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MUDANÇAS NO CALENDÁRIO DE 
EVENTOS DE CIRURGIA DO JOELHO

Devido à pandemia, que obrigou a SBCJ a 
transferir o Congresso Brasileiro para junho 
de 2021, o calendário de eventos de Cirurgia 
do Joelho previsto para o próximo ano teve 
de ser revisto. Após reunião da Diretoria e do 
Conselho Consultivo, ficou definido que em 
2022 haverá um grande evento reunindo 
Congresso Brasileiro, Jornada Lyonesa no Brasil 
e Curso de Cirurgia do Joelho de Campinas.          
Página 4

Assembleia define nova Diretoria 
para o ano de 2021 com 

Dr. Sérgio Canuto na Presidência
Página 4Dr. Sérgio Marinho de G.

Canuto - Presidente 2021



Caros colegas, 

É com muita satisfação que editamos mais um número da Revista Joelho, momento 
em que apresentamos aos associados SBCJ todas as ações realizadas durante este 
ano. E dessa vez mostramos como tem sido o trabalho importante das Comissões 

para realizar as atividades de educação e atualização, discutir honorários e pensar 
projetos a longo prazo.

Trazemos novidades relacionadas à mudança do Congresso Brasileiro para junho de 
2021, criando a oportunidade de aceitar novos inscritos, novos trabalhos de temas livres 
e a participação na prova dos residentes desse ano que atenderem aos critérios.

Abordamos também a reunião feita recentemente com a Diretoria e o Conselho 
Consultivo, quando discutimos alguns pontos relacionados ao plano estratégico de 
longo prazo da SBCJ e as alterações na data dos eventos dos próximos anos, além da 
Assembleia que definiu a nova Diretoria para 2021, quando tenho a honra de assumir a 
Presidência da SBCJ.

Outro tema dessa vez é a robótica na Ortopedia, em que mostramos que já está aprovado no Brasil o 
primeiro robô para cirurgia do joelho, uma novidade que esperamos incorporar na nossa prática futura, 
melhorando nossos resultados e a vida de nossos pacientes.

Esperamos que apreciem essa edição!
Abraços.

Sérgio Marinho de Gusmão Canuto

Caros colegas,

A pandemia trouxe mui-
tas mudanças este 
ano, nos forçando a 
repensar os principais 

eventos da Cirurgia do Joelho. 
Ao transferirmos o Congresso 
Brasileiro de dezembro para 
junho de 2021, criamos uma si-
tuação nova na nossa Socieda-
de, pois vínhamos intercalando 
os maiores eventos da nossa 
especialidade, e no ano ímpar 
seriam o Curso de Cirurgia do 
Joelho de Campinas e a Jorna-
da Lyonesa no Brasil.

Mas como realizar três eventos em 2021? Com 
condições sanitárias incertas e as empresas com difi-
culdade de investir, resolvemos em reunião da Dire-
toria com o Conselho Consultivo mudar o calendário 
dessa vez, deixando apenas o Congresso Brasileiro 
em 2021. 

E para 2022, iremos conjuntamente realizar um 
grande evento, envolvendo a SBCJ, a Associação Lyo-
nesa no Brasil e o Grupo do Joelho de Campinas. Na 
verdade, serão três eventos ao mesmo tempo e no 
mesmo local, onde poderemos reunir nossa grande 
comunidade da Cirurgia do Joelho. Com isso, a partir 
de 2023, os eventos voltam ao calendário normal.

Foi a melhor solução encontrada e esperamos a 
compressão de todos.

Educação e atualização

Ainda sobre as atividades de educação continu-
ada e atualização da SBCJ, ficamos muito satisfeitos 
com o desenrolar dos projetos lançados este ano, 

como Webinar, SBCJ Podcast e Curso 
Online para R4.

