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Arena Sauípe,
estamos chegando!

A SBCJ escolheu a Costa do Sauípe para a 16a edição do Congresso Brasileiro. Estamos
preparando um grande evento, com quatro palestrantes internacionais já garantidos e
aguardando a confirmação de outros nomes. Contamos com a presença de todos vocês
para passarmos juntos bons momentos de aprendizado e lazer. Página 3
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joelho sem fronteiras

além do joelho

Coluna discute
a Revisão de ATJ

8 já foram
escolhidos

Arnaldo Hernandez
se destaca na música
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palavra do presidente

Colocando as ideias em prática

A

tantes centros de medicina ortosensação que tenho vipédica do mundo, a Universidade
vido nos últimos anos é
de Harvard e o Grupo de Cirurgia
de que o tempo está pasdo Joelho de Lyon. Esperamos
sando mais rápido do que nunque os aprendizados trazidos de
ca. Embora tenha voado, esse
lá, assim como a experiência adperíodo à frente da SBCJ está
quirida, sejam muito bem aprosendo muito produtivo. Iniciaveitados e compartilhados com
mos a gestão trazendo ideias
os colegas de serviço que aqui
novas e que foram muito bem
ficaram e com todos nós nos mais
aceitas pela Sociedade e já estadiversos encontros que temos,
mos colocando nosso plano de
como cursos, congressos e jornaações em prática.
das.
A criação da Comissão de
Dr. Marcus Vinicius Malheiros
Mobilidade Internacional, cujo
Luzo - Presidente SBCJ
projeto principal é o Joelho
CBCJ 2016
sem Fronteiras, é um exemplo.
Dentro de nossa Sociedade, o
Divulgamos o programa, criamos as regras e Congresso Brasileiro é o evento mais aguardaabrimos as inscrições em julho. No início de do por todos e, por isso, o que nos exige grande
agosto, conseguimos selecionar os oito pri- empenho para sua perfeita organização. Escomeiros participantes, sendo quatro para esse lhemos dessa vez a Arena Sauípe, na Bahia, por
semestre e quatro para o próximo. No ano que ser um local com estrutura completa para as
vem, teremos novas inscrições e, portanto, mais conferências, exposição e hotelaria para abrioportunidade para os jovens colegas cirurgiões. gar todos os evolvidos. Nossa expectativa é de
Os primeiros selecionados já estão tendo a receber pelo menos 1.600 inscrições e repetir o
experiência de treinar em dois dos mais impor- sucesso dos anos anteriores.

O site do Congresso já está no ar e, além de
todas as informações que estamos divulgando
nessa edição do jornal JOELHO, vocês poderão
acompanhar por lá as atualizações referentes à
programação científica e social, assim como outras novidades.
Atualização por região
Nossas Jornadas Regionais continuam sendo um importante instrumento democrático de
atualização científica. Estamos realizando novamente esse ano seis eventos e temos tido uma
grata surpresa com o envolvimento e a dedicação de nossos colegas de cada região e a grande presença de público, mesmo em um ano que
não está fácil para ninguém.
Como na medicina a atualização constante é
premissa básica para o crescimento profissional,
esperamos estar juntos nos encontros regionais
que ainda faltam e no Congresso Brasileiro, no
próximo ano, buscando, além do aperfeiçoamento, o crescimento pessoal.
Um forte abraço a todos!
Marcus Vinicius Malheiros Luzo

editorial
Caros Colegas,

N

esta segunda publicação do ano do jornal
JOELHO, destacamos o maior evento de
nossa Sociedade, o Congresso Brasileiro de
Cirurgia do Joelho. Para acolher a 16a edição,
escolhemos a Costa do Sauípe, na Bahia, como
cenário. O Congresso acontecerá entre os dias
4 e 16 de abril de 2016.
A Palavra do Presidente mostra as ideias
que já colocamos em prática e quais os
próximos passos. A coluna Bate-Bola traz o
tema Revisão de ATJ, com respostas de cinco
convidados, que contam sobre suas condutas e
experiências no assunto.
Assim como em 2013, o circuito de

