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TUDO PRONTO
PARA NOSSO
CONGRESSO BRASILEIRO.

É tempo de aprender, compartilhar
conhecimento e interagir com os colegas.
Você já está pronto para essa experiência
na Costa do Sauípe? A SBCJ preparou tudo
para que você aproveite ao máximo o maior
encontro da cirurgia do joelho no Brasil!
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pesca esportiva
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palavra do presidente

Ampliando os conhecimentos e as amizades

A

tradição de nossos congressos,
pós mais de um ano de
buscamos no exterior nomes
trabalho e dedicação,
de referência nesses dois temas
estamos com tudo prepara garantir o alto nível cienparado para o Congresso Bratífico da programação. Além
sileiro de Cirurgia do Joelho,
dos convidados internacionais
nos dias 14, 15 e 16 de abril na
oficiais, colegas de renome da
Costa do Sauípe (BA). Nossa
América do Sul também trarão
expectativa é de receber 2 mil
sua contribuição.
congressistas e um público toDo Brasil, teremos a particital de 5 mil pessoas, incluindo
pação de mais de 180 palestranfamiliares e todas as equipes
tes e coordenadores de mesasenvolvidas com a exposição e
redondas, dando oportunidade
a organização do evento.
Dr. Marcus V. Malheiros Luzo
também para que os jovens
Foi para reunir e acomoPresidente SBCJ
cirurgiões que estão se destadar todas essas pessoas com
cando em suas regiões comparconforto e praticidade que escolhemos o Complexo Sauípe, com suas três tilhem sua experiência conosco.
Durante o Congresso Brasileiro, os coleopções de hospedagem: Sauípe Premium,
Sauípe Alas e Sauípe Pousadas. Além disso, o gas que participaram do programa Joelho
local oferece um excelente centro de conven- sem Fronteiras irão apresentar as novidades
ções, com dois auditórios para 3,5 mil pessoas e aprendizados trazidos dessa experiência.
Teremos a chance de ver os resultados desse
sentadas.
Nos auditórios, teremos simultaneamen- programa tão motivador, que é um anseio dos
te aulas e mesas-redondas sobre joelho no jovens talentos da cirurgia do joelho. Já enesporte e joelho degenerativo. Mantendo a viamos quatro intercambistas, dois em Lyon

e dois em Harvard no segundo semestre de
2015, e teremos outros quatro nesse semestre.
Outro acontecimento muito importante
pré-congresso é a prova de admissão de novos sócios, que teve aproximadamente 260
inscritos. Ou seja, nossa Sociedade vislumbra
um crescimento bastante significativo com a
chegada dessa turma. Desejamos que todos
tenham sucesso nas provas escrita e oral, preparadas com muito critério e seriedade por
nossa Comissão de Ensino e Treinamento.
A Família da Cirurgia do Joelho do Brasil estará toda reunida na Costa do Sauípe: conselheiros, diretores e membros vindos de todo o
País. Queremos que esse seja um grande CONGRESSO. Que você venha, traga sua família,
aproveite para se reciclar, trocar ideias e experiências. Que você passe conosco momentos
especiais, aprendendo, ensinando e ampliando seus relacionamentos profissionais e seu
grupo de amigos.
Até lá!
Marcus Vinicius Malheiros Luzo

editorial
Caros Colegas,

D

edicamos esta edição do Jornal JOELHO
para tratar em detalhes do nosso
Congresso Brasileiro, que terá lugar na Costa
do Sauípe, na Bahia, no período de 14 a 16 de
abril. Falamos dos palestrantes internacionais
e de sua bagagem profissional e experiência
acadêmica. Trazemos detalhes do local do
evento e de tudo que ele tem de atração para
que, além de aproveitar o evento com sua
abrangente programação científica, todos
também possam curtir bons momentos ao
lado de familiares e colegas.
Antes do Congresso, realizaremos a
prova de admissão de novos sócios. Esse é