Durante a quarentena, fizemos 13 
webinars nacionais e internacionais, 
um deles com a Slard e todos com tra-
dução simultânea. Tivemos a participa-
ção de 19 palestrantes internacionais 
de mais de dez países, representando 
os mais renomados serviços do mun-
do. Tivemos 12 palestrantes nacionais 
dos mais importantes serviços brasi-
leiros, a maioria deles nossos ex-presi-
dentes.

Para o canal SBCJ Podcast, lançado 
em julho, já produzimos 21 episódios 
até outubro, com a participação de 

vários colegas de diferentes serviços falando de di-
versos temas. 

No Curso Online para R4, temos tido aulas toda se-
gunda-feira, desde junho, e vamos até o início de 2021. 
Uma oportunidade única para os residentes se prepa-
rarem para a prova do próximo ano.

Congresso Brasileiro

Com a mudança do CBCJ para junho de 2021, 
estamos tendo a oportunidade de aceitar novos ins-
critos, novos trabalhos de temas livres e permitir a 
participação na prova dos residentes desse ano que 
atenderem aos critérios. Todas essas informações 
podem ser conferidas no site do congresso, que 
agora mudou para https://18cbcj.com.br

E assim estamos caminhando para o final de 
2020, planejando o futuro com confiança e esperan-
ça de que em 2021 tudo possa voltar à normalidade 
da melhor forma possível.

Abraços a todos!
André Kuhn

EDITORIAL
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CBCJ-2021

Reabertas inscrições para congresso, 
temas livres e prova de título

Após a transferência do 18º Congresso Bra-
sileiro de Cirurgia do Joelho (CBCJ 2021) 
para o período de 13 a 16 de junho de 
2021 no Pro Magno Centro de Eventos, 

em São Paulo/SP, a Comissão Organizadora reabriu 
todos os processos que envolvem o evento.

A Comissão também está trabalhando na re-

negociação com as empresas patrocinadoras e no 
contato com os palestrantes para confirmar sua 
participação em junho de 2021, buscando manter 
o alto nível científico que caracteriza os congressos 
de joelho. 

Confira abixo as informações sobre os novos 
processos: 

Dr. Andre Kuhn            Dr. José Ricardo Pécora
Presidente SBCJ           Presidente do CBCJ 2021

VALORES E PRAZOS DE INSCRIÇÕES

CATEGORIAS ATÉ  9/MAR/2021 ATÉ 8/JUN/2021 APÓS 9/JUN/2021
  

Membro SBCJ quite SBOT R$  1.800,00  R$  2.000,00  R$  2.300,00

Membro SBCJ não quite SBOT R$  2.100,00  R$  2.300,00  R$  2.800,00

Não membro SBCJ R$  2.000,00  R$  2.200,00  R$  2.600,00

Residentes/Graduandos R$  1.000,00 R$  1.200,00 R$  1.600,00

Prova de título de especialista + congresso*              R$3.000,00

Transferência do Congresso para junho de 2021 devido à pandemia 
possibilita novas inscrições de temas livres e candidatos à prova

INSCRIÇÕES
As inscrições já realizadas estão automaticamente transferidas para o evento em 
junho de 2021.
Para novos inscritos, o sistema está aberto com novos valores e lotes de desconto, 
além da opção de parcelamento de até 4x. 

PROVA DE TÍTULO
Aqueles que estão cursando R4 em 2020, preenchendo os critérios de submissão, 
poderão fazer a prova em 2021.
Data e horário da prova escrita: 12/06/2021, das 08h às 12h
Data e horário da prova oral: 12/06/2021, das 13h às 17h
A documentação deverá ser encaminhada para a sede da SBCJ, na Av. Nove de Julho, 
3229, Sala 1203, CEP 01407-000 – São Paulo – SP, em correspondência registrada.
Prazo para envio da documentação: 09/03/2021.

TEMAS LIVRES
Os temas livres aprovados estão automaticamente transferidos para o evento 
em junho de 2021.
Novos temas livres podem ser enviados para submissão a partir de 
01 de setembro de 2020.
A Comissão, por solicitação de alguns serviços e após análise do pleito, 
definiu aceitar trabalhos enviados em inglês.

