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Lançamento do CBCJ-2020
A SBCJ inovou e criou um evento de lançamento comercial do Congresso
Brasileiro para expositores e apoiadores, em maio, no Pro Magno Centro
de Eventos, em São Paulo. Foi uma oportunidade para todos conhecerem
os detalhes do Congresso e a estrutura completa do local.
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palavra do presidente

Atenção total ao CBCJ-2020 e muito mais!
Caros colegas,

R

ecentemente fizemos, em São
Paulo, o lançamento comercial do
nosso Congresso Brasileiro do próximo ano (CBCJ-2020). Acredito que seja
algo inédito na história da Sociedade ou
mesmo na ortopedia. Decidimos fazer
o lançamento voltado às empresas que
sempre nos apoiam e participam dos
eventos da SBCJ. Assim, tivemos a oportunidade de passar pessoalmente as informações detalhadas sobre o Congresso e todos puderam conhecer de perto o
Dr. José Ricardo Pécora
espaço onde será realizado, o Centro de
Presidente SBCJ
Eventos e Pavilhão de Feiras Pro Magno.
Inaugurado há 4 anos, o espaço já é
muito procurado para eventos médicos. Portanto, a visita foi extremamente
produtiva para que todos vissem a infraestrutura do local e as possibilidades
para a montagem de seus estandes, salas para workshops e outras atividades paralelas.
Ao decidirmos por São Paulo, capital que há muitos anos não recebia o
Brasileiro, acreditamos que haverá significativa redução de custos para todos
os envolvidos no Congresso. Isso porque em SP temos uma ampla oferta
de hotéis de todos os níveis, com acomodações extremamente confortáveis
para quem gosta de trazer a família e opções de categoria econômica para

quem vem sozinho. Além disso, a logística de transporte para a cidade é
excelente, com uma grande malha viária e dois aeroportos, com voos diretos
para praticamente todas as capitais do Brasil. Somando-se a isso, ao considerarmos que nosso Congresso será realizado num fim de semana de feriado
prolongado, vamos ter uma cidade tranquila.
Portanto, nossa expectativa para o CBCJ-2020 é das melhores em termos
de participação dos colegas. A programação científica já está sendo cuidadosamente preparada de forma abrangente, procurando contemplar todos
os temas da nossa especialidade e aproveitando ao máximo tudo que os
convidados internacionais e nossos colegas brasileiros podem compartilhar
conosco. Em breve teremos o site do Congresso no ar, com todas as informações e as inscrições disponíveis.
Além do Congresso Brasileiro, a Diretoria também está trabalhando em
conjunto com os diretores regionais na organização das Jornadas de Cirurgia
do Joelho, como a de São Paulo, em junho, a de Minas/Espírito Santo, em
setembro, e a do Nordeste, em outubro. Todos estão convidados a participarem das Jornadas de sua região!
Lembramos ainda aos nossos sócios sobre a realização da IX Jornada Lyonesa, em agosto, no Rio de Janeiro, e o X Curso Avançado de Joelho do HCor
a ser realizado em setembro na cidade de São Paulo.
Ressaltamos mais uma vez que nossa Diretoria conta sempre com a participação ativa de todos os sócios e está aberta a ideias para manter a SBCJ
em constante evolução.
Obrigado,

José Ricardo Pécora

editorial
Caros colegas,

E

sta edição da revista JOELHO traz como destaque
o lançamento do Congresso Brasileiro de Cirurgia
do Joelho de 2020, feito em maio, em São Paulo, no
local onde será o evento. Na oportunidade, a Diretoria
recebeu representantes das empresas do segmento
ortopédico que estão sempre presentes na feira de
exposições e apoiando o Congresso. Contamos como foi e
o que já temos de novidade do Brasileiro.
Outro destaque é a matéria que aborda os diversos
grupos e clubes de joelho espalhados pelo País e que
crescem a cada ano. Essa é uma atividade muito
interessante porque a característica principal desses
grupos é a diversidade de serviços presentes em cada

encontro, o que contribui para a troca de conhecimento e
experiência entre os médicos.
Trazemos ainda a programação científica da Jornada
Lyonesa no Brasil, evento apoiado pela SBCJ e que será
no Rio de Janeiro em agosto com a presença dos grandes
mestres de Lyon. A Jornada Regional Minas/Espirito
Santo também é abordada nesta edição. O evento
será em setembro em Belo Horizonte voltado para a
atualização dos colegas dos dois estados.
Devido ao espaço mais reduzido nesta edição,
deixamos de publicar, excepcionalmente, as colunas
fixas: Bate-Bola e Além do Joelho. Na próxima, elas
estarão de volta!
Boa leitura!
Sérgio Marinho de Gusmão Canuto

Dr. Sérgio Marinho de Gusmão
Canuto - 1o Secretário SBCJ

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.
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.
Tiragem: 7.600 exemplares.
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Expansão

