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ENtREviStA: dR. RiCARdo dE pAuLA LEitE CuRy
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O novo presidente da Sociedade Brasi-
leira de Cirurgia do Joelho, Ricardo de 
Paula Leite Cury, assumiu o cargo no 

início de janeiro com muitas ideias e projetos 
para realizar no biênio 2011/2012. Cercado por 
uma diretoria atuante e companheira, espera 
incrementar os programas que já vêm sendo 
realizados pelas gestões anteriores dando um 
passo à frente, sempre em benefício dos asso-
ciados e do engrandecimento da SBCJ. Confira 
em sua entrevista a seguir:
 

JoELHo - Quais ações serão implantadas 
nesse período pela SBCJ? 

Ricardo Cury - Várias ações estão sendo im-
plantadas visando a manutenção e a melhoria 
da educação continuada e do ensino e treina-
mento aos sócios da SBCJ. Também estamos 
buscando maior aproximação e integração en-
tre as partes com a criação de ferramentas que 
possibilitem essa sintonia. A reedição do jornal 
da SBCJ e a reformulação do nosso site fazem 
parte deste programa.      

 
JoELHo - A SBCJ inicia neste mês os Cur-

sos Regionais. Fale sobre a importância des-
ses eventos para o associado?

RC - São cursos que fazem parte do calen-
dário de eventos da SBCJ, sendo que este ano 
realizaremos seis eventos. Com formato mais 
intimista, eles proporcionam maior aproxima-
ção com o sócio, além da troca de experiência 
que ocorre entre ambas as partes. Os cursos 
são uma chance aos sócios de participarem 
mostrando sua experiência como palestran-
te, já que de uma maneira democrática todos 
foram convidados pela Sociedade a participa-
rem. São cursos que vêm crescendo ano a ano 

e se tornando data importante no calendário 
do ortopedista e do cirurgião do joelho.

 JoELHo - Já começaram os preparativos 
para o Congresso Brasileiro em 2012? o que 
podemos adiantar aos associados?

RC - Sim, começamos. Já definimos o local, 
o complexo hoteleiro do Iberostar, na Bahia, 
que possui as exigências necessárias para um 
congresso desse porte, além do conforto e la-
zer aos participantes. A grade científica contará 
com todos os grandes nomes da cirurgia do jo-
elho nacional e de importantes nomes interna-
cionais que em breve anunciaremos. A progra-
mação festiva oferecerá várias atrações diárias, 
além de um grande show de encerramento de 
axé e música baiana.

JoELHo - o jornal da SBCJ é um impor-
tante veículo de comunicação com os sócios. 
Esse ano ele volta com regularidade?

RC - Sim, vamos retomar o jornal para le-
varmos aos sócios as informações de todas as 
ações e programações da SBCJ, além de se-
ções científicas, como o “Bate-Bola”, onde serão 
abordadas de uma maneira informal e direta 
questões e situações diárias da prática do cirur-
gião do joelho.

JoELHo - E o portal da SBCJ, haverá algu-
ma mudança?

RC - O nosso portal passará por reformu-
lação total, tanto no aspecto visual quando 
funcional, através de uma nova plataforma 
que permitirá maior interatividade com o só-
cio. Dessa forma, poderemos ter discussão de 
casos, programação de aulas e cursos e espaço 
aos nossos patrocinadores para veicularem os 

presidente da SBCJ destaca ações para 
impulsionar a educação continuada

Ricardo Cury: muitas ações para a 
educação continuada na SBCJ

seus produtos. 

JoELHo - Quais outros benefícios os só-
cios terão a partir de agora?

RC - Estamos em fase final do processo de 
renovação de dois importantes periódicos da 
cirurgia do joelho, as revistas Arthroscopy e 
Arthroplasty, que serão oferecidas de maneira 
gratuita aos associados, além da inclusão dos 
995 sócios como membros da ISAKOS. Outro 
projeto solicitado por muitos sócios é a realiza-
ção de um livro de técnicas cirúrgicas com os 
principais editores nacionais, cujo ponto alto 
serão as cirurgias gravadas, com dicas e aspec-
tos técnicos relevantes da técnica demonstra-
da. Por fim, a questão da defesa profissional 
continua na pauta do dia, e esperamos con-
juntamente com a SBOT, através do presidente 
Osvandré Lech e da Comissão de Integração 
dos Comitês, nos unirmos e transformarmos as 
propostas para melhorias dos honorários mé-
dicos em algo real. 

 
JoELHo – para finalizar, fale sobre sua expec-
tativa em relação ao mandato de presidente 
da SBCJ. 

RC - Sem dúvida é um grande sonho, mas 
também uma enorme responsabilidade. Po-
rém, estar cercado por uma diretoria extrema-
mente competente e amiga tem tornado essa 
tarefa mais branda.

EdItoRIAl

Caros amigos da SBCJ,

A incumbência de ser o editor do jornal da 
SBCJ é motivo de orgulho e ao mesmo 
tempo de responsabilidade. O jornal 

é um meio de divulgação dos membros da 
Sociedade, contando com colunas como a 
Divulgue sua Publicação, para os trabalhos 
de publicação internacional. Toda a diretoria 
reunida pensou no jornal como uma forma de 
divulgar as nossas ações enquanto diretores, 
além de informar sobre os eventos oficiais 
da Sociedade, de uma forma dinâmica e que 
atingisse a maior parte dos nossos membros. 

