NÚMERO 29 - SETEMBRO DE 2019

Inscrições abertas
A SBCJ iniciou as inscrições para a 18ª edição do Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho,
que ocorrerá entre os dias 19 e 21 de abril de 2020 no Pro Magno Centro de Eventos, em
São Paulo. Aproveite e garanta já seu lugar nesse grande evento da nossa especialidade!
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Vem aí nosso Congresso Brasileiro!
Caros colegas,

I

niciamos o planejamento do
CBCJ-2020 desde o ano passado, com antecedência suficiente
para reservar um espaço adequado ao tamanho do evento. Teremos
uma área ampla para abrigar todo o
congresso, incluindo auditórios para
cada atividade e a feira de expositores. Quanto a isso estamos certos de
que a opção pelo Pro Magno Centro
de Eventos foi extremamente adeDr. José Ricardo Pécora
quada: ele tem capacidade para rePresidente SBCJ
ceber confortavelmente os congressistas, expositores e todo o staff que
deve totalizar cerca de 3 mil pessoas.
Desde o final de agosto estamos com o site do CBCJ-2020 no ar e
as inscrições já estão disponíveis. Estamos convidando todos a participarem do Congresso Brasileiro e aproveitarem essa oportunidade
ímpar de atualização na nossa especialidade!
Além do planejamento logístico do Brasileiro, estamos finalizando
a programação científica e a elaboração da prova de novos membros
para a SBCJ, essa parte com a fundamental atuação da Comissão de

Ensino e Treinamento. Nossa expectativa é que aproximadamente
300 residentes em Cirurgia do Joelho estarão prestando a prova para
ingresso na SBCJ e como sempre temos tido o maior cuidado em
realizar uma avaliação justa e eficiente.
Embora o Congresso Brasileiro ocupe grande parte da agenda
da Diretoria, também estamos atuando na realização e no apoio às
Jornadas Regionais em sintonia com os respectivos delegados regionais. Em junho, tivemos a de São Paulo com grande participação
dos colegas paulistas. Em setembro, ocorre a Jornada Minas/Espírito
Santo, em Belo Horizonte, e, em outubro, a Jornada Nordeste, em
Salvador.
Outro evento apoiado pela SBCJ e que teve a participação de toda
a Diretoria em aulas e mesas redondas de discussão foi a nona Jornada Lyonesa no Brasil, em agosto, no Rio de Janeiro, encontro sempre de conteúdo muito rico e grande intercâmbio com os colegas
franceses. Parabenizamos os organizadores pelo grande sucesso do
encontro que se tornou o segundo maior evento da SBCJ! A próxima
edição será realizada na cidade de Porto Alegre, em 2021.
Volto a reiterar que estamos sempre abertos a opiniões e ideias
para manter nossa Sociedade em constante evolução e contamos
com o apoio de todos para isso!
Obrigado,
José Ricardo Pécora

EDITORIAL
Caros colegas,

A

revista JOELHO traz como destaque desta edição
as informações sobre o Congresso Brasileiro de
Cirurgia do Joelho de 2020, que já está com as
inscrições abertas. Também abordamos a prova de
novos membros da SBCJ, assunto de muito interesse dos
residentes R4.
Na coluna Bate-Bola, o tema são as lesões meniscais,
com a participação de cinco colegas experientes no
tratamento destas lesões. Eles respondem a cinco
perguntas sobre o tema formuladas pelo Diretor
Científico da SBCJ, Vítor Barion de Pádua.
Também falamos sobre a Jornada Lyonesa no Brasil,

evento apoiado pela SBCJ e que foi um sucesso no Rio de
Janeiro. Trazemos ainda detalhes da Jornada Regional
Nordeste, inclusive a programação científica, curso que
será em outubro, além da cobertura da Jornada São
Paulo, ocorrida em junho.
Na coluna Além do Joelho, o participante desta vez é o
colega Ricardo Cury, chefe do Grupo de Cirurgia do Joelho
da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo,
que já foi presidente da nossa Sociedade.
Espero que gostem desta edição e estamos abertos
a sugestões de temas para os próximos números.
Participem!
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: 9.220 exemplares.
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CBCJ-2020

Inovação gerando
mais qualidade de vida

E

m 2020, o Congresso Brasileiro
de Cirurgia do Joelho chegará
à sua maioridade: será a 18ª
edição do evento e por isso estamos
trabalhando intensamente para
fazer um Congresso à altura dessa
importante marca. As inscrições estão abertas e também já fechamos o
hotel oficial do Congresso, o Renaissance, na Alameda Santos.
O CBCJ 2020 ocorrerá nos dias
19, 20 e 21 de abril no Centro de
Eventos Pro Magno, em São Paulo/
SP. Teremos um grande encontro de
atualização em cirurgia do joelho
com a presença de grandes pales-

trantes internacionais e de todos
os mais importantes especialistas
brasileiros, com uma estimativa de
receber 2 mil congressistas inscritos.
Com o tema “Inovação gerando
mais qualidade de vida”, nosso Congresso apresentará novidades em
pesquisas, técnicas e materiais em
cirurgia do joelho, com foco em infecção e dor. O programa científico
será bem abrangente e contemplará todos os temas da cirurgia do
joelho, contribuindo assim para a
atualização dos participantes
Mais informações no site:

Diretoria em reunião
mensal para discutir a
programação científica do
Congresso Brasileiro 2020

www.cbcj2020.com.br

Convidados Internacionais confirmados
Dr. David Dejour (França) - Patologia Femoropatelar
Dr. Michel Bonnin (França) - Artroplastia
Dr. Javad Parvizi (EUA) - Infecção em Artroplastia
Dr. Christian Lattermann (EUA) - Cartilagem
Dr. Steven Claes (Bélgica) - Lesão Ligamentar
Dr. Jin Goon Kim (Coréia) - Sutura Menisca