Grupo do Joelho RJ

Grupo do Joelho SP

Curso do Joelho Campinas

Grupos do Joelho: reunião, atualização e crescimento

Q

Todas as regiões do País contam com grupos que reúnem
colegas de diferentes serviços em encontros periódicos

uando profissionais se reúnem para discutir
artigos de literatura científica, casos clínicos e
trocar experiências há um crescimento individual e da própria categoria em questão. Nos encontros dos grupos e clubes do joelho espalhados pelo
País é isso que sempre acontece. E quem ganha é a
cirurgia do joelho do Brasil, que cresce a cada dia e
está entre as melhores do mundo.
Para contar essa história dos grupos do joelho brasileiros começamos pelo pioneiro deles, o Grupo de
Estudo do Joelho de Campinas, com uma trajetória
que remonta aos anos 80, assim como nossa Sociedade. Tendo na diretoria dois ex-presidentes da SBCJ,
Wilson Mello e José Francisco Nunes, é conhecido
não só pela perenidade como pelos cursos que organiza a cada dois anos, evento já consagrado no País.
“Sinto uma grande satisfação em ver o surgimento de
novos grupos inspirados pelo nosso”, afirma Dr. Mello.
E realmente têm sido criados novos grupos a
cada ano. Recentemente, foram os grupos do Espírito
Santo e do Rio Grande do Sul. O Grupo do Joelho do
ES foi fundado em 23 de abril de 2019 e conta com
reuniões mensais para discutir artigos científicos de
atualização. Também em abril nasceu o grupo gaúcho, que teve a aula inaugural com o vice-presidente
da SBCJ, André Kuhn. O Grupo do Joelho do RS tem
o apoio da SBCJ, do delegado regional José Salvador
dos Santos e do colega José Mauro Zimmermann

Júnior, representante do grupo do Joelho SBOT Regional RS.
Começando pelo Nordeste, há grupos no Ceará,
com reuniões em Fortaleza; Alagoas em Maceió; Sergipe em João Pessoa; e Bahia, com os encontros em
Salvador. No Norte do País, há um grupo atuante em
Porto Velho, Rondônia. Já no Sudeste tem o Grupo da
Regional SP, da Regional RJ, do Espírito Santo, além

Grupo do Joelho ES

Grupo do Joelho RS

dos grupos do interior paulista: Campinas, Sorocaba,
Vale do Paraíba com reunião em São José dos Campos e Centro-Oeste Paulista, em Marília. Na região
Centro-Oeste, têm o Grupo de Goiás e o de Brasília.
E o Sul, como já citado, criou seu grupo, que se reúne
em Porto Alegre..
Rio e São Paulo
Entre os grupos mais antigos, o do Rio de Janeiro,
que existe há mais 15 anos, tem sido bastante atuante. Há uns dez mantém reuniões uma vez por mês. O
formato é a discussão em torno de um tema de interesse dos sócios, com a apresentação de uma aula
seguida de uma mesa redonda moderna com casos
clínicos sobre o tema abordado.
Mais jovem, porém com grande presença de
sócios da SBCJ, é o Grupo da Regional SP, criado em
2016. As reuniões ocorrem sempre na última quintafeira do mês, exceto janeiro e dezembro, meses de
recesso. O programa consiste em uma aula de atualização e uma apresentação de caso clínico, discutida
por três médicos. A cada reunião são cerca de 80 participantes.
O importante é que os grupos tenham o compromisso com a atualização, que se reúnam, troquem experiências e aprendizados, o que só traz ganhos para
a nossa especialidade! É por isso que a SBCJ estimula
os grupos e abre espaço para a divulgação de suas
atividades.

Conheça um pouco dos grupos atuantes no Brasil:
SUDESTE
Grupo do Joelho da
Regional SP
Criado em 2016, tem reuniões sempre na última quinta-feira do mês,
exceto janeiro e dezembro, meses
de recesso. O programa consiste em
uma aula de atualização e uma apresentação de caso clínico, discutida
por três médicos, na Churrascaria
Fogo de Chão.
Coordenador: Dr. Riccardo Gobbi
Grupo do Joelho de Campinas
Fundado nos anos 80, toda terceira
terça-feira do mês tem reuniões com
um convidado da cirurgia do joelho,
um fisioterapeuta e discussão de
artigo científico no Vitória Hotel Campinas – SP.
Presidente: Dr. Wilson Mello
Grupo do Joelho do
Centro-Oeste Paulista

Criado em 2013, realiza encontros
bimestrais para discutir casos clínicos
e atualizações.
Coordenador: Dr. Vitor Barion Castro
de Pádua
Grupo do Joelho do ES
Fundado em abril desse ano, tem
reuniões mensais para discutir artigos científicos de atualização, sempre às terças-feiras na Padaria Monte
Líbano em Vitória/ES.
Coordenador: Dr. Cid Moura Jr.
Grupo do Joelho Regional RJ
O Grupo do Joelho do RJ existe há
mais de 15 anos, e se reúne mensalmente sempre as terças às 19h na
Churrascaria Fogo de Chão. O formato é a discussão é uma aula seguida
de uma mesa redonda moderna
com casos clínicos sobre o tema
abordado.
Coordenadores: Dr. Phelippe Valente

e Dr. Alan Mozella
Grupo do Joelho de Sorocaba
Fundado em 26 de outubro de 2015,
tem reuniões mensais de maio a
outubro.
Coordenadores: Dr. Adílio Bernardes
e Dr. Adriano Benedito Ribeiro
Grupo do Joelho do
Vale do Paraíba
Fundado em 2012 com reuniões
científicas bimestrais sempre com a
participação de um palestrante convidado no Restaurante Espaço Coronel, em São José dos Campos – SP.
Coordenador: Dr. Guilherme Zuppi
Clube do Joelho de Belo Horizonte
Formalizado em 2013, com a colaboração do Dr. Wagner Lemos
e do Dr. Marcos Cenni, vai reativar
os encontros esse ano com com a
coordenação do diretor regional Dr.
Túlio Vinicius de Oliveira Campos. O

