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Poucas sociedades 
de ortopedia do 
mundo já realizaram 
42 congressos na-

cionais.  Iniciado em 1936, 
em São Paulo, e presidido 
por Rezende Puech, o CBOT 
nunca mais parou de evoluir 
e crescer.  Hoje é conside-
rado o melhor veículo de 
educação continuada e atu-
alização pelos ortopedistas 
brasileiros. É o principal 
palco para apresentação da 
produção científica nacional, 
seja institucional, seja indivi-
dual. Os “grandes nomes de 
A a Z” estão todos no CBOT.  
Não só os nacionais, também os internacio-
nais: Vitório Putti (1936), John Charnley (1958) 
e Charles Neer (1994), somente para citar três, 
vieram ao CBOT mostrar suas pesquisas que mu-
daram os rumos da ortopedia contemporânea 
mundial. Ou seja, o que existe de melhor em or-
topedia e traumatologia estará lá. Garantido! 

“Big Five” são os cinco principais eventos 
institucionais da SBOT: 1. Visita dos Presidentes 
das Regionais à sede; 2. TEOT; 3. Fórum de Ges-
tão e Empreendedorismo; 4. Reunião dos Pre-

ceptores (todos os serviços 
de residência de ortopedia 
credenciados pela SBOT); 5. 
CBOT. Todos são muito im-
portantes ao longo do ano 
e o CBOT sinaliza a maior e 
mais tradicional destas ati-
vidades.  

Na 43a edição, o Con-
gresso da SBOT será realiza-
do novamente na moderna, 
inquieta, esplêndida São 
Paulo, de 13 a 15 de no-
vembro de 2011.  Daqui a 
algumas semanas.  O Tran-
samérica será o palco desta 
reunião. Conforto, tecnolo-
gia, segurança, criativida-

de, harmonia, competência, hospitalidade.  A 
“cara” da SBOT. 

Osmar Avanzi coordena uma grande equipe 
de colegas e colaborado-
res que dedicaram muito 
tempo e energia para que 
todos os detalhes fossem 
estruturados.

Roberto Santin preside 
a Comissão Científica que 
junto com a CEC e os Comi-

tês de Especialidade estruturaram uma inovado-
ra e dinâmica programação científica. 

Manlio Napoli será, com merecimento e lou-
vor, o Presidente de Honra do evento.

Este ano a SBOT homenageia a Academia 
Americana de Ortopedia (AAOS), um justo  reco-
nhecimento pela inestimável contribuição cien-
tífica e institucional ao longo do tempo.

Nem só de ciência “vive” o 43o CBOT. Traga a 
sua companhia e venha brindar com seus ami-
gos e ex-colegas. Venha brindar com a Ortope-
dia Brasileira! Você merece!

Cumprimento Ricardo Cury e toda a direto-
ria da SBCJ pelo esplêndido programa de atua-
lização realizado ao longo de 2011. Nunca a “ho-
rizontalização” e a integração foram tão intensas. 
Parabenizo todos os membros da SBCJ, uma das 
sociedades mais desenvolvidas do mundo.

Dr. Osvandré Lech
Presidente da SBOT

expediente
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Bem-vindos ao 43o CBOT

editoRiAl

Caros colegas da SBCJ, 
Estamos lançando a terceira 

edição do jornal JOELHO com 
diversas matérias de interesse dos 
membros da Sociedade.

Nos meses de julho e agosto 
tivemos os Cursos Regionais em 
São Paulo e Recife, com grande 
presença de público, sendo 
que em São Paulo discutiu-se a 
artrose do joelho em todas as 
modalidades de tratamento, 
enquanto que em Recife foram 
abordados quase todos os 

tópicos de patologias do joelho. 
Sentimos o resultado positivo 
dos eventos pelos comentários 
finais do público presente e pelas 
solicitações de manutenção de 
novos eventos com as mesmas 
características. 

Na seção Bate-Bola temos a 
oportunidade de conferir o que 
as “feras” da revisão de prótese 
fazem em situações comuns deste 
procedimento, moderadas pelo 
Dr. Hugo Cobra, que também tem 
vasta experiência no assunto.

Dr. André Kuhn escreve sobre 
defesa profissional, um assunto 
que sempre é demandado nas 
reuniões regionais, e que deve ser 
uma das principais bandeiras de 
defesa de nossa Sociedade. 

Na seção Além do Joelho, 
nosso colega Wilson Mello 
nos conta da sua paixão sobre 
duas rodas, que lhe dá forças 
para continuar mantendo 
sua excelência no trabalho 
ortopédico. 

