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Caros colegas da SBCJ,

Estamos nos 
aproximando 
do nosso evento 

maior, que este ano, 
como de conhecimento 
de todos, será realizado 
na Praia do Forte, na 
Bahia, entre os dias 29 
e 31 de março. Foram 
dois anos de preparação 
e de muito trabalho a 
partir do nosso último 
congresso, em Porto 
de Galinhas (PE). 
Procuramos manter o 
mesmo formato dos 
anos anteriores, porém 
retiramos a programação do final da tarde, 
estendendo um pouco o programa pela 
manhã, para que os congressistas possam 
desfrutar do local e da convivência mútua. 

Nessa mesma linha, a programação 

social foi 
cuidadosamente 
escolhida, pois 
teremos na 
quinta-feira, 
na abertura do 
CBCJ, o conjunto 
baiano Casa 
Di Mãe, e no 
encerramento, 
no sábado, 
show com 
Ivete Sangalo, 
considerada a 
maior expoente 
da música 
brasileira, dentro 
e fora do país. 
O complexo 

turístico Iberostar conta com shows noturnos 
em seus teatros, que ocuparão a noite de 
sexta-feira, além de opções de turismo pelas 
proximidades, como o Projeto Tamar, de 
Preservação das Tartarugas Marinhas. Vale a 

pena conferir. 
A programação científica foi elaborada 

de maneira que pudéssemos abranger 
o maior número de tópicos da cirurgia 
do joelho, sempre com temas atuais, 
que serão transmitidos pelos nossos 
convidados nacionais e pelos 14 convidados 
internacionais que virão abrilhantar o 
nosso evento. Serão mesas convencionais, 
modernas, e um grande número de 
conferências nacionais e internacionais, com 
maior tempo para os palestrantes exporem 
suas ideias e pontos de vista. Em todos os 
dias teremos cursos focando nas principais 
áreas de concentração em cirurgia do joelho. 
Não esquecendo que realizaremos na quarta-
feira, dia 28, a prova de admissão dos novos 
sócios. 

Todos os cuidados foram tomados para 
que este evento continue mantendo sua 
qualidade tradicional e a fama de um dos 
melhores congressos da ortopedia nacional.

Um grande abraço.
Ricardo Cury

expediente
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Bem-vindos ao 14o CBCj

Dr. Ricardo Cury, Presidente da SBCj

editoRiAl

Caros colegas da SBCJ,
No ano de 2011 conseguimos 

alcançar os objetivos propostos 
inicialmente por este periódico. 
Foram três publicações nas 
quais divulgamos as ações desta 
diretoria para informar aos 
colegas o que estava sendo feito 
em prol da nossa sociedade. Além 
de notícias, temos levado a todos 
uma discussão científica sobre 
os principais procedimentos na 
cirurgia do joelho, na seção Bate-

Bola, mostrando como atuam os 
nossos cirurgiões.

Durante o ano de 2011 
realizamos os cursos regionais, 
que foram um grande sucesso de 
público, e conseguimos identificar 
os novos talentos da cirurgia do 
joelho em cada regional. Nosso 
intuito foi o de dar oportunidade 
a todos de participarem 
democraticamente dos encontros, 
divulgando seu trabalho na 
cirurgia do joelho. Nessa edição 

do jornal JOELHO, mostramos um 
resumo de cada um dos cursos. 

Também trazemos mais 
detalhes do Congresso Brasileiro, 
que já está chegando, e que 
esperamos que seja um evento 
grandioso. Para finalizar, 
mostramos na coluna Além 
do Joelho o que o colega João 
Maurício Barretto faz nas horas 
vagas. Esperamos que todos 
apreciem essa leitura e que 
tenham um excelente 2012.

Dr. Wagner lemos - 2o Secretário da SBCj
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Ivete Sangalo faz show de encerramento

Um congresso realizado na Bahia só po-
deria contar com o show de alguém que 
expressa com sua música toda a alegria 
do povo baiano. É com muita honra que 

a SBCJ anuncia em primeira mão que a cantora 
Ivete Sangalo se apresentará no encerramento do 
14o CBCJ, que acontece entre os dias 29 e 31 de 
março. Esse é mais um grande motivo para que 
evento seja inesquecível, lembrando que embora 
as reservas do Complexo Iberostar estejam esgo-
tadas desde o início de dezembro, há várias outras 
opções de hospedagem na Praia do Forte. Na aber-
tura, a atração será a banda de samba reggae Casa 
di Mãe, grupo muito conceituado pela qualidade 
musical.

Além de confirmar a programação social do 
congresso, a SBCJ também divulga os nomes de 
mais três palestrantes internacionais: Dr. Frank 
Lampe, chefe do Centro de Substituição de Ar-
ticulação do Klinikum Eilbek, Hospital-escola da 
Universidade de Hamburgo, na Alemanha; Dr. 
Julio César Palacio V, presidente da Sociedade 
Colombiana de Cirurgia Ortopédica e Traumatoló-
gica (SCCOT), da Colômbia; e Dr. Orestes Rolando 
Suarez Peña, presidente da Sociedade Peruana de 
Ortopedia e Traumatologia e professor da Universi-
dade de Ciências Aplicadas (UPC), do Peru. 

O evento contará, no total, com 14 convidados 
estrangeiros, vindos de seis nações diferentes. Os 
11 já confirmados anteriormente são: Dr. Bert R. 
Mandelbaum, Dr. Brett R. Levine, Dr. Craig Della 
Valle, Dr. David R. McAllister, Dr. Douglas A. Den-
nis, Dr. Robert Arciero  e Dr. William D. Bugbee, dos 
Estados Unidos; Dr. Bertrand Sonnery-Cottet e Dr. 
David Dejour, da França;  Dr. Tobias Jung, da Alema-
nha; e Dr. Charles Brown Jr., dos Emirados Árabes 
Unidos (veja currículo completo dos palestrantes 
no site www.rveventos.net/joelho2012).

