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Ações implementadas visam
maior integração entre os sócios

E

stamos chegando ao final do primeiro
semestre de nossa gestão e aproveitamos esse momento para falar um pouco
de como foram esses meses. Começamos a
implementar algumas ações que visam maior
integração da sociedade e que contribuam
com a melhoria da educação continuada e
do ensino e treinamento aos sócios da SBCJ
e estamos contentes com o retorno de cada
uma delas.
A reestruturação completa do nosso portal; o relançamento do jornal; os eventos regionais, que estão sendo muito bem recebidos e com grande participação; as discussões
sobre o CBCJ 2012, que já definimos data,
local, um logo muito sugestivo e alguns convidados que serão confirmados em breve, são
alguns exemplos dessas ações. Ou seja, tem
sido um trabalho amplo, que nos exige grande dedicação, mas que é recompensado pelo
reconhecimento e carinho de toda a comunidade do joelho.
Gostaria de destacar o novo portal da SBCJ,
que é a nossa principal vitrine. Não que seja
apenas para mostrar o que fazemos e o que
somos, mas uma vitrine dinâmica, interativa,
que surge para ser uma verdadeira comunidade virtual do joelho. Nesse novo formato, nosso site ficou mais fácil de navegar, mais rápido

e com inúmeras possibilidades de interação. É
possível enviar casos, discutir exames, consultar dados, conversar por chat, por microfone e
em breve até fazer videoconferência ponto a
ponto. Convido os colegas para acessar e ver
como está interessante e com uma navegação
direta, em que praticamente todas as áreas
são acessíveis com apenas um clique.
O nosso jornal também provocou excelentes comentários e para as gerações que gostam do formato em papel é muito bom poder
folhear cada página, levar para o consultório,
ler os assuntos em qualquer minuto que nos
sobra da agenda sempre lotada. Mas quem
preferir pode acessar todo o seu conteúdo
online, em formato de flash, com vários recursos para uma leitura dinâmica e interativa, comentando os assuntos e enviando sugestões.
Com os nossos cursos regionais também
estamos muito contentes, pois é sempre bom
reunir os colegas, discutir temas relevantes
para nossa especialidade e dar oportunidade
de participação a todos. Tanto em Belo Horizonte quanto em Búzios, tivemos esse envolvimento e ficamos muito satisfeitos com o retorno. Em junho teremos o Curso da Regional
SP e novamente estamos contando com todos
os associados que puderem nos prestigiar.
Estamos agora concentrando nossos es-

Ricardo Cury: esforços para realizar um
Congresso Brasileiro inesquecível em 2012

forços para realizar em 2012 um Congresso
Brasileiro inesquecível. Por isso, temos nos
reunido com frequência para definir palestrantes, discutir a grade científica, organizar
todos os detalhes para um evento de alto nível. Ou seja, temos muito trabalho pela frente
e contamos sempre com as ideias de vocês
que fazem parte dessa grande comunidade
do joelho.
Obrigado pela atenção de todos.
Ricardo Cury

editorial
Caros amigos da SBCJ,
A segunda edição do jornal JOELHO chega cheia de novidades.
Abordamos em detalhes as mudanças promovidas no portal da SBCJ
para torná-lo mais atraente e com
novas possibilidades de interatividade entre os sócios. Falamos como
foram os dois primeiros cursos regionais – Minas/ES e Jornada Rio e
Jornada Luso-Brasileira, com fotos

Wagner Lemos - 2º Secretário da SBCJ

dos dois eventos, que contaram com
boa presença dos colegas destas
duas regionais.
Na coluna Bate-Bola, a discussão
dessa vez é a ATJ, com a participação
de cinco grandes cirurgiões, que nos
mostram sua experiência e forma de
atuação nesse tipo de cirurgia. Também trazemos algumas informações novas sobre nosso Congresso
Brasileiro, cujos pacotes começam a
ser vendidos a partir de julho.

Na seção Além do Joelho, um
depoimento histórico dos colegas
Neylor Lasmar e Rodrigo Lasmar,
contando um pouco da atuação
como médicos da Seleção Brasileira
de futebol. Como já dissemos, essa
coluna é aberta a fatos curiosos envolvendo os associados da SBCJ e estamos aguardando sugestões para
as próximas edições.
Boa leitura a todos e um forte
abraço!

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. Wagner Lemos. 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.
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sbcj online

O

Novo portal: uma comunidade do joelho online

novo portal da SBCJ entra no ar trazendo
para os associados diversas possibilidades de interatividade. Agora é possível
enviar casos, discutir exames, consultar dados,
conversar por chat, por microfone e em breve
até fazer videoconferência ponto a ponto. O
objetivo é que o cirurgião de joelho utilize essas
ferramentas no seu dia a dia de onde quer que
esteja, inclusive com acesso pelo smartphone,
ipad ou ipod, transformando o portal em uma
comunidade do joelho online - e com a facilidade de uma navegação direta, em que praticamente todas as áreas do site são acessíveis com
apenas um clique.

