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De olho no futuro

A SBCJ volta sua atenção aos jovens cirurgiões. A criação da Comissão de Mobilidade
Internacional, que irá coordenar o programa Joelho sem Fronteiras, e a Comissão de Ensino
e Treinamento, que irá preparar a prova para a admissão de novos sócios,
são as principais novidades da nova diretoria. Página 3
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Hugo Cobra é expert
quando o assunto é vinho
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palavra do presidente

Muitas ideias e novas ações para o biênio 2015/2016

E

diretoria, ela será responsável pela
stamos iniciando um novo
elaboração da prova de ingresso na
ciclo e realizando alguns
SBCJ, além de ajudar na Comissão
ajustes para a nossa SBCJ
Científica do Congresso Brasileiro
continuar forte e referência
de Cirurgia do Joelho.
entre as Sociedades do nosso
Estamos iniciando os Cursos
país. Criamos novos projetos e
Regionais 2015, começando esse
estamos dando prioridade ao
ano pela Jornada Rio, nos dias 22 e
que, acreditamos, ser o melhor
23 de maio; seguida pela Regional
para a SBCJ e seus sócios.
Minas-ES, em junho; Jornada
Um desses novos projetos é
Regional Norte/Centro-Oeste, em
o Joelho Sem Fronteiras, no qual
agosto; Regional Nordeste, em
a SBCJ irá patrocinar estágios de
setembro, Regional São Paulo, em
30 dias em centros de referência
Dr. Marcus Vinicius Malheiros
17 e 18 de outubro; e finalizando
em cirurgia do joelho nos EUA
Luzo - Presidente SBCJ
com a Regional Sul, em Curitiba,
e na França. Para viabilizar esse
também em outubro. Durante
programa, foi formada a Comissão
de Mobilidade Internacional, composta pelo vice- esses encontros de atualização, muito importante
presidente da SBCJ, José Francisco Nunes, e pelos para nossos associados, teremos oportunidade de
colegas Marco Demange e Vitor Barion de Pádua. discutir pessoalmente todas as mudanças e tentar
Em breve, teremos mais detalhes, como o provável melhorar a cada ano a SBCJ.
Ao darmos prioridade aos novos projetos,
início no segundo semestre deste ano.
Outra novidade é a criação da Comissão de tivemos que abrir mão de outras ações.
Ensino e Treinamento (CET), composta pelos Uma delas foi o cancelamento da assinatura
doutores André Kuhn, Camila Cohen Kaleka, Alan das revistas Arthroscopy e Arthroplasty.
de Paula Mozella, Valdecir Volpato Carneiro e Mantínhamos um contrato de assinatura anual
Vinicius Basanez Aleluia Costa. Juntamente com a por meio da ISAKOS com esses periódicos e,

obviamente, com reajustes anuais.
A cada dois anos, com a entrada de novos sócios,
os valores aumentavam muito. Procuramos saber
pelo nosso servidor, a Unimagem, a quantidade de
acessos em cada revista e tivemos uma surpresa
ao verificar o pequeno número de acessos, e ao
mesmo tempo por muitos colegas que por serem
sócios efetivos da ISAKOS já tinham esse serviço
liberado. Para se ter uma ideia, no ano de 2014, a
Arthroscopy teve 696 acessos realizados por 361
usuários, enquanto a Arthroplasty teve 630 acessos
com 282 usuários.
Como se trata de um valor muito alto - US$ 102
mil - para a renovação e a SBCJ não cobra nenhuma
anuidade dos associados, além do momento
econômico que vivemos, achamos por bem, em
reunião da diretoria, encerrar as assinaturas digitais
das revistas.
Essa decisão foi necessária para implantarmos
os demais projetos e acreditando que estamos
agindo da melhor forma para manter nossa
Sociedade atuante e cada vez mais forte. Como
se vê, temos pela frente um desafio grande e
contamos com a colaboração de todos os sócios!
Um forte abraço a todos.
Marcus Vinicius Malheiros Luzo

editorial
Caros Colegas,

N

o biênio 2015/2016, estarei como Diretor
Científico da SBCJ e assumindo também
a função de editor do jornal JOELHO, que
consiste na edição de periódicos com temas
e matérias de interesse de todos. A primeira
edição que você está recebendo agora vem
recheada de boas notícias e com um conteúdo
muito interessante.
Nosso jornal se inicia com a palavra do
presidente Marcus Vinicius Malheiros Luzo, que
comenta as ações já implantadas nesta
gestão. Abordamos a criação da Comissão
de Mobilidade Internacional e a Comissão de
Ensino e Treinamento, projetos que visam o

