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Baixe o
aplicativo
e fique por
dentro de
tudo do
CBCJ2018!

TUDO PRONTO
PARA O CBCJ 2018!
Planejamos um grande Congresso Brasileiro: esperamos pelo
menos 1.500 inscritos, temos seis palestrantes internacionais
e 122 brasileiros confirmados, tivemos 163 trabalhos inscritos
nos Temas Livres e 301 R4 farão a prova de admissão de novos
sócios à SBCJ. Para completar esse sucesso, só falta você.
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palavra do presidente

Muito trabalho pela frente e rumo ao CBCJ 2018!
Caros colegas,

É

com muita honra que me dirijo a vocês como
Presidente da SBCJ. Esse é o último degrau de
uma longa jornada na Diretoria que começou
em 2008, culminando agora com a presidência. Esse
degrau é especial e, apesar das inúmeras atribuições, sei que sentirei saudades quando não estiver
mais aqui.
Durante esse ano, teremos inúmeros compromissos, reuniões, discussões e tudo que é pertinente
ao cargo. Já começamos esse trabalho intensamente em janeiro, com os preparativos finais para nosso
17° Congresso Brasileiro, que irá ocorrer entre os
dias 12 e 14 de abril no Windsor Convention & Expo
Center, complexo de hotéis e centro de convenções
localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
Estamos muito animados com o crescente número de inscritos no Congresso e esperamos atingir nossas expectativas de 1.500 colegas presentes
para esse encontro de grande importância em atualização e troca de conhecimento. O Rio de Janeiro virou o centro das atenções nos últimos tempos devi-

do aos problemas de segurança,
ramos ter novidades sobre isso em
mas com as ações de intervenção
breve para podermos oferecer mais
do Governo Federal esperamos
treinamentos aos nossos preceptoque o clima de tranquilidade posres de R4 em outros locais.
sa voltar à Cidade Maravilhosa.
Na área de comunicação, estaParalelamente aos preparamos fazendo também uma grande
tivos do CBCJ, também estamos
reformulação em nosso site, que
discutindo os outros eventos desficará mais moderno, dinâmico e
te ano: as Jornadas Regionais do
com mais facilidades de navegaCentro-Oeste/Norte, em junho,
ção, seguindo novos padrões de
em Manaus; do Rio de Janeiro,
design e estrutura, inclusive para
Dr. Wagner Lemos
em agosto; e de Minas/Espírito
acesso de celular. Todas as veiculaPresidente SBCJ
Santo, em Belo Horizonte, em
ções também postamos em nossa
setembro. Os cursos são de extrepágina no Facebook, que conta
ma importância para a educação continuada, que é com cerca de 2.800 fãs. E agora também estamos no
uma das razões de ser de nossa Sociedade.
Instagram. Então, não deixe de curtir nossas págiAinda na área de educação continuada, estamos nas nas redes sociais: https://www.facebook.com/
selecionando os participantes do Programa Joelho SBCJbrasil/ e Instagram @sbcjbrasil.
sem Fronteiras e negociando com novos parceiros
Como podem perceber, temos muito a realizar
o apoio para ampliar o Projeto Treinando os Trei- nesse ano e com o trabalho da Diretoria e o apoio
nadores, que começou no ano passado com dois de todos os sócios, esperamos seguir como um dos
treinamentos hands on em Andover, nos EUA, e que mais fortes comitês da Ortopedia Brasileira.
Wagner Lemos
já tem outros dois confirmados para esse ano. Espe-

editorial
programação científica, todos
também possam curtir bons
momentos ao lado de familiares e
sta edição da Revista JOELHO
colegas.
tem como destaque principal
A Prova de Admissão de novos
o nosso Congresso Brasileiro,
sócios também é assunto desta
que será realizado no Windsor
edição. Ela será realizada no dia 11
Convention & Expo Center, na Barra
da Tijuca, no Rio de Janeiro, de 12 a 14
de abril, com avaliações escrita e
de abril. Publicamos a programação
oral, com cerca de 300 R4 inscritos.
científica completa já com todos
Para examinar os candidatos a
Dr. José Ricardo Pécora
os palestrantes, incluindo os seis
SBCJ convidou 350 colegas dos
Vice-Presidente SBCJ
internacionais e os 122 brasileiros.
diferentes serviços credenciados no
Trazemos detalhes do local do evento
Brasil, mantendo o mesmo nível de
e de tudo que ele tem de atração para que, além
exigência dos anos anteriores.
de aproveitar o Congresso com sua abrangente
Abordamos também as Jornadas Regionais
Caros colegas,

E

de 2017, com os três eventos que ocorrerão esse
ano: Regionais Centro-Oeste/Norte, Rio de Janeiro
e Minas/Espírito Santo. Outro assunto importante
são os programas de educação continuada da
SBCJ, o Joelho sem Fronteiras e o Treinando os
Treinadores, que continuam dando oportunidade
de aprimoramento para nossos sócios.
Na Coluna Além do Joelho, o entrevistado dessa
vez é o colega Dr. Osmar Pedro Arbix de Camargo,
da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, sóciofundador da SBCJ e com muita experiência para
compartilhar conosco.
Boa leitura!
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: 8.600 exemplares.
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diretoria da sbcj:
Presidente :
Dr. Wagner Guimarães Lemos - MG
Vice-Presidente:
Dr. José Ricardo Pécora - SP
Primeiro Secretário:
Dr. André Kuhn - RS
Segundo Secretário:
Dr. Victor Marques de Oliveira - SP
Primeiro Tesoureiro:
Dr. Marcelo Seiji Kubota - SP

www.sbcj.org.br

Segundo Tesoureiro:
Dr. Alan de Paula Mozella - RJ
Diretor Científico:
Dr. Aloísio Reis Carneiro - BA
Vogal:
Dr. Guilherme Zuppi - SP

Curta a página da SBCJ no Facebook:
facebook.com/SBCJbrasil

Novo presidente

O jeito mineiro de presidir a SBCJ
Depois de dez anos na Diretoria, Dr. Wagner Lemos
assume a gestão com muitos planos para 2018

C

omo bom mineiro que é, o novo
presidente da SBCJ tem fala mansa e muita vontade de trabalhar,
trabalho que já começou intenso com
reuniões quase toda semana com a Diretoria para tratar de assuntos internos,
com a organização do Congresso Brasileiro e, claro, com a Sociedade-Mãe,
a SBOT, onde agora responde pelo
Comitê do Joelho. Depois de dez anos
participando da Diretoria em diversas
funções, Dr. Wagner Guimarães Lemos,
nascido em BH e com 50 anos de idade, é o terceiro mineiro a ocupar esse
cargo, que já foi de Neylor Pace Lasmar
e Marco Antonio Percope de Andrade.
Conheça mais sobre Dr. Wagner e seus
planos para a SBCJ neste bate-papo.

