de estudar e buscar aprimoramento profissional. Fiquei
lá por dois anos e tive oportunidade de trabalhar no Royal Surrey County
Hospital, com o Dr. John Older que, à época, era um dos grandes entusiastas da cirurgia do joelho, especialmente a artroscopia. Voltando de lá,
em junho de 1984, novamente o destino conspirou a meu favor e, com a
ajuda, mais uma vez de tantas, do Dr. Maurício Menandro fui para o antigo
HTO (Hospital de Traumatologia e Ortopedia Dr. Mário Jorge), no Rio de
Janeiro. Foi um momento muito importante na minha carreira, pois, naquele tempo, o Dr. Laís Turqueto Veiga, juntamente com o Dr. Menandro,
estavam a organizar o Grupo de Cirurgia de Joelho, ao qual fui agregado.
Desde então, venho aprendendo sempre com o estudo da clínica e da
cirurgia do joelho.

O que o senhor gosta de fazer nas horas de folga?
Gosto muito de cinema, teatro e televisão. Sou noveleiro. Tento cultivar
a leitura, apesar de ter o tempo premido pelos textos técnicos de nossa especialidade. Também me interesso por informática e computação. Adoro
encontrar os amigos para uma conversa descontraída regada a vinho (s)
e boa comida. Creio que não tenha nada que possa chamar de hobby,
por enquanto.
Quais são os planos para o futuro?
Continuar trabalhando, estudando, aprendendo e ensinando o que
consegui e consiga aprender da prática em clínica e cirurgia do joelho,
até quando minhas capacidades física e intelectual permitirem. Estar mais
tempo com minha mulher e minha filha. Curtir a família.

Como foi sua trajetória no INTO, o que o senhor gostaria de destacar nesse período?
Foi uma trajetória de muito trabalho, dedicação, aprendizado e ensino,
que durou de junho de 1984 a dezembro de 2016. Período marcante em
minha vida. Fiz muitos amigos e aprendi demais com meus colegas, auxi-
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O compadre Dr.
Tulio Pereira
Cardoso (à esq)
e Dr. John Older,
com quem o
Dr. Idemar teve
o privilégio de
trabalhar

www.sbcj.org.br