Para viabilizar todo esse processo, o novo
portal usa a Plataforma Interativa, que disponibiliza para o associado em vários módulos dentro do site o ícone vermelho “i” de interatividade.
Assim ele pode ver quem está em tempo real no
site ou naquele módulo, e iniciar uma conversa
por chat com um ou vários colegas.
O site conta com diversas ferramentas e módulos desenvolvidos para abordar todos os aspectos do joelho que sejam de interesse do especialista associado da SBCJ. São duas áreas de
conteúdo, sendo uma aberta e outra de acesso
restrito aos sócios. Na área aberta, estão informações sobre a Sociedade, eventos, galeria de

Módulos da área restrita
1 - Consultório: permite acesso a vários escores específicos
para o joelho (IKDC, Oxford, KOOS, WOMAC, KSS, Cincinatti,
Lysholm etc) e acesso ao RNCJ (Registro Nacional de Cirurgia
do Joelho), onde ele poderá documentar seus casos.
2 - Casos Clínicos: o associado da SBCJ poderá enviar um
caso clínico para publicação no site e ter acesso a casos
publicados por outros colegas, acompanhar e participar
de discussão sobre os mesmos.
3 - Centro Cirúrgico: são três salas (joelho, femoropatelar
e artroscopia) onde o médico encontra vídeos de técnicas
cirúrgicas dentro dos temas de interesse.
4 – Aulas: o associado encontra mais de 300 aulas
disponíveis em vídeo para pronta visualização por
streeming direto no site.
5 – Mesas-Redondas: cerca de 25 mesas-redondas com
a participação de experts sobre temas relevantes da
cirurgia do joelho.
6 - Temas Livres: área onde se encontram temas livres sobre
cirurgia do joelho.
7 - Pôsteres: área com mais de 20 pôsteres apresentados no
último Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho.
8 – Biblioteca: módulo destinado à SBCJ para disponibilizar
aos associados acesso a livros no formato eletrônico e a
revistas como Arthroscopy e Arthroplasty.
9 - MBE (Medicina Baseada em Evidência): temas ligados ao
joelho das Revisões Sistemáticas da Cochrane, e os links para

fotos e notícias. Existe ainda uma ferramenta de
RSS ligada a estas notícias, que permite receber
em tempo real por smartphone as notícias lançadas no portal.
Outra novidade é que o jornal da SBCJ pode
agora ser lido diretamente no site em flash, bem
interativo. Há ainda uma área para “Não Médicos” onde estão informações sobre patologias e
cirurgias com linguagem voltada para a população não médica.
Na área restrita, o acesso do médico associado da SBCJ é feito com login e senha. Nessa
parte, o médico tem disponível 17 módulos específicos.

diversas fontes primárias e secundárias de MBE (Embase, Medline,
LILACS, Clinical Evidence, Cochrane Library etc) estão disponíveis aos
associados.
10 - Teses e Dissertações: lincado ao Banco de Teses da Capes
(Ministério da Educação), permite que se saiba mais sobre
dissertações e teses dos associados da SBCJ.
11 - Cursos e Congressos: traz os cursos e congressos da SBCJ que
tenham conteúdo como aulas, mesas-redondas, temas livres etc,
disponíveis em vídeo.
12 - Livraria: área destinada no futuro à parceria com livrarias
médicas que tenham a oferecer preços especiais para
associados da SBCJ.
13 - Cadastro: permite ao associado manter seus dados atualizados
diretamente no site.
14 - Secretaria: secretaria virtual onde o associado poderá ter acesso a
informações institucionais ou sobre a promoção de eventos realizados
ou com o apoio da SBCJ e fazer pagamentos de inscrições em cursos e
congressos.
15 - Meeting Point: 3 salas virtuais de bate-papo onde os
associados podem conversar por chat dentro do site.
16 - Exposição: a EXPO 365 dá acesso a uma área de
exposição com estandes virtuais para as indústrias
farmacêutica, de instrumental e de implantes mostrarem
seus produtos..
17 - TV SBCJ: 3 canais (joelho, artroscopia e artroplastia).
Assim como na TV aberta ou a cabo, o associado seleciona o
canal e vê qual o conteúdo que está passando, podendo ver a
programação no ar e quais os próximos conteúdos listados na grade
de programação e seus horários.

Para navegar no site, ver vídeos, assistir a TV SBCJ o ideal é que o associado tenha acesso de seu computador a banda larga a partir de 1 Mega (por
cabo ou sistemas 3G). A SBCJ espera que todos acessem o novo portal e façam dele uma verdadeira comunidade virtual do joelho.