A programação científica, que está sendo en-
viada junto com essa edição, será composta de 
diversas conferências e mesas redondas, além de 
cursos de LCA, Lesões condrais, Fêmoro-patelar, 
Artroplastia primária, LCP e ATJ-Revisão. A grade 
científica foi elaborada para que as discussões 
transcorram das 7h30 às 15h, possibilitando que os 
participantes desfrutem do hotel com suas famílias 
no final das tardes. Dessa forma, a SBCJ espera que 
o CBCJ seja um grande evento científico e social.

Está chegando o nosso 
Congresso e junto com ele 

o 4o Exame de Avaliação para 
inclusão no quadro de membros 
da SBCJ. Estamos esperando 
um número perto de 200 
participantes visto que, neste 
ano, permitiremos a participação 
de colegas com mais de dez 

anos de SBOT que não tiveram a 
oportunidade de realizar estágio 
em cirurgia do joelho.

A prova acontecerá no dia 28 
de março e será constituída de 
100 testes em sua primeira parte 
- às 8h -, e dez casos clínicos, na 
forma de gincana, na segunda 
parte, que acontece às 14h, 

semelhante aos moldes do TEOT. 
Contamos com a colaboração 

dos examinadores convocados 
para as avaliações e nos 
comprometemos a realizar um 
exame o mais justo possível.

A todos os participantes, boa 
sorte e muito estudo até lá.

Prova de título de especialista

Dr. Frank lampe Dr. orestes Rolando Suarez Peña

Dr. Marcus vinicius Malheiros 
luzo – 1o Secretário 

Dr. julio César Palacio v

três novos palestrantes confirmados:

Ivete Sangalo encerra o CBCj 2012 com 
um grande show no dia 31 de março

André Passos

insCRição 
online

Todos os participantes 
inscritos no CBCJ 2012 rece-
berão gratuitamente o aba-
dá que dá direito à entrada 
ao show de Ivete Sangalo. 
Para isso, é necessário fazer a 
inscrição online pelo link do 
congresso no site da SBCJ 
www.sbcj.org.br. Os acom-
panhantes e expositores 
terão que adquirir o ingres-
so ao preço de R$ 60,00. O 
abadá será entregue a todos 
juntamente com o material 
do congresso no local do 
evento.
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Tema: 
Lesões ligamentares 
complexas do joelho

O tema do nosso Bate-Bola dessa edição 
são as lesões ligamentares complexas do jo-
elho. Convidamos os colegas Neylor Pace Las-
mar (MG), Renê Abdalla (SP), Romeu Krause 
(PE), Sérgio Canuto (RJ) e Wagner Lemos (MG) 
para responder às perguntas sobre o assunto. 
Confira:

dr. neylor pace lasmar - Sim. Sem-
pre uso enxertos homólogos.

dr. Renê Abdalla - Preferencialmen-
te utilizo enxerto autólogo. Em casos 
selecionados e revisões, homólogos.

dr. Romeu Krause - Não, pois não 
temos banco de tecidos ao nosso dis-
por.

dr. sérgio Canuto - Não, sempre 
uso enxerto autólogo.

dr. Wagner lemos - Não tenho dis-
poníveis os enxertos homólogos, o que 
é uma limitação, já que na minha opi-
nião a melhor indicação de utilização 
de enxerto homólogo é no tratamento 
das lesões ligamentares combinadas.

Nas lesões multiligamentares, utiliza 
como opção enxertos homólogos?

Nas luxações de joelho, utiliza fixador externo 
de rotina? Quanto tempo após o trauma realiza 

a reconstrução ligamentar?

Qual sua conduta na lesão do ligamento 
cruzado anterior associada à lesão do 

compartimento medial grau três?

faço um controle radiológico em perfil 
para confirmar a estabilidade da luxa-
ção apenas com uma tala de gesso. Se 
o joelho se mantiver estável a tala será 
mantida até o momento do tratamento 
cirúrgico. Caso ocorra a instabilidade 
do joelho com queda posterior da tíbia, 
passo a estabilizar a luxação com um fi-
xador externo provisório até o momen-
to da cirurgia. Prefiro tentar o reparo 
das estruturas periféricas na fase aguda, 
principalmente no canto posteromedial 
e, portanto, a abordagem deve ser mais 
precoce. Em minha opinião, o momento 
ideal para o tratamento cirúrgico é entre 
o 10o e o 14o dia do trauma, sendo que 
se passaar de 3 semanas já se perdeu a oportunidade de reparo ligamentar.

dr. neylor pace lasmar - Tratamento conservador das lesões do LCM 
usando brace articulado por 4 semanas seguido de reconstrução do liga-
mento cruzado anterior. Existem vários trabalhos publicados confirman-
do essa afirmativa (estudo randomizado prospectivo da Universidade 
Helsinki, com 47 pacientes de LCA + LCM grau III, mostrando que o LCM 
não necessita ser tratado cirurgicamente se o LCA  for reconstruído na fase 
inicial, publicado no American Journal of sports Medicine Vol. 34, July 
2006. Outro estudo clássico de Shelbourne estudou 2 grupos: 1) LCA re-
const. + LCM conserv. 2) LCA reconst. + LCM cirúrgico com follow-up de 3 
anos sem diferença de frouxidão medial. Outro trabalho: Childrens Hospi-
tal Of Philadelhia, USA, publicado no Journal pediatric ortopaedic Vol. 
26, number 6, nov/dez 2006, estudando 12 pacientes adolescentes tra-
tados conservadoramente que voltaram ao esporte original sem queixas. 
Apesar disso, em atletas de alta performance, a reparação medial pode ser 
considerada.

dr. Renê Abdalla - Reconstrução do cruzado anterior com tendão pate-
lar e reparo + reconstrução das estruturas mediais com tendão semitendí-
neo (inserido na pata de ganso e anatômico no fêmur-tensionado em 30º) 
associado a avanço do ligamento oblíquo posterior (tensionado em 0º). 

dr. Romeu Krause - Para lesão do compartimento medial grau três, duas 
condutas são possíveis: conservadora ou cirúrgica. Não existe conduta radi-
cal. Independentemente da conduta cirúrgica ou conservadora do compar-
timento medial, somente indicar a reconstrução do LCA quando o joelho 
apresentar todos os graus de movimento dentro da normalidade. Nunca 
operar com limitação de movimento.