Prova de Título da SBCJ-2020

A

Comissão de Ensino e Treinamento da
SBCJ está trabalhando a todo vapor na
preparação da prova de título que será
realizada no próximo CBCJ, nos dias 17 e 18 de
abril de 2020, em São Paulo.
A prova consistirá de duas etapas: uma escrita de 100 questões, com alternativas de múltipla escolha; e outra oral com duas rodadas
de cinco questões em cada uma, sendo que o
candidato será avaliado por quatro examinadores no total.
A prova escrita abrangerá todas as áreas da
cirurgia do joelho e o livro de referência será o

Insall & Scott - Cirurgia do Joelho 6ª edição.
Na prova oral, os candidatos serão avaliados
nas condutas de casos clínicos reais, abordando o dia-a-dia da cirurgia do joelho.
Atualmente, há 87 serviços credenciados e
a expectativa é de mais de 300 candidatos para
a prova.
Lembramos que a nota mínima para aprovação será de 60 em cada etapa. Além disso, será
obrigatória a entrega de um trabalho científico
no ato da inscrição conforme as regras do edital.
Em breve, será divulgado o edital de inscrição para a prova.

Membros da CET-SBCJ: Rodrigo Pires e
Albuquerque, David Sadigurski, Fabiano
Kupczik, Alan Mozella e Camilo Helito

VALORES E PRAZOS DE INSCRIÇÕES
CATEGORIAS

ATÉ
10/01/2020

10/01/2020 a
05/04/2020

APÓS 05/ABRIL

Membro SBCJ quite SBOT

R$ 1.500,00

R$ 1.800,00

R$ 2.000,00

Membro SBCJ não quite SBOT

R$ 1.800,00

R$ 2.100,00

R$ 2.300,00

Não membro SBCJ

R$ 1.700,00

R$ 2.000,00

R$ 2.200,00

Residentes/Graduandos

R$ 800,00

R$ 1.000,00

R$ 1.200,00

Prova de título + Congresso - R$ 3.000,00

www.cbcj2020.com.br
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JORNADA LYONESA NO BRASIL

Comissão Organizadora e Diretoria da
Associação Lyonesa com os palestrantes
internacionais da Jornada 2019, no Rio

Mais de 600 participantes e muito aprendizado no Rio

A

Jornada Lyonesa no Brasil foi mais uma vez um evento grandioso de cirurgia do joelho com o apoio da SBCJ e a participação
de toda a Diretoria. Com 604 participantes, incluindo inscritos e
palestrantes, foram três dias de muito aprendizado, aperfeiçoamento
e troca de experiências entre o Brasil e a França, além da presença de
colegas de outros países como Alemanha, Portugal e Peru que vieram
como palestrantes e inscritos vindos do Chile, Uruguai, Paraguai e Guiana Francesa.
A IX Jornada Lyonesa no Brasil abordou a Revisão em Artroplastia Total

do Joelho em dez módulos e um formato de discussão muito proveitoso
com participação ativa da plateia. Isso sem contar as diversas atividades
extras, como o pré-congresso e todos os simpósios.
Outro destaque da Jornada foram as quatro cirurgias editadas apresentadas, atividade interativa que deu oportunidade aos participantes de
questionar e opinar nos passos cirúrgicos.
Parabenizamos a comissão organizadora e a Diretoria da Associação
Lyonesa pelo excelente evento, especialmente o Dr. Guilheme Zuppi e
o Dr. Hugo Cobra. Em 2021, será realizada a 10ª edição, em Porto Alegre.

Em novembro, nosso compromisso é com o Congresso
Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, em Fortaleza/CE.
O Comitê do Joelho terá uma sala exclusiva e contará com
palestrantes de renome. Inscreva-se e participe do CBOT 2019!

SBCJ

Sociedade Brasileira
de Cirurgia do Joelho

A SBCJ, apoiadora do evento, teve participação ativa
com sua Diretoria na Jornada Lyonesa no Brasil

SALA EXCLUSIVA
DO INÍCIO AO FIM
DO CONGRESSO

PALESTRANTES INTERNACIONAIS CONFIRMADOS

COMITÊ DE CIRURGIA DO JOELHO

João Espregueira-Mendes

Patrick Smith

Freddie Fu

Philippe Neyret

Olivier Guyen

David Fisher

Christopher C. Kaeding

MAIS INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:

www.sbot.org.br/congresso
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Todd Sekundiak

JORNADAS REGIONAIS

E

Regional NE realiza Jornada em Salvador

m outubro, os colegas da Regional Nordeste terão a oportunidade de
participar em Salvador de sua 7ª Jornada de Cirurgia do Joelho, que
ocorre no Hotel Fera Palace, no centro histórico da cidade. 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.

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA
18/10/2019 – Sexta-feira
7h30 - Inscrição
7h50 - Abertura do curso
MÓDULO PATELOFEMORAL
8h - Dor anterior no joelho Tratamento funcional. O que
temos além da fisioterapia
8h10 - Instabilidade femoropatelar
- papel das osteotomias
8h20 - Ligamento femoropatelar
medial - qual a realidade hoje?
8h30 - Displasia troclear - quando
realizar a trocleoplastia?
8h40 - Mesa Redonda Moderna:
Instabilidade femoropatelar
9h - Discussão com a plateia
MODULO CARTILAGEM
9h10 - Caso clínico - lesão condral
de superfície - Opções atuais e
nossa realidade
9h20 - Caso clínico - lesão condral
patelofemoral - Opções atuais e
nossa realidade
9h30 - Caso clínico - lesões
condrais extensas - Opções atuais
e nossa realidade
9h40 - Mesa Redonda Moderna:
Lesões condrais
10h - Discussão com a plateia

10h10 - Intervalo - coffee break
e visita aos expositores

e terapêutica
16h30 - Caso clínico - lesão do
canto póstero-lateral e LCA Evidências e terapêutica
16h40 - Lesão multiligamentar
aguda - Maximizando os resultados
16h50 - Mesa Redonda Moderna:
Lesões multiligamentares

MÓDULO MENISCO
10h30 - Caso lesão de raiz
meniscal - Evidências e tratamento
10h40 - Caso lesão em rampa Evidências e tratamento
10h50 - Suturas fora das indicações
clássicas
11h - Mesa Redonda Moderna:
Lesões meniscais
11h20 - Discussão com a plateia