CBCJ 2012: venda de
pacotes começa em julho

A

partir de julho terá início a venda dos pacotes para a 14ª edição do Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho, que será realizado
entre os dias 29 e 31 de março de 2012, no complexo Iberostar, na Bahia. O principal evento da
SBCJ contará com uma grade científica com nomes internacionais importantes na cirurgia do
joelho - alguns já foram convidados e em breve
serão anunciados -, além de todos os colegas de

renome do Brasil.
A diretoria da SBCJ tem se reunido regularmente para tratar
da programação científica do
evento e a expectativa é de um
grande encontro, como têm
sido historicamente os congressos da Sociedade. Nesta
edição do jornal a SBCJ apresenta o logo do CBCJ 2012, que
tem como referência as tartarugas marinhas.
A Praia do Forte é a sede nacional

www.sbcj.org.br

do Projeto Tamar. O período da desova é entre setembro e março e em
toda a extensão monitorada
pelo projeto são anualmente
100 mil filhotes que nascem
e são devolvidos ao mar,
um espetáculo inesquecível, principalmente para as
crianças. Portanto, se você for
com sua família reserve um
momento para conhecer esse
importante projeto de preservação das tartarugas marinhas.
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bate-bola

Tema: ATJ
A coluna Bate-Bola desta edição aborda a
Artroplastia Total do Joelho. Confira como
nossos convidados atuam em cada situação
questionada pelo coordenador da seção, Dr.
Marcus Vinícius Malheiros Luzo.

A navegação faz parte da sua rotina? Em caso
negativo, utiliza em alguma situação especial?
José Francisco Nunes - Não uso rotineiramente a navegação. Acho que um
bom planejamento pré-operatório e
principalmente a experiência em fazer
artroplastias em casos difíceis me facilitam e me ajudam a não errar no alinhamento final, mesmo sem a navegação.
José Ricardo Pécora - Começamos a
utilizar o navegador nas artroplastias do
joelho no final da década de 90, quando o primeiro navegador chegou ao
Brasil no Hospital das Clínicas. Nestes
mais de dez anos usamos duas marcas
de navegador com certa frequência,
José Francisco Nunes Neto
mas não como rotina. Há cerca de dois
anos começamos a utilizar de rotina um
novo navegador que considero de fácil
manejo. Não considero o navegador essencial, exceto em casos de sequela de fraturas graves ou presença de matéria de síntese que impeça o uso
de guias convencionais. Mas o seu uso mesmo nos casos mais simples
permite que se cheque a cada passo o andamento da cirurgia, o que é
uma vantagem.
Marco Antonio Percope de Andrade - Não. Eu nunca utilizei a navegação, a não ser em cursos. Se disponível para mim eu a utilizaria em casos
com deformidades diafisárias ou metafisárias, que frequentemente dificultam a colocação de guias intramedulares. A princípio, não vejo vantagens na utilização em casos primários, sem complicações.
Luiz Carlos Menezes - Não utilizo navegação em nenhuma situação.
Rogério Fuchs - Não. Penso que teria indicação em revisões ou em deformidades extra-articulares.

Faz a substituição patelar em todos os casos?
Por quê?
José Francisco Nunes - Inicialmente fazia a substituição da patela em
todos os meus casos de ATJ. Depois de
dois casos de fratura tardia da patela,
talvez pela pouca espessura da mesma após a colocação do componente
patelar e após verificar em diversos trabalhos na literatura nacional e mundial
que a não-substituição da patela em
nada muda a evolução do pós-operatório a médio e longo prazo, passei a não
mais substituí-la.
José Ricardo Pécora - Faço sempre a
substituição da patela. Há cerca de 6
anos fiz cerca de 50 artroplastias sem
utilizar o componente patelar. Na avaliação destes casos, notamos que, apesar de não haver queixa de dor, muitos
José Ricardo Pécora
pacientes apresentavam crepitação ao
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mobilizar o joelho. Desde então substituo a patela de rotina.
Luiz Carlos Menezes - Não faço rotineiramente a substituição da patela.
Eventualmente substituo a patela em situações especiais - doença sistêmica, perda da cartilagem acima de 30%. Com a não-substituição tive menos
complicações como fraturas, além de menor custo e menor tempo de cirurgia.
Marco Antonio Percope de Andrade - Faço sempre a substituição da patela, a não ser em casos em que ela é extremamente fina, com risco de fratura se tentássemos fazer o corte patelar. Por que substituir: considero, ao
rever a literatura, que apesar de resultados semelhantes existe uma percentagem menor de revisão e de dor anterior nos casos substituídos.
Rogério Fuchs - Não. Só faço em casos muito especiais (+/- 5% dos casos).
Os resultados pessoais (12 anos) mostram que não substituir a patela apresenta resultados bons /excelentes na grande maioria dos casos (98%).