o compromisso dos quase
importante é o Joelho sem
260 ortopedistas que se
Fronteiras. Ouvimos os sócios que
inscreveram para a avaliação
participaram no ano passado
e que querem garantir seu
e que falam da experiência
espaço como membro da
enriquecedora que tiveram no
SBCJ. Nosso diretor André
exterior.
Kuhn trata dos detalhes da
Na Coluna Além do Joelho,
provas escrita e oral que
nosso ex-presidente Rogério
acontecerão nos dias 12 e 13
Fuchs conta suas histórias de
de abril, respectivamente.
pescador, hobby que cultiva
Nesta edição, também
desde a infância e que traz um
abordamos as Jornadas
enorme sentimento de felicidade
Dr. Sérgio M. de Gusmão Canuto
Diretor Científico
Regionais de 2015, com
e bem-estar.
destaque para os eventos das
Boa leitura!
regionais Nordeste, em Fortaleza; São Paulo,
em Marília; e Sul, em Curitiba. Outro assunto
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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Novos aprendizados e troca
de experiências em Sauípe
Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho terá
palestrantes internacionais de peso, entre eles o médico do Chelsea
Caros colegas “joelhistas”,

N

osso encontro maior está chegando. Apesar de todas as dificuldades que enfrentamos no
ano passado, conseguimos confirmar a
vinda de sete convidados estrangeiros
do mais alto nível científico. Teremos a
presença do Dr. Arun Mullaji, da Índia,
autoridade mundial em artroplastias do
joelho. Por ser natural de um país com
as mesmas dificuldades socioeconômicas que o nosso, irá nos mostrar sua
experiência em resolver casos de patologia degenerativa do joelho muito semelhantes aos que encontramos aqui.
Por outro lado, receberemos também o Dr. Carlos J. Lavernia, da Flórida,
cirurgião de artroplastias do joelho que
atua em um meio bem diferente
do Dr. Mullaji. Por isso, além
As
da qualidade científica
inscrições
de suas apresentações,
para o CBCJ 2016
tem uma preocupação
podem ser feitas
maior com as indicaaté o dia 24/03 onções, implicações legais
line. Após essa data,
e financeiras das falhas
somente
no local do
e maus resultados das
evento
mediante
e menisco
artroplastias.
disponibilidade
quanto de
Da Europa, teremos
de vagas.
lesões ligamenum colega que já é quase
tares simples ou
brasileiro por sua simpatia e
combinadas.
excelente relacionamento que
O Dr. Andy é médico do
tem com todos nós: o Dr. Thorsten
Gehrke, da Alemanha. Mais uma vez, Chelsea, de Londres, e uma das mais
virá nos brindar com sua experiência destacadas personalidades do munem tratar próteses infectadas em um do no tratamento de lesões do joelho
tempo e com o uso de próteses de sal- em jogadores de futebol. É também,
junto com Andrew A. Amis, um estuvação para os casos mais graves.
Ainda da Europa, receberemos Dr. dioso do ligamento ântero-lateral do
Jan Victor, da Bélgica, Dr. Andy Williams, joelho, estrutura ainda muito controda Inglaterra, e Dr. Rainer Siebold e Dr. versa entre nós.
O Dr. Siebold é autor de inúmeJustus Gille, da Alemanha, que mostrarão a evolução do tratamento das ros trabalhos científicos sobre lesões
lesões esportivas tanto de cartilagem ligamentares do joelho e, a nosso ver,

Baixe o aplicativo
do CBCJ 2016 e
acompanhe tudo
pelo seu celular
ou tablet.

juntamente com o Dr. Jan Victor, tem
uma das vidas acadêmicas mais produtivas na atualidade. Já o Dr. Justus
mostrará atualidades em cirurgias nas
lesões condrais da patela.
Além dos convidados já citados,
teremos outros palestrantes estrangeiros da América do Sul, que vêm
participar pelo alto nível científico do
nosso Congresso. E também receberemos os “experts” nacionais em cirurgia do joelho, que dentro de nossa
programação irão moderar mesasredondas modernas e simpósios,
onde teremos debatedores jovens
mesclados com os mais experientes
e também com alguns estrangeiros,
o que elevará o nível científico das
discussões.
Vale destacar que nossos colegas
mais jovens que participarão como
palestrantes foram escolhidos por seu
desempenho durante as Jornadas
Regionais que realizamos por todo o
país. Nós, da diretoria, aproveitamos
esses encontros para atuarmos como