17h10 - Discussão com a
plateia e encerramento do
primeiro dia
19/10/2019 - Sábado
MÓDULO ARTROSE

MÓDULO LESÃO NO
MECANISMO EXTENSOR
11h30 - Caso clínico - lesão aguda
mecanismo extensor - Evidências
e tratamento
11h40 - Caso clínico - lesão crônica
mecanismo extensor - Evidências
e tratamento
11h50 - Mesa Redonda Moderna:
Rotura do mecanismo extensor
12h10 - Discussão com a
plateia e almoço
MÓDULO LCA
14h - Reconstrução do LCA - Que
cirurgia para qual paciente?
14h10 - Perfuração dos túneis -

Existe uma melhor opção?
14h20 - Canto Anterolateral Como e quando reconstruir?
14h30 - Qual o papel das
osteotomias na instabilidade
anterior?
14h40 - Falha na reconstrução Onde está o erro?
14h50 - Quando retornar à
atividade esportiva?
15h - Mesa Redonda Moderna:
Lesão do LCA
15h20 - Discussão com a plateia

15h30 - Intervalo - coffee break
e visita aos expositores
MÓDULO
MULTILIGAMENTAR E
PERIFERIA
16h - Lesão isolada do LCP Tratamento conservador
16h10 - Reconstrução isolada do
LCP - Técnicas e resultados
16h20 - Caso clínico - lesão do
canto póstero-medial - Evidências

8h - Caso clínico - artrose no atleta
jovem - Como conduzir?
8h10 - Caso clínico - artrose medial
no paciente jovem (40-50 anos)
varo - Opções terapêuticas
8h20 - Caso clínico - artrose lateral
no paciente jovem (40-50 anos)
valgo - Opções terapêuticas
8h30 - PUC - Indicações terapêuticas
8h40 - Mesa Redonda Moderna:
artrose no paciente jovem
9h - Regional Nordeste - Como
estão nossas cooperativas
9h10 - O ortopedista e a Internet Aspectos éticos e legais
MÓDULO ARTROPLASTIA
TOTAL DO JOELHO

9h20 - ATJ - Planejamento préoperatório
9h30 - ATJ - Opções para realização
do balanço ligamentar
9h40 - ATJ caso clínico no joelho
rígido - Condutas atuais
9h50 - ATJ caso clínico no joelho
recurvatum - Condutas atuais
10h - ATJ - Quando considerar a
prótese constrita?
10h10 - Mesa Redonda Moderna:
Artroplastia primária no joelho
10h20 - Discussão com a plateia
10h40 - Intervalo - coffee break
e visita aos expositores
MÓDULO REVISÃO ATJ
11h - Caso ATJ dolorosa sem
soltura e sem infecção - Como
conduzir?
11h10 - Infecção na ATJ Diagnóstico e tratamento
11h20 - Revisão na ATJ - Manejo
das instabilidades
11h30 - Revisão na ATJ - Manejo
nas perdas ósseas
11h40 - Mesa Redonda Moderna:
Revisão de Artroplastia
12H - ENCERRAMENTO DA
JORNADA

Jornada Regional SP
discutiu casos
do dia a dia
A

7ª Jornada Regional São Paulo, realizada nos dias
14 e 15 de junho, em São Paulo, foi um evento
de muito sucesso que reuniu 249 participantes para
assistir às aulas e às mesas redondas sobre cirurgia
do joelho que dessa vez trouxe uma nova abordagem ao definir como tema “Aprendendo com casos
do dia a dia”.
Coordenado pelo delegado Regional da SBCJ,
Riccardo Gobbi, e com a participação da Diretoria da
SBCJ, o evento teve como destaque a discussão de
casos clínicos em um formato bastante produtivo e
dinâmico, em que os participantes puderam interagir com os palestrantes.
A grade científica focou no primeiro dia em temas
relacionados à Lesão do LCA, Mecanismo Extensor,
Menisco, Cartilagem, Multiligamentar e Periferia e no
segundo dia em Artrose e Artroplastia de Joelho.

Jornada Regional SP reuniu 249 participantes no mês de junho, em São Paulo,
com coordenação do delegado Regional Dr. Riccardo Gobbi

www.sbcj.org.br
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BATE-BOLA

Tema:

Lesões meniscais

N

esta edição da Revista JOELHO, o tema
do Bate-Bola são as lesões meniscais. Para
responder sobre o assunto convidamos cinco
colegas experts para compartilhar com os leitores sua experiência e modo de atuar nessas
patologias. Os cinco participantes são: Dr. Camilo Helito (SP), Dr. Carlos Eduardo Franciozi
(SP), Dr. Fabiano Kupczik (PR), Dr. Luiz Antonio
Vieira (RJ) e Dr. Marcos Girao (CE). Confira:

Dr. Vítor Barion de Pádua

REVISTA JOELHO - Diante de uma mobilidade anormal do
menisco medial durante uma reconstrução do LCA, sem
definição da lesão pela visão anterior, qual sua estratégia
para confirmar o diagnóstico? Confirmando-se uma
disjunção menisco-capsular ou lesão em rampa, qual sua
abordagem da lesão?
Dr. Camilo Helito - Caso exista mobilidade anormal é fundamental olhar no
recesso posterior pelo intercôndilo para confirmar a lesão. Caso haja instabilidade
do menisco decorrente da lesão em rampa a conduta é o reparo meniscal. Minha
preferência é o reparo dessas lesões pela técnica all-inside ou inside-out a depender do tamanho da lesão e de quantos pontos serão necessários para um reparo
firme e adequado.
Dr. Carlos Eduardo Franciozi - Faço avaliação de lesão em rampa do menisco
entrando com o artroscópio entre o LCP e o côndilo femoral medial. Preferencialmente, utilizo passador de sutura tipo accu-pass ou suturelasso, por portal posteromedial reparando a cápsula ao menisco com dois pontos. Alternativamente,
utilizo suturas inside-out com via posteromedial para ocluir a redundância menisco-capsular por imbricamento, devolvendo estabilidade ao menisco.
Dr. Fabiano Kupczik - Nesta situação, uso a visão pelo intercôndilo e faço o
portal posteromedial para palpar a lesão, além de eventualmente desbridar com
shaver caso haja tecido sinovial sobre a lesão. Confirmando-se a lesão, faço a sutura pelo portal posteromedial com pinça tipo gancho “rabo de porco” de 25º e
dois pontos verticais. Lembro que esta lesão pode ser suspeitada nas imagens de
ressonância magnética quando há lesão do LCA e edema do platô posteromedial.
Dr. Luiz Antonio Vieira - Faço de rotina, nos últimos 2 ou 3 anos, a avaliação
da junção menisco-capsular medial, através
do portal lateral, entrando entre o LCP e o
CFM, não faço o portal posteromedial de rotina. Encontrando uma lesão acima de 1 cm
faço o reparo pelo portal PM ou com fixador
meniscal all-inside, que é bem mais rápido e
fácil, mantendo a visualização do reparo pelo
portal lateral e testando a qualidade da fixação com o probe.
Dr. Marcos Girao - Explorar com o artroscópio através da região intercondiliana a
eventual existência de uma lesão em rampa.
Caso positivo, confecção de um portal posteromedial e reparo com dispositivo tipo rabo
Dr. Camilo Helito
de porco all-inside.

REVISTA JOELHO - Lesão da raiz meniscal
degenerativa e traumática. Quais as diferenças
entre elas e como conduzi-las?
Dr. Camilo Helito - As lesões degenerativas são mais comuns no menisco medial e as traumáticas no menisco lateral, embora possam existir exceções. Na minha
prática ambas são preferencialmente de tratamento cirúrgico com reparo através
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de túnel transósseo na tíbia. As lesões traumáticas ocorrem normalmente com lesões ligamentares associadas e devem ser reparadas. Já as lesões degenerativas da
raiz posterior medial devem ser reparadas se o tecido meniscal for de qualidade
passível de reparo (meniscos muito fiáreis não sustentam os pontos) e se não houver alterações degenerativas avançadas no compartimento. Em caso de desvio em
varo assimétrico considerar também associar osteotomia tibial para diminuição das
cargas no compartimento.
Dr. Carlos Eduardo Franciozi - A lesão traumática tem origem súbita, o tecido
tem boa qualidade e a biomecânica do joelho
é alterada de maneira repentina. A degenerativa é insidiosa e associada a outras disfunções
como mau-alinhamento e artrose, sendo mais
consequência do que causa. O tecido é ruim
e sua indicação cirúrgica é controversa. Já
que a lesão de raiz se comporta como uma
meniscectomia total, e também é relacionada
a fraturas por insuficiência do fêmur ou tíbia,
acredito que todo paciente ativo, excluindose degeneração grave e difusa da cartilagem,
é um candidato à reinserção, frequentemente
associando osteotomia corretiva nos casos
Dr. Carlos Eduardo Franciozi
de mau-alinhamento em pacientes de meia
idade. Contraindico a reinserção em pacientes
com idade biológica avançada, obesidade e nos que não tenham condições de
aderir ao protocolo de reabilitação.
Dr. Fabiano Kupczik - Ambos os tipos de lesão da raiz meniscal acarretam extrusão do menisco com consequente risco de evoluir para degeneração articular.
A traumática é menos comum e a lateral geralmente está associada à lesão do
LCA. A medial degenerativa é mais frequente e acomete pacientes de meia-idade,
podendo estar associada a desvio do eixo e osteoartrose inicial. O tratamento conservador só é indicado nas lesões degenerativas assintomáticas ou com sinais de
osteoartrose avançada. Nas demais situações, o reparo meniscal deve ser realizado.
Opto pela técnica com túnel transósseo e fixação com âncora ou botão metálico.
Nas degenerativas com desvio de eixo, uma osteotomia pode ser realizada concomitantemente. A meniscectomia deve ser evitada sempre!
Dr. Luiz Antonio Vieira - A lesão traumática tem história prévia de um trauma
de alta energia, ao contrário da degenerativa, que é causada por um movimento
simples do dia a dia, como descer uma escada ou um meio fio e, normalmente,
ouve-se um estalo seguido de muita dor. A lesão traumática é normalmente acompanhada da lesão do LCA, embora, recentemente, tenha operado um paciente de
13 anos que desinseriu completamente o MM na raiz com LCA normal, após queda
durante prática esportiva de alta energia (“sand board”). A lesão traumática tenho
reparado em todos os casos fazendo a sutura da lesão e puxando a mesma por um
túnel de 1 cm de extensão com broca retrógada e fixada na cortical tibial com âncora. A lesão degenerativa, todas que vi foram do MM, depende do grau de comprometimento condral e da demanda de atividades físicas do paciente. Recentemente, fiz dois casos associados à osteotomia tibial de adição por componente
em varo em pacientes entre 40 e 50 anos de idade. Nos casos mais frequentes,
associados com algum grau de desgaste condral, a maior dificuldade é o paciente entre 55 e 65 anos aceitar o protocolo pós-operatório. Na minha experiência, a
maioria dos pacientes prefere o tratamento conservador e mudar as atividades de
alta demanda.
Dr. Marcos Girao - Geralmente a lesão traumática de raiz posterior acomete
o menisco lateral, preferencialmente em homens e está associada à lesão do LCA.
Diferentemente da lesão degenerativa que ocorre em mulheres de meia idade, estando o menisco medial mais comumente envolvido, e com desvio de eixo em

www.sbcj.org.br

BATE-BOLA
varo, e com algum grau de osteoartrite. Ambas abordo cirurgicamente com reparo
transósseo.