dr. sérgio Canuto - Geralmente trato a lesão grau III do LCM de forma 

dr. neylor pace lasmar - Não uso fixador externo. A reconstrução liga-
mentar é feita quando existe certeza de que não há lesão neurológica ou 
vascular, entre 2 e 3 semanas, pois nesse prazo ainda existe possibilidade de 
lesão da íntima.

dr. Renê Abdalla - Não. Prefiro manter imobilizado em extensão (brace), 
salvo em casos de lesões vasculares concomitantes nas quais utilizo o fixa-
dor. É minha preferência operar após 3 ou 4 semanas, mantendo o paciente 
em reabilitação assistida, possibilitando parte da cirurgia por artroscopia e 
parte aberta.

dr. Romeu Krause - Considerando a definição de luxação de joelho 
como a lesão de dois ou mais ligamentos, estando um dos pivot centrais in-
clusos, em geral não utilizamos fixador externo. Apenas nos casos de lesão 
de pele ou instabilidade grave, onde não conseguimos manter reduzida a 
articulação com imobilizadores. Quando utilizados os fixadores, retardamos 
o tratamento, retirando o fixador em 6 e 8 semanas e  iniciamos a reabilitação 
com fisioterapia. Reavaliando a amplitude de movimento adquirida e estru-
turas que necessitam de reconstrução, decidimos pelo tratamento definitivo. 

dr. sérgio Canuto - Não uso fixador externo de rotina, faço a reconstru-
ção ligamentar assim que possível (melhora da dor, edema e arco de mo-
vimento) em geral por volta da quarta semana para o LCP, só que a grande 
maioria dos pacientes chega após este período.

dr. Wagner lemos - Nas luxações do joelho sigo a seguinte rotina:
Após a redução da luxação mantenho o joelho em extensão completa e 

Dr. Neylor Pace lasmar

Dr. Renê Abdalla

Dr. Ricardo Cury , 
Presidente da SBCj



interferência, o mesmo ocorrendo na tí-
bia e fíbula. O joelho é mantido anterio-
rizado e em rotação interna com flexão 
de 30 graus. Com o restante do enxerto 
do LCL refazemos o ligamento poplíteo 
fibular.

dr. sérgio Canuto - Sutura aguda da 
lesão do canto póstero-lateral usando 
âncoras e reconstrução do canto usando 
o tendão do semitendinoso pela técni-
ca de Larson, em geral nos primeiros 14 
dias do trauma. 

dr. Wagner lemos - O tratamento 
conservador de uma lesão grave do can-
to póstero-lateral tende a evoluir com 
associação de instabilidade em varo, 
rotação externa e translação posterior da tíbia lateral, portanto a minha abor-
dagem é cirúrgica. A escolha entre reparo ou reconstrução da periferia passa 
a ser a dúvida em questão. O comentado trabalho comparativo do J. Stan-
nard (AJSM 2005) favorece a reconstrução, mas possui vieses graves como a 
escolha dos grupos para o tipo de tratamento. Pessoalmente tento o reparo 
agudo sempre que as estruturas ligamentares permitirem, como nas avul-
sões distais na cabeça da fíbula e caso contrário faço a reconstrução. Quando 
faço opção por reconstrução utilizo a técnica descrita por Stannard (Arthros-
copy 2005) que reconstrói o ligamento poplíteo fibular, o tendão do poplíteo 
e o ligamento colateral fibular por meio de um túnel tibial anteroposterior, 
um túnel fibular e apenas uma fixação femoral em um ponto isométrico en-
tre as inserções do LCL e tendão do poplíteo.

conservadora, mantendo o joelho imo-
bilizado por 3 a 4 semanas e sem carga. 
Entre um e dois meses do trauma, faço 
a reconstrução do ligamento cruzado 
anterior com ligamento patelar. 

dr. Wagner lemos - Minha tendên-
cia é de sempre tratar apenas o LCA, dei-
xando a periferia para cicatrização com 
tratamento conservador. Apesar do 
tema ainda ser controverso, existem tra-
balhos clássicos que podemos citar que 
confirmam o tratamento conservador 
(Shelbourne 92 AJSM, Noyes 95 AJSM) e 
um trabalho prospectivo randomizado 
comparativo (Halinen 2006 AJSM) que 
também confirma o tratamento conser-
vador com melhores resultados subjeti-
vos e objetivos. Uso inicialmente muletas com apoio apenas proprioceptivo 
e um brace removível para que a fisioterapia atue com protocolo PRICE (sigla 
em inglês para proteção, repouso, gelo, compressão e elevação) e ganho de 
ADM. A cirurgia do LCA habitualmente acontece entre a 4a  e a 6a semana do 
trauma, quando a periferia já iniciou o processo de cicatrização.

dr. neylor pace lasmar - Nestas lesões fazemos a reconstrução periféri-
ca usando a técnica de Fanelli, que não procura o ponto isométrico, basean-
do-se pela anatomia.

dr. Renê Abdalla - Reparo e reconstrução. Na reconstrução utilizo uma 
técnica pessoal onde é usado o semitendíneo duplo para reconstrução do 
poplíteo em conjunto com um feixe do grácil para reconstrução do ligamen-
to poplíteo fibular, e para o colateral lateral hemitendão da porção longa do 
bíceps reforçado pelo 2º feixe do grácil respeitando as inserções anatômicas.

dr. Romeu Krause - Faço uso do reparo das estruturas viáveis e associo 
a reconstrução com enxerto do tendão quadriciptal, que ao meu ver apre-
senta grandes vantagens: fragmento ósseo da patela e a própria divisão do 
T Quadricipital em dois feixes; dividimos o fragmento ósseo em dois. Um de 
maior diâmetro substitui ou reforça o tendão do poplíteo, enquanto o outro 
reforça ou substitui o LCL. Tecnicamente (primeiro passo é isolar o N Fibular 
comum) isolamos o footprint no fêmur das inserções do LCL e T do Poplíteo. 
Para reconstrução do T do Poplíteo, fazemos um túnel na tíbia 1,5 cm abaixo 
do platô tibial no sentido ântero-posterior tendo como referência o tubércu-
lo de Gerdy, com diâmetro igual ao diâmetro do enxerto. Para reconstrução 
do LCL isolamos o footprint no fêmur e fazemos na parte proximal da fíbula 
um no sentido de distal p\ proximal e anterior p\ posterior com diâmetro 
do enxerto. Fixamos os fragmentos ósseos no fêmur com dois parafusos de 
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Qual sua conduta nas lesões agudas 
póstero-laterais grau três? em caso de reconstrução 

periférica, qual a técnica de escolha?