O balanceamento ósseo tanto no joelho varo como
valgo é feito antes e/ou após os cortes ósseos?
José Francisco Nunes - O balanço ligamentar a nosso ver é o grande segredo de uma prótese bem feita e com sucesso. Faço sempre o balanço
antes dos cortes ósseos, sendo que nos casos mais difíceis, com grande
deformidade angular do joelho, após os cortes ósseos tenho necessidade
de rever e complementar tal balanço.
José Ricardo Pécora - Com o uso do navegador faço sempre os cortes ósseos seguido do balanço ligamentar. No caso de não utilizar o navegador,
inicio com a liberação parcial dos ligamentos tensos, seguido dos cortes
ósseos e finalmente realizo o balanceamento mais fino dos ligamentos,
seja na deformidade em varo ou valgo.
Luiz Carlos Menezes - O objetivo do
balanceamento é adquirir um espaço
retangular em flexão e extensão. No joelho varo, faço a liberação medial já na
própria abordagem - liberação do LCM
profundo. Efetuo os cortes ósseos, determino os espaços em flexão e extensão e se necessário completo o balanceamento do LCM com a técnica do “Pie
Crust”, ou liberação distal na tíbia. No
joelho valgo, faço nos casos irredutíveis
- deformidades maiores - a abordagem
de Keblish, que facilita a liberação das
estruturas laterais. Faço os cortes ósseos,
Luiz Carlos Menezes
determino os espaços e, quando necessário, complemento o balanço - LCL, ten-

www.sbcj.org.br

bate-bola
dão do poplíteo, cápsula posterior, etc.
Marco Antonio Percope de Andrade
- Faço o balanço ligamentar no joelho
varo, inicialmente ao fazer o acesso cirúrgico. Pela vivência e pelo “feeling”,
libero mais ou menos estruturas, dependendo do grau da deformidade e
raramente tenho que voltar e refazer o
balanço. Já no joelho valgo, realizo inicialmente os cortes ósseos, coloco os
componentes testes, testo o eixo obtido e então parto para o balanço. Observo com frequência que, em valgos mais
flexíveis, algumas vezes você readquire
o eixo adequado sem necessidade de
realizar o balanço.
Rogério Fuchs – Faço o balanceamento após os cortes ósseos.

Utilização de dreno. Sim? Não? Por quanto tempo?
Utilização de antibiótico profilático.
Sim? Não? Qual e por quanto tempo? Utilização
de garrote. Sim? Não? Cimentação dos componentes.
Um ou dois tempos?
José Francisco Nunes - Utilizo dreno sempre por 24h pós-cirurgia, uso
antibiótico profilático (Cefazolina) no momento da indução anestésica e
mantenho o uso de 8/8h por 24h. Utilizo garrote pneumático sempre e faço
cimentação em tempo único.
José Ricardo Pécora – Utilizo dreno normalmente por 24h, raramente permanece por 48h conforme o débito. Uso antibiótico (Cefuroxima) por 48h.
Uso garrote e só libero após o enfaixamento do membro. A cimentação
faço em um tempo com um pacote de cimento.
Luiz Carlos Menezes – Uso dreno de 24 a 48h. Antibiótico Profilático na
indução anestésica e continuo por 48h (Cefazolina sódica - Kefazol). Uso
garrote e faço a cimentação em um só tempo.
Marco Antonio Percope de Andrade - Utilizo o dreno por 24h em todos
os casos de artroplastia do joelho. Nós temos um trabalho publicado pelo
Grupo de Joelho do HC/UFMG que mostra resultados de longo prazo semelhantes entre o grupo que utilizou
ou não o dreno, mas no primeiro mês a
amplitude de movimentos foi melhor no
grupo que o utilizou, sem maiores complicações. Faço a antibioticoterapia profilática por 24h - no mínimo três doses e
o antibiótico recomendado pela CCIH do
meu hospital é a Cefazolina - 1g EV de
8/8h. Utilizo o garrote em todos os casos,
a não ser em casos excepcionais, em que
haja contra-indicação para seu uso. Atualmente faço a cimentação dos componentes em um só tempo, mas isso exige
equipe treinada.
Rogério Fuchs - Utilizo dreno por 24h.
Uso antibiótico profilático (Cefazolina 2.0
Marco Antonio
g = 8-8h / 24h). Uso garrote e faço a ciPercope de Andrade
mentação em um tempo.

Uso de raio X intra-operatório? Antes da cimentação
ou após o ato operatório?
José Francisco Nunes - Não uso RX intra-operatório de rotina, faço apenas
RX de controle no final da cirurgia.