Jornadas Regionais deste
ano possui seis eventos,
sendo que três deles já foram
realizados: Regional Rio,
Regional Minas/ES e mais
recentemente a Regional
Centro-Oeste/Norte, todas
com grande participação dos
médicos de cada região.

quem são os oito membros
escolhidos para os primeiros
períodos de estágio em Harvard
e Lyon, dois dos mais renomados
serviços de cirurgia do joelho do
mundo.
Na coluna Além do Joelho,
nosso colega Arnaldo Hernandez,
ex-presidente da SBCJ (1999/2000)
e da SBOT (2014), nos conta sobre
a paixão pela música e os prazeres
que esse hobby proporciona.
Boa leitura a todos!

Na edição passada,
trouxemos uma novidade:
Dr. Sérgio Marinho de Gusmão
Canuto - Diretor Científico
o Joelho sem Fronteiras. O
projeto já é considerado
um sucesso, em vista das muitas ligações e
incrições que recebemos. Agora, mostramos
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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Tiragem: 8.350 exemplares.
diretoria da sbcj:
Presidente:
Dr. Marcus Vinicius Malheiros Luzo
Vice-Presidente:
Dr. José Francisco Nunes Neto
1o Secretário:
Dr. Wagner Guimarães Lemos
2o Secretário:
Dr. José Ricardo Pécora
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1o Tesoureiro:
Dr. André Kuhn
2o Tesoureiro:
Dr. Victor Marques de Oliveira
Diretor Científico:
Dr. Sérgio Marinho de Gusmão Canuto
Vogal:
Dr. Rodrigo Sattamini Pires e Albuquerque
Curta a página da SBCJ no Facebook:
facebook.com/SBCJbrasil

Congresso Brasileiro 2016

U

Mais conhecimento,
experiência e bons momentos

m paraíso em meio à Costa dos Coqueiros. Essa é a definição para a Costa do
Sauípe, na Bahia, cenário da 16a edição
do Congresso Brasileiro de Cirurgia do
Joelho, que acontece entre os dias 14 e 16 de abril
de 2016. A escolha desse local maravilhoso nos
deixa ainda mais motivados para participar do
evento e levar nossos familiares para aproveitar
esses bons momentos juntos.
A Costa do Sauípe tem praias selvagens com
mar de águas verdes, dunas, lagos e rios cercados
pela Mata Atlântica. Localizado a cerca de 75 km
ao norte de Salvador, o Complexo Turístico conta
com infraestrutura hoteleira com cinco hotéis no
sistema all-inclusive, além de outras cinco pousadas temáticas. É o lugar ideal para acomodar nosso Congresso, que entre inscritos, palestrantes, orA Arena Sauípe conta
ganizadores, expositores e familiares reúne cerca
com dois auditórios,
de 5 mil pessoas.
onde acontecerão
Em meio a esse paraíso, iremos atualizar nossimultaneamente as
sos conhecimentos, trocar experiências e descanpalestras sobre joelho
sar um pouco de nossa rotina clínica e cirúrgica.
degenerativo e joelho
Para isso, teremos convidados de grande expresno esporte
são ministrando aulas e participando das mesasredondas sobre joelho no esporte e joelho degenerativo, com programação simultânea. Do exterior, já temos a confirmação
de quatro palestrantes: Dr. Andrew Michael Williams (Inglaterra), Dr. Arun
Mullaji (Índia), Dr. Carlos J. Lavernia (EUA) e Dr. Jan Victor (Bélgica) e estamos
Palestrantes Internacionais já confirmados:
aguardando a confirmação de mais estrangeiros convidados, além de nossos consagrados colegas brasileiros.
Dr. Andy Williams
Dr. Arun Mullaji
“Queremos realizar um grande Congresso, como tem sido as edições an(Reino Unido) - Cirurgião
(Índia) - Diretor do
teriores, proporcionando a todos os sócios novos aprendizados, experiências
Mullaji Knee Clinic,
de joelho da Fortius
e momentos de lazer com a família”, afirma o presidente da SBCJ, Dr. Marcus
Clinic, em Londres, e
Chefe de Ortopedia
Vinicius Malheiros Luzo.
do Breach Candy
membro honorário