Neste periódico contamos com várias 
seções, cada uma com sua função específica. 
Contamos com a seção Bate-Bola, onde são 
convidados nomes expressivos da cirurgia 

do joelho nacional para falar 
sobre temas relevantes do dia-
a-dia do cirurgião do joelho. 
Desta forma podemos saber 
como estes profissionais atuam 
nos problemas comuns que 
nós encontramos em nosso 
consultório.

Criamos também a seção 
Além do Joelho, que tem o 
intuito de mostrar o que os 
sócios da SBCJ fazem como hobby. Neste 
número, o convidado é o Dr. Marcos Cenni, 
de Belo Horizonte, que vai nos contar sobre 
sua experiência esportiva no basquete antes 
e após se tornar um membro da SBCJ. Esta 
seção é aberta e esperamos que vocês nos 
enviem sua história.

Como já é de costume, no primeiro ano 

de cada gestão temos os 
cursos e jornadas regionais, 
enquanto que no ano 
de encerramento o foco 
principal da diretoria está 
no Congresso Brasileiro 
de Cirurgia do Joelho. Este 
ano os Cursos Regionais 
se iniciam em Belo 
Horizonte, representando 
os estados de Minas Gerais 

e Espírito Santo. Sempre teremos espaço 
para divulgarmos como foi o evento e o que 
estão fazendo os cirurgiões de joelho em 
cada regional. Fique atento e divulgue sua 
experiência nos regionais. Contamos com a 
participação de todos.

Um grande abraço a todos e tenham uma 
ótima leitura! 

Wagner Lemos 
2º Secretário da SBCJ
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Curso Regional Minas/ES abre 
programação 2011 da SBCJ

Novamente 
estaremos 
nos encon-

trando em um 
evento científico 
para aprimorar-
mos nosso conhe-
cimento na cirurgia 
do joelho. Minas 
Gerais tem sempre 
se posicionado 
como um estado 
de vanguarda com 
várias publicações em revistas nacionais e tam-
bém internacionais, provando a qualidade de 
nossos membros, hoje sabidamente colocados 
entre os melhores nomes na cirurgia do joelho 
em âmbito nacional. 

Desta vez foi escolhido um novo local para 
o curso regional, o espaço de eventos do Hotel 
Platinum, que apresenta sala de conferências 
agradável, tem localização privilegiada na região 
central de Belo Horizonte, próximo do shoping 
Diamond Mall, local de fácil acesso e com possi-
bilidade de estacionamento.

No período de 14 a 19 de maio 
acontecerá no Rio de Janeiro 

o maior evento do mundo na área 
de cirurgia do joelho, artroscopia 
e traumatologia esportiva. 
Trata-se do 8o Congresso 
da ISAKOS “International 
Society of Arthroscopy, Knee 
Surgery and Orthopedic 
Sports Medicine”. A ISAKOS 
é considerada uma sociedade 
realmente internacional, que 
conta com quase 4000 membros 
representando 94 países. Graças 
à parceria com a SBCJ, a delegação 
brasileira é hoje a mais numerosa, 
reconhecida em todo o mundo como uma 
sociedade ativa, participante e de alto nível 
científico.

Estamos muito alegres em ter conseguido 
trazer o evento pela primeira vez ao Brasil. 
Temos participado ativamente das atividades 
da ISAKOS desde a sua criação em 1995, e 
assim, pudemos constatar o crescimento 
acelerado e sólido dessa sociedade, que 
abre as portas para o mundo a todos 
os interessados na área. Muitos colegas 
brasileiros têm participado dos diversos 
comitês e após integrar várias diretorias tive 
a honra de ser eleito presidente da ISAKOS 

(2011-2013), pela primeira 
vez atribuída a um latino-

americano. 
O Congresso está 

sendo cuidadosamente 
preparado, com um 
programa que nos 
permite dizer que 
nunca tivemos a 
oportunidade de reunir 

tantos expoentes da 
especialidade em um 

só evento. Recebemos 
aproximadamente 3000 

trabalhos para seleção, os quais serão 
apresentados tanto de forma oral como 
em e-poster, e já temos 2000 profissionais 
inscritos. 

Além dos experientes especialistas 
nacionais, temos a presença confirmada 
de renomados cirurgiões de joelho, como: 
Freddie Fu (EUA), John Bergfeld (EUA), 
Philippe Neyret (França), Stephen Howel 
(EUA), Masahiro Kurosaka (Japão), Julian Feller 
(Australia), Karl Fredrik Almqvist (Bégica), Jon 
Karlsson (Suécia), Mitsuo Ochi (Japão), Robert 
LaPrade (EUA), Kevin Shea (EUA), Savio Woo 
(USA), Peter Fowler (Canadá), Per Renström 
(Suécia), Barry Tietjens (Nova Zelândia), Pascal 
Christel (Arábia Saudita). 

pré-Congresso
No dia 14 de maio, no hotel Windsor 

Barra, serão realizados 3 importantes cursos 
pré-congresso, cujas inscrições poderão ser 
realizadas à parte do congresso principal: 

São eles: 
1. Opções de tratamento ortobiológico 

para as lesões do joelho; 
2. Jogos Olímpicos: da ciência básica à 

medalha de ouro; 
3. Principais tratamentos cirúrgicos na 

traumatologia do esporte.