JOELHO - Como se sente no cargo de presidente da SBCJ?
Dr. Wagner Guimarães Lemos
Considero uma grande conquista
profissional e pessoal ser presidente
da SBCJ. É uma honra ocupar esse
cargo onde já estiveram tantos mestres de nossa especialidade. A dedicação à Sociedade nesse ano será ainda
maior comparada aos anos anteriores,
mas não vejo isso como um sacrifício,
e sim como uma oportunidade de
deixar meu legado e contribuir para o
crescimento da Ortopedia Brasileira e
da Cirurgia do Joelho.
Você está há dez anos na Sociedade?
Isso mesmo. Entrei em 2008, na gestão da Dra. Márcia Uchôa de Rezende,
como diretor científico, depois fui segundo secretário, primeiro secretário,

Dr. Wagner Lemos também visitou o Hughston Sports Medicine Foundation,
serviço do Dr. Jack C. Hughston, em Columbus (EUA)
Dr. Wagner
Lemos com
Dr. Marco
Antonio
Percope, com
quem fez R4
em Cirurgia
do Joelho

vice-presidente e agora presidente. Ou
seja, fecho esse ciclo de dez anos com
chave de ouro.
Quais são seus planos para essa
gestão?
Os planos são continuar com os
avanços e as conquistas dos últimos
Dr. Wagner
Lemos com
Dr. Pierre
Chambat, em
Lyon, em 2012,
na festa de sua
aposentadoria
compulsória,
que é
obrigatória na
França

anos, mantendo projetos e ações que
são muito bem aceitos pelos sócios,
como o Joelho sem Fronteiras e o Treinando os Treinadores, por exemplo. E
queremos, inclusive, ampliar o Treinando os Treinadores por meio de novas
parcerias que estão em negociação,
possibilitando oferecer mais treinamentos de alto nível para cirurgiões
que são referência em suas regiões e
serviços. A parceria com a Smith & Nephew tem sido de muita valia para esse
projeto, por permitir aprimoramento
em cadáver nos Estados Unidos, e acho
que esse é o caminho que temos de
buscar sempre.
É um desafio difícil ser presidente da SBCJ? Como conciliar suas atividades com o cargo?
É um desafio pessoal e profissional
grande porque as atribuições e os compromissos são intensos. Desde o início
de janeiro, foram diversas reuniões em
São Paulo na SBCJ e também na SBOT,

www.sbcj.org.br

onde agora represento o Comitê do
Joelho, e já começamos a tratar da programação científica do Dia da Especialidade no CBOT 2018. Até o Congresso
Brasileiro, em abril, a agenda será muito
cheia. Depois, vamos trabalhar na organização das Jornadas Regionais do
Centro-Oeste e Norte, em Manaus, em
junho; do Rio de Janeiro, em Itaipava,
em agosto; e de Minas-Espírito Santo,
em Belo Horizonte, em setembro. Além
disso, têm os projetos de educação
continuada, como o Treinando os Treinadores e o Joelho sem Fronteiras, os
quais temos de selecionar e convidar
os participantes e cuidar de toda sua
logística. Por isso, algumas atividades
acabam ficando de lado, como o cargo de professor na PUC-Minas, do qual
estou licenciado, e meu passo-tempo
que é jogar tênis. Mas tudo é compensado pela realização de dirigir a SBCJ, o
maior comitê da Ortopedia Brasileira.
Conte sobre sua formação.
Minha história na Medicina começou em 1985 quando entrei para a
Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG). Me formei em 1990 e depois
fui para a Residência em Ortopedia no
Hospital das Clínicas da UFMG com o
Dr. Marco Antonio Percope. Terminada
a Ortopedia, fiz R4 também com ele,
sendo o segundo R4 em Cirurgia do Joelho da história da UFMG. Já em 1996
fui ampliar meus conhecimentos na
especialidade em Lyon com o Dr. Pierre Chambat. Fiquei na França durante
todo aquele ano e lá tive uma experiência incrível. Para se ter uma ideia,
fazíamos 20 cirurgias por semana, 80
por mês, tendo a oportunidade de ver
todas as possibilidades de tratamento
cirúrgico do joelho nesse fellow.
Como foi o convívio com Dr.
Chambat?
Foi uma convivência extraordinária, de muito aprendizado. Aliás, tenho
de render minha homenagem aqui
tanto a ele quanto ao Dr. Marco Antonio Percope, que foram meus grandes
mestres e a quem devo muito do meu
conhecimento em joelho. Aprendi
muito com eles e trago isso até hoje
em minhas decisões profissionais. E é
isso que tento e espero passar também
aos meus R4.
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CONGRESSO BRASILEIRO DE CIRURGIA DO JOELHO -

A

17ª edição do
Congresso Brasileiro
de Cirurgia do Joelho,
que ocorre entre os dias
12 e 14 de abril na Barra da
Tijuca, no Rio de Janeiro, está
sendo preparada com todos
os detalhes e cuidados para
que seja mais um evento
de grande sucesso em
conhecimento e troca de
experiências.
Nesta edição da Revista
JOELHO, mostramos um
pouco da infraestrutura e de
como será o funcionamento
das atividades do CBCJ 2018.

WINDSOR CONVENTION
& EXPO CENTER
Este complexo que abriga os hotéis
Windsor Barra, Windsor Oceânico e o Expo
Center está localizado na Barra da Tijuca,
bairro contemporâneo e completo que
tem uma infinidade de atividades para
todos os tipos de público e está a apenas
30 km do Aeroporto Internacional Tom Jobim e do Aeroporto Santos Dumont.
Com uma estrutura completa, o Complexo Windsor permite conforto e praticidade aos congressistas, já que as duas
opções de hotéis contam com mais de
700 apartamentos e o Expo Center com
sua grande capacidade de público ficam
no mesmo local. O complexo também
fica próximo a pontos turísticos e de lazer.

EXPO CENTER
Totalizando 10.000m² de área construída para eventos, o Expo Center tem
capacidade para receber eventos de grande porte. Dividido em 4 andares e com 60
salas para eventos, sendo 22 salões multiuso, o centro de convenções pode ainda
receber 7000 pessoas simultaneamente
além de ser acessível, moderno e ter um
ambiente com iluminação e climatização
de última geração. Nesta edição, a programação acontecerá em apenas um auditório com capacidade para 2000 pessoas,
possibilitando que os participantes acompanhem toda a programação científica.

4

HOTÉIS
cinco OPÇÕES

O

Windsor Convention & Expo
Center oferece duas opções de
hospedagem dentro do complexo,
o Windsor Barra e o Windsor Oceânico, considerados os hotéis oficiais
do CBCJ. Para atender à demanda do
Congresso, há a opção ainda dos hotéis Gran Nobile e Novotel, também
na Barra da Tijuca.

windsor Barra *****

SBCJ 35 anos
Este ano é muito especial para a
SBCJ, porque é o aniversário de 35 anos
da Sociedade. Para marcar essa data, teremos durante o Congresso um espaço
que reproduz a nossa sede, onde todos
estão convidados a visitar e, assim, receber uma recordação desse momento.

ATIVIDADES DE LAZER E CULTURA
Para os que gostam de aproveitar
as opções de lazer que o local oferece, perto dos hotéis existem atividades para todos os gostos e idades,
desde as famosas Praia da Barra, Praia
da Joatinga, Praia do Pepê, Pedra da
Gávea, Lagoa da Barra da Tijuca, Avenida Olegário Maciel, Parque Natural
Municipal Chico Mendes, Sítio Burle
Marx e Ciclovia na orla da praia para quem curtir a natureza e relaxar. Aos que
preferem programas mais culturais e compras, boas opções são o Museu da
CBF, Cidade das Artes, Shopping Village Mall, Barra Shopping, New York City
Center e Shopping Downtown.

PRÊMIO EXCELÊNCIA EM
CIRURGIA DO JOELHO
A melhor apresentação oral/pódio de
cada categoria receberá o Prêmio Excelência em Cirurgia do Joelho, conferido pela
SBCJ no valor de R$ 5.000,00. O melhor
pôster de cada categoria receberá o Prêmio Excelência em Cirurgia do Joelho, conferido pela SBCJ no valor de R$ 2.000,00.

Sessão de
Temas Livres
Teremos nos dias 12 e
13 de abril sessão de temas
livres no auditório principal durante o intervalo, das
12h30 às 14h.
Não percam!

www.sbcj.org.br

Possui 338 apartamentos com 7 tipos de suítes, todas com acomodações
modernas, confortáveis e com vista para
o mar ou para as montanhas. Conta com
área de lazer com piscina, hidromassagem, sauna, academia e gastronomia
nacional e internacional.

windsor oceânico ****
O Windsor Oceânico conta com 444
apartamentos que se dividem em 5 tipos,
do standart ao executivo, piscina climatizada, bar, sauna, fitness center completo
e gastronomia com opções de pratos nacionais e internacionais.