José Ricardo Pécora - Somente raio-X final.
Luiz Carlos Menezes - Uso RX após o ato cirúrgico.
Marco Antonio Percope de Andrade - De rotina uso o RX apenas no pósoperatório. Em casos difíceis, principalmente naqueles com deformidade
à distância, uso o RX intra-operatório para confirmação do posicionamento dos componentes testes.
Rogério Fuchs – Uso o RX após o ato operatório.

Preserva de rotina o LCP. Sim? Não? E por quê?
José Francisco Nunes - Não preservo
nunca o LCP, pois além de não haver
evidências científicas de ser melhor ou
não, acredito que preservá-lo dificulta
a cirurgia, facilita o “spin out” e principalmente naqueles casos mais graves
a não-preservação encurta em muito
o tempo cirúrgico. Faço em média oito
próteses por mês, sou cirurgião do joelho em geral e penso que para variar
a técnica (preservar ou não) é necessário maior vivência exclusivamente em
artroplastias, acredito que não preservando diminuo minha chance de erros.
Rogério Fuchs
José Ricardo Pécora - Até cerca de
dois anos atrás sempre procurava preservar o ligamento cruzado posterior
com intuito de preservar mais o estoque ósseo. As próteses com estabilização posterior eram reservadas para os casos de deformidade mais
grave. Desde que comecei a usar a navegação de rotina utilizo somente
próteses que sacrificam o ligamento cruzado posterior devido ao programa do computador.
Luiz Carlos Menezes – Preservo o LCP, principalmente para poupar
osso. Em situações em que se necessita sacrificar o LCP – doenças sistêmicas, grandes deformidades, principalmente em valgo - costumo utilizar a prótese medial Pivot que poupa osso. Considere que a liberação do
LCP facilita o balanço ligamentar.
Marco Antonio Percope de Andrade - Eu preservo de rotina o LCP, a
não ser em grandes deformidades em que sua liberação faça parte do
balanço ligamentar. Mesmo tendo consciência da maior dificuldade técnica no balanço quando se preserva o LCP, acredito que a preservação
do estoque ósseo seja uma vantagem. No entanto, considero isso uma
opção pessoal, já que as duas técnicas levam a resultados semelhantes,
com vantagens e desvantagens próprias de cada uma.
Rogério Fuchs – Sim, pois preserva estoque ósseo, tem melhor propriocepção e melhor atividade funcional. Os resultados em longo prazo
mostram-se iguais. Então por que ressecar o LCP?

Realiza profilaxia medicamentosa tromboembólica?
Por quanto tempo? E que droga?
José Francisco Nunes - Sim, realizo profilaxia medicamentosa com anticoagulantes injetáveis durante o período de internação (2-3 dias) e
mantenho anticoagulantes orais por mais 7 dias, isso associado à marcha
precoce e uso de meias elásticas por 30 dias.
José Ricardo Pécora - Sim. Etexilato de dabigatrana via oral por três semanas.
Luiz Carlos Menezes - Sim, rotineiramente. Faço uso durante 10 a 15
dias. Utilizo Rivaroxabana ou Enoxaparina.
Marco Antonio Percope de Andrade - Utilizo de rotina a Enoxiparina
40mg/dia, na profilaxia tromboembólica. Ela é iniciada em torno de 6h
após o término do procedimento e prescrita por 14 dias no pós-operatório.
Rogério Fuchs – Sim, por 14 dias (Rivaroxabana Xarelto) - 10mg/dia.
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cursos regionais
Diretoria da SBCJ
durante o Curso
Regional MG/ES,
em março, em BH

Auditório lotado
no Curso Regional
MG/ES:
excelente público e
alto nível científico

MG/ES abre programação com grande público em BH

A

largada dos Cursos Regionais, nos dias 25
e 26 de março, em Belo Horizonte, superou as expectativas da SBCJ pelo excelente
público e pelo alto nível científico. O evento da
Regional Minas/ES reuniu 168 médicos, entre inscritos e palestrantes, e mais outras 30 pessoas da
organização e patrocinadores. Entre os convidados, destaque para a presença do atual presidente da SBCJ, Dr. Ricardo Cury, e dos ex-presidentes,
Dr. Wilson Mello, Dr. Gilberto Camanho, Dr. Rogério Fuchs, Dr. Marco Antônio Percope e Dr. Neylor

