número 21 - setembro de 2017

Dr. David Dejour

Dr. Robert F. LaPrade

Dr. Robert T. Trousdale

Dr. Volker Mousahl

Garanta seu lugar no CBCJ 2018!
Estamos trabalhando na organização do Congresso Brasileiro de Cirurgia do
Joelho para termos um grande evento em abril de 2018. A programação
científica será bem abrangente, aproveitando toda a experiência dos
convidados internacionais e dos nossos colegas brasileiros. Antecipe sua
inscrição e garanta o melhor desconto!
Páginas 6 e 7

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

Rio retoma Congresso Internacional
de Artroplastia com grande sucesso
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Treinando os Treinadores
leva segunda turma a
Andover em novembro

Revisão do LCA
discutida por
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Prof. Moises Cohen
fala de sua trajetória
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palavra do presidente

Trabalho intenso com foco no sucesso do nosso CBCJ2018
Caros colegas “joelhistas”,

A

maior parte de nossa atenção nestes últimos
meses de gestão está direcionada ao Congresso Brasileiro 2018. A quantidade de assuntos a
serem resolvidos ainda é imensa e a ansiedade com o
seu sucesso é muito grande. Local, programa científico,
programa social, convidados estrangeiros e nacionais,
reuniões com patrocinadores, reuniões com montadoras de som e projeção nos tomam a maior parte do
tempo.
A criação da CET foi um alívio para todos nós, pois
uma outra enorme preocupação da Diretoria nesta
época - a confecção das provas dos R4 - ficou a cargo
dela. Isso não implica não participarmos de sua elaboração, pois temos que acompanhar sua formatação e
dar o ok final, mas sem dúvida diminuiu muito nosso
trabalho. A escolha dos examinadores também é uma
preocupação da Diretoria, porque muitas vezes alguns
colegas se comprometem conosco a comparecer para
avaliar os residentes e “esquecem” desse compromisso com a Sociedade, sobrecarregando aqueles que
honraram seu aceite. Para tentar evitar isso, dessa vez
vamos convocar individualmente cada serviço credenciado a fornecer ao menos dois examinadores para a
prova, tendo em mente conseguir fazer a avaliação
oral em apenas duas rodadas.
A decisão da nossa última Assembleia geral de diminuir para um ano o tempo de gestão do presidente
eleito sem dúvida vai fazer rodar mais os membros,

regionais. Não medimos esforços
dando com isso maior chance a
para manter tudo isso funcionando e
mais membros de participarem
com o padrão de qualidade já recoda Diretoria. Essa mudança trouxe,
nhecido por todos.
porém, um problema relacionado
A convite do Professor Gilberto
ao Congresso, pois o presidente
Camanho estamos idealizando e já
que está saindo é quem organizou
executando a confecção de um lio Congresso durante seu tempo de
vro “O Joelho Agudo”, que terá esse
mandato, mas não teria reconhecinosso Mestre como editor e autor e
da sua participaçao na elaboração
a participação de membros da SBCJ
do mesmo. Para compensar esse
como autores convidados de diferenlapso de tempo, a atual Diretoria
tes capítulos. Espero que esse livro
resolveu que, a partir de agora,
venha a se tornar um legado do amitodo presidente que sai será auDr. José F. Nunes
go Camanho e desta Diretoria a toda
tomaticamente o presidente do
Presidente SBCJ
a Sociedade.
Congresso do ano seguinte, aquele
Tudo isso fez que, como ja escrevi
que comandou sua organização.
Essa decisão serviu a nosso ver para não transferir res- em outra ocasião, não tenha percebido o tempo pasponsabilidades ao presidente que assumiu no ano do sar, mas passou, e quando olho para frente vejo que
Congresso e para o reconhecimento efetivo ou não do me restam apenas mais três meses na Diretoria de
nossa Sociedade. Tenho certeza de que aqueles que
trabalho do presidente que saiu.
O CBCJ é nossa maior preocupação neste mo- me sucederão se sentirão no dever de melhorar ainda
mento, mas não podemos descuidar de programas mais tudo aquilo que fizemos neste período, e conhevitoriosos de educação continuada que foram criados cedor de todos eles estou certo de que o farão com o
por outras gestões, como as Jornadas Regionais, o Jo- mesmo empenho e dedicação que o fizemos. Meu deelho sem Fronteiras e mesmo aquele criado em nossa ver com a SBCJ está findando, mas minha relação com
gestão, o Treinando os Treinadores, que está em pleno ela será eterna.
Vamos divulgar, participar e curtir nosso Congresso
andamento. A participação desta Diretoria é efetiva
em todos eles com nossa contribuição científica nos 2018 e o nosso muito obrigado aos colegas joelhistas
Regionais, seleção dos participantes nos cursos inter- que nos apoiaram até agora. Vamos continuar juntos!
José Francisco Nunes
nacionais e apoio irrestrito aos instrutores e diretores

editorial
Caros colegas,

A

proveitamos esta edição da
Revista JOELHO para trazer
um conteúdo mais completo
sobre nosso Congresso Brasileiro de
Cirurgia do Joelho, que será realizado
em abril de 2018, no Rio de Janeiro.
Publicamos a programação científica
preliminar, com todas as atividades, e
vamos nos dedicar agora à definição
dos palestrantes. Dos quatro
convidados internacionais, teremos
uma participação muito ativa, com 22
palestras.

Dr. José Ricardo Pécora
Primeiro Secretário SBCJ

Ainda sobre eventos, outro
destaque é a Jornada Regional
São Paulo, na qual esperamos
reunir um grande público em São
Paulo, em outubro. Fiquem atentos
às inscrições e não percam esse
importante encontro paulista.
Abordamos ainda o VII Congresso
Internacional de Artroplastia que
ocorreu em julho e reuniu mais de
500 pessoas no Rio de Janeiro.
Assim como na edição anterior
em que entrevistamos o Professor
Camanho, dessa vez o entrevistado
é o Professor Moises Cohen, um de

nossos ex-presidentes, que conta para nós um pouco de
sua história de vida e trajetória profissional.
Na coluna Bate-Bola, o tema é a revisão da
reconstrução do LCA, que foi coordenado pelo Dr.
André Kuhn. Para falar do assunto, nada melhor do
que convidar grandes experts no assunto: Wilson Mello,
Romeu Krause, Marco Antonio Percope e João Maurício
Barretto.
Também não deixamos de registrar aqui os
programas de educação continuada Joelho sem
Fronteiras, com o depoimento dos últimos quatro
participantes, e o Treinando os Treinadores, que já terá
entre novembro e dezembro sua segunda turma.
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: 8.150 exemplares.
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educação continuada

Projeto Treinando os Treinadores
continua de vento em popa!

S

eguindo as ações da diretojeto de educação continuada
ria atual da SBCJ, o projeto
fique ligado! A SBCJ tem todo o
Treinando os Treinadores
interesse de enviar os preceptoterá uma segunda etapa em
res de seus serviços credenciados
novembro-dezembro deste ano.
para estas ações de estímulo à
Em parceria com a empresa S&N ,
qualificação dos formadores de
a SBCJ está enviando para Andonovos cirurgiões do Brasil. Na sewer, no nordeste americano, próleção dos candidatos, seguimos
ximo à cidade de Boston, mais
alguns critérios para diversificar ao
um grupo de cirurgiões ortopemáximo as oportunidades de treidistas com o objetivo de treinar
namento. As vagas são oferecidas
técnicas cirúrgicas complexas na
proporcionalmente ao número
medicina esportiva.
de membros da regional solicitanDr. Wagner Lemos
Nos dias 25 e 26 de setembro,
te. O candidato deve estar inscrito
o primeiro grupo de 15 ortopecomo preceptor em um centro de
distas selecionados já puderam participar deste formação de R4 credenciado à SBCJ e não pode ter
curso ”Hands on”, que conta com cinco estações participado de outro programa de educação conde treinamento em cirurgia com peças de cadá- tinuada fornecido pela Sociedade. Por exemplo,
ver. Nestas estações, os colegas têm oportunida- quem já participou do projeto Joelho sem Fronde de praticar as técnicas cirúrgicas propostas.
teiras não poderá se inscrever para o projeto TreiNos dias 30 de novembro e 01 de dezembro nando os Treinadores. Também é importante que
vai um novo grupo, desta vez acompanhado por o candidato envie a sua solicitação de participação
mim, além do diretor da SBCJ Dr. Victor Marques, para a sede da SBCJ, aos cuidados da secretária Pados ex-presidentes Dr. Marco Antônio Percope e trícia, para que saibamos quem são os postulantes
Dr. Hugo Cobra, e novamente com a presença do às vagas dos próximos cursos.
Dr. Antônio Carlos Franciozi, que serão os preceptores do grupo. Confira a lista dos treinadores escolhidos para esta etapa na tabela ao lado.
Se você tem interesse de participar deste pro-

