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Foco na educação continuada
A SBCJ dará posse à nova diretoria durante o
Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia,
em BH. José Francisco Nunes assumirá a presidência
para o mandato de um ano, a partir de 1º de janeiro,
enquanto Wagner Lemos será o vice. Confira nesta
edição os planos do novo presidente, que quer
incrementar os projetos de educação continuada.
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palavra do presidente

Despedida com sensação de dever cumprido

E

ntrei para a diretoria da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho em 2009, na gestão da Dra. Márcia Uchôa, passando pelas
funções de secretário, tesoureiro e vice-presidente, até chegar em 2015 à presidência, cargo
que passarei agora para o colega José Francisco
Nunes. Naquela época, nessa mesma publicação, falei da minha honra em ocupar esse lugar
e dos objetivos e metas para manter a SBCJ tão
forte a atuante como ela sempre foi.
Quando você assume uma entidade já consolidada, com pessoas comprometidas, tudo fica
mais fácil e os planos transformam-se em ações,
e ações de sucesso. Posso dizer que foi isso que
aconteceu nesse período, quando, apoiado pela
diretoria, busquei realizar o melhor para a nossa
Sociedade, sempre ouvindo sugestões de todos
os serviços e associados, no intuito de fortalecêla, principalmente no que se refere à educação
continuada.
Uma das particularidades da SBCJ que me
chamou a atenção antes de assumir foi o número de jovens que compõem nosso quadro de sócios. Mais de 60% deles têm entre 30 e 45 anos,
e foi para atender a esse perfil de membro que
criamos o Joelho sem Fronteiras, programa que
nos enche de orgulho pela grande procura e in-

Vejo a nova diretoria que irá
teresse de todos que estão nessa
assumir muito preparada para sefaixa de idade. Já tivemos 12 parguir adiante, sempre colocando
ticipantes, desde o segundo senossa cirurgia do joelho entre as
mestre de 2015, e é um projeto
melhores do mundo. Uma caracque a nova gestão pretende dar
terística muito forte do grupo é a
continuidade.
enorme amizade que existe entre
Imagine você passar seis setodos devido a esses anos de conmanas em serviços ligados à
vivência e essa união só fortalece
Harvard, em Boston, ou à Escola
a SBCJ. O presidente eleito José
Lyonesa, em Lyon? É uma oporFrancisco Nunes é uma pessoa
tunidade única e, por isso, todos
muito competente e preparada
os interessados estão se prepapara o cargo e que irá fazer uma
rando para ser o próximo seleDr. Marcus V. Malheiros
gestão de continuidade de tudo
cionado. É impossível oferecer
Luzo - Presidente SBCJ
que é bom para a cirurgia do joeisso a todos os nossos membros,
lho e para os sócios.
mas queremos que o conheciChegando ao final de minha gestão, só tenho
mento adquirido seja multiplicado aqui entre os
a agradecer pelo apoio que recebi nesse períocolegas.
Durante dois anos no cargo de presidente, do, tanto dos diretores quanto dos conselheiros
foram muitas reuniões, muitos eventos de ci- e dos membros da SBCJ. Saio da diretoria para
rurgia do joelho e muitos compromissos, onde fazer parte do grupo de conselheiros, como tominha presença era sempre obrigatória. É uma dos os demais ex-presidentes, de onde continudedicação para a qual você precisa estar prepa- arei contribuindo com nossa Sociedade. #valeu.
rado e que faz seus dias serem curtos para tantas
Abraços a todos!
atividades, além daquelas que você já têm no
seu dia a dia de trabalho. Mas tudo valeu a pena,
Marcus Vinicius Malheiros Luzo
não tenho nenhuma dúvida disso.

editorial
está se despedindo para a
chegada de José Francisco
Nunes, a quem vocês
sta edição da Revista JOELHO
vão conhecer um pouco
chega cheia de novidades. Uma
mais em entrevista nesta
delas é que estamos ampliando
edição.
nossa publicação para incluir
Na coluna Bate-Bola,
anúncios de empresas que queiram
os convidados comentam
falar com os ortopedistas brasileiros.
sobre osteoartrose, quais
Dessa forma, conseguimos aumentar
suas técnicas cirúrgicas,
o número de páginas e trazer mais
e fazem uma breve
assuntos a cada edição.
análise de caso clínico.
Um dos destaques deste número
Outro tema importante
é a posse da nova diretoria da
Dr. Sérgio M. de Gusmão
Canuto - Diretor Científico
abordado é o Joelho
SBCJ, que acontece durante o Dia
sem Fronteiras, um
da Especialidade no Congresso
dos projetos de educação continuada mais
Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, em 18
importantes da SBCJ, que já levou 12 sócios
de novembro. Nosso presidente Marcus Luzo
Caros Colegas,

E

para estagiar em Harvard e Lyon.
Falamos também como ficam as Jornadas
Regionais, que a partir de 2017 passam a ser
realizadas todos os anos e não apenas no ano
que não temos congresso. A Jornada Lyonesa,
evento responsável por reunir os melhores
cirurgiões de Lyon e do Brasil para discutir o
Joelho Degenerativo no Jovem, em agosto em
Campinas, é outro assunto em foco.
Para finalizar, temos a coluna Além do
Joelho, que tenho a honra de ter participado
com algumas dicas de viagem e um pouco da
minha experiência como guia de turismo.
Boa leitura!
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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CBOT em Belo Horizonte: não percam!
Durante o Congresso Brasileiro, será realizada a posse da nova diretoria da SBCJ
Caros colegas da SBCJ,