Data limite para recebimento dos trabalhos: 09/03/2021.
A SBCJ agradece a compreensão quanto ao segundo adiamento do Congresso Brasileiro 
devido à pandemia da Covid-19 e conta com a participação de todos para que tenhamos 
um excelente evento em junho de 2021!
Todas as informações sobre o CBCJ2021 podem ser conferidas no site 
https://18cbcj.com.br
Para qualquer esclarecimento ou solicitação, entre em contato com 
registrobrasil@mci-group.com ou ligue para 21 2286-2846.

br.freepik.com
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Reunião entre Diretoria e Conselho 
discute plano estratégico

A união é que faz uma Sociedade forte. Por isso, mesmo à distância, a 
SBCJ conseguiu mais uma vez neste ano reunir a Diretoria e o Conse-
lho Consultivo para discutir temas importantes da Sociedade visan-
do um planejamento estratégico a longo prazo.

Na reunião online, realizada no dia 15 de outubro, a Diretoria comparti-
lhou o que está sendo realizado na área de educação e atualização e ouviu a 
opinião embasada em conhecimento e experiência dos ex-presidentes. Uma 
forma de mostrar transparência nas ações e reconhecer o valor daqueles que 
já passaram pela Presidência da Sociedade.

E dessa discussão alguns pontos ficaram acordados: um deles foi a defini-
ção da Assembleia Geral da SBCJ, que normalmente ocorre durante os Con-
gressos, mas que dessa vez, pelas circunstâncias, será online através do Zoom 
no dia 4 de novembro, quando todos os membros titulares serão convocados 
para participar e votar.

Outro assunto discutido foi o pacto de alinhamento das atividades até 
2022, sendo que a partir do ano seguinte os eventos possam voltar a ter inter-
dependência. Assim, ficou definido que em 2022 haverá o Congresso Brasilei-
ro juntamente com a Jornada Lyonesa e o Curso do Joelho de Campinas, ou 
seja, serão três encontros em um grande evento, no mesmo período e local.

Ao final da reunião foi exibido o vídeo institucional sobre os desafios e mu-
danças de 2020, elogiado por todos. O vídeo está no site da SBCJ, para quem 
ainda não viu basta acessar: www.sbcj.org.br

Com essas iniciativas de comunicação e interação da atual diretoria com 
os conselheiros, a SBCJ confirma que conhecimento e experiência devem ser 
sempre valorizados e compartilhados. E agradece a todos que puderam estar 
presentes no encontro online.

Dr. André Kuhn – Presidente da SBCJ

Diretores e conselheiros consultivos 
da SBCJ reunidos de forma online: 

conhecimento e experiência devem ser
sempre valorizados e compartilhados
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Nova Diretoria para 2021/2022 é eleita em Assembleia Geral digital 

A Sociedade Brasileira de Cirurgia do Jo-
elho realizou no dia 4 de novembro a 
Assembleia Geral Ordinária e Extraor-

dinária de forma digital, dadas as circunstân-
cias excepcionais deste ano de pandemia. A 
Assembleia foi convocada para deliberar a 
prestação de contas da Diretoria e sua apro-

vação; eleição da nova Diretoria para o man-
dato que se inicia em 01 de janeiro de 2021; 
deliberação e aprovação de reforma do Esta-
tuto Social e outros assuntos de interesse da 
Sociedade.

Todos os associados foram convocados 
para a Assembleia e aqueles que quiseram to-

mar parte para participar da votação manifes-
taram sua intenção à Secretaria da SBCJ e rece-
beram o link de acesso pela plataforma Zoom. 