Uma boa leitura a todos!
Dr. Wagner Lemos - 2o Secretário da SBCJ

Dr. Osvandré Lech: o que existe de 
melhor em ortopedia e traumatologia 
estará no 43o CBOT
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SBCJ confirma lista de palestrantes estrangeiros

Caro sócio da SBCJ,
Após o primeiro semestre 

quando procuramos pôr em 
prática projetos importantes e 

essenciais para o funcionamento da SBCJ, 
passamos a focar agora a organização do 
14o Congresso Brasileiro de Cirurgia do 
Joelho, que acontecerá em 2012 na Bahia. A 
diretoria tem se reunido regularmente para 
tratar da programação científica e social do 
evento. Já temos confirmados 11 convidados 
internacionais, com atuação e linhas de 
pesquisa nas principais áreas da cirurgia do 
joelho (confira abaixo). 

As reservas também 
já foram iniciadas e 
para nossa surpresa, a 
menos de sete meses 
do evento, boa parte 
dos apartamentos já 
foi negociada. Com 
auxílio do Dr. Aloisio 
Carneiro, escolhido 
para ser o presidente 
do Congresso, 
estamos cuidando da 
programação social, que 
em breve anunciaremos. 

O CBCJ acontecerá no 
complexo Iberostar, na 
Praia do Forte (BA), de 29 
a 31 de março de 2012, 
e os pacotes de viagem 
que ainda restam estão 
à venda na Lunes Tour, 
a agência oficial do 
Congresso.  Esperamos 
que você também faça 
parte deste grande 
evento. Até lá.

Ricardo Cury Dr. Ricardo Cury, presidente da SBCJ

Dr. Bert R. Mandelbaum (eUA) - especialista em medicina esportiva, 
diretor médico do Santa Monica Orthophaedic Group e membro do 
Comitê Médico da FIFA.

Dr. Brett R. Levine (eUA) - especialista em artroplastia primária e revi-
são do joelho do Midwest Orthopaedics at Rush, de Chicago.

Dr. David R. McAllister (eUA) - especialista em medicina esportiva e 
chefe do Departamento de Cirurgia Ortopédica da University of Cali-
fornia, Los Angeles (UCLA).

Dr. Douglas A. Dennis (eUA) - diretor médico do Porter Adventist Hos-
pital e diretor clínico do Rocky Mountain Musculoskeletal Research La-
boratory, Colorado.

Dr. Robert Arciero (eUA) - diretor do programa de fellowship de medi-
cina esportiva do Departamento de Cirurgia Ortopédica do Centro de 
Saúde da Universidade de Connecticut.

Dr. William D. Bugbee (eUA) - cirurgião ortopédico e diretor do progra-
ma de transplante de cartilagem do Scripps Clinic, Califórnia.

Dr. Bertrand Sonnery-Cottet (França) - cirurgião ortopédico especia-
lista em medicina esportiva na área de joelho, de Lyon.

Dr. David Dejour (França) - diretor do departamento de medicina es-
portiva da Lyon-Ortho-Clinic. 

Dr. Tobias Jung (Alemanha) - chefe do departamento de traumatolo-
gia esportiva e artroscopia do joelho do Centro de Cirurgia Músculo-
Esquelética da Charité University, de Berlim.

Dr. Charles Brown Jr. (emirados Árabes Unidos) - diretor médico do 
Abu Dhabi Knee and Sports Medicine Centre, em Abu Dhabi.

Dr. Craig Della Valle (eUA) - diretor do programa Adult Reconstructive 
de fellowship e professor associado do departamento de cirurgia orto-
pédica do Rush University Medical Center, em Chicago.

Conheça os convidados internacionais:

Os valores acima são por pessoa
Os pacOtes incluem:

3 4 diárias de hospedagem em regime All Inclusive 24h –28/04 a 01/05
3 taxas de hospedagem
3 Transfer regular aeroporto/Hotel/aeroporto

Agência Oficial:
Reservas e Informações:

(11) 3879.8649
www.lunestour.com.br

www.congressosdeortopedia.com.br

Hotel iBeRoStAR BAHiA
DuplO R$ 1.832,50
sinGle R$ 3.665,00
tRiplO R$ 1.716,50

Hotel iBeRoStAR pRAiA do FoRte
     DuplO R$ 1.938,00     
     sinGle R$ 3.876,00
     tRiplO R$ 1.816,50
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Tema: 
Revisão de ATJ

O tema do nosso Bate-Bola dessa vez é a 
Revisão de Artroplastia Total do Joelho. Para 
falar do assunto, convidamos os cirurgiões 
Gilberto Luís Camanho (SP), Idemar Monteiro 
da Palma (RJ), Luís Aurélio Mestriner (SP), 
Osmar Pedro Arbix de Camargo (SP) e João 
Fernando Argento Pozzi (RS). Confira como 
cada um atua nas situações questionadas.

Gilberto luís Camanho - Não, 
nunca faço este tipo de planejamen-
to.

idemar Monteiro da palma - Sim, 
sempre que possível. Minha pre-
ferência é pelo uso combinado de 
desenhos e transparências. Deman-
da tempo, mas ajuda, muitíssimo, a 
execução da cirurgia.