Lasmar. Estiveram presentes também os diretores Wagner Lemos, Hugo Cobra, Marcos Vinícius
Luzo, José Francisco Nunes e André Kuhn.
Segundo Dr. Lúcio Biondi Pinheiro Jr., da Regional Minas, o sucesso do evento é a grande
recompensa após todo o trabalho. “O curso nos
deixou muito felizes pelo número expressivo de
colegas que participaram, e pelo alto nível das
palestras e das discussões. Colegas de diferentes serviços e gerações puderam debater suas
ideias e tiveram a oportunidade de mostrar sua

experiência, cumprindo o objetivo da diretoria
da SBCJ”, avalia.
Os temas debatidos, aliados à presença de
palestrantes com larga experiência na especialidade e didática para passar seus conhecimentos, contribuíram de forma significativa para o
sucesso do curso. Dr. Lúcio destacou também a
participação de ortopedistas de diversas cidades
mineiras e capixabas, todos motivados para trocar conhecimentos e experiências nas áreas de
medicina esportiva e do joelho degenerativo.

Jornadas no Rio superam expectativas
C
Jornada RJ e
Jornada LusoBrasileira,
em Búzios:
troca de
experiência e
conhecimento
entre
portugueses e
brasileiros

Diretoria da
SBCJ com os
portugueses
Dr. Manuel
Gutierrez (5o
à dir.) e Dr.
Carlos Cerca
(7o à dir.)

discussões do primeiro
om um total de 106
dia foram voltadas às
inscritos, acontecelesões ligamentares e
ram simultaneamente
meniscais enquanto as
em Búzios, durante os
do segundo, às artrodias 12 e 13 de maio, a
plastias.
3ª Jornada de Cirurgia
O delegado da Redo Joelho da Regional
gional Rio, Dr. Victor
Rio e a 2ª Jornada LusoFavilla, ressalta alguns
Brasileira de Cirurgia do
aspectos que acredita
Joelho.
terem contribuído para
A organização optou Dr. Victor Favilla
o sucesso do evento. “A
por dar maior destaque Regional RJ
capacidade de trabalho
aos debates, nos quais
a plateia teve a oportunidade e liber- e a experiência do Dr. Hugo Cobra, o
dade para dar suas opiniões e trocar apoio e presença da diretoria da SBCJ,
ideias, participando ativamente das e também de ex-presidentes, como
discussões. Além disso, 46 aulas e 4 Dr. Gilberto Camanho, Dr. Neylor
mesas-redondas, somando18 ho- Lasmar e Dr. Marcos Amatuzzi, parras de atividade científica, também ticipando de mesas-redondas com
fizeram parte da programação, que os mais jovens de maneira didática e
trouxe 51 palestrantes, dois deles de carinhosa, e a liderança do presidente
Portugal, que compartilharam suas Dr. Ricardo Cury foram fundamentais
experiências e tendências da cirurgia e fizeram com que nossas expectatiportuguesa, e conceitos europeus. As vas fossem superadas.”

São Paulo realiza evento em junho

A

Regional São Paulo
se prepara para a sua
3ª Jornada de Cirurgia do
Joelho, evento que acontece
nos dias 17 e 18 de junho, no
Hotel Maksoud Plaza, e dá
continuidade à programação
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de Cursos Regionais da SBCJ.
O tema central será
“Atualização em Artroplastia
Total do Joelho”, englobando
os seguintes módulos: “O
joelho artrítico: opções
prévias à artroplastia”, “ATJ

primária”, “ATJ primária
em situações especiais”,
“Temas atuais em ATJ”. A
programação também
inclui cinco mesas-redondas
modernas, que discutirão
diversos aspectos da ATJ.

www.sbcj.org.br

programe-se
Regional São Paulo
17 e 18/06
Regional BA-SE, PE-AL-PB
05 e 06/08
Regional NO-NE-CO
30/09 e 01/10
Regional Sul
14 e 15/10

eventos

O

12o Curso de Cirurgia do Joelho de Campinas

12o Curso de Cirurgia do Joelho de
Campinas foi realizado nos dias 1 e 2
de abril de 2011 simultaneamente ao 3o
Curso Internacional de Reabilitação do Joelho.
Foram 769 inscrições, sendo 484 ortopedistas
e 285 fisioterapeutas. Quatro dos palestrantes
eram estrangeiros e o evento teve alto nível
científico e grande repercussão entre os participantes.
O presidente do Grupo do Joelho, Wilson
Mello, explica que o sucesso do curso se deve ao
seu formato. “É um evento de apenas um dia e
meio que tem uma característica muito especial
pela troca de experiências e de conhecimento”,
afirma.
O vice-presidente do GEJC, José Francisco
Nunes, destaca o tema do curso 2011, o joelho
do atleta. “Abordamos o atleta criança, jovem e
da terceira idade. Com isso conseguimos levar
a discussão de uma maneira bem ampla, aprender e compartilhar conhecimento”, conclui.

