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Organizar cursos de treinamento em Cirurgia do Joelho nos centros 
nacionais, promover atividades de educação continuada para os 

R4 e membros que queiram aperfeiçoamento teórico e 
manter os atuais programas e convênios com serviços fora do 

Brasil são algumas das ações planejadas pelo presidente 
Dr. André Kuhn para o desenvolvimento da especialidade.
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Caros colegas,

Depois de cerca de uma 
década participando 
da Diretoria da SBCJ 

em diversas funções, culmi-
nando por assumir a Presidên-
cia neste ano, chego ao final 
do meu mandato satisfeito 
pela oportunidade de contri-
buir com as diversas ações da 
nossa Sociedade. Foram anos 
de colaboração à SBCJ e uma 
oportunidade de conhecer 
inúmeros colegas de todo o 
Brasil, e perceber o progresso e o alto nível dos or-
topedistas especialistas em Cirurgia do Joelho de 
nosso país.

Agradeço a colaboração e o apoio incondicio-
nal de todos os membros da nossa Diretoria neste 
período. Mais que uma diretoria formal dividida 
em cargos e funções, formou-se um time em que 
todos colaboram sistematicamente na gestão da 
SBCJ.

Desde 2018 quando fomos indicados para as-
sumir a Presidência, focamos na organização do 
CBCJ-2020 a ser realizado em São Paulo no mês de 
abril. Formatamos o CBCJ com uma programação 
muito abrangente, já estamos recebendo as inscri-
ções dos colegas ortopedistas e a expectativa é de 
um grande encontro com um público de cerca de 
2 mil inscritos.

Juntamente com a organização do 
CBCJ, também estamos elaborando a 
Prova de Admissão de Novos Mem-
bros.  A Comissão de Ensino e Treina-
mento está encarregada dessa tarefa, 
buscando realizar uma avaliação que 
mantenha o nível de qualidade dos 
novos sócios e valorize o Título de 
Membro da SBCJ. Para tanto, a SBCJ 
realizará em fevereiro próximo em São 
Paulo um Curso Preparatório para a 
prova, oferecido gratuitamente aos 
candidatos que puderem comparecer.

Ainda em 2019 nossa Diretoria 
participou ativamente das Jornadas 

Regionais, auxiliando os diretores regionais na 
organização e na programação científica. Foram 
eventos de excelente nível científico e de integra-
ção entre os colegas das três Regionais - São Paulo, 
Minas/Espírito Santo e Nordeste, com grande par-
ticipação também dos ortopedistas residentes em 
Cirurgia do Joelho em preparação para a prova da 
SBCJ. Também marcarmos presença no Curso de 
Lesões do LCA em Vitória, no Espírito Santo.

Para finalizar, quero agradecer a todos que esti-
veram ao meu lado nesse período, em especial ao 
colega André Kuhn que assume a Presidência em 
2020, e aos sócios da Sociedade que são a razão de 
todo o trabalho que realizamos. Até o nosso Con-
gresso Brasileiro em abril!

José Ricardo Pécora

Caros colegas, 

A revista JOELHO traz como destaque desta edição uma entrevista com o novo 
presidente da SBCJ, Dr. André Kuhn, que assume o cargo em janeiro. Ele fala um 
pouco sobre sua carreira e história de vida, mas principalmente das ações que 

pretende implantar e realizar em sua gestão.
O nosso Congresso Brasileiro é assunto importante. Publicamos a programação 

preliminar do evento e abordamos os assuntos que envolvem sua organização, como 
inscrições de trabalhos científicos. Quem ainda não se inscreveu, corra e garanta seu 
lugar no CBCJ-2020, porque será um encontro grandioso e de alto nível, como sempre!

Outro assunto a destacar é o curso preparatório que a SBCJ irá organizar em feve-
reiro para os candidatos que irão prestar a Prova de Admissão da Sociedade. O evento 
será gratuito e ocorrerá em São Paulo para os interessados. Atenção porque as vagas 
serão limitadas!

Na Coluna Bate-Bola, abordamos dessa vez a Revisão de ATJ, convidando alguns dos mais experientes cirurgiões nessa 
área. A coordenação da coluna é Dr. José Ricardo Pécora. Não deixe de ler!

Para finalizar, temos ainda uma matéria sobre as Jornadas Regionais Minas/Espírito Santo e Nordeste, com fotos ilus-
trando o sucesso desses encontros regionais.

Aproveitando o momento, desejo a todos um excelente 2020!
Boa leitura!

Sérgio Marinho de Gusmão Canuto

EDITORIAL

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

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. 
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Sugestões e comentários: 
imprensa@pontodanoticia.com.br. 

Tiragem: 9.200 exemplares.

DIRETORIA SBCJ 2019:

Presidente :
Dr. José Ricardo Pécora - SP

Vice-Presidente: 
Dr. André Kuhn - RS

Primeiro Secretário: 
Dr. Sérgio Marinho de Gusmão Canuto - AL

Segundo Secretário: 
Dr. Victor Marques de Oliveira - SP

Primeiro Tesoureiro: 
Dr. Marcelo Seiji Kubota - SP

Segundo Tesoureiro: 
Dr. Alan de Paula Mozella - RJ

Diretor Científico: 
Dr. Vitor Barion de Pádua - SP

Vogal: 
Dr. Guilherme Moreira - MG

Suplente:
Dr. Marcelo Torres - GO

2

PALAVRA DO PRESIDENTE

www.sbcj.org.br

Muitas ações em 2019 e sensação de dever cumprido

Dr. José Ricardo Pécora
Presidente SBCJ

Curta a página da SBCJ 
no Facebook:
facebook.com/SBCJbrasil

Curta a página da SBCJ 
no Instagram:
instagram.com/SBCJbrasil

EXPEDIENTE



3www.CBCJ-2020.com.br

ENTREVISTA DR. ANDRÉ KUHN

treinamento nacional, atividades de 
educação continuada com aulas em 
São Paulo para os R4 e membros que 
queiram aperfeiçoamento teórico e 
manter os atuais programas e convê-
nios com serviços fora do Brasil.