Aprovadas as contas e as mudanças do es-
tatuto, os associados votaram na chapa para 
ocupar a Diretoria em 2021/2022, que ficou 
assim:

Nova Diretoria
Presidente: Sérgio Marinho de Gusmão Canuto
Vice-Presidente: Victor Marques de Oliveira
Primeiro Secretário: Alan de Paula Mozella
Segundo Secretário: Marcelo Seiji Kubota
Primeiro Tesoureiro: Guilherme Nunes Zuppi
Segundo Tesoureiro: Ricardo Gomes Gobbi
Diretor Científico: Guilherme Moreira de Abreu Junior
Vogal: Osmar Valadão Lopes Junior
Suplente: Aloisio Reis Carneiro



COMISSÕES
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Comissão de Defesa Profissional

A Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joe-
lho criou em 2019, durante a gestão do 
Dr. José Ricardo Pécora, uma Comissão 
de Defesa Profissional para discutir e 

planejar estratégias de atuação nessa área que 
exige atenção especial das sociedades médicas.

Uma das ações dessa área esse ano foi o We-
binar “Desafios regionais de negociação com 
operadoras”, realizado em agosto dentro da pro-
gramação de reuniões do Grupo do Joelho da 
Regional Sul, evento aberto a todos os colegas 
da SBCJ.

Para a reunião, a SBCJ convidou dois repre-
sentantes de iniciativas que já mudaram a rela-
ção médico x operadora, dos Estados da Bahia e 
Pernambuco: Dr. Aloisio Reis Carneiro e Dr. Luiz 
Egidio Costi, integrantes da comissão. Represen-
tando o lado das operadoras, foi convidado o Dr. 
Márcio de Castro Ferreira, cirurgião do joelho e 
coordenador da Gestão de Boas Práticas Assis-
tenciais – auditoria em OPME da Seguros Uni-
med, de São Paulo/SP.

Para o presidente da SBCJ, Dr. André Kuhn, 

moderador  do debate junto com o  Delegado 
Regional Sul, Dr. José Salvador Pantoja, e o Re-
presentante da SBOT Regional RS, Dr. Alexandre 
Marcolla, é necessário caminhar para um futuro 
sustentável da medicina, onde o paciente rece-
ba o melhor tratamento e o médico, a operado-
ra e o hospital sejam remunerados de forma jus-
ta, sem distorções. “Para chegar a esse cenário, a 
ação das sociedades médicas, como da SBCJ, e a 
união dos colegas são fundamentais”, destacou 
Dr. André Kuhn.

Exemplos na Bahia e em Pernambuco
Mudar as relações de trabalho com as 

operadoras já é uma realidade na Bahia, com 
a COOPJOELHO, iniciativa nascida em 2014 e 
que evidencia que a união dos profissionais 
foi essencial para a transformação das relações 
com as operadoras, elevando os honorários 
médicos para patamares justos.

Em Pernambuco, Dr. Costi contou como se 
iniciaram as negociações: primeiramente com a 
Unimed Recife e depois com outras segurado-

ras, com o apoio de entidades médicas como o 
Sindicato dos Médicos de Pernambuco (SIME-
PE), que conta com uma Comissão Estadual de 
Honorários Médicos (CEHM), do presidente da 
SBOT-PE e de integrantes da Comissão de Defesa 
Profissional da SBOT. Esse respaldo permitiu boas 
negociações para mudar a realidade no Estado.

O outro lado
Já o Dr. Márcio Castro deu sua visão pessoal 

das práticas assistenciais no modelo de remune-
ração em cirurgia do joelho, mostrando o cenário 
nacional da saúde pública e destacando a impor-
tância da medicina baseada em valor, onde valor 
é igual a desfecho clínico/custo de tratamento.