www.sbcj.org.br

“olheiros“, conseguindo com isso conhecer futuras promessas científicas
em nossa área de atuação.
E, para finalizar, não podemos esquecer que o nosso Congresso sempre foi também uma oportunidade de
encontro entre colegas, professores e
mestres, dentro de um ambiente de
descontração e divertimento. Para isso,
fizemos uma programação científica que nos permitirá aproveitar bons
momentos de lazer e relaxamento na
belíssima Costa do Sauípe.
“Aproveitar” cientificamente ao
máximo a presença dos estrangeiros,
aumentar os laços de conhecimento
e amizade entre colegas experientes
e jovens da nossa Sociedade e curtir
Sauípe. Esta foi a intenção desta Diretoria quando iniciou a preparação deste
evento. Vamos todos aproveitar juntos
este momento!

Dr. José F. Nunes
Vice-Presidente SBCJ
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CONGRESSO BRASILEIRO DE CIRURGIA DO

A

16ª edição do
Congresso
Brasileiro de
Cirurgia do Joelho
está sendo preparada
com todo cuidado
e atenção para que
possamos estudar,
aprender, ensinar e
trocar experiências em
um lugar confortável e
muito bonito do litoral
brasileiro, que é a Costa
do Sauípe, na Bahia.
Além de toda nossa
preocupação em realizar
um evento abrangente
do ponto de vista
científico, queremos
que essa experiência
também seja prazerosa
para nossos membros e
familiares.
Mostramos nesta
edição do Jornal
JOELHO um pouco
da infraestrutura
e de como será o
funcionamento das
atividades do
CBCJ 2016.

COSTA DO SAUÍPE - BELEZAS NATURAIS
Este paraíso localizado no município de Mata de São João está a 76 km
do Aeroporto Internacional de Salvador. É um lugar com águas calmas e
quentes cercadas por belezas naturais e paisagens deslumbrantes.

COMPLEXO SAUÍPE - INFRAESTRUTURA
Possui uma arena muito bem equipada para o Congresso e permite
que todos os congressistas fiquem hospedados a menos de 1 km do
local do evento. São mais de 1.500 apartamentos e grande oferta de
entretenimento para aproveitar o tempo livre

ARENA SAUÍPE
DOIS AUDITÓRIOS
Com 5.125m² de área total construída,
a Arena Sauípe está preparada para receber eventos de grande porte. Tem capacidade para 3.500 pessoas em auditório
e 6.000 pessoas em formato de show,
possui ambientes climatizados, 8 metros
de pé-direito no salão principal e foyer de
886,24m². A programação do CBCJ será
dividida em dois auditórios, sendo que
um contará com as palestras e mesasredondas sobre joelho no esporte, e outro
com a programação das lesões degenerativas.
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DO JOELHO - 14 A 16 DE ABRIL DE 2016
HOTÉIS
TRÊS OPÇÕES
O Complexo Sauípe oferece três tipos de hospedagens que agradam a todas
as idades e perfis de hóspede: Sauípe Premium, Sauípe
Alas e Sauípe Pousadas.

SAUÍPE PREMIUM
O espaço possui 198
apartamentos, com amplas
acomodações em todas as
categorias de suítes, espaços
privativos, piscina para adultos e crianças, atividades de
lazer exclusivas e gastronomia de alto padrão. Opera no
regime de Pensão Completa,
mas será All Inclusive durante
o CBCJ 2016.

SAUÍPE ALAS
Oferece uma estrutura
completa de hospedagem,
com 1.219 apartamentos
divididos em 4 alas: Ala Sol,
Ala Terra, Ala Mar e Ala Água.
Possui salas de reunião e
ambientes que comportam
diferentes tamanhos e tipos
de eventos, várias opções de
lazer, entretenimento e gastronomia. Todas as alas têm
regime All Inclusive, cada
uma com sua piscina própria
e restaurante interno.

SAUÍPE POUSADAS
Oferece uma experiência
típica do litoral baiano. São
cinco pousadas temáticas
que contam com 147 apartamentos equipados com
ar-condicionado, TV a cabo,
frigobar e área de lazer própria. Durante o evento, as
pousadas operarão em regime de Pensão Completa, e
não terão bebidas alcoólicas
inclusas.