É um desafio difícil ser presi-
dente da SBCJ? Como conciliar 
suas atividades com o cargo?

Dr. André Kuhn - Conciliar o tra-
balho com a participação na Diretoria 
da SBCJ exige disciplina, organização 
e muita resiliência para ter disposição 
para o dia a dia e conciliar vida profis-
sional, pessoal, familiar e viagens.

Conte um pouco sobre sua his-
tória na Medicina e na Cirurgia do 
Joelho.

Dr. André Kuhn - Fiz a faculdade 

que também é gaúcho, mas que na 
sua gestão representou Curitiba- PR, 
onde atua. Fui convidado e indicado 
para ser o representante da região Sul 
na Diretoria 2009/2010 da Dra. Márcia 
Uchôa de Rezende. Passei por vários 
cargos e em 2015 ajudei a Diretoria 
a criar a CET-SBCJ para organizar a 
prova de admissão dos novos mem-
bros, assumindo sua presidência por 
4 anos.

Quais são seus planos para a 
SBCJ em 2020?

Dr. André Kuhn - Os planos para 
minha gestão são dar continuidade 
aos trabalhos da Diretoria e fazermos 
um excelente Congresso da SBCJ 
em abril de 2020. Pretendo também 
organizar cursos de treinamento em 
Cirurgia do Joelho nos centros de 

“Ações focadas e de inclusão dos membros 
no máximo de atividades possíveis”

O novo presidente da SBCJ, o 
gaúcho André Kuhn, assume 
o cargo em janeiro depois de 

11 anos na Diretoria, onde já passou 
por várias funções, e se orgulha do 
trabalho que realiza junto aos cole-
gas, como a criação da Comissão de 
Ensino e Treinamento (CET). Nascido 
em Carazinho-RS, Dr. André mudou-
se para Passo Fundo para cursar Me-
dicina e é lá que exerce a profissão ao 
lado de grandes nomes da Ortopedia 
brasileira e tendo também como 
companheiro de equipe seu filho Vi-
nicius, que trilhou o mesmo caminho 
espontaneamente. Ele conta nesta 
entrevista os planos para sua gestão 
na SBCJ em 2020, como organizar 
cursos de treinamento em Cirurgia 
do Joelho nos centros de treinamen-
to nacional, promover atividades de 
educação continuada com aulas em 
São Paulo para os R4 e membros que 
queiram aperfeiçoamento teórico e 
manter os atuais programas e convê-
nios com serviços fora do Brasil. E para 
realizar tudo isso, além do apoio da 
Diretoria e dos associados, conta com 
o suporte da esposa Marisa Canello 
Kuhn para poder se dedicar às ativi-
dades e viagens que a participação 
na Sociedade exige.

Como é ser o presidente da 
SBCJ? 

Dr. André Kuhn - Ser presidente 
da SBCJ é uma honra, um orgulho 
com uma enorme responsabilidade. 
A nossa Sociedade cresceu muito e 
é o maior Comitê de Subespeciali-
dade da SBOT. As ações devem ser 
bem focadas, amplas e de inclusão 
dos membros no máximo de ativi-
dades possíveis. Ser o representante 
do Rio Grande do Sul na Presidência 
e vindo de uma cidade do interior é 
colher os frutos de muito empenho, 
dedicação e trabalho. A presidência 
é estar a serviço de uma Sociedade e 
ser útil, transformador e inquieto com 
a necessidade dos associados.

Conte como iniciou na Socieda-
de?

Dr. André Kuhn - Entrei na SBCJ 
na Assembleia do Congresso de 2006 
na Costa do Sauipe, na Bahia, como 
delegado Regional Sul para a ges-
tão 2007/2008 do Dr. Rogério Fuchs, 

Dr. André Kuhn com 
seus colegas do IOT 

Passo Fundo: Dr. Paulo 
Renato Saggin, Dr. 

Osmar Valadão Lopes 
Jr, Dr. Vinícius Canello 

Kuhn, Dr. Antonio 
Lourenço Severo, 
Dr. Luís Henrique 

Penteado da Silva e 
Dr. Paulo Piluski

Dr. André 
Kuhn com 
a esposa 
Marisa, que 
lhe dá todo 
o apoio para 
que possa se 
dedicar às 
atividades 
na SBCJ

de Medicina em Passo Fundo e não ti-
nha a menor ideia de ser ortopedista. 
Por convite de um colega de aparta-
mento que era meu “bicho” na facul-
dade iniciei estágio na Ortopedia nas 
férias do segundo ano da Faculdade. 
O clima do IOT me encantou e com 
o aprendizado durante o estágio me 
apaixonei pela Ortopedia. Sou orto-
pedista pelo espelho que vi nos meus 
mestres do IOT (Dr. José Idílio Saggin, 
Dr. Tercildo Knop, Dr. Osvandré Lech e 
Dr. Fernando Lauda). Já minha história 
na Cirurgia do Joelho começou no 
segundo ano da Residência, quando 
durante minhas férias aproveitei para 
fazer um estágio acompanhando o 
Dr. João Fernando Argento Pozzi em 
Porto Alegre. Fiquei entusiasmado 
com a subespecialidade e tive todo 
o apoio do Dr. José Idílio Saggin que 
me ajudou muito através do Dr. Pozzi 
a conseguir ir para Lyon no serviço 
do Professor Henri Dejour, em 1994. 
Quando retornei ao Brasil fui convi-
dado para trabalhar com o Dr. Saggin 
no IOT Passo Fundo e a partir daí as 
portas se abriram.