Inscrições

As inscrições para o Congresso Brasileiro já estão abertas e poderão ser
feitas pela internet até 24 de março de 2016. Após essa data, somente no
local mediante disponibilidade de vagas. Confira os valores na tabela abaixo:

Sênior de Pesquisa do
Nuffield Departamento
de Ortopedia,
Reumatologia e Ciências
Musculoesqueléticas da
University of Oxford.

Hospital e Cirurgião de
Reconstrução Articular
do Hinduja Healthcare.

Dr. Carlos J. Lavernia
(EUA) - Chefe da
Ortopedia e Diretor
Médico do Centro de
Ortopedia Avançada
da Larkin Community
Hospital, em Miami.

Dr. Jan Victor (Bélgica)
- Professor de Cirurgia
Ortopédica da Ghent
Univesity e Chefe do
Departamento de
Cirurgia Ortopédica e
Traumatologia do Ghent
University Hospital.

Baixe o aplicativo do 16o CBCJ e tenha
as informações no seu celular.

Pacotes
A Agência Oficial de Turismo, responsável pela parte aérea e terrestre do Congresso, é a
Lunestour Viagens e Turismo, que já tem os valores dos pacotes. Mais informações sobre as
possibilidades de hospedagem e todas as atrações do local, o contato é (11) 3879-8649 ou
eventos@lunestour.com.br e congressos@lunestour.com.br.
A empresa organizadora do Congresso é a R&V Eventos:
(11) 3283-3326 e eventos@rveventos.net.
Acesse o site www.sbcj.org.com.br e saiba tudo sobre o CBCJ 2016

www.sbcj.org.br
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BATE-BOLA

Tema:

Revisão de ATJ

O

tema do Bate-Bola desta edição,
escolhido pelo presidente da SBCJ,
Marcus Vinicius Malheiros Luzo, é a Revisão de
ATJ. Para responder as perguntas elaboradas
por ele, foram convidados os colegas André
Kuhn (RS), Guilherme Zuppi (SP), José Luiz
Pessoa Perez (PE), Lúcio Honório Carvalho
Júnior (MG) e Naasson Trindade Cavanellas
(RJ). Confira:

Dr. Marcus Vinicius Malheiros
Luzo - Presidente da SBCJ

Qual a sua via de acesso preferencial em casos de
difícil abordagem: quadríceps snip, osteotomia da TAT,
quadríceps turndown (Coonse-Adams)?
Dr. André Kuhn - Normalmente, faço
a abordagem para rotuliana interna e se
houver necessidade de ampliar a abordagem dou preferência para a osteotomia
da TAT, mantendo um pedículo lateral da
tuberosidade, sem grandes descolamentos laterais. Se for uma dificuldade pequena para obter a flexão do joelho e abordálo, faço somente um snip do quadríceps.
Dr. Guilherme Zuppi - Minha preferência é pela osteotomia da TAT, pois além
de ampliar o acesso tenho a possibilidade
Dr. André Kuhn
de elevar a patela nos casos de patela baixa. Sempre realizo a osteotomia com pelo
menos seis centímetros de comprimento
no baguete tibial, possibilitando assim uma fixação com dois ou três parafusos e, consequentemente, uma boa consolidação e segurança.
Dr. José Luiz Pessoa Perez - Em casos de difícil abordagem, como é a
grande maioria, dou preferência ao quadríceps snip. Porém, nos casos em
que há impedimento ao snip ou contraindicação como, por exemplo, em
uma patela baixa, uso a osteotomia da TAT. Quando o snip ainda é insuficiente para uma boa exposição, procuro fazer uma ampliação da via com a
osteotomia associada. O quadríceps turndown fica como uma via de exceção, tendo sido realizado por mim apenas duas vezes.
Dr. Lúcio Honório Carvalho Júnior - A minha via preferencial de acesso em casos de difícil abordagem é o prolongamento proximal da abertura
capsular em direção ao ventre muscular do quadríceps. Raramente realizo
snip do quadríceps. Não realizo osteotomia da TAT ou Coonse-Adams.
Dr. Naasson Cavanellas - Utilizo preferencialmente o quadríceps snip;
nos joelhos com mais rigidez utilizo a osteotomia da TAT, e, excepcionalmente, o Coonse-Adams nos casos de joelhos rígidos. Lembrando que os
casos que necessitam alongar o mecanismo extensor, utilizo os acessos
proximais (snip, turndown ou Coonse-Adams). Nos casos de patela baixa,
utilizo a osteotomia da TAT.

