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O curso JOELHO 2012 discute 
o estado atual das lesões 
ligamentares e meniscais e 
marca o encerramento da 
gestão 2011-2012 e a posse 
da nova diretoria da SBCJ. O 
evento conta com dois experts 
no tema: o inglês Andrew Amis 
e o belga René Verdonk. Venha 
participar e se confraternizar 
com colegas de todo o país!  
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Prezado colega,

Estamos chegando ao fim da gestão 
2011-2012, e este ano procuramos dar 
continuidade e estimular ainda mais a 

educação continuada através da SBCJ. Reno-
vamos a assinatura dos periódicos Arthrosco-
py e Arthroplasty, além da manutenção dos 
sócios da SBCJ como membros da ISAKOS. 

Demos início ao curso anual promovido 
pela Regional São Paulo, em reuniões mensais 
com aulas e discussão de casos para os sócios 
desta região. Após a realização do Congresso 
Brasileiro em março deste ano, e da Jornada 
Lyonesa, em junho, teremos o terceiro evento 
internacional programado para 2012. Como 
já é tradicional, realizaremos o nosso curso de 
final de ano, que marca o encerramento desta 
diretoria e também a posse da nova diretoria 

para o biênio 2013-2014. 
O tema escolhido para este curso foi o 

tratamento atual das lesões ligamentares e 
meniscais, onde teremos a presença dos re-
nomados professores Andrew Amis e René 
Verdonk. O local escolhido para esta grande 
confraternização foi o Hotel Sofitel Guarujá 
Jequitimar. Serão dois dias voltados à dis-
cussão científica e também ao lazer, já que a 
programação avançará até o início da tarde, 
reservando o período após o evento para 
desfrutarmos do local e do bom papo entre 
os colegas. 

Gostaria de convidá-lo a compartilhar este 
momento com a atual diretoria e com todos 
colegas joelhistas. Esperamos por você!

Ricardo Cury    
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nosso último encontro em 2012

dr. Ricardo Cury, Presidente da SBCJ

EditORiaL

Caros colegas da SBCJ,

O jornal JOELHO aborda 
com destaque o 
último encontro 

científico organizado pela 
atual diretoria, o Curso 
JOELHO 2012, que acontecerá 
nos dias 30 de novembro e 
1º de dezembro, no Guarujá, 
litoral de São Paulo. Será o 
encerramento da atual gestão 
e a posse da nova diretoria, 
fatos marcantes para nossa 
Sociedade, por isso é muito 
importante contar com a 
presença dos colegas joelhistas. 

Na seção Bate-Bola, o tema é a lesão 
condral, com a participação de cirurgiões 
de destaque nessa patologia do joelho. Vale 
a pena verificar como eles tratam esse tipo 
de lesão. Também mostramos como foi a 
Jornada Lyonesa, ocorrida em junho, que teve 

excelente público em Ouro 
Preto (MG), e destacamos 
os Cursos Regionais de 
2013, quando realizaremos 
seis eventos. 

Como nosso 
compromisso com a 
educação continuada é 
muito forte informamos a 
renovação de assinatura 
das Revistas Arthroscopy 
e Arthroplasty. Confira o 
acesso para a leitura desses 
periódicos pelo portal da 
SBCJ.

E, para finalizar, convidamos o colega 
Rene Abdalla para escrever na coluna Além 
do Joelho sobre seu hobby de fumar charutos. 
Confira.

Boa leitura a todos e nos vemos no Guarujá!
Abraços, 

Wagner Lemos

dr. Wagner Lemos - 2o Secretário da SBCJ

Benefícios aos sócios

A SBCJ renovou a assinatura de dois importan-
tes periódicos da cirurgia do joelho, os jornais 

Arthroscopy e Arthroplasty, oferecidos de manei-
ra gratuita aos associados e que estimulam a atu-
alização e a educação continuada. O investimento 
da SBCJ foi de US$ 90 mil para o período de um 
ano - 01/06/2012 a 31/05/2013. O acesso às revis-
tas é feito pelo site  www.sbcj.ogr.br. No caso da 
Arthroscopy, o acesso é realizado com login e se-
nha enviados pela ISAKOS, e para o Arthroplasty 
usa-se a própria senha do portal da SBCJ. Os asso-
ciados da SBCJ têm também disponível o ISAKOS 
e-Learning, que inclui demonstração de vídeos 
cirúrgicos, arquivos de congressos, publicações 
atuais e outros benefícios.  Vale ressaltar ainda 
que a SBCJ mais uma vez renovou a inclusão de 
todos os membros da Sociedade como sócios da 
ISAKOS, inclusive os no-
vos aprovados durante 
o Congresso Brasileiro, 
em março.