Curso de Reabilitação
Pela primeira vez será realizado dentro do 

Congresso da ISAKOS um congresso paralelo 
de reabilitação em traumatologia do esporte, 
do qual participarão médicos e fisioterapeutas 
reconhecidos mundialmente, como Lynn 
Shnider, James Irgang e Kevin Wilk, entre 
outros.

Veja mais informações no site 
www.isakos.com
Não deixe de participar do maior evento 

mundial de nossa especialidade. Aguardamos 
você!

Moisés Cohen 
presidente da iSAKoS 2011-2013

ISAKoS

Durante a 
montagem da 
grade de horá-
rios do evento 
tivemos o cui-
dado de enviar 
e-mail convi-
dando todos 
os membros 
da SBCJ, Re-
gional Minas e 
Espírito Santo, 
para participa-

rem da programação científica. Esta é uma for-
ma democrática de se dar espaço para todos os 
membros de apresentar seu trabalho e sua expe-
riência na cirurgia do joelho. Assim, procuramos 
incluir o maior número possível de colegas na 
grade científica.

Esperamos que todos tirem o máximo de 
proveito possível do curso e que a educação 
continuada seja uma constante entre os mem-
bros da SBCJ na nossa regional. 

Nos encontramos no Hotel Platinum nos dias 
25 e 26 de março!

deborah Zandona, Wagner Lemos e Lucio Biondi, organizadores

8o Congresso Mundial acontece em maio no Rio
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BATE-BOLA
O diretor científico da SBCJ, 
André Kuhn, formulou 
cinco perguntas para a 
seção Bate-Bola sobre o 
LCA. Confira como nossos 
convidados atuam em cada 
situação questionada. Arnaldo José Hernandez

André Kuhn, diretor 
científico da SBCJ João Maurício Barretto luiz Roberto Marczyk

Arnaldo José Hernandez: Uso tanto tendão patelar quanto flexores, esses 
de forma mais frequente nos últimos tempos. Quando se trata de esportista 
de alta demanda uso tendão patelar na maioria dos casos. 

João Maurício Barretto: Minha primeira opção de enxerto é do ligamento 
patelar, que realizo em atletas profissionais  e  amadores.

Luiz Roberto Marczyk: A minha opção para reconstrução do LCA agudo são 
os tendões duplos dos músculos semitendinoso e do gracilis com túnel ti-
bial e “over-the-top” no fêmur, fixados com arruela óssea, mais parafuso 
de esponjosa e arruela metálica no fêmur, e na tíbia parafuso cortical mais 
arruela plástica dentada.   Nos casos de instabilidades crônicas com várias 
torções anteriores, além da reconstrução intra, optamos por fazer reforço 
lateral com reconstrução extra articular tipo mini McIntosh. Não mudo em 
atleta profissional de futebol, sigo a mesma técnica. 
 
Moisés Cohen: Não há um padrão para todos os casos e sim análise para a 
melhor escolha em cada situação.  No caso do atleta profissional de futebol 
minha escolha primária é o 1/3 central do ligamento patelar. A escolha se 
deve pela interpretação do mecanismo e da biomecânica do chute. Em geral, 
o chute é realizado com a borda medial do antepé e mediopé, criando-se, 
assim, pelo menos dois vetores no momento do contato com a bola: 
a. A força que leva a perna em abdução, cujo restritor primário é o ligamento 
colateral tibial e secundariamente a cápsula medial e a “pata de ganso”. Leve-
se em conta ainda que pelo próprio mecanismo de trauma, mais frequente 
em flexão, abdução e rotação lateral, o compartimento medial e em espe-
cial o ligamento colateral tibial tendem a sofrer, pelo menos, estiramento de 
suas fibras.
b. Movimento de reação à bola no momento do chute, em rotação lateral 
da perna, cujos restritores são os tendões da “pata de ganso” (rotadores me-
diais), conforme trabalho publicado por Ned Amendola e Peter Fowler. 

Nilson Roberto Severino: Sempre que possível dou preferência aos ten-
dões do semitendíneo e grácil em forma quádrupla.  Não mudo o enxerto 
em casos de esportistas de alta demanda. Já fiz esta reconstrução em atletas 
de futebol profissional da 1ª divisão que retornaram normalmente às suas 
atividades.

Na sua prática diária qual sua opção de enxerto 
para reconstrução do LCA? você muda o 

enxerto nos casos de esportista de alta demanda 
como atleta de futebol profissional?

você mudou a maneira de reconstruir o LCA 
nos últimos anos? Se a resposta for positiva, 

em que ponto você mudou?

Qual a sua abordagem na lesão do LCA em paciente 
da 3ª idade? E nos pacientes com fise aberta?

dúvida existe um cuidado ou uma consciência mais objetiva na busca de posi-
ção um pouco mais horizontal no túnel femoral.

Luiz Roberto Marczyk: Não mudei a minha técnica nos últimos anos. Somen-
te em casos de mulheres bonitas, que não querem mais uma cicatriz, faço dois 
túneis, um na tíbia e outro no fêmur e fixo com parafuso de interferência no 
fêmur. Assim sendo não é necessária a cicatriz lateral na coxa. 
 