Como é a rotina na clínica, com 
o filho também colega de profis-
são? Conte um pouco dessa expe-
riência.

Dr. André Kuhn - Vivo um mo-
mento muito bom no trabalho por 
conviver com meu filho Vinicius Ca-
nello Kuhn que espontaneamente 
quis fazer Medicina, Ortopedia e Ci-
rurgia do Joelho. Dividir o dia a dia e 
as angústias do trabalho com ele é 
muito confortante por toda a história 
de vida para chegar-se a este mo-
mento.

“A presidência significa estar a 
serviço de uma Sociedade e ser 

útil, transformador e inquieto com a 
necessidade dos associados.”
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Prova de Admissão de Novos Membros
Os candidatos que irão prestar a Prova de Ad-

missão de Novos Membros da SBCJ, nos dias 
17 de 18 de abril de 2020, no Pró-Magno Centro 
de Eventos, precisam ficar atentos ao prazo para 
envio da documentação, que é até o dia 31 de 
janeiro de 2020. Os documentos necessários são 
os seguintes:

1 - Diploma de graduação médica;
2 - Registro no Conselho Regional de Medicina;
3 - Certificado de Membro Titular da Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT);
4 - Certificado comprobatório:
a) de conclusão de 1 (um) ano de treinamento 
em SCE (Serviço Credenciado de Ensino) junto 
à SBCJ;
b) Inscrição vigente em SCE junto à SBCJ com 
previsão de conclusão de 1 (um) ano de treina-
mento antes da prova;
5 – Comprovante de pagamento das taxas de 
inscrição na Prova para Obtenção do Título de 
Membro Titular da SBCJ e no Congresso da 
SBCJ no mesmo ano;
6 - Apresentação de um trabalho científico nos 

Programa científico 
abrangente

A 18ª edição do Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho está se 
aproximando. A SBCJ trabalha na finalização do programa científico 
e também nas atividades do Pré-Congresso. Desde setembro, o site 

do CBCJ-2020 já está recebendo as inscrições dos participantes. Uma das 
vantagens de se inscrever com antecedência é a possibilidade de parcelar 
o pagamento da taxa em mais vezes.

Em auditório único, como no Congresso de 2018, o CBCJ-2020 tem 
como tema central “Inovação gerando mais qualidade de vida”. Portanto, 
é um evento com uma programação abrangente e focado nas novas téc-
nicas e tecnologias que irão contribuir para o crescimento profissional dos 
congressistas e para o melhor atendimento aos pacientes.

E para enriquecer o debate, a SBCJ já confirmou a presença de seis reno-
mados palestrantes internacionais: Dr. David Dejour (França), falando sobre 
Femoropatelar; Dr. Michel Bonnin (França) sobre artroplastias; Dr. Javad Par-
vizi (EUA) sobre infecção em artroplastias; Dr. Christian Lattermann (EUA) 
sobre lesão condral; Dr. Steven Claes (Bélgica) sobre lesão ligamentar e Dr. 
Jin Goon Kim (Coréia do Sul) que falará sobre sutura meniscal. Inscreva-se e 
participe do nosso Congresso!

Inscrições de temas livres

moldes atuais da RBO, com a participação de 
até 2 candidatos, ou apresentação de trabalho 
publicado em revista internacional indexada, 
não sendo permitida a apresentação de relato 
de casos.

Curso Preparatório para os candidatos em SP
Uma grande novidade desta vez é que a SBCJ 

irá realizar um curso preparatório gratuito para os 

candidatos que farão a Prova de Admissão. O curso 
será no dia 8 de fevereiro no Hotel Maksoud, em 
São Paulo, das 8h às 18h30, e é aberto a todos 
os candidatos interessados. A SBCJ calcula que 
aproximadamente 320 ortopedistas prestarão a 
prova. Mais informações e link para inscrição on-
line é só acessar: www.sbcj.org.br.

Dr. Alan de Paula Mozella - Diretor SBCJ

As inscrições dos trabalhos para a sessão de Temas Livres do Con-
gresso Brasileiro serão realizadas até o dia 20/01/2020. Os trabalhos 

completos, de acordo com os modelos sugeridos para publicação pela 
RBO, deverão ser enviados exclusivamente através do sistema on-line 
disponível no site do Congresso. 

Vale destacar que os trabalhos científicos aprovados serão apresen-
tados em Sessão Oral de Temas Livres e Pôster e concorrerão ao Prêmio 
de Melhor Tema Livre do Congresso em três categorias: Joelho Degene-

rativo, Medicina Esportiva e Ciência Básica.
Nesse Congresso, a SBCJ irá inovar premiando os primeiros e segun-

dos colocados de cada uma das três categorias tanto apresentação oral 
quanto pôster. Os primeiros colocados receberão R$ 3.000,00 e os se-
gundos R$ 2.000,00. Serão, portanto, 12 trabalhos premiados, no total 
de R$ 30 mil.