N

ovamente, teremos nosso congresso maior da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia,
que dessa vez ocorrerá em Belo Horizonte, no período de 17 a 19 de novembro, na Expo Minas. O 48o CBOT
está com uma programação extensa
e, como nos anos anteriores, teremos o Dia da
Especialidade Joelho, que
acontecerá no dia 18.
Durante o CBOT, teremos um evento de máxima importância para a SBCJ, que é a posse
O convidado de desda nova diretoria para o biênio 2017-2018. Dr. Marcus Luzo vai passar a gestão para o Dr. José
taque da programação
Francisco Nunes, que assume em 2017 como novo presidente, seguido por Dr. Wagner Lemos,
do joelho é o Dr. Volker
que ocupará o cargo em 2018. Confira a composição da nova diretoria da SBCJ:
Musahl, grande nome da
cirurgia do joelho e proPresidente - Dr. José Francisco Nunes Neto - SP
Vice-Presidente: Dr. Wagner Guimarães Lemos - MG
fessor da Universidade
Primeiro Secretário: Dr. José Ricardo Pécora - SP
de Pittsburgh. Dr. Musahl
Segundo Secretário: Dr. André Kuhn - RS
falará sobre dois assunPrimeiro Tesoureiro: Dr. Victor Marques de Oliveira - SP
tos muito interessantes:
Segundo Tesoureiro: Dr. Marcelo Seiji Kubota - SP
Meniscus transplantation
Diretor Científico: Dr. Alan de Paula Mozella - RJ
- The Pittsburgh experienVogal: Dr. Aloísio Reis Carneiro - BA
ce e Quadriceps tendon:
Diretor Suplente: Dr. Guilherme Zuppi - SP
The most versatile graft for
ligament reconstruction.
Diretores Regionais:
São temas que não poNO - Dr. Bruno Bellaguarda Batista
demos perder, pois são
CO - Dr. Denys Carlos Aragão de Morais
super atuais, em especial
MG/ES - Dr. Guilherme Moreira de Abreu e Silva
o transplante de menisco.
SP - Dr. Geraldo Sergio Mello Granata Junior
O Dia da Especialidade
RJ - Dr. André Luiz Siqueira Campos
também contará com a
Sul - Dr. Luis Fernando Zukanovich Funchal
presença dos grandes noNE - Dr. Ricardo Lyra de Oliveira e Dr. Marzo Nunes Santos
mes da cirurgia do joelho

Posse da nova diretoria

A

do Brasil. Será mais uma ótima oportunidade para nos encontramos e
discutirmos os assuntos relevantes
sobre as patologias do joelho. Como
já é de costume da nossa diretoria,
procuramos dar oportunidade ao
máximo de colegas possível para
participar da grade científica, proporcional ao número de especialistas de
cada Regional.
Aguardamos todos em Belo Horizonte e esperamos que tenham um
bom evento!

Dr. Wagner Lemos
1º Secretário da SBCJ

Jornadas Regionais passam a ser realizadas em dois anos

s Jornadas Regionais promovidas pela Sociedade Brasileira de
Cirurgia do Joelho sempre foram
realizadas em anos ímpares, enquanto
o Congresso Brasileiro em anos pares. A
partir de 2017, no entanto, as Jornadas
passam a ser realizadas nos dois anos.
Dessa forma, a diretoria da SBCJ espera
maior participação dos membros em todos os eventos.
No próximo ano, as Jornadas acontecerão nas Regionais Sul, Rio de Janeiro,
Nordeste e São Paulo. Em 2018, serão Norte/Centro-Oeste e Minas/Espírito Santo. A
Jornada Regional Sul abre o circuito no
próximo ano nos dias 5 e 6 de maio, em
Florianópolis (SC), e a organização está
sob a coordenação do Dr. Luis Fernando
Zukanovith Funchal, diretor regional que
assume em 2017.
A SBCJ, juntamente com cada diretor
regional, está estudando as melhores da-

tas para os demais eventos de 2017, sendo que os meses já estão definidos: em junho - Rio de Janeiro, que será coordenada
pelo novo diretor regional Dr. André Luiz
Siqueira Campos; em agosto - Nordeste,
com coordenação compartilhada por Dr.
Ricardo Lyra de Oliveira e Dr. Marzo Nunes
Santos; finalizando com São Paulo, em outubro, que terá à frente o diretor regional
Dr. Geraldo Granata Júnior.
Já em 2018, acontecem em setembro
a Jornada Regional Norte/Centro-Oeste,
com coordenação dos Dr. Bruno Batista e
Dr. Denys Carlos Aragão de Morais e, em
outubro, Minas/Espírito Santo, sob responsabilidade de Dr. Guilherme Moreira.
“Dividindo os cursos regionais entre os dois anos de gestão, esperamos
não sobrecarregar os organizadores e os
participantes e facilitar a ida de todos os
membros da Sociedade aos cursos do
joelho mais importantes do país, além do

Congresso Brasileiro, que são o Curso de
Cirurgia do Joelho de Campinas e a Jornada Lyonesa”, explica o presidente eleito da
SBCJ, José Francisco Nunes.

Agenda

Florianópolis é a
primeira parada
O cenário escolhido não poderia ser
melhor: Florianópolis é uma cidade convidativa e oferece uma estrutura excelente
para a realização da Jornada Regional Sul,
nos dias 5 e 6 de maio, no Hotel Mercure.
“Esse é um período de baixa temporada, com preços dos hotéis mais acessíveis
e esperamos reunir todos nossos colegas
dos três estados do Sul para a Jornada,
onde além de uma grade científica de alto
nível poderão, em paralelo, aproveitar a cidade com sua família”, afirma Dr. Funchal,
destacando que se sente muito honrado
em assumir a diretoria da Regional.

www.sbcj.org.br

Sul - 5 e 6/05/2017 - Florianópolis
Rio Janeiro - Junho/2017
Nordeste - Agosto/2017
São Paulo - Outubro/2017
Norte/Centro-Oeste Setembro/2018
Minas/Espírito Santo Outubro/2018
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Tema:

Analise esse caso clínico e responda: paciente 58
anos sexo feminino, ativa, auxiliar de enfermagem
IMC 26, alinhamento levemente varo, artrose
unicompartimental medial, albhack 2/3 e sintoma
predominantemente medial. Qual sua primeira opção
de tratamento? Osteotomia, uni ou ATJ, por quê?

Osteoartrose

A

coluna Bate-Bola desta edição da
revista JOELHO aborda a Osteoartrose.
Para responder as questões sobre o tema,
convidamos cinco colegas experientes que
nos contam como atuam no tratamento dessa
patologia. Confira as respostas dos especialistas
Dr. Hugo Cobra, Dr. João Maurício Barretto, Dr.
Marcelo Seiji Kubota e Dr. Marcelo Torres.

Dr. Sérgio M. de Gusmão
Canuto - Diretor Científico

Qual sua técnica de osteotomia tibial? Quando você coloca
enxerto? Como é o pós-operatório com relação à carga?