No início do ano de 2013 assumiremos 
a presidência da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia do Joelho. Tenho um mis-

to de orgulho, felicidade e extrema respon-
sabilidade. 

Orgulho, pois se trata do maior comitê 
de especialidade da SBOT e a sociedade 
de especialidade que realiza o maior con-
gresso de todos. Somos uma importante 
voz dentro da SBOT e temos vários de seus 
ex-presidentes oriundos da sociedade do 
joelho.

Felicidade, pois tive o prazer de conviver 
na diretoria com ex-presidentes que tive-
ram importante participação na consolida-
ção do sucesso que hoje é esta sociedade. 
Esta oportunidade de poder fazer parte 
deste ambiente me fez aprender lições que 
imagino serem fundamentais para ter uma 
diretoria digna desta sociedade.

Tenho que fazer uma homenagem espe-

cial ao Dr. Ricardo Cury, pois foi uma pessoa 
extremamente dedicada, equilibrada e de-
mocrática na condução de sua gestão, que 
se refletiu numa gestão memorável e com 
um congresso impecável que iremos lem-
brar em todos os aspectos por muitos anos.

E quanto à responsabilidade de ser o 
próximo presidente desta respeitável socie-
dade, tenho a intenção de manter a força 
das regionais da SBCJ e as já tradicionais 
jornadas que deverão ter o amadurecimen-
to e o profissionalismo esperados por todos 
os sócios, realizar um congresso de alto 
nível com uma parte social ótima, além de 
outras medidas que iremos revelar com o 
passar do tempo.

Não poderia deixar de falar sobre meus 
colegas de diretoria, nos quais tenho total 
confiança para esta jornada de realizar uma 
gestão tão competente como foram todas 
as outras que nos sucederam.

JOELHO 2012
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Curso de Encerramento da Gestão 2011-2012

desafios para a próxima gestão

Neste final de ano se encerra a gestão 
2011-2012 da diretoria da SBCJ. Como 
primeiro tesoureiro e membro deste 

grupo de amigos posso afirmar que fecha-
mos com chave de ouro mais um período de 
grandes realizações científicas e sociais da 
nossa Sociedade. 

Assim, realizaremos nos dias 30 de no-
vembro e 01 de dezembro o último encontro 
científico e social desta diretoria. No belíssi-
mo hotel Sofitel Jequitimar na praia do Gua-
rujá, no litoral paulista, receberemos dois dos 
mais famosos estudiosos europeus da pato-
logia do joelho: Dr. Andrew A. Amis, Profes-
sor de Biomecânica Ortopédica do Departa-
mento de Engenharia Mecânica do Imperial 
College, de Londres, 
Inglaterra, e Dr. René 
Verdonk, Professor de 
Cirurgia Ortopédica 
e chefe do Departa-
mento de Ortopedia 
e Traumatologia do 
Ghent University Hos-
pital, da Bélgica.

Teremos também 
como sempre a par-
ticipação dos nossos 
ex-presidentes, que 
sempre enriquecem 
nossos cursos com 
sua indubitável expe-
riência e conhecimen-
to. Estamos procuran-
do fazer um programa 
leve e dinâmico para 

este curso, com a intenção de 
também aproveitarmos o ho-
tel, a praia e estreitarmos ain-
da mais os laços de amizade 
e convivência entre nossos 
membros.

Durante o curso de en-
cerramento de gestão será 
também oficialmente em-
possada a diretoria para o 
biênio 2013-2014, eleita 
durante nosso congresso 
maior na Bahia. Mais uma 
vez nossa transição de dire-
toria foi tranquila. A nosso 

ver tal tranquilidade se deveu à transparên-
cia de nossa gestão, ao esforço da diretoria 
em trabalhar indistintamente para todos os 
seus membros, e principalmente pelo nosso 
empenho em manter o alto grau de honesti-
dade e amizade que sempre norteou esta e 
as diretorias anteriores. 

Esperamos mais uma vez contar com a 
participação maciça dos senhores em mais 
este evento da SBCJ, e continuaremos sem-
pre a nos esforçar para que a Sociedade Bra-
sileira de Cirurgia do Joelho continue sendo 
uma entidade forte, que cresce unida e que 
se destaca dentro da sociedade mãe, a SBOT.