O regulamento completo sobre os trabalhos de Temas Livres está no 
site do CBCJ.
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Dia 19/04/2020 - Domingo

08h00 - 09h00 - Módulo 1: 
Tema Menisco

09h00 - 10h00 - Módulo 1: 
Tema Cartilagem

10h00 - 10h30 - Intervalo

10h30 - 11h30 - Módulo 1: 
Tema Menisco

11h30 - 12h10 - Módulo 1: 
Tema Osteotomia 
Planejamento Fêmur e 
Tíbia - Rapid Recovery after Knee 
Osteotomy

12h10 - 14h00 - Intervalo

14h00 - 15h00 - Módulo 1: 
Tema Artroplastia
Analgesia em TKA
UKA versus HTO
Alignment in TKA

15h00 - 16h00 - Módulo 1: 
Tema Femoropatelar 
Patella Alta - When and how to 
treat Failed MPFL

16h00 - 16h30 - Intervalo

16h30 - 18h00 - Módulo 2: 
Tema Artroplastia
DVT prophylaxis: omney, politics or 
patients outcomes
TKA in case of extra-articular 
deformity
Patellar OA 

management Manegement of 
painfull arthroplasty

Dia 20/04/2020 - Segunda-
feira

08h00 - 09h00 - Módulo 3: 
Tema Artroplastia - Infecção
Infecção em cirurgias ligamentares
Prevention
Limite para retenção do implante
Infecto com Ortopedista
Joint Infection: orthopedic on the 
verge of an evolution

09h00 - 10h00 - Módulo 4: 
Tema Artroplastia - Revisão em 
Artroplastia
Bone Loss

10h00 - 10h30 - Intervalo

10h30 - 12h00 - Módulo 1: 
Tema Fraturas / Lesões 
Traumáticas
Fratura posterior do planalto - que 
acesso escolher?
Fraturas bicondilares - abordagem
Fraturas distais do fêmur
Fraturas periprotéticas
Joelho flutuante
Ruptura do mecanismo extensor 
após Artroplastia

12h00 - 14h00 - Intervalo

14h00 - 15h00 - Módulo 1: 
Tema Inovação
Cycling lesions

Physical Activities after TKA
Biomarkers in OA
Is it time do address ACL injuries 
with Orthobiologics early?
Transeptal Portal - When and 
how?
How implant design influence 
residual pain after TKA
Predisposing factor for ACL tear

16h00 - 16h30 - Intervalo

16h30 - 17h40  - Módulo 1: 
Tema Multiligamentar
Luxação joelho - manejo inicial
Luxação joelho - planejamento 
cirúrgico
LCP com periférico lateral
LCP com periférico medial

LCP isolado - como conduzir?
17h40 - 18h30 - Assembleia

21/04/2020 - Terça-feira

08h00 - 09h00 - Módulo 1: 
Tema LCA
Conceito de posicionamento dos 
túneis
LCA no atleta de alto rendimento
LCA nos diferentes esportes
Influence of the tibial slope in 
planning ACL surgery
LCA no esqueleto imaturo
LCA no esportista máster

09h00 - 09h45 - Módulo 2: 
Tema combinado
LCA com LCM
LCA com canto PL: qual técnica?
LCA com LCP
LCA no joelho varo
09h45 - 10h00 - Intervalo

10h00 - 11h00  - Módulo 3: 
Tema LCA: revisão
Artrofibrose após reconstrução
Revisão em 2 tempos: quando?
Revisão com aloenxerto: quando?
Resultado e retorno ao esporte 
após revisão
ACL revision: a global strategy

11h00 - 11h45  - Módulo 2: 
Tema LCA: extra-articular
Lemaire
ALL
Brazilian experience
Korean experience

12h00 - Encerramento

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA PRELIMINAR 



Dr. Hugo Cobra - Utilizo prótese tipo dobradiça rotatória nas revisões 
quando não temos as inserções ligamentares devido à perda óssea ou quando 
temos insuficiência dos colaterais.

Dr. Lúcio Honório Carvalho Júnior - Grandes defeitos ósseos (F4 ou T4) 
ou casos onde o maior componente femoral possível (acrescido do maior off 
set posterior possível) não consegue proporcionar estabilidade em flexão. Este 
é o limite da prótese CCK e é onde a Hinge é a única opção de estabilização.

Dr. Hugo Cobra - Eu realizo uma via de 
acesso ampliada em poucos casos, o que 
representa 5% das minhas revisões. Quan-
do eu faço, normalmente realizo osteoto-
mia da tuberosidade anterior da tíbia, caso 
precise elevar a patela ou auxiliar a retirada 
de cimento do canal tibial.

Dr. Lúcio Honório Carvalho Júnior - 
Minha via preferencial é uma artrotomia 
alongada expandindo a abertura o mais 
proximal possível. Eventualmente realizo 
o snip do quadríceps. Excepcionalmente 
realizo a osteotomia da TTA somente em 
casos onde tal abertura pode facilitar a re-
tirada do componente tibial. Nesses casos minha opção de fixação é com 
parafusos e compressão interfragmentar. 