E tem mais novas parcerias de
Educação Continuada vindo aí
Para o ano de 2018, a Diretoria já está em contato com outra grande empresa de material cirúrgico para realizar novos cursos de treinamento
na cirurgia do joelho em cadáveres. Desta vez a
empresa contatada foi a Johnson & Johnson que
possui um centro de treinamento cirúrgico na cidade de São Paulo. A proposta da SBCJ é de fazer
mais três cursos de Treinando os Treinadores desta vez em São Paulo no ano de 2018, mas dando
continuidade ao projeto nos anos que virão.
É a SBCJ se mobilizando para incentivar a educação continuada de seus membros. Juntos somos sempre mais e melhor!

Selecionados 2a turma
Dr. Márcio Regis de Souza (SP)
Dr. José Olavo Moretzson de Castro (SP)
Dr. Alfredo dos Santos Neto (SP)
Dr. Cristiano Grimm Menegazzo (SC)
Dr. Lúcio Flávio Biondi Pinheiro Junior (MG)
Dr. Gustavo Azi (BA)
Dr. João Gabriel Campos Villardi (RJ)
Dr. Marcos George de Souza Leão (AM)
Dr. Túlio Vinícius de Oliveira Campos (MG)
Dr. Aloísio Bonavides Júnior (DF)

Congresso Internacional de Artroplastia: sucesso no Rio

Dia da
Especialidade
CBOT 2017

O

O Congresso focou nas principais controvérsias e atualizações sobre Artroplastia do Joelho em grandes deformidades,
tratamento biológico da artrose, Artroplastia Unicompartimental, infecção periprotética, navegação e cirurgia de revisão

O

VIII Congresso Internacional de Artroplastia promovido pela Regional Rio da
SBOT, com apoio da SBCJ, entre
os dias 30 de junho e 1o de julho,
primou pela excelência científica
com o tema “Abordagem Completa do Joelho”. O congresso contou
com a participação de dois convidados internacionais: o indiano
Arun Mullaji e o francês Roger
Badet (Presidente da Associação

Lyonesa Cirurgia do Joelho).
A SBCJ esteve presente com
toda a Diretoria participando da
grade científica, assim como os
Conselheiros: Dr. Gilberto Luis Camanho, Dr. Hugo Cobra, Dra. Márcia Uchoa de Rezende, Dr. Marco
Antônio Percope, Dr. Marco Luzo,
Dr. Moises Cohen, Dr. Rogério Fuchs e Dr. Wilson Mello.
Durante os dois dias foram
discutidas, em diversas palestras,

cross-fire e mesas redondas, as
principais controvérsias e atualizações sobre Artroplastia do Joelho em grandes deformidades,
tratamento biológico da artrose,
Artroplastia Unicompartimental,
infecção periprotética, navegação
e cirurgia de revisão. O Congresso
contou, ainda, com um Curso Satélite de Fisioterapia na ATJ. Ao todo,
foram 510 participantes, entre inscritos, residentes e fisioterapeutas.

www.sbcj.org.br

Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, que ocorre
entre os dias 16 e 18 de novembro
em Goiânia (GO), terá o Dia da Especialidade Joelho com um intensa
programação científica e contará
com a presença do Dr. William Bugbee, dos EUA. Ele é cirurgião ortopédico e possui uma vasta experiência
no estudo da cartilagem na Ortopedia, tendo sido diretor do programa
de transplante de cartilagem na
Universidade da Califórnia, em San
Diego. Não deixem de participar do
maior evento da Ortopedia brasileira!
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bate-bola

Tema: Revisão da

cional do joelho. Os exames de imagem confirmam o diagnóstico e mostram
eventuais patologias associadas. Mas a avaliação funcional é o exame mais relevante neste momento, pois quantifica a instabilidade e mostra o estado da
musculatura de coxa. Com isso, podemos discutir com o paciente qual seria o
tratamento adequado. Ele pode optar em mudar de esporte e não operar se
não tiver instabilidade em atividades de vida diária. Se a decisão for a volta ao
esporte, vamos discutir as causas da falha da cirurgia, erros técnicos ou novo
trauma, e reabilitação. Um erro frequente é fazer a reabilitação incompleta, ou
seja, voltar ao esporte sem ter equilíbrio muscular ou treinamento proprioceptivo inadequado.

Reconstrução
do Ligamento
Cruzado Anterior

O

Bate-Bola desta edição aborda a Revisão da
Reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior.
Convidamos nossos colegas experts no assunto
para falar do tema: Dr. João Maurício Barretto (RJ), Dr.
Marco Antônio Percope (MG), Dr. Romeu Krause (PE)
e Dr. Wilson Mello (SP). Vejam como eles atuam nesta
situação:

Dr. André Kuhn

Como você avalia o paciente na relesão do LCA
ao indicar nova cirurgia de reconstrução?
Dr. João Maurício Barretto - Realizo
exame clínico no sentido de afastar instabilidades associadas e alterações do eixo
mecânico e utilizo radiografia simples para
avaliar posicionamento e alargamento dos
túneis prévios.
Dr. Marco Antonio Percope - Na avaliação do paciente com lesão do enxerto
após reconstrução do LCA, o principal ponto a pesquisar é: por que a cirurgia falhou?
Nesse sentido, deve-se observar o posicionamento dos túneis tibial e femoral, já que
essa é a principal causa de falha. Esse mau
posicionamento pode orientar se existe
Dr. João Maurício Barretto
possibilidade de confluência dos túneis na
confecção do novo túnel e se, nesse caso,
é necessária a enxertia óssea em um primeiro tempo, ou a manutenção do
material de fixação no primeiro túnel para se evitar o blow out. Deve-se ainda
observar se existe alargamento dos túneis tibial e/ou femoral que pode eventualmente fazer necessário o estadiamento do procedimento, com colocação
de enxerto ósseo nos túneis em um primeiro tempo. Em seguida, mas não
menos importante, vale a pena uma avaliação detalhada do eixo do membro
inferior e um exame rigoroso das estruturas posterolaterais, já que o duplo ou
triplo varo, que passa desapercebido, é uma outra causa frequente de falha
e que em sua vigência pode requerer a associação da osteotomia tibial de
valgização à reconstrução. E por último, mas não menos importante também,
é necessária a avaliação do perfil do paciente e se certificar de sua aderência
ao tratamento. Foi alguma atitude intempestiva que levou à relesão? Se positivo, torna-se necessária à orientação do paciente e um melhor entendimento
do mesmo, o que em raras vezes pode até contraindicar o procedimento de
revisão.
Dr. Romeu Krause - O paciente deve ser avaliado clinicamente em exame minucioso. Esta avaliação deve ser com o paciente em posição ortostática
para estudar o eixo anatômico dos MMII, avaliar a marcha, e exames especiais,
como por exemplo gaveta em rotação externa (GARE), Jerk teste, que vai nos
dar uma ideia qualitativa e quantitativa da instabilidade. Ainda estando o paciente sob efeito da anestesia na sala de cirurgia, fazemos uma nova avaliação
dos testes especiais que poderá alterar sua proposta de tratamento inicial.
Dr. Wilson Mello - O paciente com relesão do LCA segue um protocolo
similar ao paciente primário. A história do joelho após a reconstrução, tempo para ganhar o arco de movimento, quando percebeu a instabilidade e se
houve novo trauma. Se não houve novo trauma, devemos procurar as causas
da falha da cirurgia que em geral estão relacionadas com posicionamento dos
túneis ósseos, tipo de fixação do enxerto ou processo de reabilitação inadequado. O exame físico é rotineiro e confirma a instabilidade. Nosso protocolo
de avaliação inicial é com radiografia, ressonância magnética e avaliação fun-
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Quais aspectos radiológicos avalia serem importantes
no planejamento da cirurgia de revisão?
Dr. João Maurício Barretto - Avalio o
posicionamento de túneis, principalmente.
Alargamento dos mesmos também pode
se mostrar relevante e, eventualmente, definir se a revisão será em um ou dois tempos. Radiografia com carga também uso
com frequência para verificar alinhamento
dos membros inferiores assim como eventuais pinçamentos articulares.
Dr. Marco Antonio Percope - É importante a avaliação do eixo com filme longo
e com apoio monopodálico. O mau alinhamento é indicativo da osteotomia tibial.
Dr. Marco Antonio Percope
Além disso, nas radiografias deve-se avaliar
o posicionamento dos túneis e se existe
alargamento dos mesmos. Os túneis mal
posicionados são indicativos de má técnica e quanto mais mal posicionados,
mais facilitam a revisão. O alargamento dos túneis pode indicar a necessidade
de enxertia óssea em primeiro tempo.
Dr. Romeu Krause - Todos os estudos radiográficos devem ser realizados
com o paciente em posição ortostática. Em AP estudo do eixo mecânico filme
longo englobando o centro da cabeça do fêmur, centro do tornozelo e centro do joelho (eixo mecânico). Ainda em posição de Rosemberg, Perfil em 30
graus e ainda Merchant. Como complementação, utilizo uma RM para avaliar
as estruturas cartilaginosas, osso subcondral e meniscos.
Dr. Wilson Mello - Aspectos radiológicos: é fundamental fazer um diagnóstico completo de cada caso. Assim, radiografias com AP ortostático, perfil
e túnel para avaliar a posição dos túneis ósseos e tipo de implante utilizado na
cirurgia inicial. Se houver desvio de eixo na avaliação inicial, peço uma radiografia panorâmica de MMII. Se houver desvio de eixo mecânico significativo,
deve-se planejar a correção com osteotomia. Ressonância magnética, como
citado anteriormente, para ver enxerto, estado da cartilagem e meniscos. Se
for um caso de re-revisão ou se tiver dúvida quanto à posição dos túneis ósseos, uma tomografia computadorizada com reconstrução 3D é bastante útil
para o planejamento da cirurgia de revisão para podermos definir onde será
o novo túnel ou se o túnel original está em posição adequada e pode ser
reutilizado. Avalia também se há alargamento de túnel, que eventualmente
precisará de enxerto ósseo.