Na lesão aguda do ligamento patelar, 
realiza a reconstrução de rotina?

dr. neylor pace lasmar - Na lesão aguda do ligamento patelar não usa-
mos a reconstrução de rotina, fazendo somente a reparação sempre que 
possível. Quando a lesão é degenerativa usamos o reforço com tendão flexor 
(semitendíneo).

dr. Renê Abdalla - Sim, utilizando uma tira de 1cm da parte medial do 
tendão quadriceptal. 

dr. Romeu Krause - Depende do local da lesão: quando a ruptura ocorre 
na patela ou TAT procuro fazer o reparo com fixação intra-óssea e utilizo a 
técnica preconizada pela AO com fio de aço para evitar a tração na área de 
sutura. Quando a lesão ocorre no corpo do ligamento prefiro a reconstrução 
e utilizo o 1\3 central do ligamento patela contra-lateral. Vejo várias vanta-
gens na utilização deste enxerto: fixação óssea na tíbia e patela; mantém a 
altura da patela, fácil retirada do enxerto e mobilização precoce.

dr. sérgio Canuto - Sim, sempre faço a reconstrução utilizando como en-
xerto o semitendinoso. Uso um striper aberto para soltar o mesmo proximal-
mente, mantendo a sua inserção distal. Em seguida, faço um túnel transfixan-
te na patela com uma broca de 4,5 mm, passado o enxerto, o mesmo desce 
para a tuberosidade anterior da tíbia. 
Faço um túnel na (TAT) com uma broca 
7 mm, depois passo o enxerto e fixo com 
um parafuso de interferência,  ainda uso 
de rotina um fio de aço que vai da patela 
para a tuberosidade tibial protegendo 
a sutura e o enxerto, e permitindo uma 
flexão de 90 graus no pós-operatório 
imediato.  

dr. Wagner lemos - Nos casos de rup-
tura aguda do ligamento patelar, habitu-
almente faço apenas o reparo da lesão 
com pontos transósseos, e utilizo o refor-
ço com tendão do semitendíneo (Kelikian 
SGO 1957) apenas nos casos mais graves 
de lesão na inserção tibial distal.

Dr. Romeu Krause

Dr. Wagner lemos

Dr. Sérgio Canuto



A SBCJ marcou 
presença no 

10o Congresso 
Português da 
Sociedade Portuguesa 
de Artroscopia e 
Trauma do Joelho, 
representada pelo 
primeiro tesoureiro 
José Francisco Nunes. 
O evento foi realizado 
entre os dias 22 e 24 
de setembro na cidade 
do Porto e contou 
com especialistas de 
vários países europeus. 
Nunes participou de um painel sobre traumas no esporte, 
discutindo a lesão do LCM, seu diagnóstico, classificação 
e tratamento cirúrgico, além de mesa-redonda sobre 
controvérsias em cirurgia do joelho em atletas.
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Prof. Dr. Marco Martins Amatuzzi*

Movido pelos 50 anos de vida acadê-
mica especialmente conduzindo 
joelhos e, recentemente, discutindo 
indicações terapêuticas, filosofia e 

ética em comissões da APM, AMB e FIESP, pas-
so a dialogar sobre o que era certo e hoje não é 
mais. Nossa Cirurgia do Joelho começou há 40 
anos com estudos para o diagnóstico da lesão 
meniscal para que os resultados do tratamento 
cirúrgico imperativo, mas não inócuo, pudes-
sem minimizar a tendência de operar toda e 
qualquer suspeita e com meniscectomia total 
(naquela época a meniscectomia era a operação 
mais praticada em todo o mundo). Com o cor-
rer do tempo e com o advento da Ressonância 
Magnética e da Artroscopia, o número de ope-
rações praticadas para retirada do menisco au-
mentou, apesar de já estarmos observando os 
maus resultados que se obtinha a médio e longo 
prazos, pois já tínhamos tempo de seguimento 
para perceber. Vinham a artrose com suas defor-
midades e variantes mecânicas que levavam os 
joelhos à indicação da artroplastia total.

Hoje, nas Reuniões e Congressos, o foco é a 
avaliação de procedimentos cirúrgicos a cur-
to e médio prazos. O poder de persuasão da 
indústria força o consumismo de material de 
implante e instrumental e o resultado dessa 
tendência é de tornar a especialidade, a Cirurgia 
do Joelho, cada vez mais cirúrgica. A sociedade 
amplia seu leque terapêutico para indicações 
agressivas, notadamente para as lesões liga-
mentares, luxações patelares de qualquer tipo 
e artrose e assim se procede no ensino, fazen-
do nossa especialidade cada vez mais cirúrgica, 
diferentemente do que deveria ser – uma espe-

cialidade mista Este espaço do 
tratamento conservador, rele-
gado, começou a ser ocupado 
pela fisiatria, reumatologia e 
especialidades afins, que até 
produzem trabalhos científicos 
que se destacam na literatura, 
mostrando outra opção que, 
além de satisfazer no curto pra-
zo, favorece os pacientes quan-
do observados mais a longo 
prazo. Trata-se aqui e então de 
uma questão ética, disciplina 
tradicional da filosofia, que cria 
teorias sobre o certo e o errado. 
Ética é o sistema que gera as 
regras sobre as quais vivemos e trabalhamos, 
resultado das opções feitas pelo indivíduo con-
dicionadas por verdades científicas, ambientais, 
sociais e educacionais. No caso, o resultado 
imediato é o possível retorno rápido às ativi-
dades, e o resultado a longo prazo ou o futuro 
é o joelho preservado para enfrentar a terceira 
idade e a velhice; é o que deve ser considera-
do a um seguimento mais longo. É a pesquisa 
qualitativa que considera o ser humano durante 
toda a vida, sua saúde e bem-estar. Vale a pena 
citar aqui o anúncio da Sociedade Brasileira de 
Reumatologia exposto por um tempo, nos voos 
da TAM: “Se você tiver um trauma esportivo e não 
quiser ser tratado com cirurgia, procure um reu-
matologista”.