REVISTA JOELHO - Paciente jovem 30 a 35 anos,
com lesão isolada em alça de balde do menisco medial.
Qual o melhor tratamento e por quê?
Dr. Camilo Helito - O melhor é o tratamento cirúrgico com reparo da lesão.
Normalmente, em lesões extensas do menisco medial utilizo técnica híbrida outside-in, inside-out e all-inside com objetivo de obter o reparo mais firme possível
(em média em torno de 10 pontos). Realizo raspagem da cápsula/sinóvia e microfratura do intercôndilo para estimular sangramento e potencializar cicatrização.
Mesmo em casos de menisco doente eu procuro tentar a sutura para preservação
do compartimento.
Dr. Carlos Eduardo Franciozi - Sutura visando restaurar a biomecânica do
compartimento a sua normalidade. Devido ao risco de falha da cirurgia, abordo
de maneira agressiva com múltiplos pontos, após discutir os prós e contras com
o paciente e ter o aval do mesmo. Acredito que mantendo a estabilidade da lesão
nos casos de não cicatrização ou cicatrização incompleta, o menisco ainda desempenhará parte da sua função e os sintomas não serão importantes, portanto,
realizo número elevado de suturas. Maioria inside-out, dando preferência a all-inside na região medial do corno posterior e outside-in no corno anterior. Adjuvantes:
abrasão da sinóvia e da lesão, perfuração do
intercôndilo, coágulo de fibrina ou soltura do
garrote antes do tensionamento dos pontos.
Dr. Fabiano Kupczik - O tratamento ideal
é o reparo meniscal devido ao risco de evoluir
para degeneração condral, principalmente
se o eixo mecânico for varo. Neste tipo de
lesão, opto por suturas inside-out ou híbrida
(in-out + all-inside) e vários pontos, além de
fazer perfuração no intercôndilo para que o
sangramento atue como estímulo biológico
da cicatrização.
Dr. Luiz Antonio Vieira - Tento sempre
Dr. Fabiano Kupczik
reparar, alertando sobre a chance de falha,
maior no menisco medial que o lateral, explicando a diferença no pós-operatório, a volta ao esporte, mas também da importância da propriedade de proteção e estabilidade do menisco para a articulação.
Na minha clínica, quase 100% aceitam a opção de reparar e correr o risco de nova
cirurgia, entendem as sequelas certas que virão após a meniscectomia.
Dr. Marcos Girao - Comumente indico reparo quando são alças maiores que
envolvam as zonas V-V ou V-B. Porém informo ao paciente que existe um índice
maior de insucesso por tratar-se de lesão isolada.

REVISTA JOELHO - Paciente jovem, com geno valgo
discreto, assintomático, portador de uma lesão
longitudinal extensa no corno anterior e médio
do menisco lateral associado a cisto parameniscal.
Devemos intervir?
Dr. Camilo Helito - Caso o paciente esteja totalmente assintomático eu não
indicaria intervenção imediata, mas orientaria em relação a possíveis queixas e sinais de alarme. Em caso de sintomas relacionados à lesão faria a ressecção do cisto por via artroscópica e o reparo do menisco com pontos outside-in e all-inside.
Dr. Carlos Eduardo Franciozi - Orientaria evitar atividades de risco, importância do fortalecimento e necessidade do acompanhamento periódico da lesão, pinçamento articular e mau-alinhamento. Na maioria das lesões assintomáticas é difícil indicar tratamento cirúrgico devido ao risco de complicações e de o
paciente poder tornar-se sintomático após a intervenção. Havendo sintomatologia ou progressão da lesão meniscal ou do pinçamento articular ou do mau-alinhamento, indicaria cirurgia de excisão/esvaziamento do cisto e reparo meniscal,
avaliando também a necessidade de osteotomia nos casos de mau-alinhamento

assimétrico e pinçamento articular.
Dr. Fabiano Kupczik - Nesta situação,
opto pela indicação cirúrgica para a ressecção
do cisto associada ao reparo meniscal com
sutura all-inside realizada com fios resistentes
e pinça apropriada. Outras opções de sutura
all-inside, in-out ou out-in também podem ser
feitas. O mais importante é evitar a meniscectomia!
Dr. Luiz Antonio Vieira - Mesmo em paciente sem valgo sugiro o tratamento cirúrgico, a maioria do tratamento conservador evolui com comprometimento condral no longo
Dr. Luiz Antonio Vieira
e médio prazo. Faço um desbridamento do
cisto através da falha horizontal do menisco,
apalpando o cisto por fora e sentindo a ponteira do shaver, com o objetivo de
fazer sangrar e ajudar no processo cicatricial, depois faço o fechamento da “boca”
da lesão com sutura out-in.
Dr. Marcos Girao - Indico reparo por se tratar de paciente jovem, eixo valgo
e lesão complexa. Não obstante assintomático, preocupa futura osteoartrite no
compartimento lateral. Conduzo com reparo após drenagem do cisto através do
próprio menisco.