Você realiza algum procedimento extra-articular
na revisão do LCA? Qual?
Dr. João Maurício Barretto - Realizo, eventualmente, cirurgia de Lemaire
modificada.
Dr. Marco Antonio Percope - A indicação do procedimento extra-articular, no meu conceito, vai estar relacionada com a causa da revisão. Falhas
técnicas grosseiras, como o mau posicionamento dos túneis, podem ser corrigidas sem necessidade de procedimento extra-articular. No entanto, se não
se vê uma causa específica para a falha, aí sim acho justificado o reforço extraarticular. Nesses casos, minha indicação inicial é a cirurgia de Lemaire modi-
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bate-bola
ca. Quando se faz necessário, sempre faço
em um primeiro tempo e, se necessário,
em outro tempo faço a reconstrução ligamentar.
Dr. Wilson Mello - Osteotomia de tíbia:
os pacientes com genu varo assimétrico e
lesão de ligamento cruzado anterior devem ser tratados com a correção do eixo
mecânico. Cabe aqui uma ressalva: genu
varo leve e simétrico, eu considero normal
para aquele paciente e não corrijo. Varo
assimétrico necessita de correção, pois a
deformidade em varo coloca stress no enDr. Romeu Krause
xerto e leva à falha da reconstrução com
estiramento progressivo do enxerto. Faço
a osteotomia e a reconstrução no mesmo
tempo cirúrgico. Preparo meus túneis, preparo o enxerto e passo um fio nos
túneis para levar o enxerto para a posição correta. Faço a osteotomia de cunha
aberta medial e fixo com placa bloqueada. Depois de fixada a osteotomia,
passo o enxerto e faço sua fixação com o joelho em 10 graus de flexão. É
importante nestes casos não tensionar muito o enxerto para não aumentar a
pressão na cartilagem articular.

O que faz de diferente no seu protocolo de
reabilitação nos pacientes de revisão do LCA?

ficada, porém a reconstrução do ligamento anterolateral é outra boa opção.
Dr. Romeu Krause - De rotina, em todas as revisões, faço uso de reforço
extra-articular. Utilizo técnica idealizada pelo nosso grupo, redirecionamento
anatômico do 1/3 central do trato iliotibial, já apresentado em vários congressos, e em fase de publicação com os resultados dos últimos 5 anos.
Dr. Wilson Mello - Sim, eventualmente utilizo a reconstrução extra-articular. Eu venho da época da cirurgia extra-articular, antes da reconstrução
intra-articular. Nos casos primários, raramente indico o reforço extra-articular,
apenas nos casos de Pivot explosivo, que são mais raros. Nos casos de revisão,
com Pivot exuberante ou em pacientes de alta demanda física em esportes
de giro, tais como futebol, basquete, vôlei e handebol, faço uma reconstrução
extra-articular do tipo Lemaire modificado, inserindo uma fita do trato iliotibial
no fêmur, passando por baixo do ligamento colateral medial e fico muito satisfeito com o procedimento.

Em que momento realiza uma osteotomia
de correção do eixo na revisão do LCA?
Dr. João Maurício Barretto - Realizo osteotomia de correção do eixo em
toda ocasião em que o eixo mecânico se mostre assimétrico ao membro contralateral.
Dr. Marco Antonio Percope - Todas as vezes que observo desvio do eixo
do membro, assimétrico (duplo ou triplo varo), acredito existir indicação da
osteotomia tibial de valgização. Outra indicação clássica é na associação com
a instabilidade posterolateral. Quase sempre eu a faço simultaneamente à reconstrução. Porém, quando já existe artrose mais avançada, opto pela osteotomia em primeiro tempo e deixo a reconstrução para um segundo tempo,
se ela se fizer necessária.
Dr. Romeu Krause - Utilizo a osteotomia em caso de báscula dinâmi-

Dr. João Maurício Barretto - Se a revisão for isolada, mantenho protocolo
semelhante à cirurgia primária. Se houver procedimento extra-articular, imobilização com mobilização passiva intermitente durante 3 semanas. Se foi realizada osteotomia concomitante, carga parcial até a consolidação da mesma.
Dr. Marco Antonio Percope - Procuro seguir o mesmo protocolo da cirurgia primária. Apenas o retorno integral ao esporte é que faço de forma mais
retardada – opto por esperar por um ano, até que o enxerto esteja já maturado e a recuperação neuromuscular do indivíduo tenha sido atingida.
Dr. Romeu Krause - O protocolo de reabilitação do tratamento da insuficiência do LCA (não concordo com o nome reconstrução do LCA, que na
realidade não conseguimos fazer a reconstrução do LCA) com ou sem reforço
não modifica. O que nós utilizamos como mais um dado para liberar para
atividades esportivas plenas é associar a todos os critérios clássicos, força muscular, propriocepção etc, o estudo com RM para avaliar o nível de maturidade
do enxerto utilizado. Demonstrando integridade e sinal de baixa intensidade
que significa o amadurecimento do enxerto, liberamos o paciente para prática de esportes.
Dr. Wilson Mello - Na cirurgia primária, meu paciente inicia corrida com
4 meses e no sexto mês, se ele estiver bem e demonstrar na avaliação funcional que o joelho é estável e não há déficit muscular, ele está autorizado a
retomar o treinamento esportivo no seu esporte preferido e voltar gradualmente ao esporte. Neste período, mesmo o paciente primário, continua com
a reabilitação com ênfase em treinamento
proprioceptivo e agilidade. Na cirurgia de
revisão, o programa de reabilitação é mais
lento, iniciando corrida no sexto mês e a
avaliação funcional é repetida com 9 meses. Se o joelho for estável, com KT 1000 até
3 mm (normal) ou de 3 a 5 mm (quase normal) e não houver déficits musculares, ele
é autorizado a retornar ao treinamento do
esporte preferido. O paciente é orientado
que o processo de reabilitação na revisão
é mais longo e que o controle motor é fundamental para volta segura ao esporte. Os
resultados da cirurgia de revisão são bons,
mas inferiores aos resultados da cirurgia
Dr. Wilson Mello
primária.

www.sbcj.org.br
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Congresso Brasileiro terá
22 palestras internacionais

O

17o Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho, que acontecerá no período de 12 a 14 de abril de 2018 no Windsor Convention & Expo Center
Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, já está com a programação científica
definida e terá 22 palestras internacionais com a participação dos quatro palestrantes convidados, além de aulas, mesas redondas e discussões envolvendo os
palestrantes brasileiros.
Nesta edição da revista JOELHO trazemos mais detalhes sobre as inscrições,
hospedagem e programação científica, que também podem ser acessados
pelo site www.cbcj2008.com.br.