Dr. Marcus Vinicius Malheiros Luzo - A via de acesso é tão importante 
quanto a colocação da prótese de revisão, sendo assim, deve ser avaliada 
desde a pele até planos profundos. Quando você tem uma pele e TCSC bem 
preservados, com boa elasticidade e bom arco de movimento, sua via de 
acesso fica mais fácil e muitas vezes se resolve só com a lateralização da pa-
tela (sem everter) e um prolongamento proximal  da própria via convencio-
nal. Nos casos mais complexos, joelhos mais rígidos, pós-infecção, pele mais 
aderida com pouca flexibilidade e/ou com várias cirurgias anteriores prefiro 
iniciar com via convencional e seguir com quadríceps snip. Em alguns casos 
mais rígidos se faz necessário uma via de Osteotomia da TAT. A liberação 
de turndown deixo para situações onde há falhas ósseas ou qualidade do 
osso que não permitam fazer a Osteotomia da TAT. Do ponto de vista prático 
consigo resolver meus casos, em mais de 90%, com uma via convencional 
estendida até um quadríceps snip.

Dr. Luiz Carlos Menezes - Inicialmente considero a altura patelar. Costu-
meiramente uso o snip do quadríceps que considero excelente por não in-
terferir na reabilitação pós-operatória imediata e nem na liberação da carga. 
Eventualmente uso a osteotomia da TAT nos casos de patela baixa.

Dr. Rogério Fuchs – Primeiro penso nas condições de pele e cicatrizes 
anteriores para evitar possível necrose. A seguir a via de acesso articular visa 
“proteger” o aparelho extensor. Minha primeira escolha de acesso ampliado 
é o quadríceps snip e, se for necessário, faço a osteotomia da TAT.

Dr. Hugo Cobra - Tenho como parâmetros anatômicos para preservar a 
altura da interlinha articular: Epicôndilo medial 25 mm, Epicôndilo lateral 20 
mm e Cabeça da fíbula 10-15 mm, sendo que a altura da patela não é um 
parâmetro confiável. Não utilizo templates, porém utilizo raio-x intraoperatório 
nas revisões.

Dr. Lúcio Honório Carvalho Júnior - 
Uso todos os parâmetros descritos pela lite-
ratura (2,5 cm distal ao epicôndilo lateral, ou 
3 cm distal ao epicôndilo medial, ou ainda 
2 cm acima da cabeça da fíbula). Depende 
do que ainda restar de referência anatômica 
óssea. Não utilizo rotineiramente templates 
ou radiografias per operatórias. A estabili-
dade das brechas é meu grande parâmetro 
clínico per operatório.

Dr. Luiz Carlos Menezes - Os epicôndi-
los são as marcas ósseas para estabelecer a 
linha articular, em média 25 mm de epicôndilo lateral e 30 mm do epicôndilo 
medial. Na minha prática uso com frequência, apesar das controvérsias, a me-
dida da posição do polo proximal da patela em relação à flange superior do 
componente femoral. Se essas duas marcas se encontram dentro de 01 cm, 
uma da outra, a linha articular está numa posição aceitável.

Dr. Marcus Vinicius Malheiros Luzo - Depende de cada caso. Não faço 
uso de rotina de radiografia intraoperatória e uso de templates. Na minha ex-
periência, em revisões mais complexas com falhas ósseas e dimensões ósse-
as fora do convencional vale a pena templetar. Quanto à definição da interli-
nha procuro usar lado contralateral como referência e/ou alguns parâmetros 
ósseos de referência (epicôndilos, cabeça da fíbula...). O que ocorre é que em 
casos mais complexos fica difícil você manter o nível da interlinha desejado e 
assim,  algumas vezes,  podemos ter uma patela um pouco mais baixa ou mais 
alta que diante da gravidade do caso pode ter um valor secundário.

Dr. Rogério Fuchs - Se tiver osso residual que permita definir os epicôndi-
los, faço a medição que deve ser de 25-30 mm a distância entre epicôndilo e 
a interlinha articular. Outra maneira que é subjetiva, mas funciona muito bem, 
com o joelho em flexão de 90°, se tivermos a distância de 1 cm ou 1 polpa 
digital entre o polo inferior da patela e a superfície articular, estou satisfeito. 
Não uso de rotina os templates, pois nas revisões as perdas ósseas são de di-
fícil mensuração antes da retirada dos implantes. Não acrescenta muita coisa. 
Radiografias intraoperatórias, somente faço em caso de  dúvida do trajeto das 
hastes femoral e tibial.
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Tema:
 
Revisão de ATJ

Um tema que tem se tornado muito impor-
tante na nossa especialidade é a Revisão da 

Artroplastia Total do Joelho (ATJ), por isso des-
sa vez convidamos cinco colegas experientes 
nessa área para escrever na Coluna Bate-Bola 
como atuam nas situações de Revisão de ATJ. 
Os convidados são: Dr. Hugo Cobra (RJ), Dr. Lú-
cio Honório Carvalho Júnior (BH), Dr. Luiz Carlos 
Menezes (BA), Dr. Marcus Vinicius Malheiros 
Luzo (SP) e Dr. Rogério Fuchs (PR). Confira: 

A necessidade de via de acesso ampliada é quase um 
imperativo em alguns casos de revisão. O que você leva 

em consideração na escolha da via de acesso e qual a sua 
via preferencial?

Quanto à definição do nível da interlinha articular, que 
irá implicar diretamente na altura da patela, qual o seu 
principal parâmetro para a avaliação intraoperatória? 

Você utiliza de rotina templates ou radiografias 
intraoperatórias?

Quando você indicaria prótese em dobradiça (Hinge) 
numa revisão como primeira opção?

Dr. Lúcio Honório Carvalho Jr.

Dr. José Ricardo Pécora

Dr. Hugo Cobra



Dr. Luiz Carlos Menezes - As principais 
indicações da Hinge são: reconstruções on-
cológicas, tratamento de algumas fraturas 
periprotéticas, genorecurvato e nas insufi-
ciências ligamentares, lateral e medial. Uso 
com mais frequência nesta última indica-
ção.