Moisés Cohen: Sim, mudei os pontos de perfuração para os túneis na tíbia e 
fêmur, acesso transportal, dupla banda, tipo de fixação.

Nilson Roberto Severino: Até outubro de 2008 utilizei a fixação dos enxer-
tos no túnel femoral com Bone Mulch® e no tibial com WasherLoc®. A partir 
de então passei a realizar a fixação femoral com ETD® e a tibial com parafuso 
de interferência de partes moles de titânio. Há três meses tenho utilizado na 
fixação tibial parafuso de interferência de partes moles de PICK. Os resultados 
com ETD® e parafuso de interferência são iguais ao Bone Mulch® e WasherLoc®.

Arnaldo José Hernandez: Nos pacientes da 3ª idade faço o mesmo que nos 
jovens, o que determina a reconstrução é o nível de atividade e o grau de 
incapacidade. Nos pacientes Tunner V faço como no adulto, nos III e IV faço 
flexores com túnel transfisário, nos I e II faço ST duplo com túnel epifisário na 
tíbia e “over-the-top” no fêmur.

João Maurício Barretto: Em pacientes na 3ª idade, se forem sedentários, ini-
ciamos com tratamento fisioterápico e fortalecimento muscular. Caso perma-
neçam oligo ou assintomáticos, não oferecemos tratamento cirúrgico. Na-
queles pacientes atletas, com queixas de instabilidade e bom eixo mecânico, 
indicamos reconstrução.

luiz Roberto Marczyk: No paciente da 3ª idade, e que tem instabilidade an-
terolateral rotatória, procuro fazer reconstrução extra articular, tipo mini McIn-
tosh, pois como a maioria é homem com joelho varo, e já tem início de artrose 
no côndilo medial, opto pela reconstrução lateral extra articular, que diminui 
a pressão no compartimento medial e dá boa estabilidade, pois a exigência já 
não é a mesma.  No paciente de fise aberta faço a minha técnica original, “over-
the-top” no fêmur e cuidando para colocar a arruela óssea sem lesar a placa de 
crescimento. Já na tíbia faço o túnel mais perpendicular possível, para o furo na 
placa de crescimento ser menos oval, e mais redondo e menor. Fixação com 
parafuso cortical e arruela plástica dentada. 

Moisés Cohen: Na 3ª idade, se tiver sintomas de instabilidade e sinais como 
Lachman e pivot ainda positivos, opto por reconstrução com flexores. Se já 
houver artrose, com a diminuição ou desaparecimento dos sinais propedêuti-
cos de insuficiência do LCA, não opero, pois a natureza (artrose) já se encarre-
gou de “estabilizar” o joelho. Em pacientes com fise aberta, minha conduta é a 
seguinte: tunner 1 - aguardo evolução na maturação esquelética para Tunner 
2/3. tunner >/= 2 - faço a reconstrução obedecendo-se rigidamente alguns 
critérios, conforme nossa publicação na revista Arthroscopy:                      

Arnaldo José Hernandez: Sim, tenho buscado um posicionamento mais 
anatômico mesmo fazendo a reconstrução trans-túnel tibial. 

João Maurício Barretto: Eu não diria que mudei substancialmente, mas sem 
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Moisés Cohen Nilson Roberto Severino

Na sua experiência profissional o que dizer e que 
mensagem deixar  para as novas gerações de 

cirurgiões do joelho em relação às lesões do LCA?

Qual é o seu protocolo de retorno à 
atividade esportiva após a cirurgia do LCA? 
Esse protocolo varia no atleta profissional?

a. Enxerto com tendões flexores . Se o semitendíneo for “grosso”, nem usar o 
grácil.
b. Túneis mais verticalizados para diminuir a área de secção ao nível da carti-
lagem fisária.
c. Túneis com diâmetro pequeno para que o enxerto fique justo ocupando 
todo o espaço, evitando-se a formação de ponte óssea.
d. Fixação femoral com pino transverso ou botão e nunca fixação intra-óssea.
e. Fixação tibial: avaliar intraoperatoriamente se cabe um parafuso de interfe-
rência absorvível abaixo da cartilagem fisária sem risco de cruzá-la, ou então 
deixar a fixação extra túnel (poste, âncoras).

Nilson Roberto Severino: Paciente de 3ª idade que não pratica atividade es-
portiva faço opção por tratamento conservador. Em paciente sintomático que 
pratica esportes, dependendo de sua perspectiva, opto pela reconstrução. Nos 
pacientes com fise aberta, solicito Tunner. Naqueles com Tunner IV ou V, faço 
a reconstrução normalmente. Tunner III depende da atividade e necessidade 
do paciente. Se for atleta de alta performance, utilizo somente o semitendíneo 
de forma dupla passando-o no fêmur “over-the-top”, com fixação lateral com 
agrafes e com cuidados no túnel tibial. Pacientes com Tunner I ou II aguardo o 
crescimento dos mesmos, com reconstrução futura.

Arnaldo José Hernandez: Alguns casos podem sim conviver bem com a au-
sência do LCA, na maioria das situações temos tempo para essa tomada de 
decisão. Não queira operar sempre na primeira consulta. No caso de cirurgia 
respeitem todos os princípios técnicos, não tenham pressa. A operação está 
mais para um rally do que para uma corrida de velocidade.
 