Dr. David Dejour

Dr. Robert F. LaPrade

Dr. Robert T. Trousdale

Dr. Volker Mousahl
Inscrições:
Categoria
Até 26/11/2017 Até 27/02/2018
Até 26/03/2018
Membro SBCJ Quite SBOT
R$ 1.000,00
R$ 1.100,00
R$ 1.350,00
Membro SBCJ Não Quite SBOT
R$ 1.100,00
R$ 1.250,00
R$ 1.450,00
Membro SBOT Quite
R$ 1.100,00
R$ 1. 250,00
R$ 1. 450,00
Não Membro
R$ 1.250,00
R$ 1.350,00
R$ 1.550,00
*Residentes / Graduandos
R$ 650,00
R$ 750,00
R$ 850,00
Candidato à prova SBCJ
R$ 1.800,00
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.

Tarifas Hotéis CBCJ 2018
HOTEL
Windsor Barra
Windsor Oceânico
Sheraton Barra
Novotel Barra
Windsor Marapendi

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
Fone (11)3879-8649
eventos@lunestour.com.br

6

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

Programação Científica Preliminar
12/04/18 (Quinta-Feira)
JOELHO NO ESPORTE I
08h às 14h45 - MÓDULO LCA
08h às 08h15 - Conferência Internacional:
High grade rotatory knee instability
Volker Musahl (ALE)
08h15 às 08h45 - Simpósio I: Atualização
em Lesões do LCA
08h15 - Reconstrução Anatômica do LCA Conceito e detalhes de técnica
08h21 - LCA e desvios de eixo - Importância
e tratamento
08h27 - Fise aberta e LCA lesado Quem e como tratar?
08h33 - LCA e LAL - Quando e como
reconstruir?
08h39 - Discussão com a plateia
08h45 às 09h - Conferência Internacional:
The anterolateral complex
Volker Musahl (ALE)
09h às 09h30 - Mesa Redonda Moderna:
LCA e associações
09h30 às 10h - Podium - Temas livres
selecionados (LCA)
6x4m e 6m comentário
10h às 10h30 - Intervalo
10h30 às 10h45 - Conferência Internacional:
Quadriceps tendon ACL reconstruction
Volker Musahl (ALE)
10h45 às 11h - Minha experiência no Joelho
sem Fronteiras
Apresentação única dos participantes Marco Demange
11h às 11h45 - Simpósio II: Revisão do LCA
11h - Conceito e causas de falhas de
reconstrução
11h06 - Critérios para indicação e
planejamento da revisão do LCA
11h12 - Princípios técnicos da revisão
do LCA
11h18 - Quando e como reconstruir o CPM
ou o LAL nas revisões do LCA
11h24 - Indicações e técnicas de osteotomia
nas revisões do LCA
11h30 - Discussão com a plateia
11h45 às 12h15 - Mesa Redonda Moderna:
Revisão do LCA – Casos que falharam
12h15 às 12h30 - Conferência Internacional:
Management of revision ACL
Volker Musahl (ALE)

David Dejour (FRA)
14h15 às 14h45 - Mini-Simpósio I Complicações do LCA
14h15 - Artrofibrose pós-reconstrução do
LCA - Como conduzir?
14h21 - Reconstrução do LCA infectada O que fazer?
14h27 - Perdi meu enxerto - O que fazer?
14h33 - Discussão com a plateia
14h45 às 15h - Conferência Internacional:
Extra-articular plasty in ACL
David Dejour (FRA)
JOELHO DEGENERATIVO I
15h às 17h30 - MÓDULO: TRATAMENTO
CONSERVADOR E ATJ PRIMÁRIA
15h às 15h30 - Mini-Simpósio: Tratamento
não artroplástico da OA do Joelho
15h - Exercícios físicos na OA do Joelho Como e quando prescrever?
15h06 - Tratamento medicamentoso O que indicar e quais funcionam?
15h12 - Osteotomias ao redor do joelho Quando e como?
15h18 - Discussão com a plateia
15h30 às 16h Pódium - Temas de OA
do Joelho
4x6 6m comentários
16h às 16h30 Intervalo
16h30 às 16h45 - Palestra Internacional:
Patello femoral arthroplasty how to be
successful?
David Dejour (FRA)
16h45 às 17h15 - Mesa Redonda Moderna:
Artrose unicompartimental
17h15 às 17h30 - Conferência Internacional:
Bilateral total knee replacement:
Is it safe and is there an optimal way
to perform them?
Robert T. Trousdale (EUA)

12h30 às 14h - Intervalo para Almoço /
Atividades Extras (com lunch box)

17h30 às 18h15 - MÓDULO: TRAUMAS
DE ALTA ENERGIA NO JOELHO
17h30 - Como conduzir uma luxação
de joelho na fase aguda
17h36 - Como tratar fraturas do terço
distal do fêmur
17h42 - Como tratar fraturas do terço
proximal da tíbia
17h48 - Conferência Internacional: Multiple
ligament injuries involving
the PCL - Workup and treatment
Robert F. LaPrade (EUA)
18h03 - Discussão com a plateia

14h às 14h15 - Conferência Internacional:
Osteotomy and ACL

13/04/18 (Sexta-feira)
JOELHO DEGENERATIVO II

www.sbcj.org.br
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total knee
Robert T. Trousdale (EUA)
17h45 - Discussão com a plateia
08h às 08h15 - Conferência Internacional:
Role of model block tibial
components in TKA
Robert T. Trousdale (EUA)
08h15 às 09h - Simpósio: Prevenindo
complicações em ATJ
08h15 - O que devo saber clinicamente
antes de indicar uma ATJ ao meu paciente?
08h21 - Meu paciente hemofílico ou
aidético precisa de uma ATJ - Posso fazer?
Que cuidados devo tomar?
08h27 - Meu paciente de ATJ precisa boa
analgesia pré-operatória Como conseguir isso?
08h33 - Como posso diminuir a perda
sanguínea de meu paciente de ATJ?
08h39 - O que fazer para prevenir a temida
infecção na ATJ?
08h45 - Discussão com a plateia
09h às 09h15 - Conferência Internacional:
Mid flexion balancing in TKA
David Dejour (FRA)
09h15 às 09h45 - Mesa Redonda Moderna:
Artroplastia Total Primária do Joelho
09h45 às 10h - Conferência Internacional:
How to preserve the joint line in TKA
David Dejour (FRA)
10h às 10h30 - Intervalo
10h30 às 11h - Mini-Simpósio: Situações
difíceis nas ATJ
10h30 - ATJ e varo com falha óssea
10h36 - ATJ e valgo irredutível
10h42 - ATJ e joelho flexo intenso
10h48 - ATJ e joelho rígido em extensão
10h54 - Discussão com a plateia
11h às 11h30 - Mesa Redonda
Convencional: Situações pouco comuns
nas ATJ primárias
11h - Rigidez pós ATJ - Como conduzir
11h06 - Instabilidades pós ATJ Tipos e soluções
11h12 - Prótese unicompartimental Quem e como
11h18 - Prótese não cimentada Já é uma realidade?
11h24 - Discussão com a plateia
11h30 às 11h45 - Conferência Internacional:
Periprosthetic fracture during primary TKA
Robert T. Trousdale (EUA)
11h45 às 12h15 - Assembleia da SBCJ
12h30 às 14h - Intervalo para Almoço/
Atividades Extras (com lunch box)