REVISTA JOELHO - Qual a sua orientação para
reabilitação nos diferentes tipos de lesões e sutura do
menisco?
Dr. Camilo Helito - Lesões pequenas longitudinais (reparadas com um ou
dois pontos) deixo carga conforme tolerado e amplitude de movimento livre. Lesões extensas recomendo uso do brace para carga e amplitude de movimento
somente de 0 a 90 graus nas primeiras 4 semanas. Lesões radiais ou da raiz do
menisco deixo sem carga por 4 semanas e carga parcial por até 6 semanas.
Dr. Carlos Eduardo Franciozi - Arco de movimento limitado até 90 graus
nas primeiras 4 semanas para todas as lesões. Lesões longitudinais: carga parcial
com brace em extensão e muletas por 4 semanas. Lesões horizontais: carga ponta
pé por 4 semanas. Lesões radiais e raiz: sem carga por 6 semanas com brace e
muletas, seguido de carga parcial progressiva da sexta à oitava semana. Lesões
complexas: se componente radial, protocolo lesão radial, demais casos, protocolo lesões horizontais. Lesões em rampa: carga parcial por 2 semanas, seguida de
carga progressiva. Em todos: limitação agachamentos profundos (acima 70 graus)
por pelo menos 4-6 meses. Retorno aos esportes após 6 meses.
Dr. Fabiano Kupczik - Na maioria dos casos, recomendo carga parcial com
muletas e flexão máxima de 90º do joelho durante 45 dias, além de crioterapia e
exercícios isométricos. Nas lesões de raiz e radiais, opto por marcha com muletas
e apoio de toque por 3 semanas e carga parcial durante 45 dias. E retorno aos
esportes somente após 6 meses.
Dr. Luiz Antonio Vieira - Nas lesões isoladas faço discreta sinovectomia e microfraturas no intercôndilo, para estimular a cicatrização, além da raspagem dos
bordos da lesão. Normalmente deixo 2 semanas em extensão, com carga parcial,
depois vou incrementando a flexão de 30 em 30 graus até 4 semanas da cirurgia,
quando libero a flexão progressivamente. Libero para esportes suaves a partir de 6 meses. Na
lesão da raiz deixo 6 semanas sem carga, 4 semanas com 2 muletas e 2 semanas com carga
parcial e 1 muleta, seguindo a mesma orientação das outras lesões em termos de flexão.
Dr. Marcos Girao - Em lesões verticais libero
carga imediata com muletas. Lesões radiais, horizontais e de raiz conduzo com descarga por 6
a 8 semanas, de regra. ADM acima de 90 graus
a partir da 6ª semana. Alguma variação deste
algoritmo depende da qualidade da sutura e
idade do paciente. Precocemente libero exercícios isométricos e medidas para controle da
Dr. Marcos Girao
inflamação. Retorno ao esporte com 6 meses.
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EDUCAÇÃO CONTINUADA

Treinando os Treinadores: 20 preceptores
realizam treinamento nos EUA

C

riado pela SBCJ para oferecer treinamento aos preceptores dos serviços
credenciados em cirurgia do joelho, o
Programa Treinando os Treinadores tem sido
um sucesso a cada ano. Em 2019, tivemos
duas turmas participantes entre os dias 25 e
28 de junho. A Diretoria da Sociedade selecionou 20 sócios, divididos em dois grupos de
dez, para o programa de dois dias realizado
em parceria com o laboratório da Smith & Nephew, em Andover (EUA).
Com aulas teóricas e treinamento prático, o programa teve como faculties os diretores Dr. André Kuhn, Dr. Sérgio Canuto e Dr.
Victor Oliveira, além dos colegas Dr. Guilherme Gracitelli e Dr. Carlos Franciozi. No curso,
os participantes treinaram diversas técnicas
de reconstrução ligamentar para as lesões
complexas do joelho, suturas meniscais e
trocleoplastia.
Cumprindo sua missão de promover atividades de educação continuada, a SBCJ acredita que ao propiciar novos aprendizados e
treinamentos práticos aos preceptores está
contribuindo para a boa formação dos novos
cirurgiões de joelho no Brasil.
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Participantes do
Treinando os Treinadores
em 2019:
Turma 1

Participantes do Treinando os Treinadores
com os faculties em Andover (1ª turma)

Participantes do Treinando os Treinadores
com os faculties em Andover (2ª turma)
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Dr. Djalma de Siqueira Jr. – SP
Dr. Leonardo H. C. Araújo – CE
Dr. Paulo Emiliano Bezerra Junior – DF
Dr. Bernardo G. Barroso – ES
Dr. Nelson H. Ooka – RJ
Dr. Ennio Alexandrino Coutinho – MG
Dr. Francisco Carlos de Assis Gomes – BA
Dr. Ricardo H. Yanasse – SP
Dr. André Manoel Inácio – PR
Dr. Anderson Carlos B. Stiegemaier – SC
Turma 2
Dr. Vinícius Aleluia Costa – BA
Dr. Felipe M. Barrichelo – SP
Dr. Leandro Jun Aihara – SP
Dr. Fernando Noel Ribeiro – SP
Dr. Helder Rocha – GO
Dr. Marcos F. Teixeira – RJ
Dr. Eduardo Frois – MG
Dr. Thiago Ribeiro dos Santos – SP
Dr. Vinícius Canello Kuhn – RS
Dr. Marcos Wainberg Rodrigues – RS

ARTIGOS CIENTÍFICOS
Nesta edição da Revista JOELHO, trazemos a síntese de dois artigos de importante relevância que foram
analisados pelo vogal da SBCJ Dr. Guilherme Moreira (MG) e pelo suplente Dr. Marcelo Torres. Confira:

Does Robotic-assisted TKA Result in Better Outcome Scores or Long-Term
Survivorship Than Conventional TKA? A Randomized, Controlled Trial

I

ntrodução – A cirurgia robótica tem o objetivo de melhorar a precisão dos cortes ósseos e o alinhamento dos implantes visando melhorar o resultado funcional e a longevidade do implante. Embora relatos recentes mostrem melhores resultados com seu uso,
poucos dados clínicos são conhecidos até o momento.
Objetivo – Ensaio clínico randomizado comparando a artroplastia robótica versus a artroplastia com alinhamento clássico, avaliando resultados funcionais, radiográficos (alinhamento dos componentes e alinhamento global), sobrevida do implante e complicações
(gerais e específicas da técnica robótica).
Métodos – Entre janeiro de 2002 e fevereiro de 2008, um único cirurgião realizou 975
artroplastias robóticas (850 pacientes, grupo 1) e 990 artroplastias convencionais (849 pacientes, grupo 2). Entre esses pacientes, 1406 preenchiam
critério para participar do estudo. Setecentos pacientes (750
joelhos) foram submetidos à cirurgia robótica e 706 pacientes (766 joelhos) à cirurgia convencional. Do total, 96% (674
pacientes) no grupo 1 e 95% (674 pacientes) no grupo 2 estavam disponíveis para avaliação final com período médio
de 13 (± 5) anos. Em ambos os grupos, nenhum paciente
acima de 65 anos foi randomizado. Resultados funcional e
radiográfico foram avaliados em 674 pacientes (724 joelhos)
Dr. Guilherme Moreira
em cada grupo por meio de escore da Knee Society, escore
Vogal da SBCJ
de WOMAC e escore de UCLA. Soltura foi avaliada por meio
de avaliação radiográfica e osteólise por meio de tomografia computadorizada.
Resultados – Na avaliação final (13 anos de seguimento), o KSS escore foi de 93 ± 5
pontos no grupo da robótica e de 92 ± 6 pontos no grupo convencional (p = 0,321). O
escore de WOMAC foi respectivamente de 18 ± 14 pontos versus 19 ± 15 (p = 0,98). A
amplitude média de movimento foi de 125 ± 6° no grupo robótica versus 128 ± 7° no
grupo convencional (p = 0,32). Nenhuma diferença foi observada no escore de atividade