Os tempos modernos já foram vividos e che-
ga a idade contemporânea, hora de rever o que 
fizemos e também ensinamos: levar em conta 
a origem dos nossos pacientes e os  “grupos de 
risco” a que pertencem; o papel de cada um na 
sociedade, os objetivos da ação (terapêutica) e 

seus efeitos, chamada de “Es-
timativa de Base”, que tem por 
objetivo determinar a conduta 
mais acurada para cada even-
to. A literatura e a experiência 
já nos fornecem esses dados 
com evidências consideráveis.  

Exemplo de modificações 
de indicação terapêutica são as 
osteotomias da tíbia na artrose 
do joelho, técnica de muitos e 
hoje praticamente superada, 
como foram os malfadados 
transplantes musculares que 
praticávamos nas sequelas de 
poliomielite e as trabalhosas e 

demoradas suturas dos Ligamentos Cruzados 
Anterior e Posterior dos Joelhos e, a pior de to-
das, as meniscectomias simples, praticadas por 
se considerar os meniscos os responsáveis iso-
lados pelos principais sintomas dos desarranjos 
internos dos joelhos.

Isto considerado, vamos ao que é a especiali-
dade Joelho, definida como uma especialidade 
da Medicina, especialmente relacionada com a 
Ortopedia e Traumatologia: uma especialidade 
médica mista, que estuda e pratica a terapêu-
tica adequada, seja conservadora ou cirúrgica, 
objetivando o custo-efetividade e o custo-utili-
dade, esse um índice que usa uma medida de 
efetividade (anos de vida), ajustados segundo a 
qualidade (QALY).  

É o que há de mais moderno a ser discutido. 

Obrigado por refletirem comigo.

*Professor Titular Emérito de Ortopedia e Traumatologia 
da Faculdade de Medicina da USP; Fundador da SBCJ.

Revendo nossas condutas

em Portugal, Dr. Nunes aproveitou 
para divulgar o CBCj 2012

Prof. Dr. Marco Martins Amatuzzi, 
fundador da SBCj

SBCj no Congresso Português diVulgue suA puBliCAção

O JOELHO abre espaço para 
a divulgação de trabalhos 

publicados no Brasil e no exterior. 
Nesta edição mostramos o 
trabalho publicado na revista 
The Knee, “Simultaneous anterior 
cruciate ligament reconstruction 
and computer-assisted open-wedge 
high tibial osteotomy: A report of 
eight cases”, de Marco Kawamura 
Demange, Gilberto Luís Camanho, 
José Ricardo Pécora, Riccardo 
Gomes Gobbi, Luís Eduardo 
Passarelli Tirico e Roberto Freire 
da Mota e Albuquerque. 

Knee (2010) Dec 2 
[Epub ahead of print]
DOI:10.1016/
j.knee.2010.11.004.
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A jornada de Cirurgia do joelho das Regionais Co e No-Ne, 
em Brasília, facilitou a ida de muitos especialistas

A 3a jornada 
de Cirurgia 
do joelho da 
Regional Sul, 
em Camboriú 
(SC), reuniu 200 
participantes 
e fechou a 
programação 
dos Cursos 
Regionais 2011

A diretoria 
da SBCj e a 

comissão local 
na jornada 

do Sul

A SBCJ realizou em 2011 
seis cursos regionais e 
reuniu aproximadamen-
te mil participantes. Para 

o presidente da Sociedade, Dr. Ri-
cardo Cury, o objetivo dos cursos 
foi alcançado, pois além de pro-
moverem a atualização científica 
eles contribuem para a integração 
dos cirurgiões de joelho de todo o 
país. “Essas jornadas abrem espaço 
para a participação dos médicos 
de cada região e aproximam os 
mais jovens dos mais experientes, 
que estão sempre presentes como 
palestrantes”, afirma Cury.

Acompanhe como 
foi cada evento:

Minas/eS – A programação 
teve início em março com o Curso 
Regional MG/ES, em Belo Horizon-
te. O evento reuniu 168 médicos, 
entre inscritos e palestrantes, e 
mais outras 30 pessoas da orga-

nização e patrocinadores. Com a 
presença de toda a atual direto-
ria e de ex-presidentes da SBCJ, 
o curso foi um sucesso, permitin-
do que profissionais de serviços 
e gerações diferentes pudessem 
debater suas ideias e mostrar sua 
experiência.

Rio de janeiro – Em maio, 
aconteceram simultaneamente 
em Búzios a 3ª Jornada de Cirurgia 
do Joelho da Regional Rio e a 2a 
Jornada Luso-Brasileira de Cirurgia 
do Joelho. Com um total de 106 
inscritos, o evento teve 46 aulas e 
quatro mesas-redondas, somando 
18 horas de atividade científica. 
Foram 51 palestrantes, dois deles 
de Portugal, que compartilharam 
suas experiências e tendências da 
cirurgia portuguesa, e conceitos 
europeus. 

São Paulo – Superando as ex-

pectativas da SBCJ, em junho, esti-
veram presentes na 3a Jornada de 
Cirurgia do Joelho da Regional São 
Paulo um total de 277 pessoas, en-
tre palestrantes e participantes. O 
curso foi um grande sucesso, não 
só em número de inscritos, mas 
também na troca de conhecimen-
to, contando com a presença de 
renomados cirurgiões brasileiros e 
da diretoria da SBCJ no quadro de 
palestrantes.

BA/Se e Pe/Al/PB – A Jornada 
em Recife, em agosto, reuniu 118 
profissionais. Com foco nos prin-
cipais temas da cirurgia do joelho, 
do LCA à revisão das artroplastias, 
o evento foi marcado pela intera-
tividade da plateia, pela troca de 
informações entre os ortopedistas 
e pela hospitalidade dos anfitriões. 