aperfeiçoamento de nossos
As Jornadas Regionais, com
sócios, sobretudo os mais
início pelo Rio de Janeiro, em maio,
também é tema do nosso jornal.
jovens, que representam a
Programe-se para participar do
maioria do quadro da SBCJ.
evento de sua região e aproveitar a
Na coluna Bate-Bola, o
oportunidade de aprender e trocar
tema é a Lesão do Ligamento
experiências com os palestrantes e
Cruzado Anterior, com
colegas presentes.
a participação de cinco
convidados de peso, que
E, para finalizar, na coluna
dividem conosco seu
Além do Joelho, o ex-presidente
conhecimento e experiência.
Hugo Cobra conta sua experiência
Também noticiamos
como enófilo e dá dicas de como
nesta edição a criação da
escolher um bom vinho!
Dr. Sérgio Marinho de Gusmão
Canuto - Diretor Científico
COOPJOELHO Bahia, que
Boa leitura a todos!
une os profissionais daquele
estado em busca de melhorias para a classe.
Sérgio Marinho de Gusmão Canuto

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.
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Comissão de Mobilidade Internacional

A

Joelho sem Fronteiras é o programa
voltado aos jovens cirurgiões

Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho
é hoje uma das maiores sociedades de
subespecialidades do mundo. Somos 1.269
membros, todos certificados por meio de uma
rigorosa seleção teórica e prática realizada aos
moldes da SBOT.
Somos também uma Sociedade que está se
rejuvenescendo com o passar dos tempos. Mais de
60% dos nossos membros estão entre 30 e 45 anos de
idade. Pensando nisso, a atual diretoria criou o projeto
Joelho sem Fronteiras, que visa proporcionar, com
nossos próprios recursos financeiros, intercâmbios
internacionais para os jovens “joelhistas” em grandes
centros mundiais de cirurgia do joelho.
Para viabilizar esse projeto, formamos uma
Comissão de Mobilidade Internacional (CMI), que será
composta por um diretor da SBCJ e por dois colegas
com trânsito internacional tanto nos Estados Unidos
quanto na Europa. Eles serão responsáveis por definir
períodos de estágio nos serviços escolhidos e critérios
de seleção para os participantes do intercâmbio. Esta
comissão terá sempre na presidência um membro
da diretoria executiva da
SBCJ e será renovada,
quando necessário, a
cada dois anos.
Os colegas convidados
para gerir a Comissão de Mobilidade Internacional
foram Marco Demange e Vitor Barion de Pádua,
profissionais de reconhecida capacidade
científica e com relacionamento com serviços de

Marco Demange, José Francisco Nunes e Vitor Barion de Pádua, responsáveis pela Comissão de Mobilidade Internacional

Boston e Lyon, respectivamente. E,
da diretoria da SBCJ, o meu nome
foi o escolhido para esse primeiro
período. Nosso propósito é fazer
a transição de gerações dentro
de nossa Sociedade, procurando
manter sempre seu alto padrão científico. As
decisões da CMI somente serão executadas após
aprovação de toda a diretoria da SBCJ.

Por meio de boletins informativos e de nosso
site, divulgaremos, oportu-namente, os períodos
dos estágios internacionais e os critérios de seleção
aos membros que se escreverem e se qualificarem
para participar. Esperamos que esse projeto seja um
marco para nossa Sociedade e para nossos colegas.
É a nossa Sociedade investindo no seu futuro
científico e em seus jovens membros!
José Francisco Nunes

Comissão de Ensino e Treinamento

CET cuidará da prova para
ingresso de novos membros
A

O presidente André Kuhn (ao centro) com os integrantes da Comissão de Ensino
e Treinamento reunidos para discutir as ações a serem implantadas

Sociedade Brasileira de Cirurgia
do Joelho aprovou a criação da
CET (Comissão de Ensinamento e
Treinamento). O intuito é organizar,
formular e realizar a prova de ingresso
de novos membros na Sociedade,
e também de auxiliá-los na relação
educacional com os serviços
responsáveis pelos treinamentos.
A Comissão foi aprovada em
fevereiro deste ano e é composta
por quatro membros indicados pela
diretoria da SBCJ e mais um membro
responsável por presidir a CET.
Os membros convidados são Dra.
Camila Cohen Kaleka, de São Paulo,
Dr. Alan de Paula Mozella, do Rio de
Janeiro, Dr. Valdecir Volpato Carneiro,

www.sbcj.org.br

de Curitiba, e Dr. Vinicius Aleluia, de
Salvador. O cargo de presidente da
CET ficou com Dr. André Kuhn, 1o
Tesoureiro da SBCJ.
O mandato será de quatro anos,
sendo que nesta primeira composição
da CET dois membros serão
substituídos ao final do segundo
ano para que ocorra a alternância de
componentes de dois em dois anos.
“A criação da Comissão é a prova de
que estamos sempre buscando por
melhorias. É um grande passo para
consolidar ainda mais a Sociedade
Brasileira de Cirurgia do Joelho
e ter conosco novos profissionais
altamente capacitados”, declara
Dr. Kuhn.
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BATE-BOLA