Dr. Hugo Cobra - Faço osteotomia de
abertura medial com placa bloqueada,
normalmente enxerto de ilíaco em todos
os pacientes, carga proprioceptiva imediatamente por 3 semanas; após esse período,
aumento a carga conforme a tolerância.
Dr. João Maurício Barretto - Minha
técnica preferida de osteotomia tibial é a
cunha de abertura fixada com placa tomofix. Sempre coloco enxerto de osso sintético, pois tem boa função osteocondutora e
baixo índice de complicações. Como gosto
Dr. Hugo Cobra
de trabalhar com fixação bem potente, coloco meus pacientes para pisar já no pósoperatório precoce (terceiro dia) com ajuda
de duas muletas, auxílio este que é usado até a consolidação.
Dr. Marcelo Seiji Kubota - Durante a residência de ortopedia aprendi as
técnicas de osteotomia valgizante supratuberositária da tíbia com cunha de
ressecção e cupuliforme. Devido às possíveis complicações na osteotomia do
1/3 proximal da fíbula e fixação pouco eficiente da tíbia proximal, necessitando imobilizações gessadas e retardo da mobilidade articular, decidi pela mudança da técnica cirúrgica. Hoje realizo a osteotomia valgizante da tíbia com
cunha de adição e fixação com placa calço descrita por Puddu. A literatura
recomenda uso de enxerto nas cunhas de 10 graus ou mais. Eu utilizo enxerto
em todos os casos. Me incomoda não preencher o espaço ósseo, principalmente numa eventual necessidade de retirada da placa. Utilizo cunhas de
Hidroxiapatita ou enxerto ósseo autólogo retirado com trefina da região dos
côndilos femorais. Uso carga parcial 10% com par de muletas logo no pósoperatório imediato. Carga progressiva a partir de 4 semanas e carga total a
partir 6 semanas se a musculatura permitir.
Dr. Marcelo Torres - Na maioria dos casos, faço a osteotomia de abertura
medial, biplanar, com ponto de dobradiça lateral ao nível da sindesmose TFP,
sempre com o cuidado da abertura posterior ser o dobro da anterior no corte
transversal. Nos casos de patela mais baixa, entre 1.0 até 0,8, deixo a TAT no
fragmento proximal para evitar de abaixar mais a patela. Nos casos que quero
efetivamente diminuir o slope e/ou elevar a patela (< 0,8 pré-op), faço a cunha
de subtração lateral; não tenho dúvida que a subtração lateral é muito mais
eficiente em corrigir o slope e elevar a patela. Até 12mm de abertura não uso
enxerto, e acima uso enxerto retirado do côndilo femoral lateral. Sempre fixo
com placa bloqueada longa com 3 parafusos proximais e 4 distais e libero
carga, tolerável, imediata, progressiva, com duas muletas por 30 dias e mais
30 com uma bengala.
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Dr. Hugo Cobra - Neste caso, acredito
que a prótese unicompartimental seria
uma boa escolha, pois é uma opção duradoura sem necessidade de consolidação
óssea, em se tratando dessa paciente que
não realiza atividade esportiva de impacto.
Dr. João Maurício Barretto - Esse tipo
de indicação depende bastante do perfil
de paciente que estamos tratando, mas
de uma maneira geral, sem muita dúvida,
indicaria artroplastia unicompartimental.
O pós-operatório com carga imediata no
Dr. João Maurício Barreto
segundo dia, a reabilitação acelerada para
retorno precoce às atividades laborativas,
sociais e até esportivas realmente colocam
a uni como minha primeira opção, com certa folga, inclusive, em relação às
outras duas.
Dr. Marcelo Seiji Kubota - Se a paciente praticar atividades esportivas,
eu indicaria osteotomia valgizante. Caso contrário, indicaria a PUC. Acredito
muito na PUC pelo fato de tratar a OA unicompartimental e não alterar a cinemática do joelho.
Dr. Marcelo Torres - Neste caso em especial, uma osteotomia. Levo em
consideração a origem do varo, se é constitucional, ou seja, sempre foi varo,
é simétrico, não corrige sem apoio, é o caso ideal para uma osteotomia, com
90% de bons resultados em 15 anos, muitas vezes curativa. Por outro lado.
se o varo foi causado pelo desgaste meniscal e condral, ou seja. nasceu normoeixo, é assimétrico, corrige sem apoio, o resultado da osteotomia é ruim,
paliativa e são os casos em que podemos escolher entre a uni ou a ATJ, dependendo dos outros critérios de idade, peso, atividade, estabilidade ligamentar.

Na ATJ, como você faz o balanço do joelho varo e
do valgo? O balanço é feito após os cortes ósseos
(ressecção medida), antes ou durante (balanceamento
por “gaps”)?
Dr. Hugo Cobra - Balanço do joelho em varo: faço na tíbia com liberação
LCM profundo, cápsula articular medial e posteromedial, sendo necessário libero o semimembranoso, ligamento LCM superficial (dependendo se ainda
está tenso em flexão ou em extensão). Liberação do valgo: começo liberando
a inserção do trato íliotibial no tubérculo de gerdy, após faço “ Pie Crust” com
auxílio de um “laminar spreader”, em caso de valgo acima de 30 graus realizo
osteotomia do epicôndilo lateral. Começo o balanço inicial durante o acesso
e finalizo durante a cirurgia.
Dr. João Maurício Barretto - Faço uma coisa meio misturada. Primeiro,
realizo liberação de partes moles com o objetivo de corrigir a deformidade,
depois faço os cortes ósseos, mas com mensuração da ressecção, principalmente no corte distal e posterior do fêmur a fim de manter a linha articular
na posição anatômica e preservar o espaço de flexão dentro dos limites anatômicos. Com os componentes de prova colocados, eventualmente, realizo
liberações adicionais de partes moles que se mostrem necessárias.

www.sbcj.org.br
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faço bloqueio de nervo femural e ciático, não uso isquemia de rotina, cimento
com antibiótico somente em imunodeprimido (diabetes, artrite reumatoide,
IMC > 35, fumante etc), cimento bem líquido com compressão digital.
Dr. João Maurício Barretto - Com relação às ATJs, uso dreno sempre, durante no máximo 24 horas; uso ácido tranexâmico local - média de seis ampolas. Quanto à analgesia, faço bloqueio no nervo femoral. Não uso infiltração
de soluções com esse fim. Uso garrote de rotina até o final de sutura de pele,
faço curativo levemente compressivo e só então libero a isquemia. Quanto à
cimentação, gosto de fazer dígito pressão em toda região óssea de fixação,
colocar algum cimento nas próteses e comprimir. Não uso antibiótico no cimento de ATJ primária.