Gran nobile barra ****
O Gran Nobile Barra é composto por
292 apartamentos e fica localizado em
frente à Praia da Barra da Tijuca. Conta
com um centro de lazer com spa, piscina,
sauna e academia.

Novotel Barra ****
O Novotel Barra fica na beira-mar em
frente ao Posto 7 na Barra da Tijuca e sua
infraestrutura moderna conta com restaurante com gastronomia internacional,
bar, piscina, sauna, academia e estacionamento.

almoço
Para maior praticidade e conforto dos
congressistas, a SBCJ fechou com o Grupo
Windsor o serviço de “self service” para o
almoço no CBCJ nos dias 12 e 13 de abril.

cbcj 2018

- 12 A 14 DE ABRIL DE 2018
MENSAGEM DO
PRESIDENTE DO 17o CBCJ
Caros amigos “joelhistas”,
stamos muito próximos
do nosso encontro maior
em Cirurgia do Joelho. Todos os preparativos estão
prontos, estamos dando os
últimos retoques.
Temos esse ano seis convidados estrangeiros já confirmados, 122
palestrantes nacionais de diferentes escolas e
serviços do País, todos escolhidos com o maior
rigor pela Comissão Científica e contemplando
todas as regionais de nossa Sociedade. Dentre
esses 122 palestrantes nacionais estão confirmados todos os nossos ex-presidentes que durante esse período de convívio científico estarão
nos passando toda a sua experiência.
Conseguimos fazer uma programação científica abrangente em Joelho no Esporte e Joelho Degenerativo. Diferentemente dos outros
congressos, este ano o colega participante terá
a possibilidade de assistir a todas as palestras,
se assim o desejar, pois não teremos atividades simultâneas. O intervalo para almoço também será preenchido por simpósios satélites
e workshops das duas áreas desenvolvidas no
Congresso, sempre ministrados por experts da
nossa especialidade.
No piso térreo do Windsor Convention &
Expo Center, montamos uma área de exposições de 2.500 m2, espaçosa e confortável, onde
os congressistas poderão conhecer tudo o que
existe de atual em tecnologia na Cirurgia do
Joelho, mantendo-se assim em contato com as
novidades de instrumental e técnicas cirúrgicas
da nossa área. Negociamos diretamente com
grandes fabricantes nacionais e internacionais,
o que nos permitiu organizar um Congresso
desse porte numa época de “vacas magras”.
Vamos montar uma réplica da nossa Sede
anexa à área de exposições, e a ideia é apresentá-la a todos os sócios para que saibam onde e
como as diferentes diretorias e comissões trabalham durante o ano todo. A visita dos colegas a
esse espaço será premiada com uma lembrança
do aniversário de 35 anos da SBCJ. Não deixe de
visitar-nos e recebê-la.Tudo isso que a Comissão
Organizadora preparou é para que você, amigo
“joelhista”, aproveite bem seu período de atividade científica do Congresso e tenha tempo
também de desfrutar a companhia de velhos
e novos amigos no ambiente maravilhoso do
nosso Rio de Janeiro.
Esperamos todos vocês lá.

E

O buffet será montado
em um dos ambientes
do Expo Center a preço
acessível.

José Francisco Nunes

Inscrições:
Categoria			
Até 26/03/2018
Membro SBCJ Quite SBOT			
R$ 1.350,00
Membro SBCJ Não Quite SBOT			
R$ 1.450,00
Membro SBOT Quite			
R$ 1.450,00
Não Membro			
R$ 1.550,00
*Residentes / Graduandos			
R$ 850,00
Candidato à prova SBCJ			
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
Gran Nobile Barra
Novotel Barra

CATEGORIA DISTÂNCIA	PCT SIMPLES
*****
Local
do do
Evento		
gota
es
****
Local do Evento		
****
700 m		
****
3,9 km
R$ 930,00

pct duplo
R$ 1.355,00
R$ 1.140,00
R$1.455,00
R$ 1.005,00

***Valores por apartamento, válidos para reservas
de 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

É

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

PROVA PARA INGRESSO
DE NOVOS SÓCIOS NA SBCJ

com muita satisfação que estamos realizando mais uma
prova para admissão de novos sócios ao quadro da SBCJ. E
desta vez com recorde de inscritos. Teremos 301 ortopedistas
R4 na prova que ocorrerá no dia 11 de abril, nos períodos da
manhã e da tarde. Em 2016, foram 260 inscritos.
A prova escrita terá início às 8 horas e será composta de
100 questões de múltipla escolha. A prova oral será às 12h30 e
contará com de 10 questões com casos clínicos ou situações a serem
discutidas durante 6 minutos cada uma. A conceituação da prova oral será a
seguinte: A = 9-10; B = 7-8 ; C = 5-6; D = 3-4; e E = 0-2.
Para nos auxiliar na avaliação, convidamos 350 examinadores, que são colegas dos diferentes serviços credenciados no Brasil. Manteremos esse ano o
mesmo nível de exigência dos anos anteriores, por isso o candidato deverá ser
aprovado na prova com nota mínima de 06 em cada avaliação (escrita e oral). A
correção da prova será realizada após o término do Congresso Brasileiro, em São
Paulo, e a divulgação dos resultados será feita na semana seguinte. Os serviços
serão comunicados sobre os resultados de seus candidatos, e no site da SBCJ
será publicada a lista dos aprovados.
Desejamos sucesso a todos os candidatos!
André Kuhn - Primeiro Secretário e Presidente da CET - SBCJ
Cronograma dos examinadores:
11h: Chegada à recepção do Hotel 12h: Encontro na sala da prova para
Windsor Barra Hotel | Retirada de ma- orientações da CET;
terial (crachá do evento e camiseta de 12h30: Início da prova;
examinador);
16h: Término.
Endereço da Prova SBCJ:
Local do Congresso/Evento:
Windsor Barra Hotel – Salas Segovias
Av. Lúcio Costa, 2630 - Barra da Tijuca
Rio de Janeiro

www.sbcj.org.br

Windsor Convention & Expo Center Barra da Tijuca
Rua Martinho de Mesquita, 129
Barra da Tijuca – Rio de Janeiro
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12/4/18 (Quinta-feira)
JOELHO NO ESPORTE I
8h às 14h45 MÓDULO: LCA
8h às 8h15 Conferência Internacional: High grade
rotatory knee instability
Volker Musahl (ALE)
8h15 às 8h50 Simpósio I: Atualização
em Lesões do LCA
Coordenador: Wagner Guimarães Lemos (MG)
8h15 Reconstrução anatômica do LCA Conceito e detalhes de técnica
Paulo Lobo Júnior (DF)
8h23 LCA e desvios de eixo Importância e tratamento
Marcelo Rodrigues Torres (GO)
8h31 LCA e LAL quando e como reconstruir?
Camilo Partezani Helito (SP)
8h39 Discussão
Wagner Guimarães Lemos (MG)
8h55 às 9h10 Conferência Internacional:
The anterolateral complex
Volker Musahl (ALE)
9h10 às 9h35 Mesa Redonda Moderna:
LCA e associações
Moderador: Moisés Cohen (SP)
Debatedores:
Lúcio Sergio Rocha Ernlund (PR)
Luis Fernando Funchal (SC)
Marcos Antonio da Silva Girão (CE)
Mario Carneiro Filho (SP)
Volnei Correa da Silva (SC)
9h35 às 10h05 Podium Temas livres selecionados (LCA)
Comentador: Paulo Henrique Mendes
de Araujo (DF)
10h05 às 10h30 Intervalo
10h30 às 10h45 Conferência Internacional:
Quadriceps tendon ACL reconstruction
Volker Musahl (ALE)