Em quais situações você indicaria uma revisão séptica
em um tempo só, ou nunca indica?
Dr. André Kuhn - Não faço revisão séptica em um tempo só.
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Dr. Guilherme Zuppi - A revisão
séptica em um tempo estaria indicada
nos casos de paciente hígido em que já
temos conhecimento prévio de qual é o
germe. É importante ressaltar que devemos seguir critérios rígidos na cirurgia: fluxo laminar, troca de instrumental,
campos, aventais e, se possível, troca de
sala entre a retirada e a implantação da
nova prótese, como preconizado pela
Endo-Klinik. Pessoalmente, indico sempre nos casos de revisões sépticas o padrão ouro, a revisão em dois tempos.
Dr. Guilherme Zuppi

Dr. José Luiz Pessoa Perez - Uso
como protocolo para tratamento de infecção em ATJ a artroplastia em dois tempos nos casos crônicos, e, nos casos agudos, que consideramos até 21 dias , a limpeza cirúrgica com troca
apenas do platô tibial para facilitar o acesso à parte posterior do joelho e
limpeza da superfície platô / base tibial.
Dr. Lúcio Honório Carvalho Júnior - Nunca indico revisão por soltura
séptica em tempo único. Já aconteceu de realizar revisão aparentemente
asséptica e depois da cirurgia, com o implante já colocado e cimentado,
as culturas de controle identificarem algum germe. Nesses casos nada foi
feito além de antibioticoterapia por seis semanas.
Dr. Naasson Cavanellas - Indicaria nos pacientes idosos com comorbidades clínicas graves com infecções sabidamente agudas até três semanas e tendo o germe identificado por punção ou biópsia.

Quais os parâmetros para você indicar a cirurgia de
revisão após o primeiro tempo (limpeza e colocação
de espaçador de cimento)?
Dr. André Kuhn - Meus parâmetros são o tipo de germe e sua agressividade, resposta clínica com os marcadores normalizados ou perto da normalização. A conduta de colocar a outra prótese é sempre discutida com o
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antibiótico é no mínimo de seis meses.
Dr. Guilherme Zuppi - Acredito que a
antibioticoterapia deva ser realizada por
pelo menos dois meses após a revisão,
podendo ser estendida por até seis meses, isso dependerá do perfil do germe
encontrado.
Dr. José Luiz Pessoa Perez - Deixo
de cinco a sete dias assim que os exames
coletados no transoperatório (cultura do
líquido sinovial e dos fragmentos de sinóvia e osso) estiverem normais. Em caso de
positividade mantenho seis semanas de
antibioticoterapia parenteral.