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 15h - Simpósio Magno I:
Artroplastia do Joelho - O passo a passo
da Revisão
14h15 - Como planejar sua Revisão de ATJ
14h21 - As diferentes vias de acesso nas
revisões e suas indicações
14h27 - Retirada dos componentes
primários - Truques e cuidados
14h33 - Falhas ósseas na revisão - Como
solucionar?
14h39 - Equilíbrio ligamentar na revisão A chave do sucesso
14h45 - Discussão com a plateia
15h às 15h30 - Mesa Redonda Moderna:
Casos de Revisão de ATJ
15h30 às 16h Intervalo
16h às 16h15 - Conferência Internacional:
Extensor mechanism reconstruction in the
TKA revision
Robert T. Trousdale (EUA)
16h15 às 16h45 - Mesa Redonda
Convencional: Situações pouco comuns
em revisões
16h15 - Fratura de patela pós ATJ Como resolver?
16h21 - Instabilidade multidirecional O que fazer
16h27 - Perda extensa de cobertura da
prótese - Como resolver?
16h33 - Discussão com a plateia
16h45 às 17h30 - Simpósio Magno II:
Revisão de ATJ: O desafio da Infecção
nas ATJ
16h45 - Diagnóstico da ATJ infectada Como fazer?
16h51 - Infecção aguda em ATJ O que é e como tratar?
16h57 - Infecção crônica da ATJ Quando e como trocar em 1 tempo?
17h03 - Infecção crônica da ATJ Quando e como trocar em 2 tempos?
17h09 - Infecção crônica da ATJ: O triste
final - Artrodese ou amputação
17h15 - Discussão com a plateia
17h30 às 17h45 - Conferência Internacional:
How to make an antibiotic spacer
doing two-stage treatment of infected

14/04/18 (Sábado)
JOELHO DO ATLETA II
08h às 08h45 - Simpósio: Atualização em
lesões do LCP combinadas
08h - Conferência Internacional: Treatment
of combined PCL and MCL injuries A case-based presentation
Robert F. LaPrade (EUA)
08h15 - Conferência Internacional:
Treatment of combined PCL and
posterolateral knee injuries A case-based
Robert F. LaPrade (EUA)
08h30 - Discussão com a plateia
08h45 às 09h15 - Mesa Redonda Moderna:
LCP (1 caso de LCP e varo 1 caso de LCP
dupla banda)
09h15 às 10h30 - MÓDULO: MENISCO E
LESÃO CONDRAL EM ATLETAS
09h15 às 09h30 - Conferência Internacional:
Mensical Root Tears-The Missed Epidemic
Robert F. LaPrade (EUA)
09h30 às 10h - Mesa Redonda
Convencional
09h30 - Sutura de menisco Quem, quando e como?
09h36 - Microfraturas ou mosaicoplastia O que é melhor para meu atleta?

09h42 - TAC e MIC - Do que dispomos hoje?
Funciona no atleta?
09h48 - Discussão com a plateia
10h às 10h15 - Conferência Internacional:
Repair of Radial Meniscal Tears-The new
two-tunnel
Robert F. LaPrade (EUA)
10h15 às 10h45 - Intervalo
10h45 às 11h15 - Pódium - Temas livres
selecionados
6x4 6m comentários
11h15 às 12h15 - MÓDULO
FEMOROPATELAR
11h15 às 11h30 - Conferência Internacional:
Patellofemoral pain how to deal with?
David Dejour (FRA)
11h30 às 12h - Mini-Simpósio II: AFP
11h30 - Conceito e causas das
instabilidades femoropatelares
11h36 - Reconstrução do LFPM isolada e/ou
associada ao realinhamento distal Como e quando?
11h42 - MPFL failures!
David Dejour (FRA)
11h54 - Discussão com a plateia
12h às 12h15 - Conferência Internacional:
Trochleoplasty and trochlear dysplasia?
David Dejour (FRA)
12h15 às 12h30 - Palavras do Mestre: Meu
legado na cirurgia do joelho
12h30 às 13h - Mesa Redonda
dos Ex-Presidentes

Prova de admissão para entrada na SBCJ

A

Comissão de Ensino e Treinamento (CET) da SBCJ está organizando
a prova para ingresso na Sociedade
durante o Congresso Brasileiro que
será realizado entre 12 e 14 de abril de
2018. A prova será realizada a partir das
8 horas da manhã do dia 11 de abril no
Hotel Windsor Barra com a primeira
fase de 100 questões escritas. A partir
das 13 horas, iniciará a prova oral com
10 questões que serão arguidas por
uma banca de dois examinadores,
sendo que ocorrerá troca de banca a
partir da sexta questão.
A bibliografia da prova será o livro
da 5a Edição do Insal. Os conceitos
mínimos estabelecidos aprovados em
Assembleia da SBCJ para ingresso na
Sociedade são nota 6 na prova escrita e nota 6 na prova oral. Os critérios

www.sbcj.org.br

obrigatórios para inscrição na prova
são estágio em Cirurgia do Joelho
por um período mínimo de 12 meses
em serviço credenciado pela SBCJ ou
estágio de 1 ano no exterior, com a
aprovação do estágio pela Diretoria
da SBCJ, e a realização de Trabalho
Científico nos moldes da RBO-SBOT.
O candidato deverá realizar sua
inscrição e enviar o material todo para
a Secretária da SBCJ até o dia 31 de
janeiro de 2018. Deverá pagar a taxa
de realização da prova e anexar seu
comprovante ao material a ser enviado à SBCJ.
CET - SBCJ Presidente: Dr. André Kuhn
e membros Dra. Camila Cohen Kaleka,
Dr. Fabiano Kupczik, Dr. Vinícius Basanez
Aleluia Costa e Dr. Rodrigo Sattamini Pires e Albuquerque.
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joelho sem fronteiras

A experiência e a gratidão dos novos participantes

O

Programa Joelho sem Fronteiras
está transformando a forma de
pensar e de atuar dos ortopedistas brasileiros que têm tido essa oportunidade de estagiar em dois dos mais
importantes centros da cirurgia do joelho do mundo: Lyon e Boston. Essa é

“

Dr. Marcus Vinicius Danieli - Boston

Acompanhei consultório e cirurgias dos médicos Dr. Thomas
Thornhill, Dr. Andreas Gomoll,
Dr. Gregory Brick, Dr. John Ready,
Dr. Wolfgang Fitz e Dr. Tom Minas. Foram
12 dias de consultório, com aproximadamente 480 pacientes, e 16 dias cirúrgicos,
com destaque para 32 PTJs. Percebi que
lá existe uma maior indicação de cirurgias. Por ser um centro de tratamento
de lesões condrais, também há uma tendência maior à indicação de tratamentos
cirúrgicos para este tipo de lesão, como
transplante de condrócitos, enxerto osteocondral a fresco e osteotomias.
Outro procedimento muito utilizado
é a infiltração de corticoide no joelho. Em
Marcus Vinicius Danieli:
pacientes com artrose de qualquer grau,
o esquema de cirurgia segura
com dor de qualquer grau, com dificulme chamou muito a atenção,
dade para tratamento, faz-se infiltração
pois faz-se o Time out 3 vezes
(triancinolona 40mg). O esquema de
cirurgia segura também me chamou a atenção. Faz-se o Time out 3 vezes antes de
começar a cirurgia, uma com o paciente ainda acordado e orientado, uma antes da
anestesia e uma antes da incisão. Todos param, confirmam a cirurgia, o lado, o nome do
paciente e data de nascimento, se todos materiais estão na sala, se há alguma preocupação e se o paciente assinou o termo de consentimento para o tratamento proposto.
Foi um estagio engrandecedor. Todos os médicos dividiram muito bem sua experiência, foram atenciosos e didáticos. Desta forma só tenho a agradecer a SBCJ por ter
me selecionado para participar deste programa, que serve de experiência para o resto
da minha vida.”