Dr. Marcelo Seiji Kubota - No joelho varo, antes dos cortes ósseos, faço a
exostectomia. Depois, a liberação medial
e posteromedial ampla das partes moles.
Se necessário, lateralizo e diminuo o tamanho do componente tibial (shift resection).
Como última opção, faço “Pie Crust” com
agulha 40 x 12 nas fibras do LCM. No joelho valgo, faço liberação lateral da tíbia de
anterior para posterior, começando pelo
trato ileotibial, depois toda a cápsula lateral.
Se for insuficiente, faço “Pie Crust” lateral e
posterolateral. Se ainda for insuficiente, faço
Dr. Marcelo Seiji Kubota
a liberação proximal do LCL e do tendão do
poplíteo no côndilo femoral lateral. Casos
extremos, descasco todo côndilo femoral lateral e até a desinserção da cabeça
lateral do gastrocnêmio. Realizo a ATJ pela técnica da ressecção medida. Mas
trabalho no balanceamento antes, durante e após os cortes ósseos.
Dr. Marcelo Torres - Uso prótese póstero estabilizada em todos os meus
casos. Sempre procuro seguir o conceito do balanceamento pelos espaços e
o alinhamento cinemático. Se o paciente tinha um varo constitucional (femoral ou tibial) posso deixar o joelho com leve varo e se tinha um valgo (femoral
ou tibial), o contrário. Seguindo este raciocínio, inicio sempre pela tíbia com
corte padrão ortogonal e a partir daí, com o uso de dois spreaders, tento obter
um espaço retangular em extensão no guia, me permito varizar um pouco o
guia do corte femoral distal no varo e valgizar no valgo, com um limite de até
4˚. Atenção especial aos valgos, onde uma espessura de corte tibial menor
que no varo, em média de 6-7mm, evitará grandes espaços e na necessidade de um calço posterior lateral de uns 2 mm para compensar a hipoplasia
femoral. Um ajuste fino ainda pode ser feito com um shift ressect nos varos
severos. No espaço de flexão, aplico a distração e neste momento trabalho
com a rotação femoral e o tamanho do componente femoral para ajustar o
espaço de flexão ao da extensão. Este conceito diminuiu muito a necessidade
de liberações ligamentares. A vantagem de iniciar pela tíbia é a de depois poder trabalhar com os cortes distal e posterior no fêmur para ajustar os espaços,
diferente quando se inicia e termina todo o fêmur antes da tíbia, a partir daí
só restará liberações ligamentares para equilibrar os espaços, visto que o corte
tibial atuará igual em ambos os espaços.

Com relação às artroplastias totais, você usa dreno?
Se sim, por quanto tempo? Usa ácido tranexâmico? Se
sim, usa na articulação, venoso ou ambos? Qual dose?
Faz analgesia regional? Bloqueios ou anestésicos
locais? Usa garrote? Se sim, quando? Como faz a
cimentação? Com ou sem antibiótico no cimento?
Dr. Hugo Cobra - Sempre uso dreno por 24 horas, sempre faço ácido tranexâmico na dose de 1 g na indução anestésica e somente venoso, sempre

Dr. Marcelo Seiji Kubota - Utilizo dreno sempre, 24 horas ou menos, dependendo do débito. Uso ácido tranexâmico endovenoso - 1 g na indução
anestésica. Não utilizo analgesia regional e nem bloqueios. Uso garrote sempre, retiro só no final da cirurgia para realizar a hemostasia. Faço cimentação
em 1 tempo apenas, seguindo essa ordem: tíbia, fêmur e patela. Uso cimento
com antibiótico somente nas revisões. Gostaria de usar em todas as ATJs, mas
os planos de saúde não permitem. Apesar dos estudos, ainda tenho receio de
associar antibiótico no cimento e mudar as propriedades do mesmo.
Dr. Marcelo Torres - Uso dreno 14 a 16 horas, ácido tranexâmico venoso
1 g no transoperatório e 1 g 3 horas após a
primeira dose; em casos de pacientes com
arritmia graves ou antecedentes de fenômenos tromboembólicos uso local 2 g diluídos em 50 ml de soro e jogo na articulação
após cimentar. Infiltração com 20 ml Ropivacaina, na capsula póstero medial, periósteo medial e lateral dos côndilos e tendão
do vasto medial. Bloqueio do nervo femoral
ou do canal adutor (preferência canal adutor, só é sensitivo). Uso garrote, cimentação
em um tempo, 1 unidade de 40 g sem antibiótico; em pacientes com antecedente de
infecção local, cirurgias múltiplas no joelho
Dr. Marcelo Torres
ou AR, adiciono Vancomicina 1 g para uma
unidade de cimento.

Você substitui a patela? Por quê?
Dr. Hugo Cobra - Sempre substituo a patela, pois acredito que a superfície
da tróclea foi desenhada para o polietileno da patela.
Dr. João Maurício Barretto - Substituo quase que de rotina. A ideia de
ter dor anterior após artroplastia não me agrada em nada. Entretanto, devo
confessar que a não substituição vem ganhando espaço na minha prática. A
diminuição significativa do tempo cirúrgico e os bons resultados funcionais
daqueles poucos pacientes onde essa alternativa foi utilizada têm me feito
repensar esse conceito, que, para mim, é bem clássico.
Dr. Marcelo Seiji Kubota – Substituo na maioria das ATJs. Exceção aos
pacientes jovens e patelas extremamente finas. Já me arrependi de não ter
feito substituição em um paciente.
Dr. Marcelo Torres - Substituo sempre, porque a literatura, apesar de não
mostrar diferenças de resultados clínicos, mostra que quando o paciente tem
dor anterior em caso de não substituição, fazer a patela em um segundo tempo tem um resultado muito ruim. As falhas de substituir a patela são relacionadas em sua maioria com falhas técnicas; é importante mensurar a espessura
antes de cortar, nem sempre cortar os 10 mm do guia, deixar mínimo de 12
mm de osso, evitar queimar a patela com lâminas muito usadas e dar preferência a 3 pegs.

www.sbcj.org.br
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educação continuada

Rodrigo Kancelskis com Dr.Tom Minas e seu assistente Kiet Le; ele aproveitou muito o programa,
extraindo tudo aquilo que pode trazer de benefício para seus pacientes

Joelho sem Fronteiras já deu
oportunidade a 12 estagiários

Douglas Pavão com o mestre Philippe Neyret,
com quem teve a oportunidade de participar
de várias cirurgias

Programa em Harvard e Lyon é o sonho e o objetivo dos
jovens cirurgiões do joelho que querem aprimoramento

U

m dos projetos de educação continuada mais
importantes da Sociedade Brasileira de Cirurgia
do Joelho, o programa Joelho sem Fronteiras
está chamando a atenção dos jovens cirurgiões do País
e tem sido uma grande experiência para todos que participam do estágio.
Desde o segundo semestre do ano passado, quando teve início, o programa já deu a oportunidade a 12
colegas de diferentes serviços do Brasil participarem
de seis semanas de treinamento no exterior. Neste segundo semestre de 2016, são mais quatro fellows, dois
nos serviços de Cirurgia do Joelho da Universidade de
Harvard, em Boston (EUA), e dois na Escola Lyonesa, em
Lyon (França).
Os primeiros a participarem do programa em 2015
foram Fabio Pacheco Ferreira (SP), Luis Gabriel B. Gugliometti (SP), Guilherme Moreira de Abreu e Silva
(MG) e Rodrigo Kaz (RJ), em Lyon, e Marcelo S. Navarro
(SP), Gustavo C. de Campos (SP), Paulo Henrique Araujo