do paciente da UCLA. Parâmetros radiográficos: ângulo femorotibial (média de 2° ± 2° de
valgo no grupo robótica versus 3° ± 3° de valgo no grupo convencional, p = 0.897), posição do componente femoral no plano coronal (média de 98° no grupo robótica versus
97° no grupo convencional, p = 0,93) e no plano sagital (média de 3° versus 2°, p = 0,61).
No componente tibial a medida no plano coronal foi de 90° versus 89° (p = 0,72) e no plano sagital de 87° versus 86° (p = 0,79), respectivamente. A altura da interlinha articular foi
de 16 mm nos dois grupos, o offset posterior femoral de 24 mm nos dois grupos. A taxa
de soltura asséptica foi similar nos dois grupos (2%), sendo a taxa de sobrevida KaplanMeier de 98% em 15 anos. A taxa de complicações foi similar entre os grupos, sendo
infecção superficial a mais comum (2% em cada grupo). Nenhuma infecção profunda
foi observada no estudo. Seis pacientes no grupo convencional apresentaram limitação
da flexão (< 60°).
Conclusão – Nenhuma diferença clínica, funcional, radiográfica e de longevidade do
implante foi detectada durante estudo comparativo direto com tempo mínimo de seguimento de 10 anos.

Combined reconstruction of the anterolateral ligament in chronic ACL
injuries leads to better clinical outcomes than isolated ACL reconstruction

N

este artigo, Camilo Helito e cols avaliam os resultados da reconstrução do LCA isolada e combinada
com a reconstrução do ligamento anterolateral em pacientes com lesão crônica do LCA. Os autores
comparam estes dois grupos de pacientes com mais de 12 meses de lesão do LCA: grupo 1 ( controle)
foram 68 pacientes submetidos à reconstrução intra-articular isolada do LCA entre 2011 e 2012; e grupo
2 com 33 pacientes, entre 2014 e 2015, em que foi adicionada a reconstrução do ligamento anterolateral,
com uma média de seguimento de 26 meses no grupo 1 e 25 no grupo 2.
Em ambos os grupos foram utilizados os tt. grácil e semitendíneo, sendo no grupo 1 duplos grácil
e semitendíneo para o LCA, e no grupo 2 o semitendíneo triplo e 1 grácil
simples para o LCA, e a parte restante do grácil foi utilizada para o ligamento
anterolateral, com a média de diâmetro do enxerto intra-articular de 8mm
para o grupo 1 e 8,2 mm para o grupo 2.
Os autores chamam a atenção que a literatura sugere a associação da
reconstrução extra-articular em pacientes de esportes com frequentes movimentos rotacionais do joelho, jovens, alto grau de frouxidão ligamentar,
cirurgias de revisão e casos de lesão crônica do LCA. Estes últimos têm mostrado ter alto grau de frouxidão anterolateral, seja por falta de cicatrização
de lesão aguda do ligamento anterolateral ou por alongamento progressivo
Dr. Marcelo Torres
das estruturas anterolaterais por uma lesão não tratada do LCA.
Suplente SBCJ
O principal achado deste trabalho é que os pacientes que tiveram a
associação da reconstrução extra-articular reduziram o pivot shift residual pós-operatório de 35,3% no
grupo controle para 9,1% e apresentaram melhores resultados funcionais.
Os autores concluem que a reconstrução combinada de LCA e ligamento anterolateral em pacientes
com lesão crônica do LCA é uma solução efetiva e segura, e leva a bons resultados funcionais, sem aumento nas taxas de complicações.
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ARTIGOS CIENTÍFICOS

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
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ALÉM DO JOELHO
ENTREVISTADO: DR. RICARDO CURY

A

os 53 anos de idade, 30 de
formado e uma história de
29 anos com a Faculdade
de Medicina da Santa Casa de São
Paulo, nosso colega Prof. Dr. Ricardo
Cury conta aqui um pouco de sua
trajetória na Cirurgia do Joelho, sua
passagem pela SBCJ, onde atuou
por dez anos, chegando à Presidência em 2011. Torcedor do São Paulo,
jogador de tênis nas horas vagas,
marido e pai sempre presente, deu
continuidade à Clinica Cury, em
Jaú, sua cidade natal e onde tudo
começou com seu pai. Assim, com
dedicação e enfrentando o deslocamento semanal, mantém há 20 anos
as atividades em Jaú e em São Paulo,
com sua clínica privada e atendimento no Hospital Sírio Libanês e na
Santa Casa, onde chefia o Grupo do
Joelho. Confira:
Revista JOELHO - Como foi a decisão pela Medicina?
Dr. Ricardo Cury - Minha decisão
pela Medicina, sem dúvida, teve uma
forte influência positiva por parte de
meu pai. Meu pai foi formado pela Escola Paulista (talvez daí venha em parte a
grande simpatia que tenho pela escola,
além dos grandes amigos que lá tenho),
e fez seu treinamento em Ortopedia
em outros serviços como a Santa Casa
e a USP. Sempre exerceu a Ortopedia
com muita dedicação e amor, a ponto
dos três filhos seguirem a carreira médica, meu irmão também ortopedista
e minha irmã reumatologista. Ingressei
na Faculdade de Medicina de Santos,
terminando minha formação em 1989.
Fale sobre sua história com a Santa Casa.
Voltando ainda à questão familiar,
meu pai teve como colega de turma e
amigo pessoal o Professor Waldemar de
Carvalho Pinto, que ocupou de maneira
exemplar e marcante a chefia do Grupo
de Coluna, Diretoria do DOT, e Provedoria da Santa Casa de São Paulo. Além disso, toda áurea que cercava aquele “prédio de tijolinhos”, tido como o berço da
Ortopedia Brasileira, fez com que brotasse o desejo de fazer parte deste universo. Quis o destino que viesse a cursar a
Santa Casa em 1990, quatro anos de residência na época, e tida como uma das
melhores do País. O início não foi fácil,
dada à fama que na prática se confirmava de exigência, solicitação e dedicação
necessárias, o que fazia com que alguns
desistissem já no primeiro ano. Por outro
lado, o retorno da qualidade do apren-