Dr. Lúcio Honório
Carvalho Júnior

Dr. Lúcio Honório Carvalho Júnior - Mantenho antibioticoterapia por
no mínimo seis semanas. Dentro desse intervalo, são no mínimo duas semanas de medicação endovenosa. Esses prazos podem variar de acordo com a
sensibilidade do germe e a eventual disponibilidade oral da droga indicada.
Dr. Naasson Cavanellas - Utilizo a escola americana que somente indica a revisão após as seis semanas de ATB venoso e a regularização dos
parâmetros laboratoriais. Teoricamente tem padrão de cura, a infecção já
está tratada, portanto utilizo somente antibioticoterapia profilática 24 horas e aguardo o resultado das culturas.

auxílio do infectologista. Mas a tendência
é deixar o paciente com este espaçador o
mínimo de tempo possível. Normalmente
ao redor de 6-8 semanas temos condições
de realizar com segurança esta nova prótese ou trocamos o espaçador.
Dr. Guilherme Zuppi - Antibiótico, terapia endovenosa de seis a oito semanas
e negativação dos exames laboratoriais,
além é claro da ausência dos sinais clínicos da infecção. São os parâmetros para a
realização da prótese de revisão.

Qual sua experiência com a prótese Hinge? Quando
você acha que se faz necessária a sua indicação?
Dr. André Kuhn - Não tenho experiência prática com a prótese Hinge.

Dr. José Luiz Pessoa Perez

Dr. José Luiz Pessoa Perez - Os parâmetros que utilizo são: exame clínico normal, ou seja, joelho sem sinais flogísticos, membro inferior sem edema, paciente sem dor e febre, normalização dos exames laboratoriais, hemograma, VHS e PCR. Não utilizo a punção
e cultura do líquido sinovial.
Dr. Lúcio Honório Carvalho Júnior - Após o término da antibioticoterapia realizo exames laboratoriais avaliando a leucometria, o VHS e a PCR. Se
esses parâmetros se mantêm em progressiva queda após a interrupção do
antibiótico, considero o paciente curado e apto para a cirurgia de revisão.
Geralmente aguardo no mínimo três meses entre a cirurgia de colocação
do espaçador e a cirurgia de revisão.
Dr. Naasson Cavanellas - Parâmetros clínicos como dor, calor, rubor,
derrame e edema. Parâmetros laboratoriais como PCR , VHS e hemograma
e eventualmente punção ou biópsia em casos mais complexos ou onde
haja alguma dúvida.

Por quanto tempo você deixa com antibioticoterapia
pós uma revisão em dois tempos, partindo do
pressuposto de que está tudo evoluindo bem?
Dr. André Kuhn - O manuseio do antibiótico nos meus casos é
sempre feito pela infectologista que trabalha comigo, mas o tempo de

Dr. Guilherme Zuppi - As próteses
restritas são indicadas nos casos de falências ligamentares, sobretudo medial,
e grandes perdas ósseas. Nos casos de
grande recurvo também temos indicação para o uso da Hinge. Pessoalmente
não tenho experiência com as próteses
restritas.
Dr. José Luiz Pessoa Perez - Minha
Dr. Naasson Cavanellas
experiência com a RHK (Hinge) é de
cinco casos, indicada em situações de
falha óssea e ligamentar, onde seria inviável a utilização da prótese semiconstrita tipo CCK.
Dr. Lúcio Honório Carvalho Júnior - Possuo alguma experiência, mas
não é grande. Tenho usado essa prótese em casos primários de osteoartrose em pacientes com doenças neuromusculares, principalmente poliomielite. Também já a utilizei em revisões com grandes perdas ósseas e em
revisões com grande instabilidade em flexão (casos em que mesmo com o
maior componente femoral possível e com o maior off-set posterior possível da haste femoral, o polietileno que estabiliza o joelho em extensão não
consegue estabilizá-lo em flexão).
Dr. Naasson Cavanellas - O INTO já realizou em torno de 45 artroplastias tipo Hinge nos últimos quatro e cinco anos. Os resultados têm
sido até agora muito bons e surpreendentes, porém ainda precisamos de
follow-up mais longo. O conceito da rotação nestes sistemas de dobradiça
parece fazer a grande diferença em relação aos sistemas do passado. As
indicações clássicas seriam as instabilidades, desde as mais simples, como
a falência de um ligamento colateral, e principalmente as complexas.