João Fernando Argento pozzi - 
Normalmente não faço planejamen-
to com desenhos ou transparências, 
salvo em casos onde está indicado o 
uso de peças de tântalo.  

luís Aurélio Mestriner - Faço de 
rotina avaliação radiográfica pré-
operatória com incidências antero-
posterior como apoio bilateral ou unilateral quando possível, em chas-
sis 35x43 cm, perfil em 30 graus de flexão e axial para a patela. Utilizo 
transparências para estudo das dimensões protéticas e das hastes in-
tramedulares. Eventualmente recorro a desenhos ou esquemas. Con-
sidero, para melhor estudo dos defeitos e falhas ósseas, a utilização da 
tomografia computadorizada, inclusive com técnicas de reconstrução 
em três dimensões.

osmar pedro Arbix de Camargo - As artroplastias, tanto primárias 
como as revisões, encerram a introdução de um implante. Isso implica 
ressecções ósseas, formando espaços suficientes para criar-se uma arti-
culação estável, sem tensão ou frouxidão, com implantes de tamanho 
compatível com o esqueleto do paciente. O exame físico e a anamnese 
são sempre acompanhados das imagens, e suas medições nos ajudam 
a optar por uma determinada tática e um implante mais adequado. As 
transparências nos permitem uma ideia mais aproximada do ato a ser 
realizado, porém são as aferições transoperatórias que decidirão o que 
fazer.

Faz algum tipo de planejamento pré-operatório, 
como transparências ou desenhos?

em qual percentagem de suas revisões se faz 
necessário algum tipo de acesso estendido, 

e qual o de sua preferência?

Como lida com as grandes falhas ósseas - enxerto 
homólogo, tântalo, enxerto autólogo?

tíbia (TAT). Do ponto de vista biomecânico, a osteotomia da TAT, com 
fixação apropriada, oferece melhores resultados e menor índice de 
complicações. Nas tenotomias amplas, tipo Coonse-Adams, é impor-
tante esclarecer o paciente da possibilidade de deficiência definitiva 
da extensão final da articulação.

João Fernando Argento pozzi - O acesso estendido acontece em 
menos de 5% dos casos. Eu prefiro, sempre que possível, a osteotomia 
da TAT, fixando-a depois com parafusos ou cerclagem. 

luís Aurélio Mestriner - Prefiro a via de acesso mediana anterior 
sempre que possível. Não tenho avaliação porcentual exata quanto à 
extensão das vias de acesso para as revisões. Porém, é muito evidente 
a necessidade eventual de prolongar 
os acessos anteriores, pois os tecidos 
tornam-se mais complacentes à mo-
bilização. Em casos de múltiplas vias 
de acesso prévias, sigo a regra clássi-
ca de que as incisões mais laterais são 
preferenciais, pois os descolamentos 
mediais são menos suscetíveis a com-
plicações, considerando que a vascu-
larização do retalho medial é melhor 
que a do lateral. Se houver necessida-
de de utilizar uma incisão paralela à 
original respeito sempre a distância 
de 6 a 8 mm entre elas.

osmar pedro Arbix de Camar-
go - As revisões acompanhadas de 
perda da flexão trazem dificuldades, 
não somente pela presença de artrofibrose, mas pelas retrações de par-
tes moles, entre elas do aparelho extensor, o qual deverá ser liberado 
para facilitar a exposição. Diante de uma revisão por soltura asséptica 
com flexo extensão conservada, geralmente dispensa-se a liberação 
do mesmo. Nossas revisões são ou por infecção tardia ou por soltura 
asséptica, sendo mais  raros os casos que necessitem de uma liberação. 
Quando existem defeitos contidos, sem uma grande perda de osso, 
principalmente na tíbia, prefiro a osteotomia da TAT, facilmente fixada 
e com pronta recuperação da função. As liberações do tipo “snip” am-
pliadas ou não, tipo Coonse Adams, aparentemente diminuem a recu-
peração funcional ativa e estabilizadora do quadríceps.

Gilberto luis Camanho - Enxerto autólogo na maioria dos casos.
idemar Monteiro da palma - O ideal seria que dispuséssemos 

de toda a gama de opções para lidar com as perdas ósseas e, assim, 
oferecer a melhor ou as melhores opções de tratamento para nossos 
pacientes. Infelizmente, esta não é a realidade da grande maioria dos 

Gilberto luís Camanho - Todas e utilizo osteotomia da TAT.
idemar Monteiro da palma - Não tenho o percentual exato. Acre-

dito que em torno de 20% a 30%. Utilizo tanto as tenotomias e/ou 
miotomias, assim como a osteotomia da tuberosidade anterior da 

Dr. Gilberto Luís Camanho

Dr. idemar Monteiro da Palma

Dr. Hugo Cobra , 
vice-presidente da SBCJ



Gilberto luís Camanho - Hastes não cimentadas e o critério é a es-
tabilidade.

idemar Monteiro da palma - Prefiro hastes cimentadas que per-
mitem liberdade maior no posicionamento dos componentes, dimi-
nuem o risco de dor nas pontas das hastes e de fratura da cortical. 
Também diminuem a incidência do fenômeno de desvio do estresse 
mecânico (“stress shielding”) e sua consequente osteoporose locali-
zada. Além disso, muitos de nossos pacientes são osteoporóticos, o 
que torna problemática a utilização de hastes colocadas sob pressão 
(“press- fit”).