Tema:

posicionamento correto dos túneis. Utilizo a perfuração de fora para
dentro no fêmur, posicionando o enxerto na localização correta da banda
anteromedial no fêmur e na tíbia. Em 80% dos casos, utilizo os tendões
flexores, mantendo a inserção tibial.

Ligamento Cruzado
Anterior

Qual sua experiência em reconstrução seletiva do LCA
e preservação do remanescente?

O

tema do nosso Bate-Bola desta edição
é o Ligamento Cruzado Anterior.
Convidamos os colegas Aloísio Reis Carneiro,
Moises Cohen, Rodrigo Sattamini Pires e
Albuquerque, Rodrigo Pace Lasmar e Vitor
Barion de Pádua para responder às nossas
perguntas e mostrar como atuam quando o
assunto é o LCA.

Dr. Sérgio Marinho de
Gusmão Canuto - Diretor
Científico - SBCJ

Você acha que ainda há espaço para a reconstrução
transtibial? Qual a técnica e o enxerto de sua preferência?
Dr. Aloísio Reis Carneiro - Não
só acho que ainda há espaço para a
reconstrução transtibial, como tenho feito
na imensa maioria dos meus pacientes.
Porém, na confecção do túnel tibial, eu
entro bem medial, em torno de 0,5 cm
do feixe anterior do LCM, saindo bem no
centro da inserção tibial remanescente
do LCA do paciente. Assim, consigo um
túnel bastante horizontalizado que me
permite, mesmo usando o guia transtibial,
confeccionar um túnel femoral no local
da origem do LCA, provocando um
Dr. Aloísio Reis Carneiro
posicionamento anatômico do enxerto,
como se deseja atualmente. Minha
técnica preferida é a descrita acima, utilizando enxerto de tendões flexores
e feixe quádruplo. Prefiro fixação femoral com Rigidfix, pois, além de ter
uma ótima resistência, permite contato total do enxerto com as paredes do
túnel ósseo, e mesmo com o posicionamento anatômico não lesiona o LCL
na sua origem femoral. Para fixação tibial, uso preferencialmente Intrafix,
porque permite a utilização do tracionador no momento da fixação,
deixa o enxerto com 360 graus de contato com a parede do túnel e fecha
completamente o túnel, evitando fluxo de líquido sinovial no mesmo.
Dr. Moises Cohen - Com os conceitos de reconstrução anatômica e
pelo fato de não ser sempre reprodutível, há uma tendência ao desuso,
embora alguns cirurgiões ainda persistam em fazê-lo por terem bons
resultados. Quanto à técnica, procuro obedecer aos pontos anatômicos,
colocando na tíbia ligeiramente anterior e medial, tendo a parede anterior
do túnel junto ao limite anterior da inserção do LCA. No fêmur, com o joelho
em 90 graus, na visão do artroscopista, o ponto ideal fica aproximadamente
a 60% no eixo anteroposterior (paralelo ao solo) e 60% no eixo proximaldistal (perpendicular ao solo). Quanto ao enxerto, tenho predileção pelo
patelar, embora use muito os flexores.
Dr. Rodrigo Sattamini Pires e Albuquerque - Sim, ainda existe
espaço para a reconstrução do LCA pela via transtibial. Eu normalmente
utilizo essa via como rotina para a realização do túnel femoral. Uso uma
via transtibial mais horizontalizada, obtendo uma posição anatômica do
LCA. Minha primeira opção em relação à escolha do enxerto é pelo uso dos
tendões semitendíneo e grácil pela menor agressão cirúrgica e um nível de
dor menor no pós-operatório. Como segunda opção, utilizo o ligamento
patelar.
Dr. Rodrigo Pace Lasmar - Não. O acesso transtibial não me permite
fazer o túnel femoral na posição ideal. Utilizo o portal medial acessório que
me possibilita um acesso fácil e direto, e uso a ótica no portal medial para
melhor visualização.
Dr. Vitor Barion de Pádua - Não, pela dificuldade de atingir o
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Dr. Aloísio Reis Carneiro - Tenho feito nos pacientes que apresentaram
no intra-operatório o feixe posterolateral íntegro, fazendo a reconstrução
apenas do feixe anteromedial, adotando um posicionamento do enxerto bem
próximo das antigas reconstruções isométricas. Estes pacientes apresentaram
boa evolução com resultado final satisfatório.
Dr. Moises Cohen - Acho válida desde que esteja seguro de que a porção
remanescente esteja realmente íntegra e não inserida em sinóvia do cruzado
posterior. Nas lesões totais, tenho procurado manter ao máximo o coto
remanescente.
Dr. Rodrigo Sattamini Pires e Albuquerque - Sim, eu acredito na
reconstrução seletiva do LCA. Acho que o ponto-chave é a realização do
diagnóstico. O diagnóstico definitivo da lesão parcial do LCA se dá pelo
somatório de achados clínicos, exame de imagem (ressonância magnética)
e, quando necessário, na avaliação artroscópica antecedendo a reconstrução
do LCA. As fibras remanescentes do LCA proporcionam um adequado
suprimento vascular e nervoso ao novo ligamento. A indicação do tratamento
é individualizada para cada paciente. Indico uma abordagem cirúrgica no
paciente com estilo de vida que apresente um alto risco para uma nova
torção. O tratamento deve levar em conta os sintomas do paciente, o exame
clínico, a porcentagem de fibras remanescentes, as lesões associadas, o
tempo de lesão e a demanda laboral física e cotidiana.
Dr. Rodrigo Pace Lasmar - Faço a reconstrução seletiva quando existe
uma banda íntegra com sua função
preservada. É importante correlacionar o
exame físico com a ressonância magnética
para o diagnóstico preciso. Com relação ao
remanescente, procuro sempre preserválo na tíbia para uma melhor incorporação
e propriocepção.
Dr. Vitor Barion de Pádua - Sim,
acredito principalmente na função
biológica do remanescente (vascularização
e propriocepção), e faço a reconstrução
seletiva quando uma das bandas está
com aspecto macroscópico bom e
se corresponde ao exame físico préoperatório. O remanescente preservo
Dr. Moises Cohen
sempre que possível.