www.sbcj.org.br
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Jornadas Regionais

Reciclagem profissional e ambiente de interação

R

ealizadas a cada
dois anos, as Jornadas
Regionais
fazem parte da missão da Sociedade Brasileira
de Cirurgia do Joelho em
promover e disseminar a
educação continuada em
todo o País. Assim como
em 2013, este ano são seis
eventos, três deles já realizados com grande participação dos médicos de cada
região.
O encontro mais recente foi o da Regional Centro
Oeste/Norte, que aconteceu
nos dias 28 e 29 de agosto.
Depois de quatro edições
em Brasília, Goiânia foi a cidade escolhida para receber
a Jornada. “O apoio da diretoria da SBCJ foi fundamental para o sucesso do nosso
evento. Foram dois dias de

Jornada Regional Centro-Oeste/Norte reuniu membros da direitoria da SBCJ e
participantes de todos os estados pertencentes à Regional, em Goiânia

atividade científica, com 30
palestrantes, aulas de altíssimo
nível, quatro mesas-redondas
com 20 debatedores e participantes de todos os estados”,
declara o delegado da Regional
Centro-Oeste, Dr. Marcelo Torres, um dos organizadores do

curso juntamente com o delegado da Regional
Norte, Dr. José Wilson Sabino Júnior.
A programação científica foi dividida em seis
módulos: Ligamento Cruzado Anterior (LCA),
Ligamento Cruzado Posterior (LCP) e Lesões
Periféricas, Menisco e Femoropatelar, Osteotomias, Artroplastia Primária do Joelho e Artroplastia Primária Complexa e Revisão.

Regional Minas/ES

B

Regional Rio

A

Regional Rio abriu o circuito, nos dias 22 e 23 de maio,
em Petrópolis, com cerca de 150 participantes, entre
palestrantes e inscritos. Os temas principais foram: Navegação, Artroplastia Total do Joelho, Lesões Ligamentares
e Lesões da Cartilagem, com a presença do convidado internacional Dr. Michael J. Fracchia (EUA), especialista em
navegação.
Além do formato de mesas-redondas em todos os temas, a plateia pode opinar e interagir com aqueles que
estavam nas mesas e votar nos casos em discussão. “Todos
gostaram bastante desse modo de discussão
com as mesas-redondas
porque houve mais possibilidade de debater os
temas e interagir com os
colegas”, afirmou o delegado da Regional RJ, Dr.
José Paulo Gabbi.
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elo Horizonte foi a sede da
5a Jornada de Cirurgia da
Regional Minas/Espírito Santo,
nos dias 19 e 20 de junho. “Foi
um curso muito proveitoso,
tivemos uma forte presença
principalmente dos colegas
de Minas, incluindo a capital
e o interior, e vários médicos
do Espírito Santo”, disse o 1°
Secretário da SBCJ, Dr. Wagner
Lemos, um dos organizadores
do evento juntamente com o
delegado da Regional Minas/
ES, Dr. Luiz Fernando Machado
Soares.
A edição abordou o Tratamento Inicial da Artrose,
a Artroplastia do Joelho e a
Revisão da Artroplastia do
Joelho, e contou com 157 participantes, sendo 108 inscritos
dos mais diversos serviços dos
dois Estados e 49 palestrantes.