João Fernando Argento pozzi - Costumo usar hastes não cimenta-
das sempre que possível. A cimentação ocorre quando não posso usar 
uma haste compatível com o canal medular, nas hastes “off set” e nas 
sequelas de infecção.

luís Aurélio Mestriner - Na maio-
ria das minhas revisões utilizo com-
ponentes com hastes intramedula-
res e prefiro as cimentadas de com-
primento e diâmetro adequados, 
considerando a gravidade do com-
prometimento das regiões epífiso-
metafisárias. Como critério para essa 
conduta, considero que as grandes 
destruições metafisárias comprome-
tem a estabilidade do implante e as 
hastes do tipo “press fit” nem sempre 
são suficientes, além de causarem 
concentração de “stress” nas suas ex-
tremidades.

osmar pedro Arbix de Camargo 
- A utilização de hastes cimentadas 
sempre foi realizada em nosso meio. A disponibilidade de hastes de 
calibre variável é pequena para nós. Existe atualmente uma divisão de 
opiniões entre as vantagens e as desvantagens de se esvaziar ou não o 
canal intramedular para introduzir uma haste mais calibrosa, quanto à 
incidência de solturas e colapso cortical.

BATe-BOLA
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Na revisão costuma usar hastes cimentadas ou não 
cimentadas e qual critério para definir?

Tem acesso a banco de tecidos?

Gilberto luís Camanho - Tenho.
idemar Monteiro da palma - Sim.
João Fernando Argento pozzi - 

Não tenho acesso a banco de tecidos.
luís Aurélio Mestriner - Não te-

nho acesso com facilidade a bancos 
de tecidos. Entretanto, considero de 
grande importância, senão indispen-
sável para as artroplastias de revisão, 
não apenas de joelho, a disponibilida-
de de bancos de ossos.

osmar pedro Arbix de Camargo 
- Nosso serviço possui banco de teci-
dos, de que dispomos para utilização, 
no caso de próteses de revisão.

Dr. João Fernando Argento Pozzi

Dr. Osmar P. Arbix de Camargo

Dr. Luís Aurélio Mestriner

cirurgiões de joelho. Dependendo do caso, já no planejamento é pos-
sível definir a   estratégia mais adequada àquela determinada perda 
óssea. Minha preferência, atualmente, em ordem decrescente, é pelas 
cunhas metálicas, metal trabecular 
(tântalo) e enxerto homólogo. Em ci-
rurgias de re-revisão especialmente, 
não é incomum a necessidade de se 
utilizar soluções combinadas (metal 
e enxerto homólogo, por exemplo), 
além de próteses contidas, tipo do-
bradiça.

João Fernando Argento pozzi 
- As falhas ósseas, como não dispo-
nho de banco de tecidos, trato com 
enxerto autólogo e, quando muito 
grandes, uso tântalo. 

luís Aurélio Mestriner - Acho 
que as falhas ósseas devem ser, sem-
pre que possível, conduzidas com a 
utilização de enxerto ósseo. Na artro-
plastia primária o enxerto autólogo com osso resultante das ressecções 
ósseas pode ser suficiente. Porém, nas revisões o uso de calços metáli-
cos (próteses modulares) é um bom método que pode ser suficiente. O 
enxerto homólogo (de banco), nem sempre disponível, é muitas vezes 
indispensável nas perdas ósseas mais graves. A minha experiência com 
o metal trabecular (tântalo) é ainda muito pequena, mas não tenho 
dúvidas de que esse material tem um grande apelo técnico e biomecâ-
nico. Na realidade é mais um material de suporte mecânico do que de 
preenchimento, não excluindo a necessidade de utilização de enxerto 
ósseo.

osmar pedro Arbix de Camargo - Somente nos pequenos defeitos 

localizados podemos utilizar enxertos autólogos. Podemos utilizá-los, 
ou complementar o implante com cunhas metálicas de preenchimen-
to. O enxerto homólogo deve ser utilizado nos grandes defeitos con-
tidos, devidamente moídos e comprimidos para dar sustentação. Não 
temos experiência com enxertos estruturados, e muito menos com a 
substituição por tântalo, ainda não disponível em nosso hospital.



Filosofias...
É com muito orgulho que hoje enxergo a situação e toda 

uma progressão da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joe-
lho, Sociedade esta da qual tenho participado ativamente 
desde sua fundação, com a honra de presidi-la por dois anos, 
participando de uma pequena parcela desta evolução. A 
Sociedade cresce; e essa ascensão aumenta suas responsa-
bilidades e obrigações.