Diretoria do
Grupo do
Joelho de
Campinas:
referência
nacional

SBCJ na ISAKOS 2011

A

SBCJ esteve presente com um espaço para receber seus associados na ISAKOS, que aconteceu entre os dias 15 e 19 de
maio, no Rio de Janeiro. Muitos membros da Sociedade participaram ativamente do evento e a diretoria da SBCJ também aproveitou a oportunidade para se reunir com os representantes das
Regionais Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a fim de discutir os próximos eventos da agenda de cursos. O momento também foi de
parabenizar o novo presidente da ISAKOS, Dr. Moisés Cohen, que
assumiu o posto no dia 19 de maio de 2011.

Diretores
e sócios
no espaço
SBCJ
durante a
Isakos, no
Rio

A

Dr. Sérgio Canuto – Vogal

Um pouco sobre a história da SBCJ

pós o convite para escrever algo sobre a
SBCJ na nossa revista e, talvez, motivado
pelo meu recente aniversário, passei a rever
a nossa sociedade desde sua fundação.
Iniciamos como uma sequência do grupo
de joelho do HCFMUSP, que tinha suas reuniões
todas as quintas-feiras à noite, para a fundação
da SBCJ, a primeira sociedade de especialidade
fundada e organizada da ortopedia brasileira.
Nossas primeiras reuniões e nossos primeiros
congressos foram sempre marcados pelo que,
ainda hoje, é a principal característica deste
grupo: a amizade.
Na SBCJ a amizade foi sempre uma constante
e, em nossas reuniões, seja em grandes congressos
ou em pequenos encontros regionais, o que mais
nos atrai é rever os amigos. É como se fôssemos
a uma festa de família para rever os colegas,
os antigos mestres e os jovens discípulos e que
se tornaram nossos parentes, não pelo laço
genético, mas pelo laço científico e profissional.

do respeito mútuo que nos
Esta sensação ocorre no plano
cerca, este é o único modo de
regional, estadual, nacional
motivarmos o médico. Não
e é muito intensa no plano
há autoridade maior do que o
internacional.
respeito de um amigo.
Lembrem-se, estamos
Tivemos grandes e fortes
recebendo o Congresso
inimizades entre alguns
Mundial e um dos nossos
membros da SBCJ, mas estas
presidirá a ISAKOS, sem dúvida,
inimizades foram precedidas
é um especial valor pessoal,
por grandes amizades, e nunca
mas só uma forte amizade nos
afetaram o rumo da Sociedade,
levaria tão longe.
o que foi sempre um fator de
Hoje, quando participo de
atenuação ao desencanto que
eventos próprios da Sociedade
se segue ao fato de perder um
ou originários dela, como vários
Gilberto Luis Camanho
grande amigo.
congressos paralelos, tenho
Passamos e passaremos
muita atenção ao jovem, e fico
por dificuldades, tivemos e teremos algumas
feliz primeiro em ver a qualidade excepcional das
oscilações, mas a linha de desenvolvimento da
apresentações, mas o que mais me alegra é sentir
Sociedade foi sempre ascendente, nunca sofremos
aquele ambiente de amizade que persiste entre
uma queda e nunca sofreremos por uma razão
os mais antigos e que é forte entre os mais jovens.
muito simples: somos amigos.
A altíssima qualidade científica é decorrente

www.sbcj.org.br
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além do joelho

S

“Ele sou eu há muitos anos”

eguir a profissão do pai costuma ser comum em algumas áreas, como na medicina. Na nossa coluna dessa edição, nossos
personagens são dois grandes cirurgiões do joelho do Brasil, pai e filho, que mais do que a mesma profissão têm trajetórias parecidas, os dois
como médicos da Seleção Brasileira de Futebol
e do Atlético Mineiro. Estamos falando de Neylor
Pace Lasmar e Rodrigo Lasmar. Essa história, aliás, não poderia ter sido diferente. Rodrigo cresceu e viveu nesse ambiente. Nesse depoimento,
eles contam algumas curiosidades da vida de
médicos de grandes estrelas do futebol.