No-Ne e Co - A Jornada de 
Cirurgia do Joelho das Regionais 

Centro-Oeste e Norte-Nordeste 
(que inclui os estados de RN, CE, PI 
e MA e todo o Norte do país), em 
Brasília (DF), contou com 80 par-
ticipantes, sendo 70 deles cirurgi-
ões de joelho membros da SBCJ. A 
ideia de realizar o evento em Brasí-
lia trouxe facilidade logística a to-
dos e permitiu maior participação 
e melhor nível das palestras.

Sul – O calendário de Cursos 
Regionais encerrou-se em outubro 
com a 3a Jornada de Cirurgia do Jo-
elho da Regional Sul, em Balneário 
Camboriú (SC). Ao todo foram 200 
participantes, incluindo também a 
diretoria da SBCJ. Na programação 
científica destacou-se a presen-
ça do francês Jean-Marie Fayard, 
que falou de “Lesões meniscais: 
tratamento cirúrgico e resultados”, 
“Instabilidade da patela: cirurgia a 
la carte” e “História e atualidade na 
reconstrução do LCA”. 

Atualização científica e integração
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A diretoria da SBCJ me solicitou, gentil-
mente, que eu escrevesse alguma coisa 
sobre o que faço na vida além de operar 
joelhos. Foi com satisfação que constatei 

que faço várias atividades, além de exercer a medi-
cina. Sou grato por isso. Gosto de correr, de surfar, 
mas neste relato falarei sobre meu envolvimento 
com o hipismo.

Minha paixão por cavalos começou de forma 
inexplicável. Sou o caçula de uma grande família de 
12 irmãos e nenhum deles, nem meu pai, mãe ou 
algum parente mais próximo, tinha qualquer rela-
ção com esses animais. Mas a coisa  começou bem 
cedinho, lá pelos três ou quatro anos, quando mi-
nha família passava os verões em uma propriedade 
que temos na cidade de Petrópolis,  região serrana 
do Rio de Janeiro.

Assim que chegávamos lá eu ficava louco para 
ver e estar com os cavalos e passava minhas férias, 
em grande parte, montado no dorso desses ani-
mais que  me fascinavam  tanto. Essa prática durou 
toda minha infância e adolescência. Quando estava 
prestando vestibular, uma égua de minha proprie-
dade chamada Capitu veio a falecer. Este fato, asso-
ciado aos muitos compromissos de estudo que eu 
já tinha, e a perspectiva de um curso de medicina 
pela frente, me afastaram totalmente das atividades 
equestres. 

Mas permanecia uma atração forte por temas 
relacionados aos cavalos, seja pela televisão ou em 
eventuais visitas a fazendas de amigos, eu sempre 
ficava ligado na possibilidade de montar um pouco. 
Os anos se passaram até que, aos 40 anos de idade, 
vendo um concurso internacional de hipismo pela 
televisão, tomei a decisão de voltar a montar com 
mais regularidade.

Assim, liguei para o colega Clóvis Munhoz, orto-
pedista do Rio de Janeiro, que sempre teve cavalos 
de salto e pedi para bater um papo com ele, mas o 
assunto não tinha nada a ver com ortopedia, joe-
lhos ou lesões do esporte. Queria conversar só so-
bre cavalos! Ele riu muito, achou ótimo e no fim de 
semana seguinte estávamos no bar da Sociedade 
Hípica Brasileira, clube localizado aos pés do Cristo 
Redentor e às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, 
onde tive o privilégio de receber minhas primeiras 

Minha paixão pelo hipismo

aulas de equitação voltada para saltos.
A coisa foi andando, fui tomando gosto muito 

rapidamente pela nova atividade, até que come-
çaram as primeiras competições. Aí comecei, real-
mente, a levar o esporte mais a sério, treinar mais, 
ter cavalos melhores.

No hipismo as categorias de amadores são de 
altíssima competitividade. Você é federado, dis-
puta os campeonatos estadual, brasileiro e um 
monte de torneios e circuitos em vários locais do 
Estado do Rio e do Brasil. Você se sente “o” atleta 
de competição! 

Campeão de masters
Assim, fui me firmando nas provas internas da 

Hípica, começando a me classificar com regula-
ridade, ganhando umas, perdendo muitas, mas 
melhorando nesse esporte onde cavalo e cavaleiro 
têm a difícil missão de se comportar como um só. 
Comecei a ir bem em alguns  torneios e concursos, 
competições com mais de um  dia de provas, com 
nível de complexidade maior. Em 2007, fui cam-
peão estadual na categoria de amadores, e em 2010 
fui campeão brasileiro de masters. Nossa! Vocês não 
imaginam a sensação de ganhar um campeonato, 
em que cavaleiros de todo o Brasil disputam a hon-
ra de colocar aquela faixa no peito!

Hipismo é um esporte difícil, as penalizações são 
irreversíveis, e você depende um pouco de sorte 
também. Às vezes o cavaleiro está indo super bem 
no campeonato, vai para o terceiro e último dia 
de provas em primeiro lugar, e então uma faltinha 
boba, um pontinho perdido por excesso de tempo, 
devido a uma curva um pouco mais aberta, pronto! 
Primeiro despenca para oitavo ou nono lugar, então 
tem que torcer para outros irem pior que ele, o que 
geralmente não  acontece. Assim, quando se encai-
xa um bom resultado, a sensação é indescritível.

Atualmente tenho três cavalos de competição, 

Dr. Barretto montando Dilo na 
Sociedade hípica Brasileira, 2008

Com a filha, Nina, montando Dilo

Campeonato Brasileiro de Masters, Belo  horizonte, 2010

Montando a égua Kenia, Belo horizonte, 2010

treino às terças e quintas ao final do dia. Nos fins 
de semana, quando não tenho algum compromis-
so profissional, disputo competições locais e fora 
do Rio, que me proporcionam dias para lá de di-
vertidos.