Acredito ser oportuno refletir sobre um assunto que a 
meu ver é uma das principais missões de nossa Sociedade, 
talvez a mais importante, que é o treinamento de novos 
profissionais. Centros de Treinamento foram credenciados, 
exame de título é exigido, porém, os fundamentos do ensino 
são os maiores desafios nesses programas.

Por vezes vejo os mais jovens se auto-intitulando “artros-
copistas”, o primeiro grande erro, pois existe uma sequência 
a ser seguida. Faço minhas as palavras do Prof. Gilberto Ca-
manho, ditas logo no começo da minha formação “Primeiro 
somos médicos, depois ortopedistas, em seguida cirurgiões 
de joelho e por fim artroscopistas”, e essa ordem deve ser 
seguida.

Outra situação interessante são os pacientes que che-
gam ao nosso consultório quando só pelo exame da marcha 
ao entrarem, e com idade mais avançada, já sabemos que 
serão candidatos a serem tratados com prótese, e na verda-
de o único exame solicitado, até aquele momento, foi uma 
ressonância magnética. E quando dizemos a ele que vamos 
solicitar uma radiografia com carga (exame muito mais fácil 

de ser realizado, menos oneroso e mais 
específico para o estudo da artrose), o 
paciente nos questiona da seguinte ma-
neira: “Se tenho uma ressonância, para 
que preciso fazer uma Chapa?”. É claro 
que a ressonância tem valor inquestio-
nável em diversas patologias do joelho, 
porém não devemos esquecer os exames 
mais simples, que por diversos anos nos 
auxiliaram em diagnósticos precisos.

Hoje vivemos uma época de evolu-
ção em que utilizamos recursos compu-
tadorizados como KT2000, equipamen-
tos de avaliação isocinética e balance 
system (confesso que tenho o privilégio 
de utilizá-los em minha prática clínica), 
associados a exames complementares 
de imagem com interpretações cada vez mais sofisticadas.

Com todos esses recursos esquecemos-nos de utilizar a 
ferramenta mais importante: a mão do examinador. Este é o 
primeiro ensinamento: examinar quantas vezes forem neces-
sárias para se obter o diagnóstico e apenas confirmá-lo por 
qualquer um dos itens citados acima. Isso deve acontecer em 
pelo menos 90% das vezes.

Muitas vezes sou questionado para justificar um número 
maior de instabilidades posterior e posterolateral que en-
contro em minha prática e a resposta é muito simples: EXA-
MINAR com as mãos, realizando manobras até ter certeza 

de ter abordado todos os ligamentos, 
sendo pertinente citar a frase célebre do 
saudoso Prof. Jack C. Hughston “Você 
não vê a lesão do Cruzado Posterior, mas 
a lesão vê você”.

Outra observação interessante pode 
ser notada nos procedimentos cirúrgi-
cos, em que por vezes vejo cirurgiões 
mais jovens solicitando um número 
infindável de materiais cirúrgicos, na 
maioria das vezes para realização de um 
procedimento artroscópico isolado (... 
lembro-me que muitos de nós, quando 
iniciamos cirurgia artroscópica, nem câ-
mera de vídeo dispúnhamos...), ou ain-
da, mudam sua técnica cirúrgica a cada 
novo catálogo de produtos lançados no 

mercado, mesmo com os resultados satisfatórios obtidos 
com sua técnica usual, perdendo assim a chance de adquirir 
experiência e aprendizado com uma técnica em particular. 
Portanto, operar de maneira simplificada e eficiente segura-
mente é um grande ensinamento.

Concluindo, creio que a base de um bom treinamento 
começa por transmitir ao mais jovem um sentimento de gos-
tar, viver e entender a articulação do joelho, examinar com 
atenção e analisar individualmente cada resultado de trata-
mento.  Posso garantir que assimilando estes ensinamentos 
todo o “resto” se concretizará.
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A SBCJ participou de atividade promovida pela SBOT 
para adequação e sugestão de mudanças na hierarqui-
zação dos procedimentos na tabela TUSS. Para tal, foram 
enviados a todos os sócios pedidos de sugestões e inclu-
são de novos procedimentos não contemplados na atual 
tabela. Recebemos várias sugestões dos colegas no mês de 
março de 2011, e no dia 5 de abril a SBCJ, através do seu 
Presidente, Dr. Ricardo Cury, e de seu Diretor Científico, Dr. 
André Kuhn, participou da discussão das mudanças na hie-
rarquização da tabela, em reunião própria na sede da SBOT, 
com os demais comitês de especialidades. 