Dr. Marcus Vinicius Malheiros Luzo - A 
prótese em dobradiça  tipo Hinge veio para 
nos ajudar. Até dez anos atrás tínhamos que 
nos virar com próteses de revisões conven-
cionais e ficar reféns de aumentos metáli-
cos, variedades de tamanho de polietileno, 
enxertos ósseos e juntamente com um 
bom balanço ligamentar atuarmos na constrição da prótese implantada. Na 
imensa maioria das vezes conseguíamos resolver. Com a Hinge o resultado é 
mais preditivo e com mais facilidade técnica, porém, na minha opinião, acho 
que pode estar havendo um excesso na indicação. Quanto à indicação, eu 
as faço para pacientes com grande instabilidade ligamentar, por uma grande 
frouxidão propriamente dita, ou com falhas ósseas que comprometam a es-
tabilidade articular. Não gosto de colocar números, como exemplo: acima de 
30 graus de varo/valgo indico Hinge, pois existem joelhos e joelhos, cada qual 
com sua personalidade. Já fiz próteses primárias que evoluíram muito bem, 
com deformidades semelhantes ou até acima desta angulação citada ante-
riormente. Também podemos utilizar a Hinge em doenças neuromusculares, 
grandes dissociações entre gaps de flexão e extensão.

Dr. Rogério Fuchs - Instabilidade grave em todos os planos ou grandes 
perdas ósseas que comprometam as estruturas ligamentares.

BATE-BOLA
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Dr. Hugo Cobra - Normalmente utilizo a cimentação metafisária e hastes 
não cimentadas. Raramente utilizo hastes curtas totalmente cimentadas.

Dr. Lúcio Honório Carvalho Júnior - Quando a metáfise apresenta integri-
dade suficiente minha opção é a cimentação 
somente metafisária. 

Dr. Luiz Carlos Menezes - Uso a cimen-
tação apenas na região metafisária, dando 
preferência às hastes longas engajadas na 
região diafisária, apesar do risco de dores na 
tíbia na extremidade da haste.

Dr. Marcus Vinicius Malheiros Luzo - Eu 
normalmente faço uma cimentação metafi-
sária nas hastes longas e cimento toda haste 
quando são curtas. Também, sem uma rigi-
dez ortodoxa, cimento toda a haste quando 
achar mais benéfico para o paciente.

Dr. Rogério Fuchs - De rotina, faço somente a cimentação híbrida, ou seja, 
cimentação proximal da região metafisária. Muito raramente faço cimentação 
total das hastes.

Quanto à cimentação das hastes intramedulares, você 
opta pela cimentação de toda a haste ou pela cimentação 

restrita a metáfise como preconizado por Insall?

Dr. Marcus Vinicius M. Luzo

Dr. Hugo Cobra - Os grandes defeitos ósseos que podem ser corrigidos 
com os cones de metal trabecular são minha preferência, porém existem de-
feitos em que só os cones não são suficientes e temos que utilizar banco de 
tecidos. Tenho acesso a cones de tântalo e banco de tecidos tanto na minha 
prática privada como no hospital público em que trabalho que é o INTO.

Dr. Lúcio Honório Carvalho Júnior - Apesar de ter acesso a banco de 
tecidos, os implantes de metal trabeculado são mais facilmente disponíveis e 
minha opção é pela sua utilização em casos de grandes defeitos ósseos. 

Dr. Luiz Carlos Menezes - Invariavelmente uso o metal tabecular - Tântalo.  
Não dispomos de banco de tecido.

Dr. Marcus Vinicius Malheiros Luzo - 
Ultimamente tenho utilizado, cada vez mais, 
o tântalo para um melhor apoio e preenchi-
mento metafisário, com bons resultados. 
Deixo o enxerto de banco para grandes fa-
lhas ósseas. Evito, sempre que possível, utili-
zar enxerto de banco em casos de infecção 
prévia. Tenho acesso a ambos.

Dr. Rogério Fuchs - A minha primeira 
opção é por metal trabecular (tântalo ou 
titânio). Na minha cidade, Curitiba, tenho 
acesso tanto ao banco de tecidos como 
também aos implantes de metal trabecular.

Quanto ao preenchimento de grandes defeitos ósseos que 
não podem ser preenchidos por implantes metálicos, a 

sua primeira opção para o preenchimento destes defeitos 
é por enxerto ósseo de banco de tecidos ou tântalo? Você 
tem acesso ao banco de tecidos ou implantes de tântalo?

Dr. Luiz Carlos Menezes

Dr. Rogério Fuchs
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Tradicionalmente como tem feito nos 
últimos anos, a SBCJ organizou du-

rante o Congresso Brasileiro de Ortope-
dia e Traumatologia, realizado entre os 
dias 14 e 16 de novembro, em Fortaleza, 
um evento de confraternização para a 
posse do novo presidente da Sociedade, 
Dr. André Kuhn. Estiveram no encontro 
palestrantes do Congresso do Comitê do 
Joelho, inclusive os internacionais, convi-
dados e toda a Diretoria da SBCJ.

O presidente Dr. José Ricardo Pécora 
fez seu discurso de despedida e passou 
o pin simbólico da Presidência para o 
Dr. André Kuhn, que assume a função 
comprometido em dar continuidade ao 
trabalho da Diretoria e implantar novas 
ações voltadas aos associados e R4. So-
bre os planos para a gestão 2020, ele fala 
em entrevista na página 3. 