Dr. Ricardo
Cury com a
Diretoria da
SBCJ, onde
ficou
por dez
anos e foi
presidente
nos anos de
2011 e 2012

Dr. Ricardo
Cury com
sua esposa,
Maitê, e
seus pais,
Milton (em
memória)
e Maria de
Lourdes

História familiar
dedicada à ortopedia
dizado e da formação profissional compensava e muito todo esforço realizado.
Tudo era tão nivelado por cima, a ponto
de não se questionar a aprovação no
TEOT, e sim a posição da classificação na
prova. No meu ano, não foi diferente e
repetimos o bom desempenho de outras turmas. De acordo com as necessidades da instituição, após o TEOT, alguns
residentes eram convidados a permanecer no Pavilhão. Ingressei no Grupo do
Joelho como assistente em 1994. Vale
ressaltar a oportunidade dada na época
pelo então diretor do DOT, Professor Rudelli Sergio Andrea Aristide, quem abriu
as portas do departamento para que
iniciasse minha vida acadêmica. Passei a
chefe do grupo em 2012.

Como tem sido a atuação do Grupo do Joelho?
O Grupo do Joelho conta hoje com
dez médicos, sendo que tudo começou com o Professor Osmar Camargo,
primeiro chefe do grupo e que até hoje
compartilha de sua presença e conhecimento nas nossas atividades. Formamos
em média de quatro a seis especializandos em joelho por ano, tendo passado
pelo nosso grupo mais de uma centena
de estagiários de todo o Brasil desde o
início do programa.
Além da São Paulo, ainda atende
em Jaú, como é essa rotina?
Mantenho o atendimento não só
em São Paulo, mas também em Jaú,

Dr. Ricardo Cury e os integrantes do Grupo do Joelho da Santa Casa, entre eles
seu fundador Prof. Osmar Camargo, em foto de 2016

www.sbcj.org.br

onde originalmente meu pai mantinha
a Clínica Cury, e demos sequência a este
projeto. Para viabilizar o atendimento em
dois locais não tão pertos, mantenho
duas equipes, uma em cada lugar que
fornecem apoio para as intercorrências
e urgências. Não é fácil se desdobrar e
enfrentar o deslocamento toda semana,
principalmente em épocas de muitos
eventos, como, por exemplo, quando
me encontrava na Presidência da SBCJ.
Hoje é possível ser mais eletivo na participação dos eventos, e graças a um
suporte também para deslocamento venho fazendo este atendimento há quase
20 anos.
Como foi sua passagem pela
SBCJ?
Ingressei na SBCJ na gestão do meu
amigo João Maurício Barretto e permaneci lá ocupando todos os cargos até
chegar à Presidência em 2011. Na época
a Diretoria era composta de cinco cargos
e o tempo em cada um era de dois anos.
Passar pela SBCJ e chegar à Presidência,
poder conviver com ex-presidentes que
sempre aprendi a admirar foi a algo muito relevante e especial para mim.
O que faz para desestressar do
dia a dia? Algum hobby.
Quando questionado sobre meus
hobbies, respondo que, além do hobby da cirurgia do joelho, as atividades
em família, com minha esposa Maitê,
meus filhos Gabriela e Ricardo, através
de viagens, reuniões e convívio familiar
estão em primeiro plano. As atividades
esportivas são hábitos da família, o tênis
dos “homens” e a corrida das “mulheres”.
E quando não praticamos viramos expectador nos mesmos esportes em seus
principais eventos, ou ainda frequentando os jogos do time do coração, o São
Paulo, no Morumbi.
Qual mensagem gostaria de deixar aos mais jovens?
O que vejo hoje, e é uma constatação também de outros colegas da minha época, é o fato de a geração mais
nova privilegiar o prazer em detrimento
da dedicação e da disponibilidade ao
trabalho. Certo ou errado, isto terá um
impacto que iremos ver ou já estamos
constatando na formação dos novos
ortopedistas. O que posso dizer é que
aquele que tiver um pouco mais de dedicação e esforço irá se sobressair, e será
fundamental para a sobrevivência neste
universo cada vez mais nivelado, não só
pela classe médica, mas também pelos
planos de saúde.
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COLUNA ALÉM DO JOELHO

Persona®
O sistema de joelho personalizado

Procedimento Subchondroplasty®

Zimmer Biomet,
sempre à frente.

Synovasure® Teste rápido de Alfa-defensina

Teste de Infecção Periprotética

Visite-nos em zimmerbiomet.com
Todo o conteúdo aqui está protegido por direitos autorais, marcas registradas e outros
direitos de propriedade intelectual de propriedade ou licenciados para Zimmer Biomet ou
suas afiliadas, salvo indicação em contrário, e não devem ser redistribuídos, duplicados
ou divulgados, no todo ou em parte, sem o consentimento expresso por escrito da Zimmer
Biomet. Este material destina-se a profissionais de saúde. A distribuição a qualquer outro
destinatário é proibida. Para informações sobre produtos, incluindo indicações, contraindicações, avisos, precauções, efeitos adversos potenciais e informações de aconselhamento
para pacientes, veja as informações no zimmerbiomet.com. Não é para ser distribuido na
França. Verifique os registros dos produtos no país com seu distribuidor e as referências
nas instruções de uso. © 2019 Zimmer Biomet
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