(DF) e Raynerio Costa Marques (PI), em Harvard.
Neste semestre, já passaram por essa experiência
Rodrigo Kancelskis (MS), em Harvard, e Douglas Pavão
(RJ), em Lyon. E David Sadigursky (BA) e Roberto da
Cunha Luciano (MG) estão terminando seu estágio, o
primeiro nos EUA e o segundo, na França.
Em Boston, os brasileiros são orientados por Dr.
Andreas Gommol, que os direciona aos diferentes
centros de treinamento em cirurgia do joelho. Eles
têm oportunidade ainda de acompanhar reuniões
clínicas da Universidade de Harvard e participar dos
dias cirúrgicos do Dr. Thomas Thornhill, podendo
desfrutar do conhecimento e da técnica de um dos
mais importantes especialistas em cirurgia do joelho
do mundo.
Já em Lyon três colegas de renome mundial da área
- Dr. David Dejour, Dr. Michel Bonnin e Dr. Philippe Neyret
- recebem os brasileiros, colocando-os em reuniões clínicas, ambulatórios e principalmente em cirurgias.
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Satisfeita com o sucesso do Joelho sem Fronteiras, a
diretoria da SBCJ acredita que ele se deve ao nível dos
membros, cada vez mais preocupados com a atualização e preparados para encarar essa experiência no exterior. “A ideia é ampliar esse tipo de programa, abrindo
novas oportunidades para nossos sócios no exterior”,
afirma o vice-presidente da SBCJ, José Francisco Nunes.
Que o programa continue um sucesso no próximo ano!

Depoimentos:

“

“

Douglas Pavão (RJ)

Rodrigo Kancelskis (MS)

É uma experiência de vida e profissional sem igual. O
estágio permite a convivência e o aprendizado com
profissionais competentes, experientes e bem-sucedidos
a também generosos e solícitos em discutir e partilhar seus
conhecimentos. Foi ótimo vê-los lidando com seus pacientes,
operando e pesquisando. Observei uma estrutura de medicina
diferente da praticada no Brasil, mas certamente com muitas
coisas boas que serão levadas para o meu dia a dia. O estágio
me proporcionou um ‘abrir de olhos’ sobre a ortopedia, sobre
a pesquisa científica e também sobre novos horizontes. Fiquei
muito feliz em ter participado, foi uma experiência única e
valiosa e agradeço à SBCJ por tudo isso.”

Douglas Pavão com os médicos franceses: estágio
proporcionou um ‘abrir de olhos’ sobre a ortopedia
e sobre novos horizontes

Foi uma honra ter participado do Joelho sem Fronteiras. O Complexo de Hospitais Brigham
and Women, ligados à Universidade de Harvard, é centro de referência mundial em algumas
especialidades e, como não poderia deixar de ser, em cirurgia do joelho. Acompanhamos sete
cirurgiões, um por dia e, nos EUA, diferentemente do Brasil, eles fazem próteses, em várias articulações,
ou eles fazem a parte esportiva, com reconstruções ligamentares, também em várias articulações.
Assim, você precisa se programar para aproveitar melhor. Por exemplo, se um dia você está escalado
para assistir às cirurgias do Dr. Tom Minas e, ele além de joelho, tem quadril na sua programação,
você consegue assistir outros cirurgiões do programa que possam estar no mesmo hospital. Depois de
conhecê-los fica bem fácil e mais proveitoso. O período de seis semanas é um tempo certo e adequado
para este estágio, de maneira que pude tirar melhor proveito dos cirurgiões envolvidos no programa.
Agradeço a SBCJ pela oportunidade e espero saber absorver do que vi lá o que poderei utilizar para
benefício dos pacientes no Brasil e para um bem maior, a educação continuada.”

www.sbcj.org.br

FLEXIBILIDADE
SOLIDEZ
EVOLUÇÃO
SOLUÇÃO

entrevista

Conte com a ORTOCIR.

PRÓTESE ROTACIONAL DE
JOELHO NEW WAVE.
Para reduzir complicações mecânicas
com segurança e ampla flexão.
A Prótese de Joelho New Wave garante
ao paciente um sistema seguro de estabilização.
Sua plataforma rotacional proporciona melhor ajuste
ao componente femoral e menor desgaste do
polietileno. Seu design exclusivo diminui riscos de
deslocamento, evita tensões patelares e oferece
estabilidade durante toda a flexão da articulação.
Sistema Goldfinger: um único instrumental para cortes
femorais e tibiais. O mais compacto do mercado.

Central São Paulo: 11 3674.6786
www.ortocir.com.br

www.sbcj.org.br
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entrevista

A ligação com o vôlei o levou a ser médico
da Confederação Brasileira de Voleibol
r de vôlei federado em
a dir. em pé) foi jogado
Nunes (4º da esq. para
Paulista nos anos 70
o
eçã
Sel
a
com
a foto é
Minas e São Paulo. Est

Com o levantador
Bruninho, da seleção
tricampeã olímpica

José Francisco Nunes

Novo presidente fala sobre planos para 2017

E

preceptores, aumentar ainda mais o nível científico de
nosso Congresso Brasileiro, desenhando-o de maneira
que os participantes possam assistir a todas as palestras, em especial dos nossos convidados estrangeiros.
Pretendo fazer tudo isso sem perder o grande fator
mantenedor da nossa grande Sociedade: a amizade e
o congraçamento entre todos os membros.

x-jogador de vôlei, degustador de vinhos há 20
anos e na Medicina há mais de 40, José Francisco
Nunes Neto, presidente eleito da SBCJ, tem muitas
histórias para contar e muito para ensinar. Nesta entrevista à Revista JOELHO ele fala um pouco sobre os planos para a Sociedade e sobre sua vida pessoal, o apoio
da esposa, o orgulho dos filhos também ortopedistas,
uma escolha inspirada, claro, no entusiasmo do pai pela
profissão. Confira!
JOELHO - Como é ser o presidente eleito da
SBCJ? Qual a responsabilidade desse cargo?
JFNN - É um orgulho enorme pela grandiosidade
que é a Sociedade. A maior responsabilidade é representar quase 1500 colegas de diferentes estados do
país, diferentes formações e com o propósito de manter
o mesmo nível científico, o mesmo relacionamento de
amizade entre todos e, principalmente, tentar não desagradar a nenhum deles.
Como e quando entrou para a Sociedade?
Recebi um convite irrecusável da Dra. Marcia Uchôa
para compor sua diretoria, por indicação de colegas que
sugeriram meu nome para representar o interior de São
Paulo dentro da Sociedade. Comecei como vogal, passei
a 1º tesoureiro, diretor científico, vice-presidente e agora presidente eleito. São quase 10 anos de dedicação à
Sociedade, período em que aprendi progressivamente
a administrá-la tanto científica quanto politicamente, o
que por características próprias minhas acredito ter sido
o mais difícil. Mas esse aprendizado serviu para agora
poder presidi-la, espero, sem muitas dificuldades.