As principais sugestões dos colegas foram para que 
houvesse distinção entre a cirurgia do LCA primária e de re-
visão, distinção para aumento de hierarquia para o procedi-
mento de reconstrução do LCP e valorização da cirurgia de 
revisão protética. Estas sugestões foram enviadas para que 
a SBOT pudesse representar as necessidades de mudanças. 
No dia 7 de abril houve o dia de paralisação aos atendimen-
tos dos planos de saúde e de manifestação pela defesa dos 
interesses dos ortopedistas.

A SBCJ tem recebido solicitações de algumas operado-
ras em relação às solicitações de procedimentos e códigos 
cirúrgicos e as mesmas têm sido respondidas, respaldadas 
em medicina baseada em evidência científica e de acordo 
com as normativas do CFM e da ANS. Por exemplo, questio-
namento quanto às indicações de procedimentos que utili-
zam os códigos de Condroplastia e Osteocondroplastia ou 
se fazem parte de outro procedimento como ato principal. 
A resposta emitida tem sido no sentido de esclarecer que a 
tabela TUSS vigente no país reconhece esses procedimen-
tos e os codifica isoladamente sendo permitido agrupar 
com outros códigos, pois fazem parte do rol de procedi-
mentos videoartroscópicos para o joelho. 

A Instrução Normativa (IN) no 44, de 9 de setembro de 

2010, da Diretoria de Desenvolvimen-
to Setorial (DIDES), dispõe sobre a 
atualização da Terminologia Unificada 
da Saúde Suplementar (TUSS) pro-
cedimentos médicos, instituída pela 
Instrução Normativa no 34 de 13 de 
fevereiro de 2009.

Esta IN dispõe:
Art. 2o As operadoras de planos 

privados de assistência à saúde e os 
prestadores de serviços de assistência 
à saúde deverão adotar obrigatoria-
mente a TUSS, versão 1.0.2, disponível 
na página da internet www.ans.gov.br.

Art. 4o Os prestadores de serviços 
de assistência à saúde terão até o dia 
15 de outubro de 2010 para realizarem 
a totalidade do seu processo de faturamento com os pro-
cedimentos médicos constantes na TUSS prevista nesta IN.

Art. 7o O descumprimento do disposto na presente IN 
implicará na aplicação da sanção administrativa cabível, 
nos termos da RN no 124, de 30 de março de 2006.

Então cabe ao serviço de Auditoria da Operadora ava-
liar se os códigos solicitados pelo médico assistente estão 
de acordo com a tabela TUSS e se os dados fornecidos de 
história e exames complementares por si só são suficientes. 
O médico auditor pode solicitar fundamentação por escrito 
ao médico assistente, assinando-a e carimbando a mesma 
com CRM inscrito junto ao estado em que ocorre a assistên-
cia, sob pena de denúncia ética do mesmo ao CRM e do di-
retor técnico do plano de saúde. Cabe ao médico assistente 
responder por escrito aos questionamentos do Auditor da 
operadora e, existindo divergência, ambos poderão solici-
tar um parecer técnico conforme disciplina o CFM.

Ressaltamos que a Sociedade Bra-
sileira de Cirurgia do Joelho está em 
campanha dos direitos de defesa dos 
honorários médicos, sem deixar de 
observar as normas vigentes e estabe-
lecidas no País.

 O próprio código de ética médica 
estabelece no seu Capítulo II Direito 
dos médicos:

 II Indicar o procedimento adequa-
do ao paciente, observadas as práticas 
cientificamente reconhecidas e res-
peitada a legislação vigente.

X Estabelecer seus honorários de 
forma justa e digna.

Capítulo VII Relação entre médicos
É vedado ao médico:

Art. 49. Assumir condutas contrárias a movimentos 
legítimos da categoria médica com a finalidade de obter 
vantagens.

Art. 52. Desrespeitar a prescrição ou o tratamento de 
paciente, determinados por outro médico, mesmo quando 
em função de chefia ou de Auditoria, salvo em situação de 
indiscutível benefício para o paciente, devendo comunicar 
imediatamente o fato ao médico responsável.

Art. 56. Utilizar-se de sua posição hierárquica para im-
pedir que seus subordinados atuem dentro dos princípios 
éticos.

Capítulo VIII Remuneração Profissional
É vedado ao médico:
Art. 63.  Explorar o trabalho de outro médico, isolada-

mente ou em equipe, na condição de proprietário, sócio, di-
rigente, ou gestor de empresas ou instituições prestadoras 
de serviços médicos.

SBCJ na campanha da defesa profissional

Dr. Renê Abdala

Dr. André Kuhn , 
diretor científico da SBCJ

Treinamento em Cirurgia do Joelho
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Jornada de Cirurgia do Joelho de São Paulo: discussões científicas e workshops

Jornada de Cirurgia do Joelho, em Recife: discussão das lesões do LCA até revisão de ATJ

Jornada de Cirurgia do Joelho de São Paulo: plateia lotada para atualização em ATJ

Jornada de Recife: ortopedistas das Regionais BA/Se e Pe/AL/PB

A SBCJ promoveu mais dois 
Cursos Regionais entre os 
meses de junho e agosto, 
a 3ª Jornada de Cirurgia 

do Joelho da Regional São Paulo 
(17 e 18/06) e a Jornada de Cirurgia 
do Joelho das Regionais BA/SE e 
PE/AL/PB (5 e 6/08). 