6

revisões do LCA
Sérgio Marinho de Gusmão Canuto (AL)
11h17 Opções de enxertos nas revisões de LCA
Luiz Gabriel Betoni Guglielmetti (SP)
11h25 Discussão
Arnaldo José Hernandez (SP)
11h40 às 12h05 Mesa Redonda Moderna: Revisão
de LCA – Casos que falharam
Moderador: João Mauricio Barretto (RJ)
Debatedores:
Francisco Consoli Karam (RS)
Luiz Antonio M. Vieira (RJ)
Mauro Gualberto Coelho (MG)
Romeu Krause Gonçalves (PE)
Vinícius Basañez Aleluia Costa (BA)
12h05 às 12h20 Conferência Internacional:
Management of revision ACL
Volker Musahl (ALE)
12h20 às 12h35 Abertura do Congresso
12h35 às 14h Intervalo para Almoço
Atividades Extras
14h às 14h15 Conferência Internacional:
Osteotomy and ACL
David Dejour (FRA)
14h15 às 14h55 Mini Simpósio I Complicações em LCA
Coordenador: Wilson Mello Alves Jr. (SP)
14h15 Artrofibrose pós-reconstrução do LCA Como conduzir?
José Francisco Nunes (SP)
14h23 Reconstrução de LCA infectada - O que fazer?
José Paulo Gabbi (RJ)
14h31 Perdi meu enxerto - O que fazer?
Bruno Bellaguarda Batista (AM)
14h39 Discussão
Wilson Mello Alves Jr. (SP)
14h55 às 15h10 Conferência Internacional:
Extra-articular plasty in ACL
David Dejour (FRA)
JOELHO DEGENERATIVO I

10h45 às 11h40 Simpósio II: Revisão de LCA
Coordenador: Arnaldo José Hernandez (SP)

15h10 às 17h40 MÓDULO: TRATAMENTO
CONSERVADOR E ATJ PRIMÁRIA

10h45 Conceito e causas de falhas de reconstrução
Rodrigo Sattamini Pires e Albuquerque (RJ)
10h53 Critérios para indicação e planejamento de uma
revisão do LCA
Aloísio Reis Carneiro (BA)
11h01 Princípios técnicos da revisão do LCA
Fabiano Kupczik (PR)
11h9 Quando e como reconstruir o CPM ou o LAL nas

15h10 às 15h45 Mini Simpósio: Tratamento não
artroplastico da OA do Joelho
Coordenador: Vitor Barion Castro de Pádua (SP)
15h10 Exercícios físicos na OA do Joelho Como e quando prescrever
Leonardo Metsavaht (RJ)
15h18 Tratamento medicamentoso -

O que indicar e quais funcionam?
Marcello Ganem Serrão (RJ)
15h26 Osteotomias ao redor do joelho Quando e como?
Guilherme Moreira de Abreu e Silva (MG)
15h34 Discussão
Vitor Barion Castro de Pádua (SP)

8h às 8h15 Conferência Internacional: Role of
model block tibial components in TKA
Robert T. Trousdale (EUA)

15h50 às 16h20 Pódium Temas de OA do Joelho
Comentador: César Rubens da Costa Fontenelle (RJ)

8h15 O que devo saber clinicamente antes
de indicar uma ATJ ao meu paciente?
Tulio Vinicius de Oliveira Campos (MG)
8h23 Meu paciente hemofílico e/ ou
imunodeprimido precisa de uma ATJ - Posso fazer? Que
cuidados eu devo tomar?
Márcia Uchôa de Rezende (SP)
8h31 Meu paciente de ATJ precisa boa
analgesia pós-operatória
Osmar Valadão Lopes Júnior (RS)
8h39 Como posso diminuir a perda sanguínea
de meu paciente de ATJ?
Marzo Nunes Santos (BA)
8h47 O que fazer para prevenir a
temida infecção nas ATJ?
Robson Rocha da Silva (BA)
8h55 Discussão
Luiz Aurélio Mestriner (SP)

16h20 às 16h45 Intervalo
16h45 às 17h Conferência Internacional:
Restoring anatomy with TKA:
A soft tissue approach
Keith Eyres (ING)
17h às 17h25 Mesa Redonda Moderna:
Artrose unicompartimental
Moderador: Gilberto Luis Camanho (SP)
Debatedores:
Antonio Sérgio Sousa Passos (BA)
Geraldo Sérgio de Mello Granata Júnior (SP)
Marcos Antonio Nali (SP)
Roberto Freire da Mota e Albuquerque (SP)
Rogério Franco de Araujo Góes (RJ)
17h25 às 17h40 Conferência Internacional: Bilateral total knee replacement: Is it safe and is there an
optimal way to perform them?
Robert T. Trousdale (EUA)
17h40 às 18h40 MÓDULO: TRAUMAS DE ALTA
ENERGIA NO JOELHO
Coordenador: Marcos Barbieri Mestriner (SP)
17h40 Como conduzir uma luxação
de joelho na fase aguda
Marco Túlio Lopes Caldas (MG)
17h48 Lesões do LCP do tratamento
conservador ao cirúrgico
Neylor Pace Lasmar (MG)
17h56 Como tratar fraturas do terço distal do fêmur
Marcelo Seiji Kubota (SP)
18h04 Como tratar fraturas do terço proximal da tíbia
Rodrigo Pereira da Silva Nunes (SP)
18h04 às 18h20 Conferência Internacional: Multiple ligament injuries involving the PCL - Workup
and treatment
Robert F. LaPrade (EUA)
18h20 Discussão
Marcos Barbieri Mestriner (SP)
18h35 Encerramento do dia
13/4/18 (Sexta-feira)
JOELHO DEGENERATIVO II
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8h15 às 9h10 Simpósio: Prevenindo
complicações em ATJ?
Coordenador: Luiz Aurélio Mestriner

9h10 às 9h25 Conferência Internacional:
Mid flexion balancing in TKA
David Dejour (FRA)
9h25 às 9h50 Mesa Redonda Moderna:
Artroplastia total primária do joelho
Moderador: Marcus Vinicius Malheiros Luzo (SP)
Debatedores:
André Luiz Siqueira Campos (RJ)
Antonio Alberto Affonso Filho (SP)
Fabricio Roberto Severino (SP)
Marlus Schiavon (SC)
Matheus Braga Jacques Gonçalves (MG)
9h50 às 10h05 Conferência Internacional:
Patient satisfaction: are we any closer?
Keith Eyres (ING)
10h05 às 10h30 Intervalo
10h30 às 11h17 Mini Simpósio:
Situações difíceis nas ATJ
Coordenador: Marco Antônio Percope
de Andrade (MG)
10h30 ATJ e varo com falha óssea
Carlos Eduardo da Silveira Franciozi (SP)
10h38 ATJ e valgo irredutível
Luiz Carlos Menezes (BA)
10h46 ATJ e joelho flexo intenso
Naasson Trindade Cavanellas (RJ)
10h54 ATJ e joelho rígido em extensão
Fabio Pacheco Ferreira (SP)
11h02 Discussão