objetivo é que sejam quatro reuniões
por ano com alternância dos serviços
credenciados da SBCJ na condução
do conteúdo científico e participação
de todos os R4.
SUL
Grupo do Joelho Regional RS
Fundado em abril de 2019, tem reuniões uma vez por mês na Cantina Casa
do Marques, em Porto Alegre – RS.
Coordenadores: Dr. André Kuhn e Dr.
José Salvador dos Santos
NORDESTE
Grupo do Joelho de Alagoas
Existe desde 2017 com reuniões
mensais que são realizadas no restaurante Janga.
Coordenador: Dr. Sérgio Canuto
Clube do Joelho da Bahia
Fundado em 2009, o grupo realiza
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reuniões a cada três meses sempre às
19h30 no restaurante Barbacoa.
Coordenador: Dr. Wilson Vasconcelos
Grupo do Joelho do Ceará
Fundado em 2015, realiza reuniões
mensais ou bimensais.
Coordenadores: Dr. Marcos Girão e Dr.
Rafael Leitão
Grupo do Joelho do Sergipe
Existe desde 2016, desde então teve
seis encontros, a cada 4 meses. Esse
ano, devido à implementação da
Cooperativa dos Ortopedistas de
Sergipe, está sem atividades.
Coordenador: Dr. Ayrton André Melo
Santos
CENTRO-OESTE
Grupo do Joelho de Brasília
Existe desde 2012, com uma média
de quatro reuniões por ano. Esse ano,
as atividades começam no segundo

semestre.
Coordenação: Dr. Paulo Henrique
Araújo
Grupo do Joelho de Goiás
Existe desde 1996, com reunião científica quatro vezes por ano com um
convidado nacional e geralmente
discussão de casos. As reuniões ocorrem em auditórios variados, como
hospitais, hotéis e universidades.
Coordenador: Dr. Gleber Fernandes
de Oliveira
NORTE
Grupo do Joelho de Rondônia
Criado em 2017, promove reuniões
normalmente bimestrais com convidados locais e de outros estados.
Este ano, a programação começa
em junho.
Coordenadores: Dr. Rodrigo Gonçalves e Dr. José Wilson Serbino
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Congresso Brasileiro

Lançamento do CBCJ-2020
SBCJ prepara grande evento para abril de 2020, em São
Paulo, com a expectativa de receber 2 mil congressistas
Estrutura do Pro Magno
l Área total – 28 mil m2
l Térreo – 9.650 m2 – local de feira de exposições
l 1º Pavimento – 6.184m2 – local do auditório
l 2º Pavimento – Praça de alimentação com dois restaurantes

fixos e mais de 20 opções de operações móveis
l Elevador panorâmico e escadas rolantes
l Estacionamento – 1 mil vagas
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No lançamento comercial
do CBCJ-2020, foi feita
uma visita no espaço
onde será o evento,
o Pro Magno, em
São Paulo

Congresso Brasileiro

A

SBCJ fez no dia 21 de maio o lançamento
comercial do 18º Congresso Brasileiro de
Cirurgia do Joelho, que ocorrerá nos dias
19, 20 e 21 de abril de 2020 no Pro Magno Centro
de Eventos, em São Paulo/SP. O objetivo foi reunir
representantes das empresas do setor ortopédico
para apresentar o evento e o espaço onde será
realizado, que possui uma infraestrutura ampla e
versátil para acomodar o grande público esperado no Brasileiro.
O presidente da SBCJ, José Ricardo Pécora, falou na abertura do evento sobre a história da Sociedade, sua evolução e grandeza, contando hoje
com 1.647 sócios espalhados por todas as regiões
brasileiras. Na Ortopedia, o Congresso Brasileiro de
Cirurgia do Joelho é o segundo maior evento do
País, só ficando atrás do CBOT. A expectativa para
2020, em São Paulo, é de um público aproximado
de 2 mil congressistas, superando a última edição,
quando foram 1.800 inscritos.
Essa expectativa, segundo o presidente da Sociedade, é pela logística da cidade de São Paulo,
com uma excelente malha aérea e viária, que facilita a vinda dos colegas de todos os estados. “Acreditamos que haverá uma redução de custos para
os participantes porque em São Paulo também há
uma ampla gama de hospedagem, em todos os
níveis”, afirma. Do ponto de vista turístico, é uma
cidade com muitas atrações, sobretudo culturais

e gastronômicas, o que desperta o interesse dos
participantes.
Outro aspecto relevante é a data escolhida, já
que o Congresso começa no domingo e termina
na terça-feira, feriado de 21 de abril. Dessa forma,
os colegas podem otimizar seu tempo, sem prejudicar as agendas sempre cheias.
Convidados internacionais
Motivos para estar em São Paulo não faltarão. A
SBCJ já confirmou a presença de seis palestrantes
internacionais de renome: Dr. David Dejour (França), falando sobre femoropatelar; Dr. Michel Bonnin (França) sobre artroplastias; Dr. Javad Parvizi
(EUA) sobre infecção em artroplastias; Dr. Christian
Lattermann (EUA) sobre lesão condral; Dr. Steven
Claes (Bélgica) sobre lesão ligamentar e Dr. Jin
Goon Kim sobre sutura meniscal.
A Diretoria da SBCJ destacou a importante
presença do Dr. Parvizi, que no ano passado criou
um consenso em infecção de ATJ, reunindo nos
Estados Unidos mais de 600 especialistas de todo
o mundo, dos quais dez brasileiros. Portanto, é um
palestrante de muita bagagem para compartilhar
com os colegas.
E assim como na edição passada o Congresso
2020 terá um auditório único para a programação científica, possibilitando que os congressistas
acompanhem o conteúdo completo.