Você tem alguma experiência na reconstrução do LCA
associada ao ligamento anterolateral? Na sua opinião
isso melhora os resultados?
Dr. Aloísio Reis Carneiro - Não tenho experiência com a reconstrução
do LCA associada ao ligamento anterolateral, mas acredito que ela possa
melhorar os resultados dos pacientes que possuem uma instabilidade
anterolateral maior e que, comprovadamente, apresentem lesão do mesmo,
como no caso dos pacientes com fratura de Segond.
Dr. Moises Cohen - Tenho pouca experiência com a reconstrução
específica do ligamento anterolateral, mas acredito que nos casos onde a
instabilidade rotacional seja muito grande, qualquer técnica extra-articular
bem realizada pode melhorar os resultados.
Dr. Rodrigo Sattamini Pires e Albuquerque - Não tenho experiência
com a reconstrução do LCA associada ao ligamento anterolateral.

www.sbcj.org.br

BATE-BOLA

Recentemente, tem sido relatada maior
importância ao ligamento anterolateral e
há sugestões de que essa estrutura possa
estar associada com lesões do LCA e com
a gênese da instabilidade anterolateral do
joelho. Dessa forma, mais pesquisas são
necessárias evidenciando se há vantagem
na reconstrução do ligamento anterolateral,
bem como estudos com seguimento de
longo prazo.
Dr. Rodrigo Pace Lasmar - Não tenho
experiência na reconstrução do ligamento
anterolateral.
Dr. Rodrigo Sattamini Pires e
Dr. Vitor Barion de Pádua – Sim,
Albuquerque
associo a reconstrução do ligamento
anterolateral nos casos de pivot shift explosivo (+++) tanto em primário como
em revisão. Acredito que melhora sim o resultado devido ao melhor controle
da instabilidade rotacional, protegendo o enxerto do LCA.