A Comissão de Defesa Profissional da SBCJ 
é composta pelos seguintes sócios:

Objetivo do evento foi apresentar aos colegas de todo o Brasil os cases de sucesso da Bahia e de Pernambuco

Dr. Aloisio Reis Carneiro
Dr. Guilherme Zuppi
Dr. José Paulo Gabbi Aramburu Filho

Dr. José Ricardo Pécora
Dr. Luis Eduardo Passarelli Tírico
Dr. Luiz Egidio Costi

Novidades da Comissão de Apoio Científico

A Comissão de Apoio Científico 
da SBCJ, liderada pelo Dr. Mar-
celo Kubota, está planejando 

algumas ações em conjunto com a 
Diretoria, especialmente o Dr. André 
Kuhn, o Dr. Vitor Barion e o Dr. Marcelo 
Torres, com o objetivo de chegar no 
futuro a um banco de dados nacional 
de cirurgias do joelho. Visamos com 
isso expressar a grandeza de nosso 
país continental em publicações de 
alto impacto e contribuir para a me-
lhora dos resultados dos pacientes por 
meio da difusão de conhecimento e 
incorporação das melhores práticas. 

O primeiro passo desse projeto é 
a realização de pesquisas interativas 
com os associados da SBCJ avalian-
do quais técnicas e condutas são 
utilizadas nas principais patologias 
do joelho. Também serão abordados 

temas como a influência das escolas 
estrangeiras na prática atual e quais 
os tópicos de maior interesse para 
webinars, cursos e aulas, bem como 
quais meios estão sendo utilizados 
para auxílio diagnóstico e seguimen-
to do paciente e seus resultados. Isso 
tudo para que a SBCJ possa conhecer 
o perfil do associado, identificar ne-
cessidades gerais ou regionais e atuar 
na abordagem educacional através de 
atividades direcionadas e baseadas no 
cunho interativo das pesquisas. 

O segundo passo é a organização 
de estudos multicêntricos capitanea-
dos pela SBCJ, com apoio da Comis-
são de Apoio Científico, visando de-
senvolver projetos com alta qualidade 
metodológica e expressivo número 
de pacientes, já utilizando alguns da-
dos coletados no estágio inicial das 

pesquisas interativas. Desses projetos, 
existe a possibilidade do desenvolvi-
mento de grupos de estudos nacio-
nais sobre os diversos problemas do 
joelho, liderados, apoiados e estimu-
lados pela SBCJ.

Concomitante a essas ações, bus-
ca-se viabilizar uma plataforma para 
fomento do Banco de Dados da SBCJ, 
que conterá, entre outras  informa-
ções, as levantadas pelas pesquisas 
interativas de perfil dos associados e 
pelos estudos multicêntricos.

O grande objetivo é ter, no futuro, 
uma base de dados nacional sobre 
cirurgias de joelho, organizada por 
patologia, semelhante aos Registros 
Nacionais de Artroplastia já presentes 
em outros países. Será buscada a vali-
dação e reconhecimento de tal base 
da SBCJ pela SBOT e pela Anvisa ob-

jetivando sempre a incorporação das 
melhores práticas.

Todo esse projeto envolve o asso-
ciado SBCJ, que será o grande bene-
ficiado com esses dados organizados 
e com uma agenda de atividades 
educacionais baseada nas suas reais 
demandas, sejam locais e regionaliza-
das ou gerais. Para isso, a SBCJ conta 
com o envolvimento de todos quan-
do chegar o momento de responder 
as pesquisas! Em breve!

Comissão de Apoio Científico

Dr. Marcelo Kubota – coordenador
Dra. Camila Cohen Kaleka
Dr. Carlos Eduardo Franciozi
Dr. Luiz Gabriel Guglielmetti
Dr. Osmar Valadão Lopes Jr
Dr. Paulo Henrique Mendes de Araujo



Vídeo ações 
de 2020

O ano de 2020 está sendo cheio de desa-
fios para todos nós. Mas nem por isso 

ficamos parados. Na SBCJ, passamos por 
muitas transformações incríveis que apresen-
tamos num vídeo, enviado a todos os sócios 
e publicados nas nossas redes sociais e no 
site. Com certeza, você sócio SBCJ fez parte 
de algumas das nossas atividades mostradas 
no vídeo. Quem ainda não assistiu acesse o 
site e confira!