João Maurício Barretto: Acho que é uma cirurgia tecnicamente difícil, da qual 
o paciente espera 100% de retorno funcional. A curva de aprendizado é longa 
e deve ser realizada, de preferência, com  acompanhamento de colegas mais 
experientes. 

Luiz Roberto Marczyk: O que repito sempre nos congressos é: se os teus re-
sultados estão bons, não mude para ficar na moda. Mas se você já aprendeu 
com técnicas novas e os resultados estão bons, siga em frente. Acho que a 
medicina progride e as novas técnicas vão se aperfeiçoando, mas não mude 
sob pressão da indústria ortopédica.  

Moisés Cohen: Às vezes temos a sensação que algumas afecções já têm suas 
soluções padronizadas e por isso se tornam consenso e deixam de ser dis-
cutidas. Há poucos anos tínhamos essa sensação em relação às Lesões do 
Ligamento Cruzado Anterior. Parecia, para muitos, um assunto esgotado. 
Entretanto, com a simples retomada da anatomia e da biomecânica, fomos 
obrigados a repensar nossas condutas e nossos conceitos. A mensagem, 
portanto, é que a nossa especialidade é extremamente dinâmica e mutável, 
razão pela qual independentemente de nossas idades temos que estar sem-
pre com a mente aberta para aceitar os novos conceitos e as técnicas que às 
vezes a própria tecnologia nos impõe. Porém, devemos estar sempre atentos 

e com visão muito crítica para que não nos deixemos levar levianamente 
pelos “modismos” que não se sustentarão ao longo do tempo e da própria 
experiência.

Nilson Roberto Severino: Que tenham muito cuidado e que façam recons-
trução naqueles que realmente necessitam. Procurem utilizar o enxerto que 
estão acostumados e a fixação que julguem melhor e não aquela que a em-
presa ou o convênio indique.

Arnaldo José Hernandez: Seis meses de pós-operatório (protocolo interme-
diário). Em atletas profissionais pode ser um pouco mais acelerado, quando 
necessário, pesando e informando riscos e benefícios. 

João Maurício Barretto: Fisioterapia por dois meses; no terceiro mês inicia-
mos musculação com ênfase em alongamentos e exercícios propriocepti-
vos. No quarto mês, corrida leve na esteira iniciando atividade esportiva, 
em nível de treinamento, no quinto e no sexto mês. A maioria de nossos 
pacientes volta a praticar esportes com rotação a partir do sétimo ou oitavo 
mês. Claro, no atleta profissional, como existe comprometimento absoluto 
na reabilitação, tais protocolos podem ser acelerados, mas é irreal pensar em 
volta às competições antes dos seis meses.

Luiz Roberto Marczyk: No atleta profissional, temos que fazer um protoco-
lo mais agressivo, pois a profissão exige. E tem tempo para trabalhar várias 
horas por dia. Diferente do paciente não profissional que tem no máximo 
1 a 2 horas por dia para se dedicar à recuperação muscular. Lembrar que o 
atleta profissional também tem mais exigência e a competitividade é maior. 
Quanto ao retorno ao esporte, depende muito da modalidade. Não dá para 
comparar os  esportes torcionais, com os não-torcionais, como correr, nadar, 
bicicleta, remo, marcha atlética, musculação etc. 

Moisés Cohen: O protocolo se fundamenta basicamente nos princípios de 
Shelbourne, dando-se ênfase ao protocolo acelerado, que não é a mesma 
coisa que agressivo.Temos como conceito aceitar como limite a tolerância 
do paciente, assim o atleta de alto rendimento já se diferencia pela própria 
resistência e dedicação sem, entretanto, mudarmos os fundamentos para 
a reabilitação. O direcionamento da reabilitação aos gestos do esporte que 
pratica e a criatividade do fisioterapeuta, sempre atrelado, aos princípios bio-
mecânicos da reconstrução, podem tornar essa fase mais agradável e moti-
vadora.

Nilson Roberto Severino: Utilizo o mesmo protocolo em todos os pacien-
tes. Devemos lembrar que o atleta profissional segue, em geral, as deter-
minações do departamento médico do seu clube. Porém, como cirurgião 
ortopedista que realizou a reconstrução, devemos sempre estar a par da 
evolução e do que está sendo realizado. O meu protocolo é o seguinte:
a. Até o 10º dia: marcha com apoio, porém com par de muletas para segu-
rança.
b. Até 4 semanas: marcha com apoio total + exercícios isométricos em ca-
deia cinética aberta.
c. 4ª semana à 8ª semana: exercícios em piscina + bicicleta estacionária com 
aumento da carga e do tempo de exercício gradativamente.
d. 8ª semana à 12ª semana: Exercícios em piscina + bicicleta estacionária + 
corrida em esteira com aumento da carga e do tempo de exercício gradati-
vamente.
e. A partir da 12ª semana: exercícios em aparelhos de reforço muscular (“aca-
demia”).
f. Retorno ao esporte de competição a partir do 8º mês.
Logicamente este protocolo é seguido de acordo com a possibilidade, re-
sistência e disponibilidade do paciente. Nada deve ser feito forçando-se o 
joelho operado.
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A Sociedade Brasileira de Cirurgia do 
Joelho (SBCJ) possui hoje um grande 
instrumento de ensino e treinamento, 

com uma fórmula muito democrática de divi-
dir espaço com palestrantes de todo o Brasil. 
Vamos recordar como essa ideia começou.