www.sbcj.org.br

Agenda
Jornada Nordeste
11 e 12 de setembro
Fortaleza

Jornada Regional São Paulo
16 e 17 de outubro
Marília

Jornada Regional Sul
23 e 24 de outubro
Curitiba

Joelho sem fronteiras

A

Programa tem início com os
quatro primeiros selecionados

SBCJ deu a largada para
um de seus principais
projetos voltados aos
jovens cirurgiões: o Joelho sem Fronteiras. Oito membros da nossa Sociedade já foram escolhidos para os primeiros
períodos de estágio em Harvard
e Lyon, dois dos mais renomados
serviços de cirurgia do joelho do
mundo.
Foi uma satisfação ver o grande interesse que esse programa
despertou entre nossos membros
mais jovens. Assim que foi divulgado, a SBCJ recebeu dezenas de
telefonemas pedindo informações do programa, e 20 colegas
se candidataram aos estágios.
Como nosso acordo com a
Universidade de Harvard e com
a Sociedade Lyonesa de Cirurgia do Joelho estabelecia como
primeiro período de estágio o
compreendido entre os meses
de setembro e novembro deste
ano, tivemos que acelerar a escolha dos primeiros participantes
do programa.
Assim, em reunião da diretoria
no início de agosto, que contou
com a presença do colega Marco
Demange, membro do Comitê
de Mobilidade Internacional da
SBCJ, foi feita a seleção inicial dos
candidatos.
Nossa preocupação foi premiar dentre os inscritos a representatividade deles dentro das
diferentes Regionais que compõem nossa Sociedade, além de
analisarmos detalhadamente o
currículo enviado por cada um.
Avaliamos de forma criteriosa
os pré-requisitos estabelecidos
no regulamento do programa e
também valorizamos o fato de
o candidato participar de algum
serviço de formação de residentes, podendo, assim, compartilhar o conhecimento adquirido.
Dessa forma, optamos por escolher oito candidatos, assim já
preenchendo também as quatro
primeiras vagas do primeiro semestre do próximo ano. Com isso,
pudemos premiar diferentes Regionais, de acordo com o número
de representantes de cada uma
delas.

Fotos: Reprodução

Oito integrantes da
nossa Sociedade já foram
escolhidos para os primeiros
períodos de estágio em Lyon
e Harvard

de acordo com seus
interesses, para um
ou outro serviço,
sempre seguindo os
critérios de seleção
estabelecidos.
Os critérios para
escolha foram: ser
membro da SBCJ há
pelo menos 5 anos;
ter suficiência na língua inglesa; ter participado do último
Congresso da SBCJ e/
ou do seu Curso Regional e ter seu currículo avaliado pela
diretoria da SBCJ.

Selecionados para Harvard

Sobre o programa

Fabio Pacheco Ferreira - São Paulo
Luis Gabriel B. Gugliometti - São Paulo
Guilherme Moreira de Abreu e Silva - Belo Horizonte
Rodrigo Kaz - Rio de Janeiro

O programa oferecerá aos quatro primeiros selecionados seis
semanas de estágio, sendo dois
em Harvard e dois em Lyon. De 1º
de setembro a 15 de outubro, irão
os dois primeiros selecionados,
um para os EUA e o outro para
a França; de 16 de outubro a 30
de novembro os outros dois. Os
outros quatro irão nos meses de
março e abril de 2016.
Para viabilizar o estágio, os sócios que irão para Harvard receberão da SBCJ uma bolsa de U$
2.500 mais as passagens para Boston, enquanto para Lyon o valor é
de U$ 2.000 mais as passagens.
José Francisco Nunes

Selecionados para Lyon
Marcelo S. Navarro - São Paulo
Gustavo Constantino de Campos - Campinas
Paulo Henrique Araujo - Brasília
Raynerio Costa Marques - Teresina
A ideia da atual diretoria é
que este programa possa contemplar, com o decorrer do tempo, o maior número possível de
colegas de todo o Brasil. A partir

desta primeira lista de interessados, abriremos inscrições duas
vezes ao ano e todos os nomes
inscritos ficarão em nosso banco
de dados para serem escolhidos

www.sbcj.org.br
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Coluna Além do Joelho