O mandato de presidente a partir de 2017 será
de apenas um ano. Qual o objetivo da mudança?
Um dos anseios de qualquer membro ativo da Sociedade é poder algum dia participar e colaborar com
a diretoria, por isso a gestão atual, juntamente com o
Conselho Consultivo, resolveu modificar este sistema
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Na diretoria há quase dez anos, Nunes adquiriu
experiência para ser presidente

sucessório, e para isso achamos que diminuindo o
tempo do mandato do presidente para um ano, automaticamente, isso daria oportunidade de uma sucessão mais rápida nos cargos diretivos principais. Assim,
facilita-se a entrada de novos membros, sem alterar o
perfil de gestão da Sociedade, dando chance a esses
mais novos de “aprender” como se dirige uma entidade
de tamanha estatura como é a nossa dentro da SBOT.
Quais são seus planos para a SBCJ em 2017?
Quero estimular cada vez mais a educaçao continuada aos nossos membros, reforçando os Cursos Regionais, estimulando a formação de novos grupos de
estudo do joelho por todo o país, criando programas
de capacitação dos treinadores dos nossos R4, principalmente naqueles serviços credenciados que não têm
acesso às grandes universidades formadoras de bons

www.sbcj.org.br

É um desafio difícil ser presidente da SBCJ?
Como conciliar suas atividades com o cargo?
É um desafio sim, mas também é extremamente
compensador pelas amizades que fazemos ou estreitamos e por sabermos que estamos colaborando de
alguma maneira para o crescimento cada vez maior da
especialidade no país. Conciliar as atividades com o cargo se resume em trabalhar 12 horas por dia em minha
clínica e hospitais onde atuo, participar ao menos de
uma reunião mensal da diretoria em nossa sede, participar de todas as Jornadas Regionais, participar de cursos
de interesse para a Sociedade e trabalhar quatro horas
diárias em casa preparando aulas, palestras, reuniões,
programas científicos do Congresso etc. Mas tudo isso
vale muito a pena!
Como o senhor analisa a especialidade de joelho no Brasil em relação ao resto do mundo?
Tenho a felicidade de poder participar hoje de
eventos nacionais e internacionais de grande porte
em cirurgia do joelho, como ouvinte ou palestrante,
e posso afirmar que o nosso conhecimento nesta área
não fica a dever para nenhum país do mundo. Todos
os membros que participaram do programa Joelho
sem Fronteiras em Boston ou Lyon foram elogiados
por seu desempenho em debates ou cirurgias, os convites para cursos e congressos no exterior se sucedem
e muitos de nossos membros hoje são instrutores de
cursos práticos em cirurgia do joelho em vários locais
fora do país. Isso demonstra a pujança de nossa especialidade.

entrevista
Conte um pouco sobre sua história na Medicina.
Me graduei em Medicina na Faculdade Federal de
Juiz de Fora (MG) em 1974. Minha formação ortopédica foi feita no Hospital Anchieta, em São Paulo, onde
fui selecionado para fazer residência médica. Voltei a
Campinas após aprovação em concurso público nacional para ortopedista do antigo Inamps. Nesta época, fui
convidado para dar aulas de Ortopedia na Faculdade de
Fisioterapia da PUCC e logo após, com o início do curso de Medicina, iniciei minha carreira acadêmica como
professor assistente da cadeira de Ortopedia da FM da
PUCC. Permaneci lá por 13 anos, chegando a professor
adjunto de Ortopedia. Fui também professor de graduação em Ortopedia na Unimep, em Piracicaba, e do curso
de pós-graduação em Fisioterapia Esportiva da mesma
universidade.
Como começou na cirurgia do joelho?
Comecei com minha participação quase que exclusiva em cirurgia do joelho em 1983 após um curso na
USP. Nesta época, como não havia no Brasil centros de
treinamento credenciados para formação em cirurgia do
joelho, saí por três vezes em anos diferentes para Suécia,
França e EUA para poder treinar e aprender a cirurgia
artroscópica, que estava se iniciando por aqui. Numa
dessas vezes, estive com Dr. James Andrews nos EUA
que, por coincidência, estava no mesmo dia operando
um famoso atleta brasileiro de nível internacional. Minha
volta ao país coincidiu com a volta deste atleta que, por
indicação do Dr. Andrews, ficou sob meus cuidados por

Fui atleta de voleibol federado em SP e MG, onde
disputei torneios estaduais e nacionais, e sempre fui ligado a esse esporte sendo ainda um de meus hobbies
acompanhar e vibrar com nossa seleção campeã olímpica, onde tenho amigos antigos e novos. Além do esporte, há mais de 20 anos me dedico à degustação de
vinhos, fazendo parte de um grupo de degustadores de
onde já saíram experts, como o presidente da Sociedade
Brasileira de Sommelies, e alguns articulistas de revistas
especializadas em enologia.
A família, e em especial a esposa Doliza,
sempre o apoiou para que pudesse se dedicar
a tantas atividades

um ano. Esse fato me abriu muitas portas no meio esportivo. Em função disso, e como já tinha conhecimento
no meio do voleibol nacional, onde fui atleta federado
por quase dez anos, fui convidado a integrar o quadro de
médicos da Confederação Brasileira de Voleibol, o que
permitiu me manter no meio esportivo até hoje. Vale
destacar que foi nessa época que eu e o Wilson Mello
começamos aqui em Campinas os primeiros passos do
nosso Grupo de Estudo do Joelho, que virou referência
no Brasil, e a partir daí começamos a trocar informações
e experiências com outros médicos, o que mantemos
até hoje.
O senhor tem algum hobby?