ATIVIDADES DE LAZER E CULTURAIS

DIVERSÃO COMPLETA PARA A GAROTADA

Para quem gosta de se aventurar e se divertir, o Complexo
Costa do Sauípe oferece diversas opções de lazer, com
uma equipe destinada para
isso o dia todo. Tem salão de
jogos, piscinas, stand up paddle,
tirolesa, canoa canadense, caiaque,
pedalinho, quadras de tênis, aulas de
trapézio, campo de futebol society, visita à fazendinha, passeios a cavalo, entre outras atividades.

O Sauípe Kids é um espaço com
4 mil m2, exclusivo para as crianças
de 4 a 12 anos, com brinquedoteca, camarim, sala de TV, teatro,
oficinas, duas piscinas, restaurante, sala de jogos e playground,
tudo acompanhado de monitores
treinados. Crianças de 0 a 3 anos,
acompanhadas pelos pais ou responsáveis, podem frequentar a brinquedoteca
com atividades e brincadeiras direcionadas para a idade

VILA NOVA DA PRAIA
É uma ótima opção de entretenimento e
convivência para quem deseja conhecer mais
sobre a cultura local. É na Vila Nova da Praia que
fica a Praça do Cruzeiro, onde o turista pode
encontrar bares, restaurantes temáticos, lojas
de artesanatos, serviços, caixas eletrônicos, entre
outros.

PROVA PARA INGRESSO
DE NOVOS SÓCIOS NA SBCJ

A

SBCJ terá cerca de 260 candidatos realizando a
prova de admissão de novos sócios durante os
dias 12 e 13 de abril, na Costa do Sauípe. Este ano, a
prova será muito importante para os serviços, pois
no último Congresso Brasileiro, em Maceió, deliberou-se em assembleia sobre a moratória dos serviços
credenciados para treinamento dos R4 em Cirurgia do Joelho.
O serviço que não obtiver 50% de aprovação de seus candidatos entrará em moratória.
Durante o ano de 2015, a Comissão de Ensino e Treinamento (CET),
criada pela Diretoria da SBCJ para cuidar dos assuntos relativos à educação, organizou as questões das provas escrita e oral para o exame na
Costa do Sauípe.
A prova escrita será composta de 100 questões de múltipla escolha,
sendo que apenas uma das quatro respostas estará correta. A prova oral
será composta de 10 questões com casos clínicos ou situações a serem
discutidas durante 6 minutos cada uma. A conceituação da prova oral
será a seguinte: A = 9-10; B = 7-8 ; C = 5-6; D = 3-4; e E = 0-2.
A prova escrita será realizada na terça-feira à tarde, das 14 às 18 horas, e o exame oral na quarta-feira de manhã, a partir das 8 horas. Os
examinadores deverão estar presentes na quarta-feira de manhã antes
das 8 horas para recepção e organização do funcionamento da avaliação oral.
A correção da prova será realizada após o término do Congresso
Brasileiro, em São Paulo. A divulgação dos resultados será feita somente
após a primeira semana do término do evento em Sauípe. Os serviços
serão comunicados sobre os resultados de seus candidatos, e no site da
SBCJ será publicada a lista dos aprovados.
Desejamos sucesso a todos os candidatos!
André Kuhn - 1o Tesoureiro SBCJ

www.sbcj.org.br

PRÊMIO EXCELÊNCIA EM
CIRURGIA DO JOELHO
A melhor apresentação oral/pódio de
cada categoria receberá o Prêmio Excelência
em Cirurgia do Joelho, conferido pela SBCJ
no valor de R$ 5 mil.