cbcj 2018
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Dr. David Dejour

Dr. Keith Eyres

Marco Antônio Percope de Andrade (MG)
11h17 às 11h32 Conferência Internacional: Periprosthetic fracture during primary TKA
Robert T. Trousdale (EUA)
11h32 às 12h10 Mesa Redonda Convencional:
Situações pouco comuns nas ATJ primárias
Coordenador: Idemar Monteiro da Palma (RJ)
11h32 Rigidez pós ATJ como conduzir
Fabricio Bolpato Loures (RJ)
11h40 Instabilidades pós ATJ - Tipos e soluções
Lúcio Honório de Carvalho Jr. (MG)
11h48 Prótese unicompartimental - Quem e como?
Nilson Roberto Severino (SP)
11h56 Discussão
Idemar Monteiro da Palma (RJ)
12h10 às 12h25 Conferência Internacional:
Treatment of chondral lesions in Germany / Europe
Martin Volz (ALE)
12h25 às 12h40 Conferência Internacional: How to
make an antibiotic spacer doing two-stage treatment of infected total knee
Robert T. Trousdale (EUA)
12h40 às 14h Intervalo para Almoço
Atividades Extras
MÓDULO - REVISÃO EM ARTROPLASTIA
TOTAL DO JOELHO
14h às 14h15 Conferência Internacional: The use of
tantalum cones in the revision of TKA
Robert T. Trousdale (EUA)
14h15 às 15h10 Simpósio Magno I: Artroplastia do
Joelho - O passo a passo da revisão
Coordenador: Alan de Paula Mozella (RJ)
14h15 Como planejar sua revisão de ATJ
Osmar Pedro Arbix de Camargo (SP)
14h23 As diferentes vias de acesso
nas revisões e suas indicações
Luiz Egídio Costi (PE)
14h31 Retirada dos componentes primários Truques e cuidados
Jorge Rafael da Silveira Paladino Wenke Motta (RJ)
14h39 Falhas ósseas na revisão - Como solucionar?
Paulo Gilberto Cimbalista de Alencar (PR)
14h47 Equilíbrio ligamentar na revisão A chave do sucesso
Alexandre Froes Michelin (RS)
14h55 Discussão
Alan de Paula Mozella (RJ)
15h10 às 15h35 Mesa Redonda Moderna:
Casos de Revisão de ATJ
Moderador: Hugo Alexandre de Araujo

Dr. Martin Volz

Barros Cobra (RJ)
Debatedores:
Antonio Altenor Bessa de Queiroz (SP)
Glauco Almeida Passos (MG)
Mark Deek (PR)
Max Rogério Freitas Ramos (RJ)
Lúcio Flávio Biondi Pinheiro Júnior (MG)
15h35 às 16h Intervalo
16h às 16h15 Conferência Internacional:
Extensor mechanism reconstruction in the
TKA revision
Robert T. Trousdale (EUA)
16h15 às 16h55 Mesa Redonda Convencional:
Situações pouco comuns em revisões
Coordenador: Rogério Fuchs (PR)
16h15 Fratura de patela pós ATJ - Como resolver?
Antonio Masseo de Castro (SP)
16h23 Instabilidade multidirecional - O que fazer?
Fábio Janson Angelini (SP)
16h31 Perda extensa de cobertura da prótese Como resolver?
Pedro Bortone Bijos (RJ)
16h39 Discussão
Rogério Fuchs (PR)
16h55 às 17h50 Simpósio Magno II: Revisão de ATJ:
O desafio da infecção nas ATJ
Coordenador: José Ricardo Pécora (SP)
16h55 Diagnóstico da ATJ infectada - Como fazer?
Halley Paranhos Júnior (GO)
17h03 Infecção aguda em ATJ O que é e como tratar?
Alfredo dos Santos Netto (SP)
17h11 Infecção crônica da ATJ Quando e como trocar em 1 tempo?
Phelippe Augusto Valente Maia (RJ)
17h19 Infecção crônica da ATJ Quando e como trocar em 2 tempos?
Edgard dos Santos Pereira Junior (SP)
17h27 Infecção crônica da ATJ: O triste final Artrodese ou amputação
Reuthemann Esequias Teixeira Albuquerque Madruga
(SE)
17h35 Discussão
José Ricardo Pécora (SP)
17h50 às 18h05 Conferência Internacional: Chondral lesions in athletes: treatment options and
return to sports
Martin Volz (ALE)
18h05 às 18h20 Conferência Internacional: Patellofemoral pain how to deal with?
David Dejour (FRA)
18h20 às 18h50 Assembleia da SBCJ

Dr. Robert F. LaPrade

Dr. Robert T. Trousdale

Dr. Volker Mousahl

18h50 Encerramento do dia

11h15 às 12h50 MÓDULO FEMOROPATELAR

14/4/18 (Sábado)

11h15 às 11h55 Mini Simpósio II: AFP
Coordenador: Guilherme Zuppi (SP)

JOELHO DO ATLETA II
8h às 8h45 Simpósio: Atualização em
lesões do LCP combinadas
Coordenador: Rene Jorge Abdalla (SP)
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
case-based
Robert F. LaPrade (EUA)
8h30 Discussão
Rene Jorge Abdalla (SP)
8h45 às 9h10 Mesa Redonda Moderna: LCP
Moderador: Ricardo de Paula Leite Cury (SP)
Debatedores:
Bernardo Crespo Alves (RJ)
Gustavo Gonçalves Arliani (SP)
Marcelo de Carvalho Amorim (MG)
Ricardo Lyra de Oliveira (PE)
Victor Favilla Guimarães da Silva (RJ)
9h10 às 10h20 MÓDULO: MENISCO E
LESÃO CONDRAL EM ATLETAS
9h10 às 9h25 Conferência Internacional:
Meniscal root tears - The missed epidemic
Robert F. LaPrade (EUA)
9h25 às 10h05 Mesa Redonda Convencional:
Lesões Condrais e Meniscais
Coordenador: Marco Kawamura Demange (SP)
9h25 Sutura de menisco - Quem, quando e como?
Guilherme Conforto Gracitelli (SP)
9h33 Transplante osteocondral autólogo e homólogo –
O que é melhor para o meu paciente?
Luís Eduardo Passarelli Tírico (SP)
9h41 TAC e MIC - Do que dispomos hoje?
Funciona no atleta?
Camila Cohen Kaleka (SP)
9h49 Discussão
Marco Kawamura Demange (SP)
10h05 às 10h20 Conferência Internacional: Repair
of radial meniscal tears - The new two-tunnel
Robert F. LaPrade (EUA)
10h20 às 10h45 Intervalo
10h45 às 11h15 Pódium Temas livres selecionados
Comentador: Gustavo Constantino de Campos (SP)

www.sbcj.org.br

11h15 Conceito e causas das instabilidades
femoropatelares
João Fernando Argento Pozzi (RS)
11h23 Reconstrução do LFPM isolada e/ou associada
ao realinhamento distal - Como e quando?
Marcelo Batista Bonadio (SP)
11h31 MPFL failures!
David Dejour (FRA)
11h46 Discussão
Guilherme Zuppi (SP)
12h às 12h25 Mesa Redonda Moderna:
Femoropatelar
Moderador: André Kuhn (RS)
Debatedores:
Gustavo Meira Dantas da Silva (PR)
Leandro Jun Aihara (SP)
Leonardo Cortes Antunes (MG)
Luiz Felipe Morlin Ambra (SP)
Riccardo Gomes Gobbi (SP)
12h25 às 12h50 Mesa Redonda Moderna:
Complicações Femoropatelares
Moderador: Victor Marques de Oliveira (SP)
Debatedores:
David Sadigursky (BA)
Geraldo Luiz Schuck Freitas (RS)
Jose Salvador Pantoja dos Santos (RS)
Pedro Debieux Vargas Silva (SP)
Wilson Vasconcelos (BA)
12h50 às 13h05 Palavras do Mestre:
Minha história na cirurgia do joelho
Neylor Pace Lasmar (MG)
Wilson de Mello A. Junior (SP)
13h05 às 13h30 Mesa Redonda
dos Ex-Presidentes
Moderador: Wagner Guimarães Lemos (MG)
Arnaldo José Hernandez (SP)
Gilberto Luis Camanho (SP)
Hugo Alexandre de Araújo Barros Cobra (RJ)
João Maurício Barretto (RJ)
José Francisco Nunes (SP)
Márcia Uchôa de Rezende (SP)
Marco Antonio Percope de Andrade (MG)
Marco Martíns Amatuzzi (SP)
Marcus Vinicius Malheiros Luzo (SP)
Neylor Pace Lasmar (MG)
Rene Jorge Abdalla (SP)
Ricardo de Paula Leite Cury (SP)
Rogério Fuchs (PR)
Wilson de Mello A. Junior (SP)
13h30 Encerramento do CBCJ 2018
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joelho sem fronteiras