O presidente da SBCJ, José Ricardo Pécora,
na abertura do evento

Programa preliminar
do 18o CBCJ
l Dor
l Infecção em artroplastia
l Abordagem medicamentosa e cirúrgica da dor
l Drogas anticoagulantes
l Artroplastia do joelho
l Lesão ligamentar
l Lesão da cartilagem – up to date
l Reabilitação na cirurgia do joelho
l Infecção em artroplastia
l Dor pós-operatória

Principais temas

Diretoria da Sociedade no evento
de lançamento do CBCJ-2020

l Atualização no diagnóstico e tratamento das patologias do joelho, como as lesões meniscoligamenta-

res, condrais, degenerativas e patologia femoropatelar.

l Novas terapêuticas medicamentosas, como novas gerações de condroprotetores e técnicas cirúrgicas

de preservação meniscal e reparação cartilaginosa.

l Novas técnicas de artroplastia, tratamento de suas complicações, assim como da reabilitação pós-

operatória.

Prova de novos membros

A

SBCJ fará nos dias 17 e 18 de abril de 2020
a prova de admissão de novos membros.
No dia 17 será a prova escrita com 100 questões de múltipla escolha. No dia 18 na parte
da manhã será a prova oral, com dez questões

sobre cirurgia do joelho aos moldes da prova
da SBOT.
A previsão é de 300 candidatos participantes e de 300 examinadores. O regulamento
completo está no nosso site: www.sbcj.org.br.

www.sbcj.org.br

legenda legenda legenda legenda legenda
legenda legenda legenda legenda legenda
legenda legenda

5

educação continuada

INOVAÇÃO E
ESTABILIDADE EM
CADA DETALHE.
Com a ORTOCIR,
isso é fácil de notar.

PRÓTESE ROTACIONAL
DE JOELHO NEW WAVE.
Para reduzir complicações mecânicas
com segurança e ampla flexão.
A Prótese Rotacional de Joelho
New Wave garante estabilização segura.
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.
Conta com o 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

6

www.sbcj.org.br

Evento apoiado pela SBCJ
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Programa Científico

IX Jornada Lyonesa no Brasil: 14 palestrantes internacionais
O tema da IX Jornada Lyonesa no Brasil será Revisão de ATJ, com aulas, mesas redondas,
discussões de casos clínicos, workshops e simpósios satélites. E uma novidade: teremos módulos
de cirurgias editadas com amplo espaço para discussão de problemas e soluções durante a
revisão. Não percam essa importante oportunidade de atualização!

29/8/19 (Quinta-feira)

9h às 12h - Pré-Congresso Amplitude

13h30 Abertura Oficial

Módulo 1: Qual o tamanho do problema?

13h50 Por que as próteses falham? A experiência de Lyon
Alban Pinaroli (FR)
14h E no Brasil, por que as próteses falham?
José Francisco Nunes (SP)
14h10 Seleção do paciente para ATJ - Faz diferença?
Wilson Mello (SP)
14h20 ATJ dolorosa: Como e por que devemos investigar?
Michel Bonnin (FR)
14h30 Causas negligenciadas de dor: o que não estou enxergando?
Arnaldo José Hernandez (SP)
14h40 Qual é a solução padrão para uma ATJ dolorosa?
Roger Badet (FR)
14h50 Alergia à prótese: mito ou realidade?
Márcia Uchôa de Rezende (SP)
15h Discussão
Moderador: Marcelo Torres (GO)
15h20 - Mesa Redonda Moderna 1: Dores ocultas
Moderadores: Michel Bonnin (FR) | Guilherme Zuppi (SP)
Debatedores: Luiz Roberto Marczyk (RS), José Salvador Pantoja dos
Santos (RS), Lúcio Honório (MG), Mohty Domit (PR)
15h50 às 16h30 - Intervalo

Módulo 2: Planejando a Revisão:
Como evitar problemas?

16h30 Prevenção da falha na ATJ: 10 passos para otimizar a primária?
Roger Badet (FR) + André Kuhn (RS)
16h50 Prevenção e manejo da necrose cutânea na revisão ATJ
Roger Badet (FR)
17h Acessos estendidos: indicações e como fazer?
Alban Pinaroli (FR)
17h10 Cuidados na retirada dos implantes
Sébastien Lustig (FR)
17h20 Discussão
Moderador: Helder Rocha (GO)
17h30 - Cirurgia Editada – Prótese de revisão ATJ - A realidade
brasileira - uma solução custo efetivo
Moderador: André Kuhn (RS)
Debatedores: Jose Ricardo Pécora (SP), André Siqueira (RJ), Guilherme Moreira (MG), Guillaume Demey (FR)
18h Simpósio Aptíssen

30/8/19 (Sexta-feira)

Módulo 3: Infecção Periprotética
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Diagnóstico:
8h
Critérios diagnósticos: Atualização do último consenso
Tristan Ferry (FR)
8h10 Importância do líquido sinovial na investigação da infecção
Laurent Buisson (FR)
8h20 Existe espaço para os meios de diagnóstico por imagem?
(Cintilografia, PET scan, leucócitos marcados)
Victor Marques (SP)
Tratamento:
8h30 Infecções agudas: D + R como e quando?
Vitor Pádua (SP)
8h40 Revisão em tempo único: indicações, detalhes técnicos e
resultados
Laurent Buisson (FR)
8h50 Revisão em dois tempos: critérios para o segundo tempo
Olivier Ray (FR)
9h
Reinfecção - O que fazer?