No CBOT, a Cirurgia do Joelho teve 
uma programação muito rica nos temas 
mais importantes da especialidade, com 
a participação de grandes palestrantes 
internacionais e uma sala exclusiva. A Di-
retoria da SBCJ participou das atividades 
com apresentação de aulas e discussão 
de temas. 

Posse do novo presidente da SBCJ

Durante evento em Fortaleza, Dr. José Ricardo Pécora passou o 
cargo simbolicamente para o seu sucessor, Dr. André Kuhn

Diretoria 2020:

Presidente
Dr. André Kuhn - RS
Vice-Presidente: 
Dr. Sérgio Marinho de Gusmão 
Canuto - AL
Primeiro Secretário:  
Dr. Victor Marques de Oliveira - SP
Primeiro Tesoureiro: 
Dr. Marcelo Seiji Kubota - SP
Segundo Tesoureiro: 
Dr. Alan de Paula Mozella - RJ
Diretor Científico: 
Dr. Vitor Barion de Pádua - SP
Vogal: 
Dr. Guilherme Moreira - MG
Suplente:
Dr. Marcelo Torres - GO
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Nordeste encerra programação de 2019

Jornada Regional Nordeste, 
realizada em outubro, em Salvador/

BA, contou com mais de 160 inscritos 
para atualização nos principais 

temas da Cirurgia do Joelho

A SBCJ encerrou a programação das Jornadas 
Regionais de 2019 com a realização da 7ª 
Jornada Regional Nordeste, nos dias 18 e 19 

de outubro, no Hotel Fera Palace, em Salvador/BA. 
Foram 160 inscritos que prestigiaram o evento de 
atualização em cirurgia do joelho. A Diretoria da 
Sociedade esteve presente apresentando aulas e 
debatendo os temas com os participantes.

O diretor da Regional, Dr. Wilson Vasconcelos, 
destacou a participação efetiva dos membros da 
Sociedade em âmbito regional e também da Dire-

toria. “Foi um evento de excelente nível científico e 
também uma grande confraternização. Agradece-
mos a todos que participaram e contribuíram para 
o sucesso da Jornada”, disse. 

O presidente da SBCJ, Dr. José Ricardo Pécora, 
também ressaltou o envolvimento dos colegas 
do Nordeste na Jornada e lembrou a importância 
desse modelo de curso para as Regionais. “Por ser 
realizada em cada Regional torna-se um evento 
onde os cirurgiões têm oportunidade de estar 
presentes pela proximidade com seus estados, 

além de poder apresentar seus trabalhos e dividir 
sua experiência”, falou.

A Jornada Nordeste teve na programação 
nove módulos abordando os mais importantes 
temas da cirurgia do joelho: patelofemoral, cartila-
gem, menisco, lesão do mecanismo extensor, LCA, 
multiligamentar e periferia, artrose, ATJ e revisão 
de ATJ. A comissão organizadora foi composta pe-
los diretores regionais Dr. Wilson Vasconcelos e Dr. 
Marcelo Rego, com o apoio dos colegas Dr. Marzo 
Nunes e Dr. Aloisio Carneiro.

Minas Gerais e Espírito Santo
Minas e Espírito Santo também tiveram um even-

to brilhante organizado pela SBCJ e a Regional 
MG/ES em Belo Horizonte, nos dias 20 e 21 de setem-
bro. O curso ocorreu no Renaissance Work Center e 
contou com a presença de importantes convidados 
nacionais, diretores e ex-presidentes da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia do Joelho e colegas dos dois 

estados, no total de 120 inscritos.
A Jornada teve sete módulos abordando lesões 

ligamentares; instabilidade femoropatelar; lesões me-
niscais e cartilaginosas; tratamento não artroplástico 
da artrose; artroplastia do joelho; complicações da ar-
troplastia do joelho; e fraturas do joelho. A coordena-
ção geral foi do Dr. Túlio Vinícius de Oliveira Campos.

A Jornada de Cirurgia do Joelho 
da Regional Minas/Espírito 
Santo, em setembro, reuniu 

todos os diretores da Sociedade 
e colegas dos dois estados, no 

total de 120 inscritos

Jornada sobre 
LCA no ES

 

Sempre incentivando e apoiando 
os eventos dos clubes de joelho 
no País, a Diretoria da SBCJ par-
ticipou em outubro da Jornada 
Científica do Grupo de Estudo do 
Joelho do Espírito Santo, em Vitó-
ria, com o tema “Ligamento Cruza-
do Anterior”. O presidente Dr. José 
Ricardo Pécora, o vice- presidente 
Dr. André Kuhn e os diretores Dr. 
Alan Mozella e Dr. Guilherme Mo-
reira  apresentaram aulas sobre o 
tema e participaram das discus-
sões  levando a contribuição e o 
apoio da Sociedade para o evento, 
organizado  pelos doutores Cid 
Moura Júnior, Bernardo Barroso, 
Giovanni Grossi e  Gustavo Dalla, 
da SBOT Regional ES. 
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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.

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

Para reduzir complicações mecânicas 
com segurança e ampla flexão.

PRÓTESE ROTACIONAL
DE JOELHO NEW WAVE.