Qual seu protocolo de retorno à atividade física?
Esse protocolo muda no atleta profissional ou em
pacientes mais jovens?
Dr. Aloísio Reis Carneiro - Faço
o protocolo avançado de reabilitação,
com liberação para corrida entre dois
meses e meio e três meses, e para esporte
de contato ou radical após seis meses,
independentemente da idade do paciente.
No atleta profissional, inicio o trabalho
de hipertrofia de musculatura posterior
precocemente, entre a segunda e a terceira
semana. Com um mês e meio, se a avaliação
isocinética apresentar déficit menor que
20%, inicio a corrida, e com quatro meses
e meio de pós-operatório, se apresentar na
Dr. Rodrigo Pace Lasmar
avaliação isocinética um déficit menor que
10%, libero o atleta para jogo e treinamentos
já com contato físico. Porém, para competição, libero só após os seis meses de
pós-operatório.
Dr. Moises Cohen - Sigo o protocolo acelerado, mas não agressivo,
permitindo precocemente a volta às atividades físicas não rotacionais. O
retorno aos esportes de contato ou de rotação deve ser realizado após seis
meses, obedecendo-se a integração e o amadurecimento biológico do
enxerto.
Dr. Rodrigo Sattamini Pires e Albuquerque - Na reabilitação do LCA,
utilizo o protocolo de Shelbourne. Acho que a grande vantagem do atleta
profissional quando comparado à população em geral é a infraestrutura ao
redor dele. O atleta profissional normalmente consegue um atendimento

personalizado do fisioterapeuta na fase inicial e do
preparador físico em segundo tempo, todos os dias da
semana em diversos períodos do dia. Então, a atividade
física é precoce para todos os pacientes de uma forma
geral, entretanto, o retorno ao esporte competitivo deve
esperar por todo o processo biológico de vascularização
do enxerto. O retorno ao esporte é liberado quando a
força do quadríceps do lado operado for ao menos 80% do
joelho contralateral, quando os testes funcionais marcarem
simetria bilateral e o protocolo de propriocepção estiver
completo, porém nunca antes de seis meses.
Dr. Rodrigo Pace Lasmar - O paciente é liberado
para retornar à atividade física quando apresenta um
exame clínico normal com a musculatura recuperada e
equilibrada, após cumprir todas as etapas de readaptação
ao esporte. No atleta profissional, faço avaliações
isocinéticas durante a reabilitação para correção mais precisa dos desequilíbrios
musculares e também um controle com ressonância magnética.
Dr. Vitor Barion de Pádua - Utilizo o protocolo de Shelbourne na
reabilitação de atleta profissional ou amador, com retorno às atividades por
volta do sexto mês se o paciente apresentou ganho de massa muscular e
o joelho esteja sem derrame, dor ou falseio. Realizo também o one leg hop
test, que tem que ser pelo menos 90% do joelho normal. Nos pacientes mais
jovens, abaixo de 20 anos, retorno às atividades após o nono mês, pelo maior
risco de re-ruptura.

Na revisão do LCA, qual é sua preferência de enxerto?
Você associa alguma técnica adicional?
Dr. Aloísio Reis Carneiro - Prefiro o
enxerto de tendão patelar, retirando blocos
ósseos maiores para melhor preenchimento
dos túneis. Não associo técnica adicional,
apenas opto por fazer a técnica out side
in, utilizando o guia de Chambat quando
percebo risco de comunicação entre o novo
túnel e o pré-existente ou um alargamento
grande do túnel femoral.
Dr. Moises Cohen - Se já foi utilizado
patelar, prefiro flexores ipsilaterais, e se
foram usados os flexores prefiro usar o
patelar ou tendão quadriciptal.
Dr. Vitor Barion de Pádua
Dr. Rodrigo Sattamini Pires e
Albuquerque - Normalmente, em uma
falha de reconstrução isolada do LCA, tenho como primeira opção usar um
enxerto do próprio joelho lesado. Se foram usados os tendões flexores, utilizo
o ligamento patelar e vice-versa. Como segunda opção, utilizo os tendões
flexores do joelho contralateral. Eu não faço uso de nenhuma técnica adicional
na revisão da reconstrução do LCA. Acho que devemos ter mais atenção ao
posicionamento dos túneis ósseos prévios. Um erro grosseiro facilita a revisão
do LCA, porém um posicionamento ligeiramente inadequado pode gerar
confluências dos túneis ósseos.
Dr. Rodrigo Pace Lasmar - Acho que não é a escolha do enxerto que irá
interferir no resultado final. Temos que individualizar o tratamento baseados
no caso específico, que muitas vezes é complexo. É fundamental identificar as
causas da falha e não repetir os mesmos erros. Quando existe uma instabilidade
periférica é importante corrigi-la.
Dr. Vitor Barion de Pádua - Normalmente utilizo enxerto ipsilateral,
flexores ou tendão patelar, dependendo do utilizado no primeiro
procedimento. Eventualmente, em caso de alargamento de um túnel bem
posicionado com TP, utilizo o tendão do quadríceps. Pacientes com duplo ou
triplo varo, na cirurgia de revisão, associo uma osteotomia valgizante, com o
cuidado de não aumentar o “slope” tibial. Na revisão de atleta ou paciente com
grande pivot shift (+++), realizo um reforço extra-articular com a reconstrução
do ligamento anterolateral.
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Defesa Profissional