Mais informações e inscrições: http://alcjb.com.br/Jornada2019/

José Ricardo Pécora (SP)
9h10 Não consegui retirar o cimento - E agora?
Marco Antônio Percope (MG)
9h20 Opções de salvamento: qual a hora de parar?
Rogerio Fuchs (PR)
9h30 Discussão
Moderador: Marco Demange (SP)
9h50 - Mesa Redonda Moderna 2: Infecção Periprotética
Moderador: João Mauricio Barretto (RJ)
Debatedores: Juliana Arruda (RJ), Luciana Brandão (RJ), Gustavo
Campos (SP), Naasson Cavanelas (RJ), Sebastien Lustig (FR)
10h20 às 11h10 - Intervalo | Simpósios e Workshops

Módulo 4: Princípios da Revisão ATJ (1)

11h10 Princípios da revisão ATJ
Guillaume Demey (FR)
11h20 Altura da interlinha articular: mito ou realidade?
Philippe Neyret (FR)
11h30 Como restaurar as rotações femoral e tibial?
Marcus Luzo (SP)
11h40 Equilíbrio de flexão e extensão
Michel Bonnin (FR)
11h50 Como escolher a constrição?
Elvire Servien (FR)
12h Com que haste? Qual fixação para qual implante
Olivier Ray (FR)
12h10 Discussão
Moderador: Aloisio Carneiro
12h20 às 14h10 - Intervalo para Almoço | Simpósio Zimmer

Módulo 5: Conduta na Grande Perda Óssea

14h10 Osteólises em ATJ: como resolver?
Fernando Fonseca (POR)
14h20 Enxerto autólogo é suficiente na revisão?
João Fernando Pozzi (RS)
14h30 Enxerto homólogo: solução de todos os defeitos?
Paulo Alencar (PR)
14h40 Metais porosos e cones metafisários: de fato representam o
fim da era do enxerto?
Rogério Fuchs (PR)
14h50 Prótese não convencional: quando? E o que esperar?
Elvire Servien (FR)
15h Discussão
Moderador: Vitor Pádua (SP)
15h10 - Cirurgia Editada - Revisão rotatória e perda óssea
Moderador: Guilherme Zuppi
Debatedores: Aloisio Carneiro (BA), Carlos Franciozi (SP), Nelson
Ooka (RJ), Philippe Neyret(FR)
15h40 às 16h30 Intervalo | Simpósios e Workshops

Módulo 6: Highlights em Artroplastia

16h30 Próteses Customizadas – CustomLINK Knee Prostheses
Mr Helmut Link (ALE)
16h50 O que esperar de resultado numa revisão de ATJ?
Moisés Cohen (SP)
17h05 - Cirurgia Editada: Revisão ATJ
Moderador: Hugo Cobra (RJ)
Debatedores: Luiz Carlos Menezes (BA), Paulo Saggin (RS), João
Fernando Pozzi (RS), Michel Bonnin (FR)

Módulo 7: Fratura Periprotética

17h35 Fratura periprotética: quando tratar com haste
intramedular e detalhes técnicos
Ricardo Gobbi (SP)
17h45 Vantagens e detalhes técnicos do tratamento com placa
bloqueada
Wagner Lemos (MG)
17h55 Quando e como tratar com uma prótese de revisão?
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Marcelo Kubota (SP)
18h05 Manejo da fratura periprotética após prótese de revisão
Hugo Cobra (RJ)
18h15 Discussão
Moderador: Rodrigo Pires e Albuquerque (RJ)

31/8/19 (Sábado)

Módulo 8: Mecanismo Extensor na Revisão
8h

Instabilidade patelar pós ATJ: diagnóstico e revisão patelar
Guillaume Demey (FR)
8h10 Patela Baixa - Cirurgia de partes moles ou óssea?
Verdadeira ou falsa patela baixa nas ATJ: etiologia
Tratamento primário ou secundário da patela baixa nas ATJ
David Dejour (FR)
Fogo Cruzado: Rotura do Mecanismo Extensor
8h30 Sutura e reforço
Sergio Canuto (AL)
8h40 Tela de polipropileno
Idemar da Palma (RJ)
8h50 Aloenxerto
Philippe Neyret (FR)
9h
Discussão
Moderador: Marco Antonio Percope (MG)
9h10 - Mesa Redonda Moderna:
Problemas aparelho extensor
Moderador: Alan Mozella (RJ)
Debatedores: Victor Favilla (RJ), Gustavo Dantas (PR), Camilo Helito
(SP), Olivier Ray (FR)

Módulo 9: Implantes Bloqueados (Hinge)