MENSAGEM DO
PRESIDENTE DO 16o CBCJ

É

com muito prazer que aceitei e agradeço
o honroso convite da diretoria para presidir o 16º Congresso Brasileiro de Cirurgia do
Joelho. Como ex e quinto presidente desta
sociedade, em 97 e 98, me sinto muito feliz
em vê-la cada vez mais pujante e rica de novos
valores.
Considerado o maior Congresso das especialidades ortopédicas, o CBCJ vem sendo muito aguardado, pois teremos, além dos
palestrantes nacionais, sete convidados estrangeiros, de destaque internacional com grande experiência que, com certeza, trarão novos conhecimentos e técnicas para o aprimoramento de
todos. O convívio próximo nos permitirá trocar experiências e discutir casos que possam eventualmente estar nos preocupando.
O programa é intenso e prenderá a todos nós nas salas, tendo
sido criteriosamente preparado pela comissão científica de maneira a abordar os principais temas em cirurgia do joelho, tanto
na area das lesões esportivas, como das degenerativas. O alto
nível dos temas livres permitirá um ensinamento paralelo.
Mas como ninguém é de ferro, nos momentos de folga, teremos a oportunidade de rever os colegas num relaxante ambiente que só os bahianos sabem nos proporcionar. Para encerrar o
evento, na parte social, teremos muita descontração com a sempre tradicional surpresa que todos esperam de nossos irmãos da
terra.
Não percam esse congresso de nível internacional por nada.
Ainda há tempo para se inscrever.
Aguardo cada um de vocês na Arena Sauípe
Até lá!!!!!
Moisés Cohen
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Joelho sem fronteiras

C

Participantes do Joelho sem Fronteiras
falam da experiência

riado pela Sociedade Brasileira
de Cirurgia do Joelho no ano
passado para proporcionar intercâmbios internacionais para seus
sócios, o Joelho sem Fronteiras já
virou o sonho dos nossos jovens cirurgiões. Os quatro primeiros selecionados que cumpriram o período de
seis semanas de estágio no ano passado voltaram cheios de ideias, com
novos conhecimentos e experiência
para incorporar em sua rotina.
Os ortopedistas Gustavo Constantino de Campos e Marcelo Schmidt Navarro foram para Lyon, na
França; e Fabio Pacheco Ferreira e
Luiz Gabriel Betono Guglielmetti,
para Boston. Os outros quatro selecionados terão essa experiência
nesse primeiro semestre. São eles:
Guilherme Moreira de Abreu e Silva
e Rodrigo Kaz, para Boston; e Paulo
Henrique Araujo e Raynerio Costa
Marques, para Lyon.
Gustavo Campos e Marcelo Navarro vivenciaram
em Lyon a rotina
de quatro grandes
nomes da ortopedia: David Dejour,
Philippe Neyret, Bertrand Sonnery e
Michel Bonnin. “Tive a oportunidade
de acompanhá-los de perto e observei diversas cirurgias, tanto esportivas quanto degenerativas, e sempre
fui muito bem recebido”, conta Marcelo, que viu mais de 100 cirurgias
serem realizadas.
Para Gustavo Campos, a experiência foi muito rica porque acompanhou os profissionais no consultório
e no centro cirúrgico, inclusive participando das cirurgias na maioria das
vezes. E para completar, cada um dos
médicos franceses se destaca principalmente em uma área, como prótese, lesões esportivas e cirurgias para
a articulação femoropatelar. “Foi uma
ótima oportunidade para observar o
que os grandes nomes de Lyon estão fazendo e também para ver de
perto como funcionam os serviços
públicos e privados na França”, disse,
ressaltando que muito do que viu
irá ser incorporado em sua prática,
assim como compartilhado com os
colegas da área.
Na avaliação de Luiz Gabriel Guglielmetti, a ida a Boston foi uma
chance de conhecer novas técnicas
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Marcelo Navarro participando de uma cirurgia em Lyon

Luiz Gabriel Guglielmetti com Dr. Thomas Thornhill

Os estagiários
Boston

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

Lyon

Marcelo S. Navarro - São Paulo
Gustavo Constantino de Campos - Campinas
Paulo Henrique Araujo - Brasília
Raynerio Costa Marques - Teresina
Fábio Pacheco no centro
cirúrgico em Boston