Programa está aberto para novos inscritos

O

Candidatos podem fazer o estágio de seis semanas em Harvard ou Lyon,
aprimorando seus conhecimentos da especialidade

Programa Joelho sem Fronteiras entra em 2018
em seu quarto ano consecutivo levando jovens
cirurgiões brasileiros para estágio de seis semanas em dois centros ortopédicos renomados: Boston,
nos Estados Unidos, e Lyon, na França. O sucesso desse
projeto pode ser medido a cada ano quando são abertas as inscrições para os sócios interessados em participar e são muitos os que desejam garantir seu lugar. Os
candidatos para 2018 ainda serão selecionados, por isso
ainda dá tempo de se inscrever.
O objetivo do Joelho sem Fronteiras é que os participantes sejam multiplicadores do conhecimento, por
isso a diretoria da SBCJ sempre se pautou em selecionar
profissionais que possam participar do estágio e voltar
para seu serviço de origem compartilhando e difundindo com seus colegas o que vivenciou lá fora.
Desde a sua implantação no segundo semestre de
2015, o Joelho sem Fronteiras já levou 24 participantes
para o programa de estágio no exterior. Os selecionados vivenciaram uma experiência clínica e profissional
intensa, aprendendo com grandes mestres e tendo
oportunidade também de trocar informações e compartilhar conhecimentos com colegas de diversos países que também são recebidos tanto em Lyon quanto
em Boston. Eles assistem a cirurgias, discutem casos
clínicos, observam novas tendências de pesquisas clínicas vivenciam uma realidade de primeiro mundo em
Cirurgia do Joelho.
Em Lyon, com o Dr. David Dejour, os colegas brasileiros acompanham sua rotina em cirurgias artroscópicas,
reconstruções ligamentares e próteses, assim como cirurgias patelofemorais e sua técnica para trocleoplastia.
Com os professores Sebastien Lustig e Elvire Servien,
no centro Albert-Trillat, juntamente com estagiários do
mundo todo, eles podem participar ativamente de cirurgias. Na Clínica Santy, o estágio é com o Dr. Bertrand
Sonnery-Cottet ( medicina esportiva) e Dr. Michel Bonnin ( artroplastias).
Em Boston, o Dr. Andreas Gommol recebe os brasi-

Joelho sem
Fronteiras:
oportunidade de
aprimoramento
em dois polos
de Cirurgia do
Joelho, com
convívio com
grandes mestres
e estagiários de
vários países

leiros e os direciona aos centros de treinamento em cirurgia do joelho. Além de acompanhar reuniões clínicas
da Universidade de Harvard, eles participam dos dias
cirúrgicos do Dr. Thomas Thornhill e do Dr. Tom Minas,
ambos referência do Complexo de Hospitais Brigham
and Women.
Para participar:
Os colegas interessados em participar do Joelho

Adeus ao colega
Antônio Carlos de Castro (GO)

A

Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho perdeu no mês de fevereiro um
membro muito atuante e um dos mais antigos representantes da Sociedade no Estado de Goiás. O colega Dr. Antônio Carlos
de Castro faleceu aos 64 anos no dia 12 de
fevereiro, em Goiânia, após ser vítima de
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uma tentativa de assalto, um fato muito
triste e lamentável para todos nós.
Membro da SBCJ há vários anos, Dr.
Antonio Carlos de Castro foi presidente
da SBOT-GO e participava ativamente das
atividades das Regionais de Cirurgia do
Joelho da região Centro-Oeste/Norte.

www.sbcj.org.br

sem Fronteiras precisam ser membro da SBCJ há pelo
menos 5 anos; ter suficiência na língua inglesa; ter participado do último Congresso da SBCJ e/ou do seu Curso
Regional e ter seu currículo avaliado pela Diretoria da
SBCJ.
Para viabilizar o estágio, os sócios que irão para Harvard recebem da SBCJ uma bolsa de U$ 2.500 mais as
passagens para Boston, enquanto para Lyon o valor é
de U$ 2.000 mais as passagens.

THE
PERSONALIZED
KNEE ™
O
JOELHO
PERSONALIZADO

O QUE HÁ DE MAIS
AVANÇADO

CHEGA AO BRASIL.

IMPLANTE PERSONALIZADO

INSTRUMENTAÇÃO PRECISA
TECNOLOGIA COMPROVADA

Para saber mais acesse zimmerbiomet.com.
Todo o conteúdo aqui está protegido por direitos autorais, marcas registradas e outros direitos de propriedade intelectual
de propriedade ou licenciados para Zimmer Biomet ou suas afiliadas, salvo indicação em contrário, e não devem ser
redistribuídos, duplicados ou divulgados, no todo ou em parte, sem o consentimento expresso por escrito da Zimmer
Biomet. Este material destina-se a profissionais de saúde. A distribuição a qualquer outro destinatário é proibida. Para
informações sobre produtos, incluindo indicações, contra-indicações, avisos, precauções, efeitos adversos potenciais e
informações de aconselhamento para pacientes, veja as informações no zimmerbiomet.com. Não é para ser distribuido na
França. Verifique os registros dos produtos no país com seu distribuidor e as referências nas instruções de uso. Zimmer, Inc.,
1800 West Center Street, Varsóvia, IN 46580, EUA © 2018 Zimmer Biomet

www.sbcj.org.br
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artigos científicos
Nesta edição da Revista JOELHO, nosso diretor Alan de Paula Mozella
escolheu dois artigos para resumir e compartilhar com os colegas.
Confira o resumo e a conclusão destes estudos:

Dr. Alan de Paula Mozella
Segundo Tesoureiro SBCJ

Anterolateral Tenodesis or Anterolateral Ligament Complex Reconstruction

I

NTRODUÇÃO
Recentemente, observamos o aumento do interesse pela importância das
estruturas anterolaterais no controle da instabilidade rotatória anterolateral do
joelho. Diversos estudos biomecânicos suportam o efeito adicional observado
quando procedimentos de tenodese ou de reconstrução das estruturas anterolaterais são realizados em conjunto com a reconstrução do LCA. Apesar de numerosas descrições técnicas dos procedimentos anterolaterais, o conhecimento
é limitado considerando o efeito do ângulo de flexão do joelho durante a fixação
do enxerto.
OBJETIVO
Determinar o efeito do ângulo de flexão do joelho durante a fixação do enxerto sobre a
cinemática da articulação tibiofemoral para tenodese Lemaire modificado ou reconstrução do complexo ligamentar anterolateral (LAL) combinado com a reconstrução do LCA.
MATERIAL E MÉTODOS
Doze espécimes cadavéricas foram acopladas em plataforma de testes cinemáticos. As
cargas aplicadas na tíbia foram 90N de translação anterior, 5Nm rotação interna, e combinada 90N translação anterior e 5Nm rotação interna. Foram realizados testes com o joelho
intacto, LCA deficiente e deficiência combinada LCA e anterolateral. O LCA foi reconstruído e então repetidos os testes. Além disso, tenodese de Lemaire modificado e reconstrução do LAL com fixação do enxerto em 0, 30 e 60 graus de flexão do joelho e 20N de
tensão foram combinados à reconstrução do LCA e os testes repetidos.
RESULTADOS
Na deficiência combinada LCA e estruturas anterolaterais, a reconstrução isolada do
LCA resultou em translação anterior e rotação interna residual. A translação anterior foi