E com tantas atividades e compromissos, como
fica a família?
Para estar onde estou hoje, devo em sua maior parte
a minha esposa , Doliza, que por ser psicóloga soube administrar muito bem toda essa minha dedicação de mais
de 30 anos à cirurgia do joelho. Tenho dois filhos que,
talvez por sentirem todo meu entusiasmo com a profissão, hoje são também ortopedistas, um especializado
em cirurgia do joelho, o Rodrigo, e outro em cirurgia do
quadril, o Maurício. Tenho também uma filha, Flávia, que,
diferentemente dos outros, seguiu a carreira de arquiteta
e tem uma empresa nesta área em Campinas. Também
tenho quatro netos, Pedro, Letícia, Giovana e Rafaela, e
uma a caminho, a Marina, que nasce em novembro. A
família toda me dá suporte e tranquilidade para poder
até hoje, com mais de 40 anos de profissão, ter o “pique”
que tenho para continuar estudando, trabalhando e
olhando para um futuro sempre melhor para a cirurgia
do joelho no Brasil.

PROPORCIONANDO

QUALIDADE
DE VIDA

tecnimedimplantes.com.br | plantão: 11 99690.9633

SÃO PAULO
R. Eng. Rebouças, 1007 - Cerâmica
São Caetano do Sul - SP
(11) 4233-3377

VALE DO PARAíBA
R. Euclídes Miragaia, 700 - Sala 45 - Centro
São José dos Campos - SP
(12) 3206 1600

www.sbcj.org.br

CAMPINAS
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Artigos Científicos
A partir desta edição da revista JOELHO, publicaremos resumo de artigos
científicos de relevância para nossa especialidade. Nesta edição, nosso colega
Rodrigo Albuquerque fez a seleção e a síntese de duas publicações. Confira:
Dr. Rodrigo Albuquerque

Doctor, What Does my Knee Arthroplasty Weigh?
The Journal of Arthroplasty 29 (2014) 2091–2094

O

objetivo deste estudo foi comparar o peso da prótese total do joelho
(ATJ) e o peso do joelho sem o implante. Foi realizado um estudo prospectivo entre duas marcas diferentes de ATJ cimentada. Durante o procedimento foram coletados o osso removido, os tecidos moles e o cimento
pós-implantação.
No final todo esse material colhido foi separado e pesado. Em ambos os
grupos, o implante associado ao cimento foi significativamente mais pesado do
 que o osso removido acrescido dos tecidos moles. O ganho médio de
peso foi de 266,7 ± 35,1 gramas para o grupo 1 e 279,1 ± 48,7 gramas para o
grupo 2. Esse significante ganho de peso local após a ATJ é um novo parâmetro que deve ser levado em conta para futuros estudos e na criação de novos
implantes.

The Use of a Closed-Suction Drain in Revision
Knee Arthroplasty May Not Be Necessary - A
Prospective Randomized Study

A

The Journal of Arthroplasty 31 (2016) 1544–1548

ntecedentes: Há controvérsia em relação ao benefício do uso do dreno de sucção nas primeiras 24-48
horas após a cirurgia de substituição articular. O objetivo do trabalho foi analisar o resultado precoce da ATJ de
revisão com ou sem o uso do dreno e determinar se existe
alguma diferença.
Métodos: Os autores obtiveram 83 casos com indicação
para artroplastia de revisão do joelho sendo randomizados para receber (42) ou não receber (41) um dreno intraarticlular em plano profundo. As revisões em um tempo
para tratamento da infecção periprotética foram excluídas.
Os pacientes foram comparados estatisticamente entre
os parâmetros demográficos, as complicações iniciais e a
análise funcional precoce do joelho. Os desfechos avaliados incluíram a perda de sangue total, o número de transfusões, febre e a taxa de complicações de feridas aos 24
meses de seguimento. Além disso, após 12 semanas de
pós-operatório, foi analisado o escore da sociedade do joelho e comparado
entre os grupos.
Resultados: Não houve diferença significativa nos fatores demográficos, nas
complicações das feridas, no escore do joelho em 12 semanas e na taxa de
infecção de 24 meses após a cirurgia em qualquer um dos grupos. A perda
média de sangue foi 1856 ml e 1533 ml para o grupo com ou sem o uso do
dreno, respectivamente (valor P = 0,0470). A necessidade de transfusão foi sig-
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nificativamente menor no grupo sem uso do dreno com uma média de 0,15
unidades/paciente quando comparado com uma média de 0,37 unidades/
paciente para o grupo do uso do dreno (valor de P = 0,0432).
Conclusão: Não foi possível encontrar um ponto de superioridade para o
uso do dreno para artroplastia de revisão do joelho. Estudos futuros com um
maior tempo de seguimento e uma casuística maior são necessários para fazer uma conclusão válida.

www.sbcj.org.br

jornada lyonesa

Auditório lotado e plateia muito interessada nas discussões sobre a artrose precoce de joelho, tema da Jornada Lyonesa 2016

7a Jornada Lyonesa no Brasil
é um grande sucesso
Evento realizado em Campinas reuniu mais de 500 inscritos e
os grandes nomes da cirurgia do joelho de Lyon
Convidados
de Lyon e
Portugal
junto com
organizadores
e palestrantes
que
promoveram
o grande
encontro
da cirurgia
do joelho
envolvendo
Brasil e França

M

ais uma vez, a Jornada Lyonesa no Brasil foi um grande sucesso. Em sua
sétima edição, realizada em Campinas entre os dias 25 e 27 de agosto
de 2016, contou com mais de 500 inscritos e com os mais renomados
cirurgiões de Lyon e do Brasil. Destacamos a participação do Dr. Pierre Chambat, além dos convidados Dr. Philippe Neyret (presidente da ISAKOS), Dr. David
Dejour (próximo presidente da ESSKA), Dr. Michel Bonnin, Dr. Roger Badet, Dr.
Laurent Buisson e Dra. Elvire Servien (França) e Dr. Fernando Fonseca (Portugal).
Abordando o tema Joelho Degenerativo no Jovem, a Jornada teve pela
primeira vez sua organização realizada sob a responsabilidade da Associação
Lyonesa de Cirurgia do Joelho no Brasil, presidida por Guilherme Zuppi. A comissão local contou com Wilson Mello na presidência e Dr. José Francisco Nunes e Dr. Sérgio Piedade na elaboração do programa científico. A Sociedade
Brasileira de Cirurgia do Joelho apoiou a organização do evento e participou
ativamente com sua diretoria e conselheiros.
Ao longo dos três dias de Jornada, os participantes puderam ver as novidades sobre a artrose precoce do joelho. O primeiro dia foi dedicado ao Simpósio
Artrose precoce do joelho - da prevenção ao tratamento. O segundo dia teve
dois painéis - Artrose grave no adulto jovem e Otimizando os PTJs no adulto
jovem. E no último dia, o assunto foi a Artrose femoropatelar em jovens, encerrando com o painel exclusivo dos franceses, mostrando sua experiência com
essa patologia.