Sob a presidência do Dr. Marco Antônio 
Percope, iniciaram-se os chamados “Cursos 
Saltimbancos”, nos quais uma comissão local 
firmava uma parceria com a SBCJ, através de 
sua diretoria, ficando responsável pelo audi-
tório, hospedagem e organização do evento, 
e a SBCJ ficava com o custo das passagens 
e conteúdo científico. Vale ressaltar que, na 
maioria das vezes, a SBOT Regional apoiava 
o encontro.

Esses cursos evoluíram e, durante a presi-
dência do Dr. João Maurício Barretto, passaram a ter calendário previa-
mente definido e patrocinador para as passagens da diretoria, à época 
a TRB Farma.

Por sua vez, no mandato do Dr. Rogério Fuchs, promoveu-se uma va-
lorização das Regionais da SBCJ, e os cursos passaram a ser denominados 
“Cursos Regionais”, atribuindo-se caráter de evento.

Muitos cursos já se realizaram, e estamos aprendendo a promover tais 
eventos: o nível geral melhorou muito, com ótimos cursos, boa integra-
ção entre os sócios, diretores e palestrantes convidados. Porém, tivemos 
cursos ruins, onde não conseguimos atingir nossos objetivos.

Com o passar dos anos estamos melhorando o formato, com a fusão 
de regionais para os cursos ganharem mais estrutura e tamanho, bem 
como incentivando os associados a participarem da grade científica para 
todos terem a oportunidade de apresentar suas pesquisas e tornarem os 
congressos cada vez mais fortes e inovadores.

Cursos Regionais: recordando a história

ExPEdIENtE
JOELHO é uma publicação  trimestral da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho 
(SBCJ), distribuída gratuitamente aos sócios. Os 
conceitos emitidos são de responsabilidade dos 
autores e não representam necessariamente 
a opinião da entidade. Coordenação editorial: 
Dr. Wagner Lemos. 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: 8 mil exemplares.

diREtoRiA dA SBCJ:
 
Presidente
Dr. Ricardo de Paula Leite Cury
Vice-presidente
Dr. Hugo Alexandre de A. Barros Cobra
1º Secretário
Dr. Marcus Vinicius Malheiros Luzo 
2º Secretário

Dr. Wagner Guimarães Lemos  
1º Tesoureiro
Dr. José Francisco Nunes 
2º Tesoureiro 
Dr. José Ricardo Pécora
Diretor Científico 
Dr. André Kuhn
Vogal
Dr. Sérgio Marinho de Gusmão Canuto
Direção Web-Informática
Dr. José Olavo Moretzsohn de Castro

Ferradura Resort, em Búzios, recebe Curso Regional Rio e Luso Brasileiro

Portanto, estamos aguardando todos nos próximos Cursos Regionais: 
MG/ES, em Belo Horizonte; e o RJ, no Rio de Janeiro, em conjunto com a 
Jornada Luso-Brasileira, em Búzios, antes do Congresso da ISAKOS, tam-
bém no Rio de Janeiro. Serão ao todo seis cursos Regionais durante o ano, 
conforme calendário abaixo:

Hugo Cobra, vice-presidente da 
SBCJ: “Aguardamos todos nos 
cursos regionais”

AgENdA

ii Curso teórico de Especialização em Cirurgia do Joelho
O Instituto Cohen e a Sociedade Brasileira 

de Cirurgia do Joelho estão organizan-
do o II Curso Teórico de Especialização em 
Cirurgia do Joelho, no período de março a 
dezembro de 2011. Serão 2 horas de aulas 
e discussões semanais, às terças-feiras, das 
20 às 22 horas. A finalidade é de ajudar na 
formação dos estagiários e/ou residentes 
em cirurgia do joelho de diferentes serviços, 
permitindo uma maior integração entre os 
mesmos. 

Estarão envolvidos mais de 50 colegas 
de experiência reconhecida em cirurgia do 
joelho, com um total de 72 aulas abrangendo 
todos os temas importantes desta área. A ideia é 

que este curso seja um 
embrião de um futuro 
curso de âmbito na-
cional, desenvolvendo 
assim uma educação 
continuada aos futuros 
membros da SBCJ. 

Ao final será ofereci-
do um curso em Naples 
(EUA) no laboratório 
para treinamento ci-
rúrgico com peças de 
cadáveres, com dura-

ção de dois dias, com passagem, hospedagem 
e curso subsidiado pela Arthrex, além de outras 

bolsas tipo fellow-ship, oferecidas por outras 
empresas, que serão anunciadas em breve. Só 
terão direito a participar dessas viagens ao ex-
terior os alunos que tiverem no mínimo 75% de 
presença e forem classificados nas quatro provas 
de avaliação que serão realizadas durante o ano. 

No curso de 2010, 25 participantes foram 
contemplados. Lembrando ainda que o curso é 
aberto a todos os colegas que tenham interesse 
na área de cirurgia do joelho e que a grade cien-
tífica se encontra no portal da SBCJ.