O uso da robótica na medicina já é uma realidade há alguns anos 
no mundo e aqui no Brasil em algumas especialidades também 
vem sendo utilizada, como é o caso do robô Da Vinci para cirur-
gias proctológicas, digestivas e ginecológicas, entre outras. Mas 

a novidade é que agora a Ortopedia brasileira também vai entrar na era da 
robótica.

E o primeiro robô a chegar ao Brasil é o Rosa Knee, da Zimmer Biomet, 
lançado há um ano e meio nos Estados Unidos e que, em agosto, recebeu 
registro da Anvisa. Outras empresas de tecnologia médica também já estão 
trabalhando para isso.

O Brasil é o primeiro país da América Latina a contar com o Rosa Knee, e 
inicialmente terá uso exclusivo para ATJ primária. Em breve também haverá as 
opções de unicompartimental de joelho e quadril. Mas, como tudo na Medi-
cina, existe uma curva de aprendizado para os cirurgiões. Para isso, a Zimmer 
Biomet irá certificar dez centros no Brasil para treinamento dos médicos.

Em princípio, de acordo com a empresa, serão centros em São Paulo, Rio 
de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Distrito Federal, Bahia e 
Pernambuco. A expectativa é realizar a primeira cirurgia de robótica ainda 
este ano e durante 2021 estar com os centros capacitados para a utilização 
do robô cirúrgico.

Para o presidente da SBCJ, Dr. André Kuhn, o cirurgião do joelho brasilei-
ro terá uma diferenciação profissional com essa tecnologia, o que é muito 
bom para os resultados cirúrgicos, onde o grande beneficiado é o paciente. 
“A SBCJ trabalha as parcerias de forma ética e transparente, apoiando as em-
presas que agregam valor educacional aos sócios, pois esse conhecimento 
reflete nos resultados cirúrgicos, trazendo ganho para todos”, disse.

A vantagem de usar um sistema robótico para cirurgia, segundo ele, é 
melhorar a precisão nos cortes e no acerto de um alvo, pois o robô vai ali-
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Robótica na 
cirurgia do joelho 

mentando o médico com essas informações que foram definidas no plane-
jamento da cirurgia.

CERTIFICAÇÃO 

Centros de certificação ROSA
• 10 centros no Brasil (1ª fase)
• SP, RJ, MG, DF, RS, PR, PE, BA

Processo em 3 fases: 
• Meeting the expert (virtual)
• Treinamento hands-on
• Execução in vivo com especialista clínico

1o Curso de Certificação: Fevereiro 2021

Curso Online para 
R4 vai até 

começo de 2021

Uma das principais ações de educação da 
SBCJ realizada em conjunto com a Comis-
são de Apoio Científico neste ano é o Curso 

Online para R4, que está contribuindo na forma-
ção dos novos cirurgiões de joelho do Brasil. 

O curso teve início em 8 de junho e vai até o 
começo de 2021, com aulas online todas as se-
gundas-feiras, das 20 às 21 horas, ministradas por 
preceptores dos serviços credenciados. 

O curso tem como referência bibliográfica prin-
cipal o livro para a prova da SBCJ, “Insall & Scott: 
Surgery of the Knee” 6ª edição (2018) editora Else-
vier. O formato principal consiste em duas aulas 
de 20 minutos cada, seguidas pela apresentação 
e discussão de um caso clínico. 

Além de assistir às aulas apresentadas ao vivo, 
os R4 podem rever as aulas que ficam gravadas e 
disponíveis no site da SBCJ, tirando todo proveito 
em seu treinamento em Cirurgia do Joelho e na 
preparação para a prova de 2021. 



Dr. Marcelo 
Torres

Dr. Vítor 
Barion

Publicação periódica de episódios nas 
plataformas de streaming e no site SBCJ

A produção de conteúdo de atualização da SBCJ ganhou uma pla-
taforma importante e muito atual: a de podcasts. O canal SBCJ 
Podcast tem feito publicações de episódios regularmente com 
assuntos atuais e de interesse da nossa especialidade, cada se-

mana com um entrevistado falando de um tema diferente. 
A SBCJ quer envolver os colegas nesse projeto e por isso convida to-

dos a ouvirem e participarem com sugestões de assuntos e de entrevista-
dos. A coordenação do canal é do diretor Dr. Marcelo Torres e as entrevis-
tas são feitas pelos diretores Dr. Vítor Barion e Dr. Guilherme Abreu e pelo 
Dr. Marcelo Bonadio.