A Sociedade vem consolidan-
do seus encontros a cada evento, 
reunindo cirurgiões renomados da 
ortopedia brasileira e um grande 
público interessado em aprimora-
mento profissional. O sucesso dos 
Cursos Regionais é fruto do em-
penho e envolvimento de toda a 
diretoria da SBCJ e das comissões 
locais. 

Em São Paulo, Estado que con-
centra o maior número de espe-
cialistas, a Jornada foi realizada no 
Maksoud Plaza Hotel e contou com 
277 inscritos, superando as expec-
tativas da entidade. “O curso foi um 
grande sucesso, não só em número 

de inscritos, mas também na tro-
ca de conhecimento”, avaliaram o 
presidente da SBCJ, Ricardo Cury, 
e o diretor da Regional São Paulo, 
Victor Marques de Oliveira. Foram 
abordados todos os temas relacio-
nados à artroplastia do joelho, des-
de o tratamento conservador até as 
últimas novidades em artroplastia, 
além do tratamento conservador 
da osteoartrose. Na programação 
constaram ainda workshops e cin-
co mesas-redondas modernas, que 
discutiram diversos aspectos da 
ATJ.

Recife
A interatividade da plateia, a tro-

ca de informações entre os profis-
sionais mais experientes e os mais 
jovens, a receptividade e a hospi-
talidade dos anfitriões marcaram a 
Jornada de Recife, que reuniu 118 
participantes no Mar Hotel Recife, 
entre os dias 5 e 6 de agosto, para 

discutir os principais temas da ci-
rurgia do joelho, do LCA à revisão 
das artroplastias.

Responsáveis pela comissão lo-
cal do curso, os cirurgiões Dilamar 
Moreira Pinto e Robson Rocha des-
tacaram a relevância da Jornada. 
“Eventos como esse são de grande 
interesse para qualquer região do 
país, principalmente para a nossa, 
que fica fora do eixo Rio-São Paulo, 
onde há maior concentração de or-
topedistas e, consequentemente, 
de eventos com grande magnitu-
de”. Delegado da Regional PE/AL/
PB, Dr. Dilamar também ressaltou 
a importância da cidade na área 
médica. “Recife é uma cidade em 
pleno desenvolvimento, segundo 
polo médico do Brasil, que necessi-
ta e merece eventos desse porte, os 
quais engrandecem cada vez mais 
o conhecimento científico da nossa 
região”, finalizou.

O presidente da SBCJ, Ricardo 

Cury, explica que além de discutir 
temas de relevância para a especia-
lidade, as jornadas também abrem 
espaço para a participação dos mé-
dicos de cada região e aproximam 
os mais jovens dos cirurgiões mais 
experientes. Além disso, os eventos 
contam pontos para a recertifica-
ção dos especialistas. A programa-
ção 2011, que já teve quatro jorna-
das (Minas/ES, Rio, SP e BA/SE-PE/
AL/PB), terá mais duas, em Brasília 
e Camboriú (SC).

São Paulo e Recife realizam grandes encontros

pRoGRAMe-Se
Próximos cursos:

Regional NO/NE/CO - 30/9 e 1/10
Hotel Mercure Brasília Eixo, 
Brasília (DF). 
Regional Sul - 13 a 15/10
Hotel Recanto das Águas, 
Camboriú (SC).
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Na verdade não sei quando tudo co-
meçou. O fato é que desde que me 
lembro por gente tenho fascinação 
por máquinas de duas rodas. Quando 

criança em Presidente Prudente havia uma ofi-
cina de motos na esquina da minha casa, e eu 
sempre que passava pelo local parava para ob-
servar o mecânico consertando as velhas “Javas” 
250 cc.

Quando consegui ganhar meu primeiro di-
nheiro, comprei uma moto em sociedade com 
um amigo: era minha por uma semana e dele 
por duas, visto que ele era proprietário de 2/3 
da Yamaha 350 cc, 2 tempos, conhecida como 
viúva negra. Era pequena, mas tinha um motor 
muito forte, o que levava a vários acidentes com 
consequências dramáticas, daí o apelido. Fica-
mos quase um ano com ela!

Minha próxima moto foi só depois de forma-
do em medicina. Comprei uma Honda 500 Four, 
espetacular para a época. Esta moto me levou 
a uma casa para pedir um capacete empresta-
do, me aproximou da Fernanda, começamos a 
namorar e a passear sobre duas rodas. Ela conti-
nua sendo minha parceira de viagens até hoje!