Hipismo e medicina têm algumas similaridades. 
No hipismo, como na prática médica, humildade é 
tudo. É um esporte onde todo mundo cai do cavalo, 
desde um simples amador, como eu, até o Rodrigo 
Pessoa, campeão olímpico pelo Brasil. Quando você 
acha que está montando super bem, toma aquele 
tombo, tipo vídeo cacetada, que te faz ir para casa 
se achando o pior cavaleiro que já existiu.

Paciência e dedicação
Outra similaridade é que você tem que ter paci-

ência e dedicação para obter seus melhores resulta-
dos. As coisas não acontecem do dia para a noite, as 
tentativas de queimar etapas, via de regra, não são 
bem sucedidas nesse esporte, aumentando o risco, 
já significativo, de lesões tanto do cavaleiro quanto 
do cavalo.

Afora a questão esportiva e competitiva, que é 
plenamente satisfeita nesse esporte, tem a questão 
social que acrescenta muita qualidade de vida. Você 
conhece um monte de gente que não é médico, 
que vive num contexto completamente diferente 
do nosso, onde os interesses e conversas conver-
gem para os cavalos, para a prática do hipismo e 
todo universo relacionado a eles.

Enfim, acho que a prática de qualquer esporte 
nos melhora como pessoa, desenvolvendo qualida-
des como perseverança, humildade, concentração, 
foco. Nos torna mais sociáveis e propensos a acei-
tar nossas diferenças e as dos outros. Acredito que 
quando melhoramos como pessoa, nos tornamos 
médicos melhores também.

Um abraço a todos. 

João Maurício Barretto, mestre em ortopedia pela UFRJ e 
doutor em ortopedia pela USO, é chefe do serviço de ortopedia 
e traumatologia da Santa Casa do Rio de Janeiro e foi presi-
dente da SBCJ em 2005 e 2006.

Por joão Maurício Barretto
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10h30 às 11h00

08h30 às 10h30

11h00 às 12h30 Módulo
Menisco

conferência internacional 
Meniscal repair update 2012
Robert Arciero (EUA)
conferência internacional
How to repair a meniscus
Charles Brown Jr. (UAE) 

Mesa Redonda Moderna 
Menisco

conferência nacional
sutura de menisco – Mitos e fatos

discussão

Módulo
osteotoMias 

conferência internacional
osteotomies around the knee - Femoral and tibial 
ostoetomies
William D. Bugbee (EUA)
conferência nacional
osteotomia de tíbia cunha fechada: técnica e complicações

Mesa Redonda Moderna
osteotomias

conferência internacional
the Post-meniscectomized knee: the role of osteotomy and 
meniscal transplantation
Robert Arciero (EUA)

discussão

cuRso 1
lca

anatomic acl reconstruction
Robert Arciero (EUA)
lca com dupla banda
lca + Varo
lca em fise aberta
diagnosis and management of partial acl tears 
Charles Brown Jr. (UAE) 

discussão

cuRso 2
lesões condRais

ciência básica cartilagem
Patient evaluation for cartilage repair
William D. Bugbee (EUA)
Microfratura
cartilage repair in the athlete
Bert R. Mandelbaum (EUA)
Mosaicoplastia

discussão

Módulo
lca

conferência internacional 
acl injury mechanisms and prevention 
Bert R. Mandelbaum (EUA)

Mesa Redonda Moderna
ligamento cruzado anterior 

conferência internacional 
What is anatomical acl reconstruction
Charles Brown Jr. (UAE)
conferência nacional 
avaliação radiográfica do posicionamento dos túneis 
conferência internacional
Reconstrução do lca – técnica biológica
Bertrand Sonnery-Cottet (FRA)

discussão

Módulo
aRtRose

conferência internacional
Patellofemoral arthritis
David Dejour (FRA)

Mesa Redonda convencional 
tratamento conservador da ao
Viscossuplementação
condroprotetores
tratamento não medicamentoso

discussão

conferência nacional 
lesão meniscal na terceira idade
conferência nacional
obesidade e artrose do joelho 
conferência internacional
complex biological knee reconstruction
William D. Bugbee (EUA)

discussão

14o CBCJ - Programação científica preliminar

intervalo



12h30 às 14h15

14h15 às 15h30

07h30 às 08h30

Horário

Horário

Sala Praia do Forte

Sala Praia do Forte

Sala Pelourinho

Sala Pelourinho
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Módulo 
JoelHo agudo 

conferência internacional
Management of knee dislocations – the Berlin experience
Tobias Jung (ALE)

Mesa Redonda Moderna
luxação do joelho 

Mesa Redonda convencional
Joelho agudo
luxação aguda do joelho
lesão do ligamento patelar
lesão do tendão quadricipital
Fratura avulsão da espinha tibial
uso do PRP em cirurgia do joelho – Revisão da literatura

discussão

Módulo
FêMoRo-PatelaR

conferência nacional
Reconstrução do lPFM: como eu faço

Mesa Redonda Moderna 
Fêmoro-Patelar

conferência internacional
MPFl technique and biomechanic
David Dejour (FRA) 

discussão

cuRso 3
FêMoRo-PatelaR 

etiologia da instabilidade patelo femoral
Reconstrução do lPFM
Reconstrução lPFM
Bertrand Sonnery-Cottet (FRA)
Realinhamento proximal e distal
trochleoplasty 
David Dejour (FRA)

discussão 

Módulo 
aRtRose – unicoMPaRtiMental 

conferência internacional
uKa – indications, surgical techniques and results at
minimum of 15 year 
Craig Della Valle (EUA)

Mesa Redonda Moderna
osteoartrose unicompartimental

temas livres

cuRso 4
aRtRoPlastia PRiMáRia

atJ – Planejamento e vias de acesso
atJ – Varo
atJ – Valgo
atJ – tKa in severe deformity 
Douglas A. Dennis (EUA)
Manejo da falha óssea na at primária

discussão

Sexta-feira, 30 de março de 2012

08h30 às 10h45 Módulo
lca (coMPlicações)

conferência internacional 
Revision acl surgery
Charles Brown Jr. (UAE) 

Módulo
atJ - PRiMáRia i

conferência internacional 
gap balancing vs. measured resection in tKa
Douglas A. Dennis (EUA)