COOPJOELHO busca melhorias na Bahia

A

união dos profissionais em defesa da
educação continuada e da melhoria dos honorários médicos foi a grande
motivação para a criação
da COOPJOELHO Bahia, cooperativa que une especialistas em cirurgia do joelho e
ortopedistas atuantes nesta
área no estado baiano.
Com sede em Salvador,
a COOPJOELHO conta com
62 associados e é composta por uma Diretoria e um
Conselho fiscal, eleitos em
assembleia e regidos por
um estatuto que define
princípios e regras para seu
funcionamento.
De acordo com o ortopedista Luiz Carlos Menezes
Lapão, a COOPJOELHO tem
como objetivo garantir o nível técnico de seus associados e estabelecer a união
e a força dos médicos para
buscar junto às operadoras de planos de saúde a
valorização dos honorários
médicos referentes a procedimentos cirúrgicos.
Ela foi criada por um
pequeno grupo de médicos especialistas,
que estendeu o benefício a todos os profissionais do estado. Embora alguns desses
cooperados ainda não obtiveram o título de
especialista concedido pela SBCJ, são todos
membros titulares da SBOT e reconhecidamente atuantes em cirurgia do joelho. “Nosso estatuto estabelece um prazo de cinco
anos para que tenham acesso ao título, sob
pena de não poderem continuar associados
à COOPJOELHO”, explica Dr. Menezes.
Ele acrescenta que a Cooperativa é a interlocutora com os convênios para negociação,
cobrança e repasse de valores dos honorários médicos, com base em uma tabela por
ela elaborada, constando valores de referên-

Diretoria da COOPJOELHO, criada para garantir o nível técnico
de seus associados e estabelecer a união e a força dos médicos
junto às operadoras de planos saúde
cia atribuídos aos diversos procedimentos
médicos cirúrgicos.
“A Cooperativa tem como foco também
promover a união entre seus cooperados,
através dos diversos serviços atuantes em
cirurgia de joelho no estado da Bahia, assim
como proporcionar formação e educação
médica continuada para os seus cooperados”,
finaliza.
A COOPJOELHO está localizada
na Avenida Antonio Carlos Magalhães,
número 3244, Edifício Empresarial
Thomé de Souza, sala 1321.

SBCJ integra Comissão de Honorários Médicos da SBOT
A SBCJ foi convidada para integrar a
ComissãodeHonoráriosMédicosdaSociedade
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
(SBOT). A Comissão é composta por todos
os 13 comitês de subespecialidades, e foi
criada para incrementar os procedimentos
atualmente realizados, discutir propostas e
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realizar melhorias na tabela de honorários.
Representante da SBCJ nas reuniões, Dr.
André Kuhn explica que é preciso ter um
equilíbrio entre os ganhos por procedimentos
e o ato profissional. “Existem muitas diferenças
entre os honorários de procedimentos de alta
complexidade e os de média complexidade.

www.sbcj.org.br

Juntos, na Comissão, estamos tentando
encontrar esse equilíbrio”, afirma.
A Comissão de Honorários Médicos é
presidida pelo Dr. José Ediberto Ramalho,
conjuntamente com o presidente da SBOT, Dr.
Marco Antonio Percope, e Dr. Carlos Jasmin,
membro da diretoria.

cursos regionais

O

Jornadas Regionais promovem
atualização em todo país

s Cursos Regionais, ou Jornadas Regionais,
da Sociedade Brasileira de Cirurgia do
Joelho são hoje um importante instrumento
de ensino e atualização, uma fórmula muito
democrática de dividir espaço com palestrantes de
todo o Brasil e promover a integração entre sócios,
diretores e palestrantes convidados.
Como já é costume das últimas três diretorias da
SBCJ, os anos ímpares são dedicados aos Regionais,
enquanto nos pares é realizado nosso Congresso
Brasileiro de Cirurgia do Joelho. A divisão das
regiões mantém-se como nas edições anteriores,
somando seis grupos: Regional São Paulo, Regional
Rio, Regional Minas-Espírito Santo, Regional Sul,
Regional Norte/Centro-Oeste e Regional Nordeste.
Esse ano, estamos iniciando as Jornadas no mês
de maio pelo Rio de Janeiro, que está preparando
um encontro na região serrana do estado, local
muito apreciável e que vai agradar a todos. O
evento ocorrerá nos dias 22 e 23 de maio (veja mais
detalhes nesta página).
O próximo evento será o da Regional Minas-ES,
que vai acontecer em Belo Horizonte nos dias 19 e
20 de junho. Como já temos feito em outros anos,
optamos por realizar o evento em Belo Horizonte
para facilitar a participação
dos associados que moram
em sua grande maioria na
capital mineira. Estamos
preparando um grande
evento, com workshop
de técnicas cirúrgicas e
aguardamos a presença de
todos os membros SBCJ de
Minas e do Espírito Santo.
Na sequência, teremos
a Regional Norte/CentroOeste que vai realizar o
seu evento na cidade de
Wagner Lemos
Goiânia nos dias 28 e 29
1º Secretário SBCJ
de agosto, e a Regional