Neylor Lasmar
Médico da Seleção de 1980 a 1987
Foi a melhor Seleção, mas não ganhou
“Comecei na Seleção Brasileira em 1980 e
fiquei até 1987. Foram duas Copas do Mundo,
1982 e 1986, na época a Seleção era dirigida pelo
inesquecível Telê Santana. Eram jogadores talentosos como Zico, Falcão, Cerezo, Sócrates, Júnior,
Leandro. O grupo era brilhante e não ganhou.”
A evolução da medicina
Em 1982, um dos grandes jogadores, o Careca, no último treinamento coletivo da Seleção
Brasileira uma semana antes da Copa, fez um
movimento brusco e saiu do treinamento com
muita dor. Eu o examinei e cheguei à conclusão
de que ele tinha uma lesão importante do músculo adutor da coxa, e que não teria condições
de jogar a Copa do Mundo - um mês de competições. Eu achava que levaria mais de um mês para
ele voltar ao treinamento. Infelizmente não havia
ressonância magnética naquela época para que
eu pudesse ter uma confirmação do diagnóstico.
Então, o diagnóstico era somente clínico. Quando comuniquei o fato ao Telê, ele ficou chateadíssimo, pois era um jogador muito importante
para o time.
Aquele era o último dia para inscrever um
novo atleta. Então, o presidente da CBF, Giulite
Coutinho, disse: ‘O senhor tem certeza de que ele
não tem condições?’, eu disse: ‘Tenho’. Ele falou:
‘Então o senhor tem que me dar um atestado
dizendo que ele não pode jogar, para eu tentar

Rodrigo Lasmar
e Neylor Lasmar:
experiência com a
Seleção Brasileira

Neylor entre Junior
e Zico na Copa de
1982, Espanha

outro jogador, até as 19 horas’, quando o prazo
seria encerrado. Eu sentei e escrevi: ‘Atesto que o
atleta Antônio de Oliveira Filho, portador de lesão importante do músculo adutor da coxa, está
impossibilitado de disputar a Copa do Mundo’.
Quando o presidente da CBF leu, ele me
olhou e disse assim: ‘O senhor está fazendo um
documento que é perigoso’. Eu falei: ‘Mas como?
O senhor não precisa?’. Ele falou: ‘Eu preciso, mas
imagine se eu dispensar esse jogador, ele for
para o Brasil, e daqui a duas semanas ou três ele
jogar no São Paulo? Como é que o senhor vai
ficar?’. Eu falei: ‘Olha, o senhor está precisando,
e eu acho que estou certo, então eu assumo a
responsabilidade’.
Fui para o meu apartamento extremamente
preocupado: e se eu errei o diagnóstico? E se
esse cara voltar? – Nem dormi à noite. O jogador
me pedia para não cortá-lo, porque nunca tinha
tido uma lesão muscular, e achava que ia se recuperar. Pela manhã, toca o telefone do meu apartamento. Era o jogador: ‘Olha doutor, o senhor,
por favor, dê um pulo aqui que eu não dormi a
noite toda por causa da dor, e minha coxa está
toda roxa.’ Eu pensei comigo: ‘Graças a Deus!’. Fui
examinar e ele estava com uma equimose enorme na perna. Ficou três meses sem jogar.
Tudo isso mostra a evolução da medicina da
minha época para hoje. Naquela época, o diagnóstico era apenas clínico. Hoje há toda uma
tecnologia sofisticada para amparar esse diagnóstico.”

Rodrigo Lasmar
integrante da equipe médica
da Seleção desde 2001
“Eu tive uma história parecida, em 2002, quando o Emerson luxou o ombro numa situação parecida com a do Careca. Precisávamos tomar uma
decisão urgente, pois seria necessário convocar
um novo jogador. Fizemos uma ressonância e
confirmamos nosso diagnóstico de uma maneira mais precisa. Hoje em dia, no relatório que é
enviado à FIFA, é necessário anexar o exame que
comprova o diagnóstico do médico.
Hoje há mais possibilidades de exames que
ajudam no diagnóstico preciso. Consequentemente, você consegue tratar melhor a lesão e
recuperar o atleta mais rapidamente. Foi uma
mudança muito grande do que era há 30 anos.
O esporte virou um negócio milionário e os valores movimentados são muito altos, os interesses
econômicos são muito grandes. O atleta afastado, em tratamento, significa perda de dinheiro.
Isto gerou um grande investimento na medicina
esportiva, levando a uma melhora da infraestrutura no esporte.”

“

O futebol é a paixão nacional, mexe com o
Brasil, mas essa paixão sempre existiu, só tende
a crescer. Trabalhar com grandes estrelas significa
pressão mesmo, isso não tem jeito.”
Neylor e Rodrigo Lasmar

divulgue sua publicação
Nesta edição, mostramos o trabalho do Grupo de Cirurgia do Joelho do Departamento
de Ortopedia e Traumatologia da FCM da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São
Paulo (FCMSCSP), que foi publicado no jornal The Knee. Confira: A new fixation material for
open-wedge tibial osteotomy for genu varum - Cristiano Hossri Ribeiro, Nilson Roberto Severino,
Ricardo de Paula Leite Cury, Victor Marques de Oliveira, Roger Avakian, Tatsuo Ayhara, Osmar
Pedro Arbix de Camargo. Article history: Received 25 August 2008 - Received in revised form
13 January 2009 - Accepted 26 January 2009. DOI:10.1016/j.knee.2009.01.007.
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