9h40 Quando indicador um implante bloqueado?
Gilberto Camanho (SP)
9h50 Complicações e soluções dos implantes bloqueados
Idemar Palma (RJ)
10h Experiência francesa com implantes bloqueados
Sébastien Lustig (FR)
10h10 Discussão
Moderador: João Mauricio Barretto (RJ)
10h20 às 11h00 - Intervalo
11h - Cirurgia Editada: Prótese Constrita
Moderadores: Guilherme Zuppi (SP) / Idemar Palma (RJ)
Debatedores: Phellipe Valente (RJ), Luiz Egídio Costi (PE), José Paulo
Gabbi (RJ), David Dejour (FR)

Módulo 10: Situações Específicas

11h30 São possíveis implantes primários na revisão?
Rogério Góes (RJ)
11h40 Quando e como realizar revisão parcial (um componente)?
Guillaume Demey(FR)
11h50 Que constrição é necessária nas revisões de ATJ – Visão
latinoamericana
Rolando Soares (PER)
12h Rigidez pós ATJ: Artrolise
Philippe Neyret(FR)
Rigidez pós ATJ: Troca de prótese
Alban Pinaroli (FR)
12h20 Deformidades extra-articulares: como realizar a revisão?
Idemar da Palma (RJ)
12h30 Desafios técnicos na Re-revisão
Alan Mozella (RJ)
12h40 “Horrendoplastia”: uma solução limite para casos limite
Fernando Fonseca (POR)
12h50 Discussão
Moderador: João Fernando Pozzi (RS)

13h00 Encerramento

Cursos Regionais

Jornadas Regionais: próximos
eventos em BH e Salvador

D

epois da Jornada Regional SP,
realizada em
junho, a SBCJ em conjunto com os diretores
regionais está preparando as próximas jornadas: nos dias 20 de
21 de setembro será
a 7ª Jornada Regional
Minas/Espírito Santo,
em Belo Horizonte,
e nos dias 18 e 19 de
outubro, a 7ª Jornada
Regional Nordeste, em
Salvador.
O evento de Minas/ES, no Renaissance
Work Center, contará com a presença de
importantes convidados nacionais, diretores e ex-presidentes da Sociedade Brasileira
de Cirurgia do Joelho, e a expectativa é de
receber 200 profissionais.
Neste ano, serão sete módulos: lesões
ligamentares; instabilidade femoropatelar; lesões meniscais e cartilaginosas;
tratamento não artroplástico da artrose;

artroplastia do joelho; complicações da
artroplastia do joelho
e fraturas do joelho.
Neste evento a novidade será a inclusão
de um módulo sobre
fraturas do joelho,
pois esse tema tem
suma
importância
para o cirurgião de
joelho, principalmente no início da sua
carreira.

Jornada Nordeste

A

7ª Jornada Regional Nordeste será realizada no Hotel
Fera Palace, no centro histórico de Salvador. A comissão
organizadora é formada pelo diretor Regional Dr. Wilson Vasconcelos com o apoio do Dr. Marzo Nunes e do Dr. Aloisio
Carneiro, e a expectativa é de receber a maioria dos colegas
dos estados do Nordeste que pertencem à Regional, que são:
Alagoas, Bahia, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Ceará e
Rio Grande do Norte.

Mais informações:

Organização e produção: Grupo Qualité
71 3013-3312 (fixo) / 71 99613-8007 (WhatsApp)

Dr. Túlio Vinícius
de Oliveira Campos
Diretor Regional MG/ES

Mais informações:
Secretaria Executiva do Evento:
DBZ Eventos
(31) 3140-7117 (fixo)
9 9921-7117 (WhatsApp)
E-mail: deborah@dbzeventos.com.br

Dr. André Kuhn e Dr. Wagner Lemos, Diretores da SBCJ, e participantes do Treinando os Treinadores em Memphis, em novembro de 2018
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DESENVOLVIDO PARA
TRATAR OSTEOARTRITE
COM INJEÇÃO ÚNICA
EM ATÉ

EFICAZ E DURADOURO CONTROLE DA DOR.

1-8

12

NASHA

®*

EXCLUSIVA FORMULAÇÃO

MESES.10

13

10

Foi bem avaliado nos principais
parâmetros de tratamento da OA**:

KOOS, OMERACT-OARSI,
OXFORD KNEE SCORE e WOMAC.

1,3,6,8

Mais EFICAZ e DURADOURO no CONTROLE DA DOR,
em 12 MESES de tratamento versus Hilano G-F 20
e em 26 SEMANAS comparado à MPA.1,3
Eficácia comparável às injeções múltiplas em OA.**12

Retarda a Artroplastia Total de Joelho (ATJ).9
O uso repetitivo de Durolane® não aumenta
a incidência de eventos adversos.1
Meia vida:

Resistente à degradação e prolongado
tempo de permanência na articulação.
1,7-10

4-6

SEMANAS
11,12
NA ARTICULAÇÃO.

*NASHA®: Non-Animal Stabilized Hyaluronic Acid.**OA: Osteoartrite/Osteoartrose.