INOVAÇÃO E
ESTABILIDADE EM

CADA DETALHE.
Com a ORTOCIR,

isso é fácil de notar.
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Este é um trabalho bastante robusto, com base no registro nacional dinamarquês de 
cirurgia ligamentar do joelho (DKKR). Como tem havido um recente interesse pelo 

uso do tendão quadricipital como enxerto para reconstrução primária do LCA, os autores 
analisaram a taxa de falha do enxerto, comparando o tendão do quadríceps (QT), tendão 
patelar (PT) e tendões flexores (HT). A hipótese inicial é que não haveria diferença signi-
ficativa de re-lesão entre os três enxertos. Foram incluídos 531 QT, 14.213 HT e 1.835 TP, 
em pacientes operados de 2005 a 2017, idade média 28.2 anos, 63% masculinos e 84.9% 

das lesões causadas pela prática de esporte. Os pacientes 
do grupo QT eram em média dois anos mais jovens e ligei-
ramente mais associados com lesões no esporte.

O resultado primário foi a falha do enxerto, expressa 
como necessidade de revisão. Foram feitos subgrupos de 
análises de taxa de ruptura do enxerto com dois anos para 
as seguintes coortes: idade 16 a 20 anos, esportes de con-
tato e procedimentos com baixa curva de aprendizagem.

Com relação à taxa de re-ruptura do enxerto foi encon-
trada taxa de 4.8% para o grupo QT, 2.3% para HT e 1.5% 
para TP, destacando-se que foi encontrado um risco muito 
elevado de falha do enxerto em atletas jovens e praticantes 

de esportes de contato, com o uso do tendão quadricipital.
Os autores discutem que estes resultados são contrastantes com a hipótese inicial e 

com dados prévios da literatura, e que a explicação para este fato seria a principal força 
deste trabalho, que por se tratar de um registro nacional, tem um número de casos subs-
tancialmente maior, é multicêntrico e tem coleta prospectiva dos dados.  

Analisam a possibilidade da idade um pouco menor no grupo QT ter influenciado 
na maior taxa de re-lesão. Além do fato de que por se tratar de uma tendência recente, 
possa também ter tido influência o maior uso da técnica anatômica, o que, como trabalho 
prévio baseado neste mesmo registro, estaria associado a maior taxa de falhas. 
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Nesta edição da Revista JOELHO, os diretores Dr. Vitor Barion de Pádua e Dr. Marcelo Torres
foram os responsáveis pela síntese de dois importantes artigos científicos. Confira:

A dor residual e a limitação da amplitude de movimento são complicações frus-
trantes pós-Artroplastia Total do Joelho (ATJ), podendo ser atribuídas ao atrito da 

prótese com partes moles, mas muitas vezes sem causa definida. Nesse estudo, os 
autores buscam determinar os mecanismos de contato do tendão poplíteo antes e 
depois da ATJ e investigar a influência do tamanho do implante. As hipóteses eram 
de que o impacto do poplíteo após a ATJ pudesse ocorrer tanto na tíbia quanto no 
fêmur, e mesmo com uma prótese aparentemente bem dimensionada o comporta-
mento do tendão poplíteo durante a flexão do joelho seria modificado em compara-

ção à situação normal pré-operatória.
A localização do tendão do poplíteo em três joelhos 

de cadáveres foi medida por meio de tomografia com-
putadorizada, antes e após o implante de réplicas plás-
ticas de ATJ, por meio de injeção de líquido radiopaco 
no tendão. As posições pré e pós-operatórias do tendão 
poplíteo foram comparadas desde a extensão total a hi-
per-flexão usando implantes de tamanho considerado 
normal, superdimensionados e subdimensionados (in-
crementos de um tamanho).

Na tíbia, a ATJ empurrou o tendão poplíteo poste-
riormente, principalmente em extensão total: 4,1 ± 2 

mm para implantes tamanho normal e 15,8 ± 3 mm com implantes superdimen-
sionados, mas não foram observadas translações ao se usar implantes subdimen-
sionados. No fêmur, a ATJ fez com que o tendão poplíteo se deslocasse lateralmente 
em ângulos de flexão maiores, com um pico entre 80 ° e 120 °: 2 ± 0,4 mm para 
implantes tamanho normal e 2,6 ± 0,5 mm com implantes superdimensionados. A 

Dr. Vítor Barion de 
Pádua -  Diretor 

Científico da SBCJ

Popliteus impingement after TKA may occur with well-sized prostheses

análise tridimensional revelou “overhang” no canto póstero-superior dos componen-
tes femorais de tamanho normal e superdimensionados (respectivamente, de até 
2,9 mm e 6,6 mm).

Dessa forma, os autores concluíram que um componente tibial bem dimensio-
nado modifica a posição normal do tendão poplíteo, enquanto um componente 
tibial subdimensionado mantém padrões mais fisiológicos. Já a prótese superdimen-
sionada muda consideravelmente a posição do poplíteo ao longo de todo o arco 
de movimento. Este estudo sugere que ambos os impactos fêmoro e tíbio-poplíteo 
poderiam desempenhar um papel na dor residual e rigidez após ATJ.

Quadriceps tendon autograft for anterior cruciate ligament reconstruction is 
associated with high revision rates: results from the Danish Knee Ligament Registry

Dr. Marcelo Torres 
Suplente SBCJ

Os autores chamam a atenção sobre a principal limitação do trabalho, que é a falta de 
dados no registro da motivação do uso do tendão do quadríceps.

Este é um trabalho com mais de 16 mil pacientes operados, que merece ser lido 
atentamente, e acredito que os autores poderão em breve nos apresentar mais dados 
de alocação dos pacientes em cada grupo, especificar o tipo de esporte envolvido na 
lesão(pivot/contato?), o nível de atividade dos envolvidos em prática esportiva (despor-
tista amador/profissional?) e individualização das técnicas cirúrgicas.
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