“
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Dr.Volnei Corrêa da Silva - Lyon

Fui muito bem recebido em
todos os serviços e penso ter
deixado uma boa impressão
da Sociedade lá em Lyon. Afinal, estava lá, de certa forma, representando a SBCJ. Este período serviu para
consolidar conceitos; aprimorar técnica cirúrgica; ver novos procedimentos
e gestos; perceber tendências; avaliar
condutas; estimular reflexões em relação à cirurgia do joelho, medicina
do esporte e reabilitação; fazer novos
amigos. Foi um período que me fez
avaliar meu dia a dia como cirurgião do
joelho. Quais os mecanismos a serem
Volnei Corrêa da Silva: Foi um
melhorados tanto em relação aos paperíodo que me fez avaliar meu
cientes quanto na condução do servidia a dia e ver quais os mecanismos
a serem melhorados
ço de cirurgia do joelho junto aos residentes de Ortopedia e Traumatologia.
Este projeto contribui para melhorar o cirurgião do joelho participante com influência
direta em todos os que estão ao seu entorno. Obrigado, SBCJ, pela oportunidade.”

a impressão que todos têm passado ao retornar dessa
experiência, como é o caso dos quatro últimos participantes: Dr. Marcus Vinicius Danieli e Dr. Fabricio Bolpato,
que foram para Boston, e do Dr. Volnei Corrêa da Silva e
Dr. Rodrigo Nunes, que estagiaram em Lyon. Confiram
os depoimentos:

“

Dr. Fabricio Bolpato - Boston

O estágio proporcionado pela SBCJ na Harvard Medical School foi ímpar. O hospital
vinculado à universidade, Brigham and
Women’s Hospital, possui 750 leitos e equipe de 1.200 médicos, apresentando uma eficiência
impressionante. Foi muito proveitoso conhecer e ouvir as experiências de profissionais como Dr. Thomas
Tornhill, que ao longo de sua trajetória participou
ativamente da evolução da Artroplastia Total do Joelho, tendo grande contribuição para os princípios da
artroplastia moderna; assistir Dr. Wolfgang Fitz, que
tem desenvolvido novos conceitos para ATJ, como
a customização, visando aprimorar os resultados já
conseguidos; e Dr. Andreas Gomoll, que se dedica
intensamente ao aprimoramento de técnicas que
possam agregar resultados positivos no tratamento
de lesões condrais e medicina esportiva.
Fabricio Bolpato: o convívio
Esse convívio aumentou minha atenção para
com profissionais tão
novas tecnologias. Participar do programa Joelho
experientes aumentou
sem Fronteiras acrescentou muito à minha formaminha atenção para as novas
ção médica e foi uma grande experiência de vida. tecnologias. Espero dividir isso
com meus residentes
Espero agora poder dividir o conhecimento adquirido nos serviços onde atuo como cirurgião e instrutor. Obrigado a todos que contribuíram para a realização desse projeto.”

“

Dr. Rodrigo Nunes - Lyon

O estágio de 45 dias em Lyon foi dividido
em três etapas: duas semanas no serviço
da Profª. Elvire Servien no Hospital de Croix
Rousse, onde pude acompanhar reuniões
clínicas semanais e casos cirúrgicos diariamente, dez
em média, desde as mais simples como artroscopias
de joelho até cirurgias mais complexas como artroplastias de joelho e quadril, revisões e até mesmo uso
de banco de tecidos para reconstruções completas
do aparelho extensor do joelho.
Durante duas semanas acompanhei o Dr. Bertrand Sonnery Cottet, tendo contato com casos de
medicina esportiva, tratamento de atletas de alto rendimento e profissionais. O serviço é dividido em dois
dias de consultório na Clínica Santy e dois dias de centro cirúrgico no Hospital privado Jean Mermoz, onde
Rodrigo Nunes: foi muito
realizamos em duas semanas um total de 43 cirurgias,
interessante ver o conceito
sendo a grande maioria para o tratamento de lesões
do tratamento das lesões tipo
do LCA e de menisco. Foi muito interessante ver o
‘ramp lesion’ e associação do ALL
conceito do tratamento das lesões tipo ‘ramp lesion’
com a reconstrução do LCA
e associação do ALL em conjunto com a reconstrução
do LCA. As últimas duas semanas foram acompanhando o Dr. David Dejour, sendo dois dias
na Lyon Ortho-Clinic e dois dias de centro cirúrgico no Hospital de Sauvegarde. Realizamos
mais de 25 cirurgias nesse período entre artroplastias, reconstruções do LCA e trocleoplastias.
Acredito que projetos como o Joelho Sem Fronteiras, que demonstram a força e a preocupação da nossa sociedade com a educação continuada, devem ter continuidade. Agradeço a
toda a diretoria da SBCJ pela oportunidade!”

www.sbcj.org.br

DATAS
Educação
Continuada
Cursos
de

Cirurgia de
Joelho

2017

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 o calendário dos
Cursos de Cirurgia do Joelho 2017:
06 de outubro ARTROPLASTIA
Público-Alvo Especialistas
01 de dezembro ARTROSCOPIA e ARTROPLASTIA
Público-Alvo Residentes
Confira a programação dos cursos da especialidade
do joelho em: www.siedi.com.br

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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artigos científicos
Nesta edição da Revista JOELHO, nosso diretor científico Alan Mozella
selecionou e resumiu dois importantes artigos para nossos leitores.

Dr. Alan Mozella

Risk-Benefit on Quality of Life Total Knee Arthroplasty in Octogenarians

I

ntrodução: Embora os benefícios clínicos da Artroplastia Total
de Joelho (ATJ) em pacientes com idade superior a 80 anos
sejam questionados em alguns estudos em virtude da maior
morbidade e mortalidade quando comparados aos pacientes de
menor faixa etária, muitos pacientes octogenários desejam ser
submetidos à cirurgia para melhoria da qualidade de vida. Deste
modo, este estudo objetivou avaliar o impacto da ATJ na qualidade de vida dos pacientes octogenários comparados aos benefícios
em pacientes com idade superior a 70 anos, assim como verificar
se a relação risco/benefício justifica a cirurgia.
Pacientes e Métodos: Estudo prospectivo comparando 143
pacientes octogenários (média: 83,1 anos) com 149 pacientes
septuagenários (média: 76,8 anos). Todos os participantes foram
submetidos à ATJ primária cimentada com substituição patelar
devido à osteoartrite idiopática grau IV. Foram excluídos pacientes portadores de artropatia inflamatória ou aqueles submetidos à
cirurgia prévia no membro. A qualidade de vida foi avaliada por meio dos escores SF12 e WOMAC; o resultado funcional avaliado por meio do KSS. Tempo de internação,
comorbidades, complicações, dor e satisfação também foram analisados com seguimento mínimo de 2 anos.
Resultados: O tempo de internação hospitalar foi de 8,3 dias no grupo de octogenários e de 6,8 dias nos pacientes com idade superior a 70 anos (p = 0.694). Não houve
diferença quanto ao índice de transfusão sanguínea (12% versus 9%), contudo o volume médio transfundido foi superior nos pacientes acima de 80 anos (721ml versus
563ml). A incidência de complicações clínicas foi superior no grupo octogenário (9,8%
versus 2,7%), mas sem diferenças quanto à ocorrência de complicações relevantes
como infarto agudo do miocárdio ou pneumonia. A frequência de complicações cirúr-