Por que moto? Não sei responder esta per-
gunta. Sempre me dizem que é um hobby mui-
to perigoso e eu concordo, é perigoso! Quando 
se fala de moto logo vem à cabeça as frases co-
nhecidas: liberdade, vento no rosto (hoje mui-
to limitado pelo capacete), natureza, cheiro da 
viagem, cansaço. Tudo verdade. Mas por que 
moto?

Bem, eu vejo da seguinte forma. É uma mu-
dança de diretório, como na informática, você 
muda sua atenção, muda o tipo de roupa e, 
mais interessante, o tipo de amigos. Pessoas 
que andam de moto têm características muito 
semelhantes, mesmo que trabalhem em dife-
rentes áreas, que tenham diferentes objetivos 
de vida. São pessoas que mudam de diretório, 
gostam de adrenalina, mas gostam de controle. 
Eu penso que andar de moto é um exercício de 
autocontrole. Você pode fazer coisas muito pe-
rigosas, mas pode se controlar e extrair apenas 
o prazer sem se arriscar (demais!).

Hoje ando de moto de estrada, uso uma 
BMW 1150 GS amarela. Uma moto muito boa 

Paixão por motos

para viajar, não cansa, não quebra e é muito 
segura. Eu e a Fernanda viajamos com alguma 
frequência para Florianópolis, sem problemas. 
Quando casamos e moramos nos Estados Uni-
dos, compramos uma moto e atravessamos o 
país em três semanas, percorrendo nove mil 
quilômetros.

Temos um grupo de amigos que também 
gosta de viajar de moto e sempre vamos com 
outros dois ou três casais. É muito bom! Tenho 
outro grupo, o qual alguns se confundem com 
os estradeiros. Fazemos trilha de moto. É um 
grupo que está junto há 25 anos, os filhos dos 
meus amigos andam juntos. Uso um modelo 
específico para isso, uma KTM 450cc.  

Fazer trilha é algo muito especial, porque 
você vai a lugares onde nunca iria de outra for-
ma, o nível de adrenalina é muito alto e o risco é 
muito mais baixo. 

Fazer trilha exige condicionamento físico 
com foco em resistência. Meu treino físico é or-

Wilson Mello em sua moto KTM 450cc, em Delfinópolis 
(MG): “Fazer trilha é algo muito especial porque você 

vai a lugares onde nunca iria de outra forma”

Wilson e 
Fernanda Mello 
na primeira 
grande viagem 
de moto, 
nos anos 80: 
“Atravessamos 
os estados 
Unidos em 
três semanas, 
percorrendo 9 
mil km”

Wilson e Fernanda Mello com grupo de amigos na Serra 
do Rio do Rastro (SC): “Andar de moto é um exercício de 
autocontrole. Você pode fazer coisas muito perigosas, 
mas pode se controlar e extrair apenas o prazer sem se 
arriscar (demais!)”

ganizado por um treinador pessoal há 12 anos, 
veja que ganho secundário consegui: motiva-
ção para fazer atividade física. Fazer trilha exige 
concentração, porque o piloto tem que lidar 
com muitas variáveis, estando em pé na moto 
e usando os dois pés (freio e câmbio) e as duas 
mãos (embreagem, acelerador e freio), decidir 
por caminhos e evitar quedas! Se não prestar 
atenção olhando onde quer ir e olhar para o 
buraco onde não quer cair, é lá que terminará 
com a moto! Exige foco, atenção, empenho, 
como em nossa vida profissional como médicos 
ortopedistas. 

Vejam, fazer trilha é treinar qualidades e 
habilidades que usamos na nossa vida profis-
sional a cada momento: cirurgia, treinamento, 
atividade acadêmica, consultório e definição de 
nossos objetivos profissionais - preparo físico, 
atenção, estudo da situação, decidir o caminho!

Por que moto? Não sei a resposta correta, 
mas, com certeza, continuo andando de moto. 
É MUITO BOM!

Dr. Wilson Mello é especialista em cirurgia do joelho e 
medicina esportiva, ex-presidente da SBCJ (1994 a 1996), 
líder da equipe do Instituto Wilson Mello, presidente do Gru-
po de Estudo do Joelho de Campinas e chefe do Grupo de 
Joelho do Serviço de Ortopedia da PUC Campinas.

Por Wilson Mello

14o Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho – de 29 a 31/03/2012 – Complexo iberostar - BA
ConFiRA oS pReçoS dAS inSCRiçõeS:

Categoria 18/12/2011 05/02/2012 11/03/2012
Sócios SBCJ R$ 450,00 R$ 550,00 R$ 650,00
Sócios SBOT R$ 520,00 R$ 620,00 R$ 770,00
Não sócios R$ 600,00 R$ 700,00  R$ 870,00
Residentes R$ 270,00 R$ 320,00  R$ 370,00
Candidato à prova SBCJ R$ 400,00 R$ 400,00  R$ 400,00