Os Podcasts ficam disponíveis nas plataformas de streaming Spotify, 
Google Podcasts, Apple Podcasts e no nosso site.

Confira os episódios já publicados
Episódio Lançamento - Entrevista com Dr. André 
Kuhn sobre o projeto
Reconstrução do LAL em pacientes com 
hiperfrouxidão ligamentar - Dr. Camilo P. Helito
Avaliação epidemiológica de lesões meniscais 
em rampa em 3214 joelhos com LCA do banco de 
dados do Grupo de Estudo SANTI - 
Dr. Vitor Barion 
Osteotomia proximal da tíbia de 
fechamento medial para o joelho em valgo - 
Dr. Marcelo Rodrigues Torres 
Osteotomia da TAT com TA-GT entre 17 e 
20mm - Dr. Carlos Franciozi 
Substituição da patela na artroplastia total 
primária do joelho - Dr. Rogério Fuchs 
Consenso de infecção da artroplastia do 
joelho - Dr. José Ricardo Pécora 
Leitura crítica de artigos científicos - 
Dr. Pedro Giglio 
Dor anterior na reconstrução do LCA - 
Dr. José Francisco Nunes 
Defeito ósseo na artroplastia do joelho - 
Dr. Marco Antonio Percope de Andrade 
Resultado comparativo da prótese 

Posicionamento do túnel femoral na 
reconstrução do LCA. Reconstrução anatômica e 
funcional - Dr. Luis Gabriel Guglielmetti 
Topografia óssea da inserção femoral do LCA. 
Estudo anatômico - Dr. Mario Ferretti 
Túnel único ou duplo na reconstrução do 

ligamento patelofemoral medial - 
Dr. Riccardo Gobbi
Diagnóstico das lesões do canto 
posterolateral na ressonância magnética 
- Dr. Marcelo Bonadio
TOP 3 Setembro - Seleção e 
comentário de 3 artigos publicados no 
mês de setembro
Reconstrução do LCA com uso de 
enxerto tendão fibular longo - 
Dr. Diego Escudeiro de Oliveira
Piora do resultado na reconstrução 
isolada do LCA em pacientes com lesão 
associada - Dr. Marcel Sobrado
Reconstrução do LCP em dupla 
banda: sem diferenças entre dois tipos 
de autoenxertos em lesões isoladas e 
combinadas - Dr. Ricardo Cury

unicompartimental com a prótese total do joelho - 
Dr. Guilherme Abreu
Transplante osteocondral no côndilo femoral - 
Dr. Luis Eduardo Tírico 
Avaliação biomecânica da reconstrução anatômica 
do Canto Póstero Lateral - Dr. José Wilson Serbino Jr. 
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AGORA NO  BRASIL E 
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A ROBÓTICA  
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Sistema Rosa® Knee
Visite zimmerbiomet.com/rosaknee e conheça o  

que podemos tornar possível.
Obtenha mais informações com seu representante local ou br.marketing@zimmerbiomet.com

Todo o conteúdo aqui é protegido por direitos autorais, marcas registradas e outros direitos de propriedade intelectual, 
conforme aplicável, pertencentes ou licenciados pela Zimmer Biomet ou 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 é destinado a profissionais de saúde. É proibida a distribuição para qualquer outro destinatário.

Para indicações, contra-indicações, avisos, precauções, potenciais efeitos adversos e informações de aconselhamento 
ao paciente, consulte a bula ou entre em contato com o seu representante; visite www.zimmerbiomet.com para 
informações adicionais sobre o produto.

Verifique a aprovação do produto no país e as instruções de uso específicas do produto de referência.
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