Wilson Mello,
presidente da
Jornada, Marcus
Luzo, presidente
da SBCJ, e
Guilherme
Zuppi,
presidente da
Associação
Lyonesa do
Brasil: união
de forças para
o sucesso do
evento

Save the date!
A oitava edição da Jornada Lyonesa no Brasil já tem
data e local marcados. Será em Goiânia no período de
31 de agosto a 2 de setembro de 2017.

www.sbcj.org.br

Não perca!
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Coluna Além do Joelho
Entrevista: Sérgio Canuto - diretor científico da SBCJ

Entre a cirurgia do joelho e o turismo

D

esde os 5 anos, o alagoano Sérgio Canuto,
diretor científico da SBCJ, já sonhava em ser
médico. A profissão dos pais - pediatra e ginecologista - o fascinava, e não teve dúvidas quando
chegou a hora de ingressar na universidade. Porém,
foi nessa época que seus pais resolveram investir em
outro negócio: o turismo. Foi assim que surgiu em sua
vida a paixão pelo turismo. Sim, porque ele até hoje
ajuda nas viagens para Orlando da Pajuçara Turismo, a
agência da família. Viajar é algo que a grande maioria
das pessoas adora fazer. É poder conhecer novos lugares, novas culturas e pessoas diferentes. Nesta edição
da Revista JOELHO, convidamos o Dr. Canuto para falar sobre sua experiência a também para dar algumas
dicas aos nossos leitores sobre viagem. Quem já carimbou o passaporte em mais de 50 países tem muito
o que compartilhar.
JOELHO - Conte como o turismo surgiu em sua
vida?
Sérgio Canuto - Meus pais sempre gostaram de
viajar mundo a fora, e logo que passei em medicina,
época em que meu pai já começava a diminuir seu
ritmo de trabalho, eles resolveram comprar uma
agência de turismo com a ideia de viajar mais e de
forma mais barata. Então, foi aí que comecei a trabalhar com eles nesse negócio, conciliando a faculdade
com as viagens. Em 1987, junto com alguns amigos
e clientes, formamos o primeiro grupo para a Disney.
Com o passar dos anos esses grupos foram crescendo,
e entre 1994 e 1996, chegamos a fretar um Boeing 747
(jumbo) saindo de Maceió para Orlando com mais de
350 passageiros, fato até hoje inédito no estado de
Alagoas .
As viagens não atrapalhavam seus estudos?
Então, nesses grupos eu trabalhava como guia e
ajudava a coordenar toda a operação, por isso passava
semanas fora, mas as viagens eram sempre realizadas
no final de junho, período de férias. Muitas vezes acabava perdendo algumas aulas e provas, mas, no final,
apesar de corrido, sempre dava tudo certo, me formei,
fiz residência em ortopedia e depois especialização
em cirurgia do joelho.

uma redução do ombro com anestesia geral. E também passei uns momentos tensos em um tour privado na Jamaica e em Johanesburgo, em virtude dessas
cidades serem lugares perigosos.

Sergio Canuto e a esposa Letícia em Singapura,
um dos lugares mais maravilhosos que já visitou

E desde então concilia os dois trabalhos?
Sim, foram mais de 25 temporadas de muito trabalho com alguns momentos estressantes, outros engraçados e principalmente de muita diversão, pois essas viagens têm uma característica em comum: o alto
astral. Nos últimos 6 anos já não consigo participar de
todas as viagens por conta da ortopedia.
Conte algum fato que marcou você e que sua
profissão de médico também o ajudou a resolver?
São várias situações, principalmente quando se
viaja em grandes grupos e com pessoas de todas as
idades. Uma certa vez estava na coordenação de um
grupo na Disney e uma guia de outra agência, de Friburgo/RJ, me pediu para examinar uma passageira do
seu grupo que estava com muita cólica menstrual e
não melhorava com analgésicos. Ao examiná-la, constatei que se tratava de uma apendicite, a levamos para
o hospital e ela foi operada no mesmo dia.
E alguma situação de perigo?
Com tantas viagens, claro que você passa por situações, às vezes, difíceis: já tive uma luxação de ombro
no Chile, quando saltava no SnowPark, e precisei fazer
Sérgio Canuto com grupo de estudantes na
Disney, um dos destinos que ele ainda vai como
coordenador, e Shirakawa-go, no Japão, lugar
especial e que vale a pena conhecer (à esq.)
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Para quem gosta muito de viajar, que lugares
você indicaria para conhecer se tiver possibilidade?
Para mim, alguns lugares inesquecíveis e um pouco inusitados são esses: Japão (Takayama e Shirakawago, Nara e Tóquio ); Austrália (Sydney, Melbourne, Brisbane e Gold Coast); Itália (Veneza, Roma e Florença);
Escandinávia; Leste Europeu (Berlim, Praga e Viena); El
Calafate e lá fazer a trilha no Glaciar Perito Moreno, na
Patagônia; Havaí (Honolulu); África do Sul (Cidade do
Cabo, vinícolas e Kruger National Park) e Singapura,
que é maravilhosa, e se possível conhecer o hotel Marina Bay Sands. Para quem gosta de praias, sugiro conhecer Grécia, Croácia, Cote d’Azur (França e Mônaco),
Caribe tanto o americano quanto o mexicano, Cancun, Ilhas Phi Phi na Tailândia e Fernando de Noronha.
Quem gosta de esportes radicais, adrenalina,
onde deve ir com certeza?
Estações de esqui/snowboard, indico Whistler e
Blackcomb, no Canadá; Vail, Snowmass e Aspen, EUA;
e Courchevel e Megève, na França. Para quem gosta
de destino radical, esse lugar é a Nova Zelândia. Para os
surfistas, os melhores lugares são a Indonésia e o Havaí.
Você gosta mais da ortopedia ou do turismo?
Eu gosto dos dois, pois me realizo com ambos.
Como ortopedista sou um entusiasta da cirurgia do
joelho, sempre correndo atrás das novidades para dar
o melhor atendimento a meus pacientes. E com relação às viagens quando estou em uma já fico pensando na próxima. Quando respondi esta entrevista, por
exemplo, estava em Hong Kong. Viajar me dá prazer
por conhecer novos lugares, pessoas e culturas. Viajar
está no meu sangue.
Sergio Marinho de Gusmão Canuto é diretor
científico da SBCJ e faz parte da diretoria
desde 2011. É proprietário da Ortoclínica e
sócio da Pajuçara Turismo, em Maceió.