Dr. Bertrand SonneryCottet, da França, que estará
palestrando na Jornada
Regional de São Paulo

Diretoria da SBCJ
reunida para discutir
as novas ações
que estão sendo
implementadas em
2015, incluindo as
Jornadas Regionais
que começam em
maio
Dr. Michael J. Fracchia, dos
Estados Unidos, especialista
em navegação, estará presente
na Jornada RJ

Nordeste, em Fortaleza, nos dias 11 e 12
de setembro, juntamente com o evento da
regional local da SBOT.
A Regional São Paulo novamente irá
inovar, levando a Jornada para o interior
do estado, no intuito de descentralizar
da capital a educação continuada, que
já conta com vários cursos de qualidade
em sua agenda anual. O evento ocorrerá
na cidade de Marília nos dias 16 e 17 de
outubro e contará com o palestrante

Jornada Rio acontece em Petrópolis
A 5a Jornada da Regional Rio abre o calendário
das Jornadas Regionais 2015 com o evento
no município de Petrópolis, no hotel Vale Real
Itaipava, no dias 22 e 23 de maio. O curso trará
como temas principais Navegação, Artroplastia
Total do Joelho, Lesões Ligamentares e Lesões
na Cartilagem e contará com o convidado
internacional Dr. Michael J. Fracchia, dos Estados
Unidos, especialista em navegação.
Jornadas Regionais 2015 contarão com
Responsável pela organização, o delegado As
seis eventos, começando pela Regional RJ, em
da Regional RJ, Dr. José Paulo Gabbi afirma que maio, que acontece no Hotel Vale Real Itaipava
a expectativa é de receber 200 participantes
inscritos. As inscrições estão abertas e o valor é de R$ 200,00 para sócios da SBCJ e
residentes e de R$ 300,00 para não sócios. O evento conta com o apoio da SBOT RJ.

www.sbcj.org.br

internacional Dr. Bertrand Sonnery-Cottet, de Lyon/
França.
Finalmente, a Regional Sul realizará seu
evento nos dias 23 e 24 de outubro, em Curitiba,
respeitando o rodízio que prevalece entre os
estados do sul.
Vejam que a programação será longa e
proveitosa. Associado SBCJ, não deixe de
participar e de prestigiar a regional de seu
estado. Aguardamos todos vocês!
Wagner Lemos

Programe-se
Regional Rio - 22 e 23 de maio
Regional Minas/ES - 19 e 20 de junho
Regional NO/Centro-Oeste - 28 e 29 de agosto
Regional Nordeste - 11 e 12 de setembro
Regional São Paulo - 16 e 17 de outubro
Regional Sul - 23 e 24 de outubro

Curta a página da SBCJ no facebook
facebook.com/SBCJbrasil
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Coluna Além do Joelho
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Uma outra paixão

Como e quando surgiu seu
interesse por vinhos?
Dr. Hugo Cobra - Há 12 anos, fiz
um curso da Associação Brasileira de
Sommeliers, no Rio de Janeiro, onde
comecei a estudar um pouco sobre
vinho. Fiz o curso básico e avançado
e aí surgiu meu interesse pelo tema.
Como se mantém atualizado
sobre esse universo?
Faço parte da Associação
Brasileira de Sommeliers (ABS) como
sócio. Além disso, temos um grupo
de degustação dentro da ABS, que
se reúne uma ou duas vezes por mês,
quando degustamos, discutimos e
damos notas para os vinhos. Todo
semestre, escolhemos um país que
será avaliado e vamos degustando e
discutindo e, assim, nos mantemos
atualizados.
Já foi a regiões produtoras
de vinho? Quais? Conte sua
experiência.
Conheço bem as vinícolas de
Napa Valley, na Califórnia, para onde
fui duas vezes. Já visitei também
algumas regiões importantes como
o Douro, em Portugal, o Chile e a
Argentina, onde conheci Mendonza,
além do Vêneto, na Itália. A que sou
mais apaixonado é a Napa Valley, nos
Estados Unidos.