Gustavo Campos com David Dejour no centro cirúrgico

e mudar a visão sobre determinados
procedimentos. “Conheci abordagens diferentes e também mudei um
pouco minha visão a respeito de osteotomias da tuberosidade anterior

da tíbia”, revela Luiz Gabriel.
Já Fábio Pacheco destacou a
oportunidade dada pela SCBJ. “Estar junto com os médicos vendo as
cirurgias e os ambulatórios acres-

www.sbcj.org.br

centou muito para a minha carreira
e espero transmitir o conhecimento
adquirido. É uma porta que a SBCJ
abriu, e que muitos outros colegas
terão essa oportunidade no futuro”,
finaliza.
Para viabilizar o estágio no exterior, a SBCJ concedeu para cada sócio
selecionado uma bolsa de U$ 2.500
mais as passagens para Boston e
de U$ 2.000 mais as passagens para
Lyon.
A programação do estágio foi
organizada pelos médicos responsáveis pelo Comitê de Mobilidade Internacional, Marco Demange e Vitor
Barion de Pádua, que fizeram toda
a mediação com a Universidade de
Harvard e a Sociedade Lyonesa de
Cirurgia do Joelho, respectivamente.

jornadas regionais

Quinta edição do evento supera expectativas

C

om um público de aproximadamente mil pessoas, entre participantes e
palestrantes, somando os seis eventos distribuídos por todas as regionais, as
Jornadas Regionais de Cirurgia do Joelho foram um grande sucesso. Com esses
eventos, a SBCJ cumpre sua missão de disseminar a educação continuada de alto nível e
promover a integração dos sócios.

Regional Nordeste

R

ealizada nos dias 11 e 12 de setembro, em Fortaleza, a Jornada
Regional Nordeste reuniu mais de 100
participantes. A presença do convidado internacional Dr. Alberto Gregori
(Reino Unido) deixou o evento ainda
mais grandioso, aumentando o interesse dos profissionais da região.
A programação científica do evento contemplou temas sobre Patelofemoral, Lesões Ligamentares Complexas, Ligamento Cruzado Anterior e
Lesão Condral e Meniscal, e Artrose.
O sábado foi dedicado à Artroplastia

Total do Joelho. O ortopedista Marcos
Antônio Girão, delegado da Regional
NE (CE, PI, RN, PB e PE), foi o responsável pela coordenação local da Jornada
juntamente com o delegado Gustavo
Azi (BA, SE e AL).

A Jornada Regional Nordeste, em Fortaleza, teve como destaque
a presença do convidado britânico Alberto Gregori

Regional São Paulo

arília foi a cidade escolhida para
receber a Jornada Regional SP, que
reuniu 215 participantes nos dias 16 e
17 de outubro. O evento contou com
a presença do convidado Dr. Bertrand
Sonnery-Cottet, da França, que além de
apresentar aula também realizou uma cirurgia ao vivo de Reconstrução do LCA e ALL, com
o auxílio dos ortopedistas Vitor
Barion de Pádua e Sergio Canuto,
no pré-evento. A cirurgia foi assistida por cerca de 100 médicos.
Com a participação da diretoria da SBCJ e palestrantes referências em cirurgia do joelho
do Brasil, a Jornada Regional SP
superou as expectativas da co-

A

Regional Sul encerrou o circuito 2016 nos dias 23 e 24
de outubro, em Curitiba. Com a presença de 260 participantes, o encontro teve conferências e mesas-redondas que
trataram das questões mais atuais da área, apresentadas por
médicos da região sul e sudeste. A Jornada teve como coordenadores os ortopedistas Murilo Santos, delegado da Regional
Sul da SBCJ, e André Kuhn, 1o Tesoureiro da SBCJ.

O evento em Marília
atraiu participantes de
várias cidades paulistas
e teve até uma cirurgia
ao vivo com o francês
Bertrand Sonnery-Cottet

M

Regional Sul

A Jornada Sul
encerrou o circuito
2015 reunindo
260 participantes
em Curitiba, onde
estiverem presentes
médicos do Sul e
Sudeste

missão organizadora e mostrou a importância de levar o conhecimento científico
para o interior do estado. O evento foi
coordenado pelos ortopedistas Vitor Barion de Padua e Marcos Henrique Ferreira
Laraya.
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Coluna Além do Joelho