Não podemos deixar de agradecer ao Prof. 
Moisés Cohen, organizador do primeiro curso, 
pelo convite para participarmos e conjuntamen-
te organizarmos o segundo curso. 

Marcus vinicius Malheiros 
Luzo - 1º Secretário da SBCJ

Regional MG/ES – 25 e 26 de março
Regional Rio e II Jornada Luso-Brasileira – 12 e 13 de maio 
Regional São Paulo – 17 e 18 de junho  
Regional BA/SE/PE/AL/PB – 05 e 06 de agosto 
Regional NO/NE/CO – 30 de setembro e 01 de outubro
Regional Sul – 14 e 15 de outubro
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REgRAS 2011-2012 PARA INgRESSo NA SBCJ

• Formado em Medicina há mais de 4 anos;

• Ser Membro Titular da SBOT;

• Ter registro do CRM no estado onde atua;

• Trabalho científico completo na área de Cirurgia do Joelho 
- normas da SBOT / RBO -  até 3 (três) candidatos podem 
participar do mesmo trabalho;

• Estágio nacional ou internacional de 6 (seis) meses receberão 
100 (cem) pontos (obrigatório). (ver detalhes abaixo);

• Pontuação: 200 pontos conforme a tabela abaixo;
•Aos colegas que tenham 10 ou mais anos de TEOT , no exame 
de 2012 será liberado do estágio.

TABELA PARA OBTENçãO DE PONTOS:

Atividades   Pontos

Cursos frequentados 05
Jornada Regional  10
Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho (participante) 30
Trabalho apresentado em congresso 20
Visita nacional ou internacional 25
Trabalho publicado na área de cirurgia do joelho 30
Congresso Internacional de Cirurgia do Joelho 30
Estágio Nacional*  100
Estágio Internacional*  100

total Mínimo 200

 (*) ESTÁGIOS: (nacional ou internacional): 
Estágio Nacional - mínimo de 6 meses em serviço credenciado 
pela SBCJ = 100 pontos 
Estágio Internacional - mínimo de 6 meses a ser referendado 
pela diretoria da SBCJ = 100 pontos
 
• Prova para admissão de sócio da SBCJ a ser realizada somente 
nos Congressos da SBCJ a cada 2 (dois) anos. Esta prova constará 
de uma parte escrita e outra parte oral (aos moldes semelhantes 
da SBOT).

NORMAS PARA PROVA DE MEMBRO 
TITULAR DA SBCJ – 2011/2012

PROVA ESCRITA (*):
• 100 questões (a, b, c, d) 
• O candidato deverá entregar o caderno de prova junto com o cartão de 
respostas. 
• Pontuação: Nota de corte a ser definida. 
Assuntos - Bibliografia: 
• Cirurgia do Joelho baseado no Livro Surgery of the Knee ,do Insall & Scott 
(3ª e 4ª edições) 
• Textos didáticos do Portal da SBCJ 
(*) Para participar da prova, o candidato deve estar INSCRITO no Congresso 
da SBCJ, pois esta atividade (prova) faz parte do Congresso.
PROVA ORAL:
• 10 questões – sobre cirurgia do joelho (aos moldes da prova da SBOT/CET) 
• 06 minutos para cada questão 
• 02 examinadores por aluno 
• Pontuação: Nota de corte a ser definida.
DATA DA PROVA:
• 28/03/2012.  
LOCAL DA PROVA:
• Hotel Iberostar – Bahia -  Durante o Congresso Brasileiro de Cirurgia do 
Joelho – 2012.
APROVAçãO:
• Aprovação final: de acordo com as notas de corte a serem definidas. 
• Premiação ao primeiro colocado na classificação final. 
Conforme já informado anteriormente, a data para entrega da tabela de 
pontuação será até 90 (noventa) dias antes do Congresso Brasileiro de 
Cirurgia do Joelho, devendo ser encaminhada para a Sede da SBCJ, aos 
cuidados de Srta. Elisa, Av Nove de Julho, 3229 - Sala 1203, 12º Andar - 
CEP 01407-000 - São Paulo, SP, tel.: 11-3884-1120 e Fax:11-3884-2098 em 
correspondência registrada.

SERVIçOS COM ESTÁGIO EM CIRURGIA DO JOELHO 
JÁ CREDENCIADOS PELA SBCJ – REQUISITOS 

REQUISITOS PARA O RESPONSÁVEL PELO SERVIçO:
 
• Ter pelo menos dois trabalhos publicados na área de cirurgia do joelho. 
• Ser membro da SBCJ há pelo menos 5 anos. 
• Ter participado em dois dos três últimos congressos da SBCJ. 
• O tempo de validade do credenciamento é de 5 (cinco) anos. No futuro haverá 
recredenciamento.
Veja a lista de Serviços já credenciados para receber estagiários em cirurgia do 
joelho, sendo válido o estágio a SBCJ no portal www.sbcj.org.br.