I

Outcomes After 1-Stage Versus 2-Stage Revision
Anterior Cruciate Ligament Reconstruction

ntrodução: Em concomitância ao elevado número de cirurgias de Reconstrução do
Ligamento Cruzado Anterior (RLCA) realizadas anualmente, observa-se aumento do
quantitativo de cirurgias de revisão por falhas do enxerto. Existem na literatura diversos
trabalhos comparando os resultados da cirurgia de revisão da reconstrução com a cirurgia
primária, contudo nota-se escassez nos dados comparativos de cirurgia de revisão de LCA
em tempo único com revisões realizadas em dois tempos. A proposta deste estudo foi
comparar os resultados clínicos, a satisfação dos pacientes e o índice de falha entre as
cirurgias de revisão de LCA realizadas em tempo único e em dois tempos.
Pacientes e Métodos: Todos os pacientes esqueleticamente maturos submetidos à
revisão da RLCA entre 2010 e 2014, por um único cirurgião, foram incluídos no estudo
(Estudo Coorte, nível de evidência 3). O enxerto osso-tendão patelar-osso (OTO) ipsilateral
ou contra-lateral foi considerado o de escolha. Nos casos de pacientes com idade superior a 50 anos, foi considerada a possibilidade de utilização de enxerto OTO de Banco de
Tecidos. A revisão em tempo único foi realizada em pacientes que apresentavam falha
do enxerto, mas túneis femoral e tibial em posição anatômica, bom estoque ósseo com
túneis contidos e diâmetro menor que 14 mm ou aqueles com túneis mal posicionados
que não comprometeriam o posicionamento adequado do túnel de revisão. A cirurgia
em dois tempos foi realizada em pacientes com túneis mal posicionados, mas que comprometeriam o posicionamento adequado do novo túnel ou a fixação do enxerto; assim
como quando perda do estoque ósseo com túneis maiores que 14 mm. Nestes casos,
durante o primeiro tempo cirúrgico, foi realizada enxertia óssea e, no segundo tempo, realizada após 4 meses. Os pacientes foram analisados conforme os escores: SF-12, WOMAC,
Lysholm, Tegner e, também, quanto a satisfação e índice de falha. O seguimento mínimo
foi de 2 anos.
Resultados: Total de 88 pacientes foram incluídos no estudo. 39 pacientes foram sub-
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gicas não foi distinta entre os grupos. Na avaliação pré-operatória não foram identificadas diferenças entre os grupos quanto KSS (knee), WOMAC e SF-12 mental, entretanto
pacientes octogenários apresentaram menores KSS funcional e SF-12 físico. Durante a
última avaliação não foram observadas diferenças quanto ao KSS, WOMAC e SF-12 físico, mas os pacientes mais idosos apresentaram maior SF-12 mental e maior satisfação.
Não foi observada diferença entre os grupos quanto à escala analógica visual de dor.
Conclusões: Os autores concluem que a melhora na qualidade de vida e satisfação do
paciente, assim como alívio da dor e melhora funcional justificam a realização de Artroplastia Total de Joelho em pacientes octogenários. Destacam, entretanto, a necessidade de apropriada indicação e manejo do risco com ênfase em criterioso cuidado
clínico pré-operatório devido à maior probabilidade de complicações clínicas.

metidos à revisão em tempo único (19 homens e 20 mulheres) e comparados com 49
pacientes submetidos à cirurgia em dois estágios (27 homens, 22 mulheres). A proporção
de utilização de enxerto de Banco de Tecido não foi distinta entre os grupos. Em ambos
os grupos foi observada significativa melhora dos escores SF-12, WOMAC, Lysholm e Tegner de pós-operatório quando comparada aos parâmetros de pré-operatórios. Não foram
identificadas significativas diferenças dos resultados objetivos ou subjetivos, assim como a
satisfação entre os pacientes submetidos à revisão em tempo único ou em dois estágios.
Do mesmo modo, não foram verificadas diferenças quanto à incidência de falha do enxerto entre os dois grupos.
Conclusões: Os autores concluíram que os parâmetros objetivos e subjetivos avaliados e
a satisfação não foram distintos entre os pacientes submetidos à revisão em um ou dois
tempos cirúrgicos. Ambos os grupos apresentaram significativo benefício com o procedimento sem diferenças marcantes quanto à incidência de nova falha do enxerto. Reforçam,
contudo, a necessidade de estudos longitudinais de maior seguimento para corroborar
os dados.

www.sbcj.org.br

Jornadas regionais 2017

N

Jornada Regional São Paulo espera você!

os dias 20 e 21 de outubro, a
SBCJ realiza a Jornada Regional/SP de Cirurgia do Joelho,
que é aberta a ortopedistas sócios
e não sócios da Sociedade e residentes. O evento ocorre no Centro
de Convenções dos Hotéis Pullman
e Caesar Business em São Paulo e a
expectativa do diretor da Regional,
Dr. Geraldo Sérgio de Mello Granata
Júnior, é de receber um grande público para aproveitar todo o conteú-

do científico e as atrações culturais e
gastronômicas da capital.
Com o tema Joelho Degenerativo, Esportivo e Patelo Femoral, a Jornada SP contou com a contribuição
de muitos dos chefes dos serviços
paulistas para a montagem da programação científica, que publicamos
nesta edição. É uma oportunidade
de atualização importante para todos que fazem parte da Regional.
Não deixem de participar!

Programação Científica Preliminar
20/10/17 (Sexta-feira)
07h30 - Entrega do Material
07h50 - Abertura
PATELOFEMORAL
08h - Tratamento da primo luxação
da patela
08h10 - LPFM - Como e quando fazer
08h20 - Revisão de Reconstrução do
LPFM - Só realinhamento proximal
é suficiente?
08h30 - Mesa Redonda Moderna:
Femoropatelar
08h45 - Discussão
LESÃO CONDRAL / OSTEOCONDRAL
09h - Microfraturas
09h10 - Mosaicoplastia
09h20 - MACI
09h30 - Subcondroplastia
09h40 - Transplante de cartilagem
09h50 - Perspectivas futuras para Lesão
Condral - Célula mesenquimal
10h - Mesa Redonda Moderna:
Lesão Condral / Osteocondral
10h15 - Discussão
10h30 Coffee Break
LCA
10h50 - Lesão do LCA - Papel do slope
e do intercôndilo
11h - Reconstrução seletiva e
preservação do remanescente do LCA
11h10 - Novas técnicas - Internal brace
no reparo do LCA
11h25 - Mesa Redonda Moderna:
LCA critérios intraoperatórios na
Reconstrução Anatômica
11h40 - Causas de falha da
Reconstrução do LCA
11h50 - Revisão do LCA Como abordar
12h - Revisão do LCA em criança Causas e abordagem
12h10 - Mesa Redonda Moderna:
Revisão LCA
12h25 - Discussão
12h40 - Intervalo para Almoço |
Workshops

LAL
14h15 - Anatomia e biomecânica
do LAL
14h25 - Quando e como realizar a
Reconstrução do LAL - Técnica Bertrand
14h35 - Quando e como realizar a
Reconstrução do LAL - Técnica Neyret
14h45 - Discussão
LCP E PERIFÉRICOS
15h - Cuidados iniciais na luxação
do joelho
15h10 - Indicações de tratamento
da lesão LCP
15h20 - Lesão do LCP - 1 banda
ou 2 bandas?
15h30 - Reconstrução canto
póstero-lateral
15h45 - Reconstrução póstero-medial indicações e técnicas
15h55 - Mesa Redonda Moderna:
LCP e periféricos
16h10 - Discussão
16h25 - Coffee Break
LESÕES MENISCAIS
16h40 - Meniscectomia parcial
16h50 - Indicações e técnicas da
sutura meniscal
17h - Lesões cápsulo-meniscais (RAMP)
e lesão de raiz de menisco
17h10 - Mesa Redonda Moderna:
Lesões meniscais
17h25 - Discussão
17h40 - Enceramento do Dia
21/10/17 (Sábado)
OSTEOARTROSE /ATJ
08h30 - Dor crônica em joelho
08h40 - Osteotomia - indicações,
técnicas e resultados
08h50 - Utilização do ácido
tranexâmico - Via e Dose
09h - 20 Anos realizando PUC
09h15 - Prótese patelofemoral Evolução e revisão
09h25 - Planejando a ATJ
09h35 - ATJ bilateral - Quando fazer?
09h45 - PTJ no valgo
09h55 - ATJ no joelho rígido
10h05 - “Fast Track” Reabilitação

precoce na Artroplastia
Total do Joelho
10h15 - Mesa Redonda Moderna:
Artroplastia Total do Joelho
10h30 - Discussão
10h45 - Mesa Redonda Moderna:
Artroplastia Total do Joelho em
paciente menor 50 anos
11h - Discussão
11h15 - Coffee Break

11h40 - Manejo da instabilidade
pós ATJ
11h50 - Manejo das falhas ósseas
na revisão ATJ
12h - ATJ infectada - Classificação
e critérios diagnósticos
12h10 - ATJ infectada - 1 ou 2 tempos?
12h20 - Mesa Redonda Moderna:
Revisão de ATJ
12h35 - Discussão

REVISÃO ATJ

12h50 - Encerramento da Jornada

Inscrição:
Valor		
Até 09/10/17	No local
Sócios da SBCJ /SBOT		
R$ 350,00
R$ 400,00
Não Sócios		
R$ 500,00
R$ 550,00
Residentes*		
R$ 250,00
R$ 300,00
As inscrições poderão ser feitas via Internet até o dia 09/10/17. O pagamento deverá
ser efetuado através de boleto bancário.