Referências Bibliográficas: 1) Leighton R, Åkermark C, Therrien R, et al. NASHA hyaluronic acid vs methylprednisolone for knee osteoarthritis: a prospective, multi-centre, randomized, non-inferiority trial. Osteoarthritis Cartilage. 2014;22(1):17–25. 2) Arden NK, Åkermark C, Andersson M, Todman MG, Altman RD. A randomized
saline-controlled trial of NASHA hyaluronic acid for knee osteoarthritis. Curr Med Res Opin. 2014;30(2):279–286. 3) McGrath A, McGrath AM, Jessop ZM, et al. A comparison of intra-articular hyaluronic acid competitors in the treatment of mild to moderate knee osteoarthritis. J Arthritis. 2013;2:108. 4) Jurado MR, Fidalgo AE, Vil ar VR,
Medina JM, Lopez BS. Factors related with the time to surgery in waiting-list patients for knee prostheses. Reumatol Clin. 2013;9(3):148–155. 5) Conrozier T, Couris CM, Mathieu P, et al. Safety, efficacy and predictive factors of efficacy of a single intra-articular injection of non-animal-stabilized-hyaluronic-acid in the hip joint: results of a standardized
follow-up of patients treated for hip osteoarthritis in daily practice. Arch Orthop Trauma Surg. 2009;129(6):843–848. 6) Krocker D, Matziolis G, Tuischer J, et al. Reduction of arthrosis associated knee pain through a single intra-articular injection of synthetic hyaluronic acid. Rheumatol. 2006;65(4):327–331. 7) Altman RD, Åkermark C, Beaulieu AD,
Schnitzer T. Efficacy and safety of a single intra-articular injection of non-animal stabilized hyaluronic acid (NASHA) in patients with osteoarthritis of the knee. Osteoarthritis Cartilage. 2004;12(8):642–649. 8) Berg P, Olsson U. Intra-articular injection of non-animal stabilised hyaluronic acid (NASHA) for osteoarthritis of the hip: A pilot study. Clin Exp Rheumatol.
2004;22(3):300–306. 9) Altman R, Lim S, Steen G, Dasa V. Intra-articular hyaluronic acid delays total knee replacement (TKR) in patients with knee OA: evidence from a large U.S. health claims database. PLoS One. 2015;10(12):e0145776. 10) Agerup B, Berg P, Åkermark C. Non-animal stabilized hyaluronic acid: a new formulation for the treatment of osteoarthritis.
BioDrugs. 2005;19(1):23– 30. 11) Lindqvist U, Tolmachev V, Kairemo K, et al. Elimination of stabilised hyaluronan from the knee joint in healthy men. Clin Pharmacokinet. 2002;41(8):603–613. 12) Edsman K, Hjelm R, Lärkner H, et al. Intra-articular duration of Durolane after single injection into the rabbit knee. Cartilage. 2011;2(4):384–388.
SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

ESTE É UM PRODUTO PARA SAÚDE- REG MS: 80117580552. Material de distribuição exclusiva a profissionais habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos. Proibida a reprodução ou compartilhamento com terceiros. PP-DUR-BRA-0029 - Março/2019.
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Dois artigos de importante relevância foram analisados pelo nosso Diretor Científico,
Vítor Barion de Pádua: um sobre o alinhamento ideal pós-ATJ e outro sobre fatores de risco
para pivot shift residual após reconstrução do LCA. Confira:

The Chitranjan Ranawat Award: Is Neutral Mechanical Alignment
Normal for All Patients?: The Concept of Constitutional Varus

A

maioria dos cirurgiões considera o alinhamento mecânico neutro de 180º pósartroplastia total de joelho (ATJ) como o ideal para todos os pacientes, pois dessa forma tem-se uma distribuição de peso lateral e medial levando a uma maior
durabilidade da prótese. Porém, nesse estudo da Bélgica, os autores questionam se esse
alinhamento mecânico neutro seria o ideal para todos os pacientes, uma vez que para
muitos pacientes o eixo mecânico normal não é neutro.
São os pacientes com morfotipo “varo constitucional”, que possuem uma deformidade em varo de 3º ou mais desde o final de seu crescimento. Para esses pacientes, o
alinhamento neutro pós-ATJ poderia ser algo anormal e
indesejável, e provavelmente precisaria de algum tipo de
liberação ligamentar medial para se obter essa correção.
O objetivo do estudo foi investigar qual porcentagem
da população normal tem os joelhos em “varo constitucional”, e quais são os fatores que contribuem para essa
deformidade.
Foram recrutados 250 voluntários adultos assintomáticos, entre 20 e 27 anos, para um estudo transversal. Todos
Dr. Vítor Barion de
os voluntários possuíam radiografias digitais ortostática de
Pádua - Diretor
todo o membro inferior, segundo Paley, onde foram anaCientífico da SBCJ
lisados 19 parâmetros de alinhamento. Foi determinada a
incidência do alinhamento em varo (3º ou mais entre o eixo mecânico femoral e o eixo
mecânico tibial) e os fatores contribuintes foram analisados usando modelos de previsão
multivariada.
Eles constataram que 32% dos homens e 17% das mulheres tinham joelhos em “varo
constitucional” com um alinhamento mecânico de 3° ou mais de varo.

O varismo constitucional foi associado à prática de atividade esportiva durante o crescimento, à angulação em varo do fêmur e ao aumento do varo do colo femoral. Fatores
como peso, altura e índice de massa corpórea não tiveram influência.
Dessa forma, concluíram que uma parte importante da população normal tem alinhamento natural no final do crescimento de 3° ou mais de varo. Isso pode ser uma
consequência da lei de Hueter-Volkmann, que afirma que o crescimento fisário é retardado pelo aumento da compressão, nesses casos na região medial do joelho. Diante do
resultado, os autores questionam qual o alinhamento ideal pós-ATJ de joelho, e que o
alinhamento mecânico neutro pode não ser a melhor opção, uma vez que não é algo
natural para os pacientes com “varo constitucional”.