Rogério Fuchs e suas histórias de pescador

R

ogério Fuchs, ainda criança, começou a pescar na
companhia do pai e de um
irmão mais velho, ambos apaixonados pelo mundo das varas e
anzóis. Paixão que começa cedo
vira amor eterno, e passa de geração para geração. Assim, Rogério
também introduziu o filho Thiago nesse caminho, e hoje, pelo
menos uma vez por mês, saem
juntos para pescar. “A pescaria
provoca um enorme sentimento
de bem-estar, porque você está
fazendo o que gosta, num lugar
aprazível, junto com familiares e
amigos. Você não pensa em outra coisa, nem no trabalho, enfim,
desfruta de momentos de lazer e
principalmente cultiva a amizade”, diz.
Rogério Fuchs relembra que
no início era levado pelo pai,
mas com o passar do tempo foi
descobrindo os prazeres da pesca, assim como o sentimento de
amizade e companheirismo que
existe quando se está pescando
em alto mar e no meio de um rio.
“A pesca que se faz num barco de
mais ou menos dez metros quadrados com outro companheiro
desenvolve na gente um senso
de amizade e parceria pouco visto em outros esportes, uma vez
que quero pegar muitos peixes,
mas também tenho que entender e ficar feliz se o meu parceiro
também pegar muitos peixes e
eu não”, ensina.
Quando o assunto é conversa
de pescador, ele logo brinca: “Pescador bom mata a cobra e mostra
o pau”. E diz que o maior peixe
que já pescou foi um tucunaré de

“

Acredito que
o Pantanal
seja o lugar
mais bonito, mas
hoje está muito
depreciado em
termos de pesca

”

Rogério Fuchs e seu “troféu”, o famoso tucunaré de mais
de 10 quilos, que voltou para o rio após a foto

10.930 kg. Tanta precisão assim
por quê? Ah, foi pesado com uma
balança eletrônica, para não ter
dúvidas, porque muita gente utiliza balanças manuais não “muito
honestas”.
Sobre o fato de todo pescador
superestimar os peixes que fisga,
Fuchs diz que isso é totalmente real nesse universo. “Existem
muitos pescadores que querem
dizer que pegaram o ‘maior’ pei-

xe, sendo um troféu para si e para
os outros. Coisas das pessoas e
seus egos. Por isso que adotamos
a balança eletrônica, que é mais
precisa”.
Além de pescar nas baías próximas a Curitiba, Rogério também viaja a regiões do Brasil e
ao exterior para curtir seu hobby.
Atualmente, tem preferido os
rios da Amazônia, embora seja
um apaixonado pelo Pantanal.

Praticante de pesca esportiva desde a infância, Rogério Fuchs sempre
está em companhia do filho Thiago, que também é cirurgião do joelho
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“Acredito que o Pantanal seja o
lugar mais bonito em função da
diversidade de fauna e flora, mas
hoje está muito depreciado em
termos de pesca”, lamenta. Em
suas pescarias no mar, ele usa um
barco próprio e gosta de pegar
os robalos. Quando vai pescar em
rios, a escolha são barco hotel ou
pousadas para pescadores, e seu
alvo são os tucunarés. “Essas duas
espécies são as mais esportivas
na pesca com isca artificial”, explica.
E como todo mundo que tem
um hobby, Dr. Rogério adora
comprar apetrechos de pesca.
Aproveita as viagens para trazer
tudo quanto é novidade. Mas, às
vezes, até exagera. “Estávamos
numa viagem ao exterior, quando eu e o Thiago fomos a uma
loja de pesca e gastamos um
bom dinheiro. Quando saímos
da loja, o restante da família ficou
indignada quanto ao valor gasto.
Levamos uma bronca enorme e a
partir daí passamos a ‘esconder’
nossas compras”, revela.
Nos últimos 20 anos, ele diz
que faz somente pesca esportiva.
“Os peixes são soltos para que nós
ou nossos filhos venhamos a ter a
possibilidade de pescá-los novamente. Isso é o que realmente
importa”.
*Rogério Fuchs é diretor do
Instituto Fuchs de Joelho e Quadril,
de Curitiba, e foi Presidente da
Sociedade Brasileira de Cirurgia do
Joelho em 2007-2008.