2 www.sbcj.org.br
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08h30 às 10h45

10h00 às 10h30

11h15 às 13h10

13h10 às 14h30

Horário Sala Praia do Forte Sala Pelourinho

Sexta-feira, 30 de março de 2012

conferência internacional
artrite séptica após plastia do lca em atletas profissionais
Bertrand Sonnery-Cottet (FRA)

Mesa Redonda Moderna
lca complicações

conferência nacional
tratamento das lesões do lca associadas ao lcM – existe 
controvérsia?
conferência internacional
Biomechanics of double vs. single bundle acl 
reconstruction revision
David R. McAllister (EUA)

Mesa Redonda convencional 
lca revisão
complicações intra-operatórias
complicações pós-operatórias
Revisão passo a passo

discussão

Módulo
lesão condRal

conferência internacional
cartilage therapy: “from scratch to crater”
Tobias Jung (ALE) 

Mesa Redonda Moderna 
lesão condral 

conferência internacional
osteochondral allograft transplantation in the knee
William D. Bugbee (EUA)

Mesa Redonda convencional
lesão condral
tratamento cirúrgico da osteocondrite  dissecante: quando 
indicar
Fratura por insuficiência
transplante autólogo de condrócitos 
tratamento cirúrgico da lesão condral: revisão sistemática

discussão

Módulo 
lcP

conferência internacional
Factors influencing successful Pcl reconstruction
Tobias Jung (ALE)
conferência nacional
estágio atual do tratamento da lesão do lcP
conferência nacional
Reconstrução lcP 20 anos de experiência

Mesa Redonda Moderna
lcP

assembleia 

conferência internacional 
Medial collateral injury ligament in tKa
Craig Della Valle (EUA)

Mesa Redonda Moderna
atJ Primária i

conferência internacional
use of a cementless tibia in primary tKa
Brett R. Levine (EUA)
conferência internacional 
advantages of mobile bearing tKa
Douglas A. Dennis (EUA)

simpósio
anticoagulantes 

Quatro palestrantes apresentam:
como eu faço – Profilaxia do tromboembolismo venoso

discussão

Módulo 
atJ – PRiMáRia ii

conferência internacional
atividade física na atJ
Julio César Palacio (COL)

Mesa Redonda Moderna
atJ – Primária ii

conferência internacional
Periprosthetic fractures around tKa
Craig Della Valle (EUA)

Mesa Redonda convencional
navegação em atJ 
Revisão da literatura
Balanceamento ligamentar
deformidades extra articulares
complicações

discussão 

Módulo 
atJ – situações esPeciais
  
conferência internacional
digital templating in tKa: use of templating to direct intra-
operative instrumentation
Brett R. Levine (EUA)
conferência internacional 
customized patient instrumentation for tKa
William D. Bugbee (EUA)
conferência internacional 
Revision tKa for stiffness
Craig Della Valle (EUA)
 
Mesa Redonda Moderna 
atJ – especiais 

10h45 às 11h15 intervalo
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07h30 às 08h30

08h30 às10h30

11h00 às 13h30

Horário
cuRso 5

lcP

lcP – lesão isolada – tratamento conservador
lcP - tratamento com banda única
lcP – tratamento com banda dupla
lcP – técnica “inlay”
Varus and rotatory stability after combined posterior 
cruciate ligament
Tobias Jung (ALE)

discussão

Sala Praia do Forte
cuRso 6

atJ - ReVisão

Papel do planejamento na atJ de revisão
Haste cimentada x não cimentada
Balanço ligamentar e opções de implante
Manejo da falha óssea em revisão
Revisão em prótese infectada

discussão

Sala Pelourinho

Módulo 
lcP (coMBinadas)

conferência internacional 
Pcl injuries and treatment
David R. McAllister (EUA)
conferência internacional 
Pearls and pitfalls in the chronic cruciate deficient knee
Robert Arciero (EUA)
conferência nacional
instabilidade medial associada à lesão do lcP
conferência internacional 
Plc injuries and treatment
David R. McAllister (EUA)
Mesa Redonda Moderna 
lcP – complexas
conferência internacional
triplo varo e osteotomia
Rolando Suarez Peña (PER)

discussão

Módulo
JoelHo do atleta 

conferência internacional 
Managing the professional and  elite athlete
Bert R. Mandelbaum (EUA)
Mesa Redonda convencional 
lesões por sobrecarga
tendinopatia patelar
síndrome de fricção da banda íliotibial
lesão meniscal no esportista master
conferência internacional
Pós-operatórios complicados após meniscectomias 
externas
Bertrand Sonnery-Cottet (FRA)
conferência internacional
acl laxity evaluation 
David Dejour (FRA)
conferência nacional
lesões condrais no joelho do atleta
conferência internacional
Return to sport criteria
Bert R. Mandelbaum (EUA)
Mesa Redonda Moderna
lesões do joelho no esporte
discussão

Módulo
atJ – ReVisão

conferência internacional 
Porous cones to treat bone defects in revision tKa
Brett R. Levine (EUA)
conferência internacional
Management of bone defects in revision tKa
Douglas A. Dennis (EUA)
conferencia nacional
instabilidade pós-revisão
conferência nacional
Revisão atJ navegada
Frank Lampe (ALE)
Mesa Redonda Moderna
atJ – Revisão
conferência internacional
Wound complications: etiology & management
Douglas A. Dennis (EUA)

discussão

Módulo
atJ - inFecção

conferência internacional
diagnosis of infection in the early postoperative period 
following tKa
Craig Della Valle (EUA)
Mesa Redonda convencional
infecção em atJ
uso de antibiótico em prótese primária
espaçador móvel ou fixo
lesão de partes moles pós atJ: como tratar
conferência internacional
use of antibiotic spacers in treating infected tKa
Brett R. Levine (EUA)
conferência nacional
infecção em atJ – Visão do infectologista 
conferência nacional
infecção atJ- Visão do ortopedista 

discussão

Mesa Redonda Moderna
infecção em atJ

10h30 às 11h00

13h30 às 14h30

14h30

intervalo

  Mesa Redonda dos consultores sBcJ

encerramento

4 www.sbcj.org.br