Nunca é tarde para realizar um sonho
Por Arnaldo Hernandez*

C

omecei a tocar bateria há
uns 10 anos. Tudo teve
início depois de uma conversa com meu filho mais
velho, Conrado, que na época, com
15 anos, já tocava guitarra. Falei
com ele da vontade de aprender
a tocar bateria, desejo que tinha
desde a adolescência. No meu
aniversário de 45 anos, ele me deu
de presente um par de baquetas e
me disse para ir atrás do meu sonho. Respondi que não dava ainda,
porque sabem como é a vida corrida de médico, e estava iniciando
minha preparação para a LivreDocência, mas prometi que um dia
iria começar.
Perto de completar 50 anos,
comprei uma bateria e fui cumprir
a promessa que tinha feito a ele.
Comecei a fazer aulas uma vez por
semana, como tento fazer até hoje,
e todas as manhãs de domingo,
das 9h30 às 11 horas, me dedico a
isso. Só não toco quando estou viajando ou meu professor não pode.
Como moro em prédio, transformei meu locker que fica no
subsolo em um espaço para duas
coisas que gosto bastante: música
e vinhos. De um lado fica a adega
com os vinhos e do outro, as baterias; sento em uma e o professor
em outra e tocamos. Tendo o espelho do professor rende mais. É
um espaço bem acanhado, mas dá
para estudar.
Tocar e ouvir música sempre
relaxa, a bateria nem se fala porque existe alguma atividade física
envolvida, a gente transpira um
pouco e consegue se desligar do

*Arnaldo Hernandez é Professor
Associado da Faculdade de
Medicina da Universidade de
São Paulo, foi presidente da
SBOT (2014) e da SBCJ (19992000) e é baterista

O ortopedista e os filhos Ruy, na flauta, e Conrado, na guitarra,
mostraram sintonia e animação ao tocarem juntos

resto. Se não levo o telefone para
o estúdio, consigo me entregar naquilo que a música pede. É muito
agradável.
Quando comecei a tocar bateria e a me empenhar, vi que não é
fácil, que depende de uma boa coordenação. A bateria exige uma independência entre todos os membros e também uma interdependência entre eles. Não é fácil. Se
tivesse começado na adolescência,

com o nível de teimosia que tenho,
talvez hoje não fosse médico.
Todos na minha família têm um
link com a música. Minha mulher,
Nira, formou-se em piano clássico
e, por minha influência, começou
a tocar música popular no teclado.
Meu filho do meio, Ruy, toca flauta e a mais nova, Debora, chegou
a aprender baixo, mas por causa
de um problema no punho teve
de parar. O mais velho, o Conrado,

“

A esposa Nira com os filhos Débora e Ruy:
momento de descontração em família
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A música é um
estímulo para
a memória,
algo essencial na
faixa etária que estou
entrando

”

www.sbcj.org.br

como já disse, toca guitarra e fez
aula de canto. É o mais envolvido de todos eles, toca e canta em
duas bandas.
Durante os últimos tempos ensaiamos juntos para nossa avant
premier, no meu aniversário de 60
anos. Foi uma surpresa para todo
mundo que foi à festa, mantivemos em segredo o tempo todo.
Eu na bateria, minha mulher no
teclado e cantando, meus filhos
na guitarra e na flauta. O repertório foi bem eclético: tocamos Beatles, Rita Lee, Garota de Ipanema,
Amy Winehouse, Bryan Adams,
Red Hot Chili Peppers, Phil Collins
e Ray Charles. Lógico que não sou
um profissional, tive medo de dar
vexame. Mas foi divertido e muito
emocionante.
Acho que todos nós, além do
trabalho que é muito importante
porque dependemos dele para
uma série de coisas, devemos
nos dedicar à família, que é a verdadeira razão de nossas vidas, às
amizades e àquelas coisas que nos
dão prazer. Eu também gosto de
pescar e de fazer atividade física.
É muito importante ter outras atividades, porque aos 60 anos, como
estou agora, ou aos 70, 80, não estarei mais trabalhando no mesmo
ritmo, e é muito bom buscar coisas
que tomem nosso tempo de forma
agradável e saudável e que até nos
ajude a ficar perto de nossa família
e de nossos amigos. E a música faz
isso. Ela é um estímulo para o sistema nervoso e para a memória, algo
essencial nessa faixa etária que estou entrando agora.