Hospedagem:
Pullman São Paulo Vila Olímpia
Período
Acomodação	Diária
Pacote
20 a 21/10/17 Superior – cama queen R$ 407,00 + 5% - indiv. Café da manhã
20 a 21/10/17 Superior – cama queen R$ 474,00 + 5% - duplo Café da manhã
Caesar Business Vila Olímpia
Período
Acomodação	Diária
Pacote
20 a 21/10/17 Superior – cama queen R$ 286,00 + 5% - indiv. Café da manhã
20 a 21/10/17 Superior – cama queen R$ 344,00 + 5% - duplo Café da manhã
Tarifa flexível, podendo ser cancelada até 48 antes do check-in sem ônus (exceto
quando pagamento em cartão de crédito, onde haverá cobrança de R$ 50,00 de
taxa administrativa). Sujeito a alterações e disponibilidade.
Local do Evento:
Hotéis Pullman São Paulo Vila Olímpia e Caesar Business Faria Lima
Rua das Olimpíadas 205 – Vila Olímpia – São Paulo - SP
Secretaria Executiva: R&V Eventos | (11) 3283-3326/eventos@rveventos.net

Agência de Viagens Oficial: Lunes Tour | (11) 3879-8649/eventos@lunestour.com.br

www.sbcj.org.br
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Coluna Além do Joelho
Entrevista - Dr. Moises Cohen

“Cantar me ajudou a pagar a faculdade de Medicina”

A

Dr. Moises Cohen foi
presidente da ISAKOS
entre 2011 e 2013

infância feliz nas ruas do Cambuci e da Mooca, em
São Paulo, o trabalho como office boy dos 12 anos
aos 18 anos, o irmão com problema de saúde que
o levou a estudar Medicina, a vida acadêmica na Escola
Paulista de Medicina, a presidência da ISAKOS. Dr. Moises
Cohen tem uma bonita história de vida e profissional e,
nesta edição da Revista JOELHO, conta um pouco disso
tudo para nós. Confiram:

Quando criança,
estudante da Escola
Israelita do Cambuci

Por que a escolha da Medicina?
Dr. Moises Cohen - Embora não tivesse nenhum
médico na família, desde a infância minha decisão estava tomada. Tive um irmão portador de uma doença
chamada simioto, também conhecida como doença do
macaco, que levava a desnutrição e outras comorbidades,
sem muitas chances de bom prognóstico. Por conta disso
eu, como primogênito de cinco irmãos homens, desde
os 8 anos de idade acompanhava minha mãe em longas
e demoradas filas nos ambulatórios do então INPS e
no Hospital Heliópolis, no Ipiranga. Sem perceber, isso
foi mexendo comigo, pois eu via que meu irmão não
melhorava, o que para mim servia como desafio para
ser médico e tentar ajudá-lo em sua moléstia. Infelizmente, quando estava no final do primeiro ano da
faculdade, meu irmão faleceu aos 14 anos de idade.
O que o levou a optar pela ortopedia?
Sempre gostei muito de esportes e assim encontrei na Ortopedia a área que mais se aproximava à pratica esportiva. Fiz estágio em Obstetrícia e UTI, mas no
quinto ano decidi definitivamente pela Ortopedia.
Como começou na cirurgia do joelho?
Meu grande sonho era fazer residência de Ortopedia
no Pavilhão Fernandinho, na Santa Casa de São Paulo.
Nesse período estava iniciando no Brasil a técnica de artroscopia do joelho, o que me motivou a fazer o R4 em
joelho e fazer um fellowship no Massachussets General
Hospital para treinar com o Dr. Dinesh Patel e na Hughston
Clinic com o Dr. James Andrews. Os tempos eram difíceis.
Fui só, com a quantia de U$ 3.500 para 6 meses, deixando em São Paulo minha esposa e duas filhas, uma de 3
meses e outra de 1 ano e meio. Eu comia diariamente no
hospital e aos finais de semana o banquete era no KFC ou
no McDonalds.
Quando entrou para a SBCJ? Como vê sua evolução?
Entrei no ano da fundação da Sociedade, ainda como
R4. Nesse período de 35 anos, a SBCJ cresceu tanto em
número de membros como em qualidade científica e
representatividade, tornando-se uma das sociedades
mais fortes da entidade-mãe, a SBOT. No período inicial,
recebemos grandes ícones da cirurgia do joelho mundial,
fortalecendo cada vez mais os pilares da Sociedade. Tenho
muito orgulho de ter sido presidente da SBCJ.
Conte sobre sua atuação acadêmica na Unifesp.
A SBCJ teve participação fundamental na decisão de
minha vida acadêmica e profissional. Em 1985, fui convidado como palestrante, pelos professores Dr. Marco
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convidado a participar do Board e passar por diversos comitês, culminando com a presidência entre 2011 e 2013.
Na ISAKOS, fiz grandes amigos de todo o mundo e sem
dúvida é algo muito gratificante que vou levar para toda
a vida.

As filhas Carina e Camila na formatura de Medicina

Amattuzzi e Dr. Gilberto Camanho, para o Primeiro Curso
de Artroscopia do Joelho da SBCJ, em Campinas, cujo
aceite do convite provocou meu afastamento do serviço
da Santa Casa. Após duas semanas, recebi um convite do
Prof. Dr. José Laredo Filho para criar o serviço de Artroscopia na Escola Paulista de Medicina, onde tive a oportunidade de me desenvolver academicamente, tendo atuado
como preceptor, chefe de grupo, criador do Centro de
Traumatologia do Esporte em 1997 e realizado mestrado, doutorado, livre-docência, até que em 2012 prestei
concurso e recebi o título de professor titular. Criei a disciplina e a residência em Medicina do Esporte e chefiei o
Departamento de Ortopedia de 2011 até 2016. Criamos
e coordenamos o Centro de Excelência da FIFA, de cuja
instituição faço parte de um conselho de 11 médicos de
todo o mundo. Orientei e continuo orientando alunos de
mestrado, doutorado e pós-doutorado. Consegui vários
projetos Fapesp e sou um dos três pesquisadores ortopedistas do CNPQ em todo o país.
Como foi sua trajetória na ISAKOS até
chegar à presidência?
Participei da ISAKOS desde a fundação e procurei
sempre divulgar a sociedade em nosso meio. Aos poucos
fui me relacionando com colegas de todas as partes do
mundo e recebi o convite para participar do Membership
Committee. Conseguimos passar de 400 membros para
aproximadamente 3.000 muito rapidamente, pelo que fui
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Como é trabalhar ao lado de duas filhas
também ortopedistas?
É um sonho que nunca sequer sonhei. Entregar o diploma concomitantemente para a Camila e a Carina na
formatura da Santa Casa é uma imagem que não esquecerei jamais. Nunca interferi nas decisões de minhas filhas.
No entanto, ambas fizeram Medicina, Ortopedia e hoje
estão terminando seus doutorados. Tenho um enorme
prazer de poder trabalhar com elas no consultório. Ambas
fazem questão de ter autonomia em suas vidas profissionais, o que muito me orgulha.
O senhor tem algum hobby, algo diferente
que gosta de fazer?
Gosto muito de jogar um futebolzinho com os amigos e de cantar. Embora não leia as notas musicais, dirigi
o coral da faculdade por 5 anos e cantei em coral de casamentos e em festas religiosas na sinagoga, atividade que
me ajudou a pagar a faculdade.

“

No período inicial
da SBCJ, recebemos
grandes ícones da
cirurgia do joelho mundial,
fortalecendo cada vez mais os
pilares da Sociedade.

”