restaurada em todas as combinações de reconstrução do LCA combinada às estruturas
anterolaterais. A reconstrução combinada de LCA + LAL restaurou a cinemática do joelho
quando o enxerto foi fixado em completa extensão, contudo quando fixada em 30 ou 60
graus permaneceu lassidão residual em rotação interna. A reconstrução do LCA associada
ao procedimento de Lemaire modificado restaurou a rotação interna independente do
ângulo do joelho durante a fixação. Quando comparada reconstrução LCA associada a
procedimento em estruturas anterolaterais com a reconstrução isolada do LCA, observouse redução significativa da rotação interna com a realização da tenodese Lemaire modificado, mas não com a reconstrução do LAL.
CONCLUSÕES
Nas lesões combinadas do LCA e do Ligamento Anterolateral, a tenodese Lemaire modificado associado à reconstrução do LCA restaura a lassidão normal do joelho em todos
os ângulos de flexão durante a fixação do enxerto (0, 30 ou 60 graus). A reconstrução
combinada de LCA + LAL restaura a cinemática do joelho intacto quando tensionado em
completa extensão.

Risk Factors, Outcomes, and Timing of Manipulation
Under Anesthesia After Total Knee Arthroplasty

I

NTRODUÇÃO
A limitação de flexão após a realização de Artroplastia Total do Joelho (ATJ) com necessidade de manipulação sob anestesia representa indesejável complicação e, não
raramente, conduz à insatisfação com o procedimento. Diversos fatores demográficos,
clínicos, cirúrgicos e radiográficos foram sugeridos como potenciais fatores de risco para
a restrição do movimento após a ATJ, contudo persiste controversa a gênese dessa limitação. De modo similar, permanece não esclarecido o efeito do tempo de realização da
manipulação sob anestesia sobre o resultado final da ATJ.
OBJETIVOS
Investigar, em uma coorte de pacientes consecutivos submetidos à ATJ primária, os fatores de risco para desenvolvimento de limitação do arco de movimento e necessidade de
manipulação sob anestesia. Avaliar o impacto do momento de realização da manipulação, se precoce ou tardia, sobre o resultado final da ATJ.
MATERIAL E MÉTODOS
Análise retrospectiva de coorte consecutiva de pacientes submetidos à ATJ primária, entre 1997 e 2007, realizada por 3 cirurgiões em um único Centro Acadêmico, foi incluída
no estudo. Variáveis clínicas como idade, IMC, Diabetes Mellitus, Artropatias Inflamatórias, tabagismo, cirurgia prévia no joelho, ASA, ATJ simultânea e estadia hospitalar foram
comparadas entre os pacientes submetidos à manipulação sob anestesia e os pacientes
sem necessidade de manipulação. As variáveis que foram distintas entre esses pacientes
foram utilizadas para formação de um grupo controle similar ao grupo de pacientes que
foram manipulados. Os pacientes que necessitaram de manipulação foram subdivididos
em precoce, quando realizada a manipulação até a 6a semana pós ATJ, ou tardia, após 6
semanas do procedimento primário.
RESULTADOS
Foram realizadas 1729 ATJs no período do estudo, das quais 65 joelhos (62 pacientes) isto
é, 3,6%. A incidência de manipulação diferiu significativamente entre os cirurgiões, variando de 2,6% a 6,9%. Os pacientes submetidos à manipulação apresentaram menor faixa
etária (55,2 versus 65,3 anos; p<.001), assim como maior proporção de fumantes (21%
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versus 7,3%) e, também, de cirurgias prévias (59,7% versus 40,4%), sendo a artroscopia
o procedimento mais prevalente. Nenhuma das outras variáveis clínicas analisadas apresentou diferenças entre os pacientes que foram ou não manipulados. A flexão pré ATJ foi
similar nos três grupos estudados, assim como a flexão final no grupo manipulado antes
de 6 semanas (106,7 graus) foi similar à flexão final do grupo controle não manipulado
(115,6 graus). Entretanto, a flexão final dos pacientes manipulados após 6 semanas (101,3
graus) foi inferior ao do grupo controle.
CONCLUSÕES
Os pacientes submetidos à manipulação sob anestesia devido à limitação da flexão após
ATJ eram em média 10 anos mais jovens que pacientes que não necessitaram manipulação. Muitos dos quais eram fumantes ou haviam passado por cirurgia prévia no joelho.
Outras variáveis clínicas como IMC, ASA, idade, artropatia inflamatória ou diabetes não
interferiram na incidência de rigidez pós ATJ. Pacientes que apresentaram restrição severa de movimento e foram submetidos à manipulação nas primeiras 6 semanas evoluíram com resultado final equivalente aos pacientes similares que não necessitaram
manipulação.

www.sbcj.org.br

Educação Continuada

Treinando os Treinadores já tem
duas turmas garantidas em 2018
Programa é voltado a preceptores dos serviços credenciados em Cirurgia do Joelho da SBCJ

L

ançado pela SBCJ no ano passado e que já
contou com dois grupos de preceptores
participando do treinamento em Andover, no estado de Massachusetts (EUA), o Projeto Treinando os Treinadores já tem duas datas
agendadas para 2018. E a novidade é que uma
turma irá para Andover e a outra para Memphis,
no Tennessee. A SBCJ ainda está em negociação
com outros parceiros para estender o projeto
com treinamento em outro local.
O primeiro treinamento já marcado será
realizado no Laboratório da Smith & Nephew,
apoiadora do programa, em Andover, próximo
a Boston, para onde irão dez colegas selecionados pela SBCJ no período de 6 a 8 de setembro.
Depois, no Laboratório da Smith & Nephew em
Memphis, irão outros dez sócios nos dias 29 e
30 de novembro.
Voltado à educação continuada dos preceptores dos estágios de R4 dos serviços credenciados em Cirurgia do Joelho, o Projeto Treinando
os Treinadores oferecerá o treinamento hand’s
on em cadáver em Sutura de Menisco, Lesões
Ligamentares Complexas do Joelho e Artroplastia. Além dos
preceptores, irão
dois
instrutores
membros da SBCJ
acompanhando o
grupo.
A SBCJ conta
com 82 serviços
credenciados e a
intenção com o
programa é dar
oportunidade aos
participantes de
Dr. Victor Marques
um aprimorameno
2 Secretário SBCJ
to de excelência,

Guilherme Costa, diretor da S&N no Brasil; Dr. Rogério Teixeira, diretor médico da S&N para a América Latina;
Dr. Victor Marques, diretor da SBCJ; Dr. Wagner Lemos, presidente da SBCJ; e os médicos consultores da S&N
Camilo Helito e Carlos Eduardo da Silveira Franciozi no Treinando os Treinadores em dezembro de 2017

sempre focando em técnicas que no Brasil são
menos exploradas.
Inscrição para o programa
A seleção dos participantes do Treinando
os Treinadores segue o mesmo critério de proporcionalidade usado no programa Joelho sem
Fronteiras, oferecendo número de vagas propor-

cional ao número de membros de cada Regional.
Os coordenadores dos serviços interessados
em mandar seu preceptor para participar do
programa devem fazer sua inscrição e enviar
um resumo do currículo do candidato. O currículo deve ser encaminhado à sede da SBCJ em
São Paulo aos cuidados da Sra. Patrícia.
Dr. Victor Marques

Circuito das Jornadas Regionais
continua em 2018
Neste ano, serão três Jornadas: MG-ES, Rio e Centro-Oeste/Norte

D

ando continuidade ao circuito das
Jornadas Regionais iniciado no ano
passado com eventos nas regionais Sul,
Nordeste e São Paulo, este ano teremos
as Jornadas acontecendo nas Regionais
Centro-Oeste/Norte, Rio de Janeiro e Minas Gerais/Espírito Santo.