”

Hugo Cobra com alguns médicos em uma degustação na Vinícola Joseph Phelps,
em Napa Valley, na Califórnia, região pela qual é apaixonado

Você planeja suas viagens de
férias pensado em ir a regiões onde
possa unir o descanso ao hobby?
Se possível, sim, mas não é uma
obrigatoriedade. Claro que se eu for
à França, tento dar uma passada em
Champagne. Se for a Portugal, vou
ao Alentejo, ao Douro, às vinícolas do
Porto. Quando é viável, unir as duas
coisas é muito bom, mas não é uma
exigência.
Se você tivesse que escolher um
único vinho, qual seria?
Seria um Amarone, que é feito
na região do Vêneto. Ele tem uma
potência muito grande, com teor
alcoólico nunca menor que 14%.
Seu gosto é muito marcante e típico
pelo processo como é produzido.
Primeiro a uva é passificada, depois
é feita a preparação do vinho e ele
é armazenado dentro da barrica de
carvalho com as cascas. Para mim, é o
melhor vinho do mundo.
Em sua opinião, por que o vinho
branco tem baixo consumo no
Brasil?

Sempre que possível, Hugo Cobra aproveita suas viagens para visitar regiões produtoras
de vinho. A foto à esquerda é do Porto e a da direita é na Moët & Chandon, na França
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“

Para mim,
o melhor
vinho
do mundo é o
Amarone

e tivesse que escolher um
único vinho, Hugo Cobra, nosso
colega que exerceu o cargo
de presidente da SBCJ no biênio
2013/2014, optaria por um Amarone.
O gosto refinado pela bebida
vem do conhecimento sobre esse
universo, que começou a estudar
há 12 anos. Nesse bate-papo com
o jornal JOELHO, ele fala sobre sua
paixão por vinhos e dá algumas dicas
importantes para quem quer, como
ele, se tornar um enófilo.

É incrível porque isso acontece,
já que vivemos em um país de
clima quente. Mas essa realidade
está mudando, porque já foi pior.
O brasileiro está descobrindo
outros vinhos brancos, além dos da
América do Sul, como os Sauvignon
Blanc chilenos e os Chardonnay
argentinos. Hoje, estamos bebendo
outros brancos, como os Riesling e os
Alsacianos, e brancos da Austrália e da
Nova Zelândia, que são de qualidade
superior, sem contar os Montrachet,
da França, que são muito bons.
O que você acha dos clubes do
vinho que existem hoje?
São interessantes, é uma maneira
de receber os vinhos em casa e,
dependendo do clube, com um
preço razoável e com uma grande
variedade. É uma forma de você ir
experimentando rótulos que talvez
não tivesse interesse em beber.
Faço parte do Wine.com, que me
manda duas garrafas por mês, acho
interessante e com preço bastante
justo.
Para quem quer entender mais
sobre vinhos, qual sua dica?
A melhor dica é se matricular
em um curso. Rio de Janeiro, São
Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul
são estados onde existem cursos da
Associação Brasileira de Sommeliers
e também do Amigos do Vinho, além
de outros, onde se pode aprender
muito. Eu mesmo quando comecei
a conhecer mais sobre vinhos,
comecei a beber mais branco, mais
Porto, mais espumante. Você vai
descobrindo outras coisas além do
tinto, que é um clássico e que todo
mundo bebe.

www.sbcj.org.br

Hugo Cobra, presidente
da SBCJ 2013/2014

Qual a dica para trazer vinhos
do exterior?
A dica é que você pode trazer no
máximo 12 litros, que são 18 garrafas,
e o valor não pode ultrapassar US$
500. Também é importante evitar o
uso de malas próprias para transporte
de vinho, porque a Receita Federal
fica de olho nessas malas. Traga
dentro de uma mala dura. Existe
uma embalagem da 3M própria para
transporte de vinho, chamada wine
skin. Ela tem um plástico bolha, por
isso, mesmo que se quebrar alguma
garrafa, não há perigo de sujar a
bagagem.
Indique alguns rótulos que
valem a pena do ponto de vista
custo/benefício.
Não dá para falar em nomes,
é melhor pensar em regiões. As
regiões de Mendonza e da Patagônia
possuem bons vinhos e mais baratos.
A Itália também é interessante,
principalmente pelo benefício muito
grande em relação ao custo, claro
que fugindo dos vinhos de Piemonte,
mais caros. Portugal tem uma ótima
relação custo/benefício, com os
vinhos do Douro e do Alentejo.
Infelizmente, os vinhos americanos
chegam muito caro para nós, por isso
a relação custo/benefício do mercado
hoje são os vinhos portugueses.