Risk factors for residual pivot shift after anterior cruciate
ligament reconstruction: data from the MAKS group

A

pesar dos bons e excelentes resultados com a reconstrução do ligamento cruzado
anterior (LCA), uma parte significativa dos pacientes ainda apresenta pivot shift residual. Atualmente, muitos estudos discutem as indicações da reconstrução extra-articular
e do ligamento anterolateral associada ao LCA para melhor controle da instabilidade rotacional. Nesse estudo, o objetivo dos autores foi identificar fatores de risco para o pivot
shift residual após a reconstrução do LCA com base em um estudo de coorte prospectivo
multicêntrico no Japão.
Foram incluídos pacientes submetidos à reconstrução primária do LCA com enxerto dos tendões ísquios-tibiais autólogos entre 2013 e 2016, registrados em um Estudo
de Coorte Longitudinal Multicêntrico Prospectivo. Os critérios de exclusão foram lesões
prévias ou cirurgias no joelho contralateral, lesões ligamentares prévias no joelho envolvido, lesões ligamentares concomitantes grau 2 ou 3 e doenças inflamatórias ou outras
formas de osteoartrite. Os dados pré-operatório e de 1 ano de acompanhamento foram
utilizados para análise posterior, e pacientes com dados incompletos, re-ruptura e perda
de seguimento também foram excluídos.
A análise de regressão logística foi realizada com idade, gênero, teste de Lachman,
pivot shift, medidas de KT, hiperextensão, dupla banda ou banda simples, locais de lesão
do menisco e seu tratamento como variáveis independentes, e o teste de pivot shift pósoperatório foi utilizado como variável dependente.
Foram incluídos no estudo 368 pacientes. Os joelhos que apresentavam hiperextensão (P = 0,025) e o teste de pivot shift explosivo pré-operatório sob anestesia (P = 0,040)
foram identificados como fatores de risco para pivot shift residual pós-operatório por
meio de análise de regressão logística.

Não houve diferenças estatisticamente significantes nas demais variáveis.
Os resultados desse estudo de coorte multicêntrico indicaram que a hiperextensão
do joelho e o pivot shift explosivo pré-operatório são fatores de risco para o pivot shift
residual em um ano após a reconstrução do LCA.
Os autores acreditam que nos pacientes que apresentem pivot shift explosivo préoperatório e hiperextensão do joelho, a associação de uma reconstrução extra-articular
anterolateral deva ser considerada a fim de evitar o pivot shift residual e, eventualmente,
obter melhores resultados após a reconstrução do LCA.
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VOCÊ SABIA

QUE NO MÍNIMO 20%
DAS ARTROPLASTIAS
TOTAIS DE JOELHO

PODERIAM SER

PARCIAIS?

Prótese Parcial de
Joelho Oxford®
Pesquisas mostram que cirurgiões que realizaram
artroplastias parciais em pelo menos 20% de suas
artroplastias anuais de joelho, obtiveram uma diminuição
significativa na sua taxa de revisão.1
Um dos estudos indicou que quase 50% dos pacientes
são candidatos à artroplastia parcial.2
Com mais de 40 anos de estudos clínicos, a prótese de
joelho parcial Oxford é a mais utilizada3 e clinicamente
comprovada 4,5 no mundo.
Pacientes com artroplastia parcial de joelho tem
demonstrado maior satisfação6*, melhora funcional7 e
menos complicações 8 em comparação com a artroplastia
total de joelho.

1. Liddle et al. Bone Joint J 2015;97-B:1506–11. 2. Willis-Owen CA, et al. Knee. 2009 Dec;16(6):473–8. 3. Data on file at Zimmer Biomet. Based on Market Analysis and Registry Data, gathered
September 2017. 4. Price, A. and Svard, U. Clin Orthop Relat Res. 2011 Jan;469(1): 174-9. 5. Pandit et al. Bone Joint J 2015;97-B:1493–1500. 6. Kim, Man Soo, et al. Arthroscopy 33.10: e118-e119.
2017. 7. Jones, GG, et al. Bone Joint J 2016;(10 Suppl B):16–21. 8. Brown, N.M., et al. The Journal of Arthroplasty. 2012.
Todo o conteúdo deste documento é protegido por direitos autorais, marcas comerciais e outros direitos de propriedade intelectual, conforme aplicável, pertencentes ou licenciados à Zimmer
Biomet ou às suas afiliadas, salvo indicação em contrário, e não deve ser redistribuído, duplicado ou divulgado, no todo ou em parte, sem o consentimento expresso por escrito da Zimmer Biomet.
Este material destina-se a profissionais de saúde, funcionários Zimmer Biomet, a força de vendas da Zimmer Biomet e representantes autorizados. Distribuição para qualquer outro destinatário é
proibida. Para informações sobre o produto, incluindo indicações, contra-indicações, avisos, precauções, potenciais efeitos adversos e informações sobre aconselhamento ao paciente, consulte o
folheto informativo e www.zimmerbiomet.com. Não pode ser distribuído na França. Consulte o seu distribuidor local para obter informações sobre o registro na ANVISA, bem como as instruções
de uso específicas do produto. ©2019 Zimmer Biomet
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