O primeiro evento será na Região Norte, em Manaus, nos dias 29 e 30 de junho.
A Jornada Regional do Rio de Janeiro será
nos dias 24 e 25 de Agosto, Hotel Vale
Real, Itaipava, RJ, e a de Minas Gerais/Espírito Santo acontecerá nos dias 21 e 22 de
setembro em Belo Horizonte.

www.sbcj.org.br
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Coluna Além do Joelho
Entrevista: Dr. Osmar Pedro Arbix de Camargo

S

Uma história de 56 anos na Santa Casa
Membros mais
antigos do Grupo
de Cirurgia do
Joelho da Santa
Casa -(Dir. para
esq.): Osmar
Camargo, Nilson
R. Severino,
Ricardo Cury,
Tatsuo Aihara,
Victor M.Oliveira
e Roger Avakian

eu sonho quando jovem era ingressar na Escola
Naval, fascinado pela carreira que achava aventureira e prazerosa, por viver em contato com o mar,
conhecer outros países, ter estabilidade de emprego e
por aí vai... Mas Dr. Osmar Pedro Arbix de Camargo foi
barrado no processo seletivo. Melhor para a Medicina,
que já contava com outros membros de sua família e
ganhou mais um. Nesta entrevista à Revista JOELHO, Dr.
Osmar, paulistano, 77 anos, membro fundador da SBCJ,
conta um pouco de sua trajetória na Ortopedia e na Cirurgia do Joelho, incluindo sua longa história ligada à
Santa Casa de São Paulo, onde é Irmão Remido.
JOELHO - O Sr. está completando 56 anos na
Santa Casa?
Dr. Osmar Pedro Arbix de Camargo - Sim, cheguei à instituição em 1963. Fui admitido na Primeira
Turma da recém-criada Faculdade de Ciências Médicas
da Santa Casa de São Paulo. Graduei-me em 1968 e lá
estou até hoje, completando 56 anos dedicados à instituição. A Primeira Turma acompanhou a “construção” de
um novo estilo de ensino médico; o contato com pacientes desde o primeiro momento e a integração das
diversas disciplinas nos proporcionaram uma formação
incomparável. Vivenciamos todas as fases, inclusive
a criação do Centro Acadêmico Manoel de Abreu e a
cantina “TOCA”, até hoje o principal ponto de encontro
de professores e alunos.
Como foi essa trajetória?
Em 1971 terminei a Residência no Pavilhão “Fernandinho Simonsen” e o Professor José Soares Hungria Filho convidou-me para atuar como substituto dos chefes de grupo em suas férias e nos plantões de fins de
semana. Logo após, tive a chance de assumir o Grupo
Amarelo e nele desenvolvi todo o meu conhecimento
intelectual e principalmente prático da Ortopedia Geral,
a capacidade de ensinar os graduandos e pós-graduandos de nossa Faculdade. Assim foi até 1982, quando foi
criado o Grupo de Joelho. Em 1985, assumi o Cargo de
Professor Titular da disciplina Ortopedia da Faculdade
de Medicina da Fundação Universitária do ABC, ficando de 1985 a 2000. De 2000 a 2005, passei a Diretor do
Pavilhão “Fernandinho Simonsen” DOT da Santa Casa e,
de 2005 a 2008, fui Diretor do Curso de Medicina. Fui
guindado ao cargo de Coordenador Geral dos Cursos
de Graduação e de Pós-Graduação Lato Sensu de 2008
a 2017, tendo coordenado a criação de dois Cursos Tecnológicos. Durante todos estes anos, continuei atuando
no Grupo de Joelho, no momento sendo Consultor
Sênior.
Conte como o Sr. resolveu se dedicar à Ortopedia?
Durante o sexto ano do curso de Medicina, podíamos optar por um estágio eletivo direcionado às nossas
intenções quanto à Residência Médica, e minha escolha
foi a Pediatria. No fim do ano, desviei-me para os ramos
cirúrgicos e, entre eles, percebi a crescente importância
da Ortopedia provocada pela mecanização atingindo
o trabalho, o transporte, a vida doméstica e esportiva.
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Como o senhor começou na Cirurgia do joelho?
Minha primeira participação em Congresso foi na
SBOT em 1971, com um pôster sobre as fraturas do
planalto tibial, junto com meu querido preceptor e
amigo, Dr. Roberto Atílio Lima Santin, e Rubens Rodrigues. Em 1973, no Congresso Brasileiro da SBOT, assisti
às conferências do Prof. Ian Smillie relatando sua experiência com milhares de meniscectomias totais. Sempre
procurei respeitar as estruturas anatômicas e isso criou
a vontade de saber mais sobre a importância do menisco; e pensei inclusive em reparar o mesmo, o que foi
impossível naquela época. Porém, o estudo do joelho
transformou-se no meu principal interesse. As lesões
ligamentares e patelofemorais eram os temas principais até o advento da artroscopia. Em 1978, o Dr. Tatsuo
Aihara, recém-chegado de seu estágio no Japão, foi
bem-vindo em nosso meio. Em 1979, realizei estágios
na Universidade de Illinois, Chicago, com TL Huang; no
Hospital for Special Surgery em New York, com John Insall e C. Ranawat; em Toronto, com o Dr. Robert Jackson,
e, por fim, nos serviços de Jean Lagrange, Raymond Roy
Camille e Émile Letournel, em Paris. Com eles assimilei
as novidades em artroscopia, tratamento da artrose do
joelho e quadril, além da traumatologia geral. Consegui
em Chicago, inclusive, a doação para a Santa Casa de
um artroscópio moderno, com fibra óptica, interme-

(Dir. para
esq.): Osmar
Camargo,
Rubens
Rodrigues
e Roberto
Santin
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diada pela organização denominada “Companheiros
das Américas”. Assim iniciamos, e, em 1982, foi criado
o nosso Grupo; já formamos cerca de 230 especialistas
brasileiros e da América do Sul, principalmente. Participei da fundação e fui membro das primeiras diretorias
da Sociedade Brasileira de Artroscopia em 1981, e da
SBCJ, em 1983.
Como o Sr. analisa a especialidade da Cirurgia
do Joelho no Brasil?
O desenvolvimento da especialidade no mundo
inteiro foi explosivo a partir da chegada da técnica artroscópica e desencadeou uma avalanche de estudos
envolvendo as ciências básicas e principalmente as
técnicas cirúrgicas do joelho e de outras articulações. A
SBCJ congrega e difunde o saber através das jornadas
regionais e congressos. Considero de suma importância
os programas de visitas e estágios internacionais oferecidos aos jovens para vinda de novos conhecimentos
e manutenção do nome da Ortopedia brasileira no cenário mundial.
O que o Sr. gosta de fazer nas horas de folga?
Sempre ao lado de minha esposa, Hala, com quatro
filhos e cinco netos, minha primeira atenção no lazer
é voltada para eles. Também pratico exercícios físicos
para manter o que é possível para a faixa etária e, como
“hobby”, gosto de planejar viagens para locais aprazíveis, revendo a sua história e seus personagens, e principalmente o contato com a natureza.
O que o Sr. gostaria de deixar de mensagem
para os mais jovens?
O Dr. Hungria Filho, meu grande mentor, ensinoume que a transmissão do nosso conhecimento aos
jovens deve ser perene, e que muitos deles, no futuro,
nos superarão. Isto deverá promover um sentimento de
orgulho por termos participado de alguma forma desse
processo. Assumi para sempre esse dogma. Espero que
todos o adotem, da mesma forma como observam a
evolução de seus filhos. Ensinar sempre, e o mais importante: ser humilde para reconhecer a necessidade
de aprender mais e mudar os seus conceitos quando
julgar necessário.