dr. Ricardo de paula Leite Cury. 
presidente SBCJ / 2011-2012 

A Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho realizará no dia 28 
de março de 2012 a prova de títulos para a admissão de novos 
sócios durante o Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho. Veja 
abaixo as regras e normas para fazer parte da nossa entidade:

dIvulguE SuA PuBlICAção

O JOELHO abre espaço para a divulgação de trabalhos que os cirurgiões estão 
publicando no Brasil e no exterior. Nesta edição, mostramos o trabalho do Grupo de 
Cirurgia do Joelho do HC-UFMG que foi aceito no jornal Knee Surg Sports Traumatol 
Arthrosc. Confira: Intra-operative four-stranded hamstring tendon graft diameter 
evaluation - Lúcio Flávio Biondi Pinheiro Jr • Marco Antônio Percope de Andrade • Luiz 
Eduardo Moreira Teixeira • Luiz Américo Leão Bicalho • Wagner Guimarães Lemos • 
Sérgio Augusto Campolina Azeredo • Leonard Azevedo da Silva • Luiz Gustavo Alves 
Gonzaga - Received: 12 April 2010 / Accepted: 27 December 2010 _ Springer-Verlag 
2011. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc - DOI 10.1007/s00167-010-1387-7.
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A opção do mineiro Marcos Cenni pela 
medicina esportiva não foi por acaso. As 
áreas de ortopedia e cirurgia do joelho 

são as que mais têm ligação com atletas, e 
foi em uma família de esportistas que ele 
nasceu em Belo Horizonte. “De cinco irmãos, 
quatro (inclusive ele) chegaram a participar de 
seleções brasileiras”, conta o sócio da SBCJ, de 
45 anos e 1m94 de altura.

Seu primeiro contato com o basquete foi 
aos 9 anos de idade, por influência do irmão 
mais velho, que jogava no Esporte Clube 
Ginástico, em Belo Horizonte. Aos 17, já era 
um profissional. A carreira durou 14 anos, e ele 
sempre fez parte do mesmo clube. De 1988 
a 1994, jogou a Liga Nacional e enfrentou 
grandes nomes do esporte, como Oscar e 
Marcel.

Durante a faculdade, Cenni “fazia mágica” 
– como brinca – para conciliar as duas 
atividades. Treinava durante os intervalos dos 
plantões e os acumulava em uma mesma 
semana quando precisava viajar para as 
competições.  A decisão de parar veio em 
um momento crucial: passou na prova para a 
residência médica ao mesmo tempo em que 
foi convidado para jogar em um time de São 
Paulo, cidade onde o basquete tinha mais 
estímulo e o futuro era promissor. Acabou 

Complexo iberostar recebe Congresso Brasileiro 2012

das quadras para a medicina

Já está definido. A 14ª edição do Congresso 
Brasileiro de Cirurgia do Joelho, em 2012, 
será no complexo Iberostar, na Bahia. O ce-

nário não poderia ser mais agradável para rece-
ber o principal evento da SBCJ, nos dias 29, 30 e 
31 de março do próximo ano, com a realização 
da prova de títulos no dia 28. O Iberostar fica 
na Praia do Forte, a 50 quilômetros ao norte de 
Salvador, com fácil acesso pela Estrada do Coco 
para quem desembarca no aeroporto Eduardo 
Magalhães. 

Para os sócios que irão levar suas famílias, o 
hotel oferece inúmeras atrações, com progra-
mação infantil, incluindo brincadeiras e espor-
tes durante o dia e shows e teatro à noite. Para 
os adultos, as opções são excelentes, com qua-
dras de tênis, aulas de surfe, campo de golfe, 
entre outras. Há várias opções de restaurantes 
de qualidade indiscutível, serviços de primeira, 
sendo o sistema all inclusive.

Para quem ainda não conhece o complexo, 
as acomodações são excelentes e há a opção 
de se hospedar ou no Iberostar Bahia ou no 
Iberostar Praia do Forte. Os dois ficam um ao 
lado do outro com total integração e facilida-
des para o acesso aos auditórios.

O presidente da Sociedade Brasileira de Ci-

rurgia do Joelho, Ricardo de Paula Leite Cury, 
lembra que a grade científica contará com to-
dos os grandes nomes da cirurgia do joelho 
nacional e de importantes convidados interna-
cionais que em breve serão anunciados. 

A SBCJ também está organizando uma 

grande programação festiva com várias atra-
ções diárias, com show de encerramento de 
música baiana e axé. Então, vá se preparando 
para curtir esses bons momentos na Bahia, 
onde além de aprimoramento profissional ha-
verá um grande encontro social.

Complexo iberostar, na Bahia, tem extensa programação recreativa para as famílias

ALéM do JoELHo

optando por permanecer em sua cidade e se 
especializar.

No entanto, apesar de ter deixado a carreira 
esportiva de lado, não foi um adeus definitivo. 
Desde 2000, faz parte da Associação de 
Veteranos de Basquete de Minas Gerais e 
Federação Brasileira de Basquetebol Máster. 
A liga é apenas lazer, só quando há alguma 
competição internacional é que os jogadores 

se reúnem para treinar. “Há sempre um Pan-
Americano ou um Mundial. Este ano, no mês 
de julho, vamos jogar o Mundial em Natal”, diz.

Como médico, ele conta que operou vários 
jogadores famosos em Minas e entre os 
colegas da Associação, muitos já receberam 
seus cuidados. Ter um companheiro como 
esse na quadra é uma segurança para a 
equipe!

o mineiro Marcos 
Cenni, cirurgião 
do joelho, joga 
na Seleção Máster 
de basquete

 

Na juventude, 
disputou a 

Liga Nacional 
enfrentando 

feras como oscar 
e Marcel