Contamos com vocês para isso!
dr. José F. nunes
tesoureiro 2011-2012

dr. Hugo Alexandre de A. Barros Cobra, vice-presidente 
da SBCJ gestão 2011-2012 e presidente gestão 2013-2014
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Tema: 
Lesões condrais

O tema do nosso Bate-Bola dessa edição 
são as lesões condrais. Convidamos os cole-
gas Márcia Uchoa de Rezende, Mário Ferretti, 
Marco Demange, Victor Marques de Oliveira e 
Victor Favilla Guimarães da Silva para respon-
der às perguntas sobre o assunto e mostra-
rem sua experiência nos tratamentos dessa 
patologia. Confira:

dra. Márcia Uchoa de Rezende  – A res-
sonância magnética é o principal exame. É 
obvio que quando se trata de lesão da cartila-
gem o ortopedista deve estar atento à causa: 
se é um trauma único intenso ou um micro-
trauma de repetição, casos em que raio-x em 
ortostase para ver alinhamento e raio-x sim-
ples podem mostrar malformações; e exames 
do metabolismo do cálcio, densitometria e 
cintilografia podem ter seu lugar. 

dr. Marco Kawamura demange – Utilizo 
ressonância magnética e artro-CT. Avalio lo-
calização, tamanho e profundidade da lesão 
condral, assim como o aspecto do osso sub-
condral. 

dr. Mário Ferretti – O raio-x e a tomo-
grafia computadorizada podem ser úteis 
para avaliar o osso subcondral. Porém, o melhor exame de imagem para lesões 
condrais é a ressonância magnética. Valorizo o tamanho, a localização e a profun-
didade da lesão, ou seja, se atingiu ou não o osso subcondral.  Em casos de oste-
ocondrite dissecante vale observar o alto sinal do osso subcondral em T2, o alto 
sinal da cartilagem, a presença de fissuras da cartilagem e de líquido entre o osso 
e a cartilagem.

dr. Victor Favilla Guimarães da Silva – Naturalmente que sempre devemos 
levar em consideração o alinhamento do membro. Portanto, o raio-x panorâmico 
em ortostático sempre deve ser considerado. Para estudo da lesão utilizo artro-
tomografia computadorizada. Se não tiver disponível, a artro-ressonância magné-
tica também pode ser utilizada. Valorizo o quanto de contraste penetra na lesão, e 
a quantidade que penetra entre a cartilagem e o osso, e se tem um “flap” ou não.

dr. Victor Marques de Oliveira – Utilizo a ressonância magnética, na densi-
dade de prótons com saturação de gordura, onde é possível avaliar bem a lesão 
condral quanto ao seu tamanho, localização, profundidade e estabilidade (oste-
ocondrite dissecante). Em poucos casos em que fico em dúvida se existe líquido 
permeando a lesão, conferindo instabilidade, solicito artro-RM ou artro-tomogra-
fia.Utilizo radiografia panorâmica para analisar o alinhamento dos membros.

Quais exames de imagem que utiliza para 
avaliar as lesões condrais e o que valoriza 

nos achados destes exames?

Quais são seus critérios para indicação do tratamento 
conservador? Qual o papel e a importância dos con-

droprotetores orais e da viscossuplementação?

Quando indica o tratamento cirúrgico? A idade do pa-
ciente, a localização e o tamanho da lesão condral ou 
a presença de lesões associadas alteram a indicação?

Nenhum medicamento é mais importante 
do que o movimento lento repetitivo sem im-
pacto. Mas tanto o ácido hialurônico quanto a 
maioria dos medicamentos orais mostraram 
ter efeito sobre a sinóvia, o condrócito e even-
tualmente o osso subcondral.

dr. Marco Kawamura demange – Deci-
do entre tratamento conservador e cirúrgico 
a cada caso, considerando idade, atividade es-
portiva, profissão e expectativa do paciente. O 
tratamento conservador apresenta melhores 
resultados nas lesões de profundidade parcial, 
de área inferior a 1 cm2 e nos indivíduos com 
boa adesão à reabilitação. Apesar de apresen-
tarem evidências mais fracas na literatura, sou 
mais liberal quanto ao uso de condroproteto-
res, pois tenho observado bom resultado em muitos pacientes e não há risco signi-
ficativo de efeitos adversos. Já a viscossuplementação apresenta boa evidência na 
literatura para artrose em fase mais inicial. Indico nas lesões condrais de tratamento 
não-cirúrgico, na recidiva leve de sintomas em indivíduos já operados e nos indiví-
duos com artrose leve a moderada (em que há cartilagem preservável).

dr. Mário Ferretti – Indico tratamento conservador na ausência de sintoma-
tologia, como dor, derrame articular e bloqueios. Em casos de pacientes sintomá-
ticos sempre indico primeiro o tratamento conservador. Geralmente os casos de 
lesões GI e GII de Outerbridge evoluem bem com o tratamento conservador. Os 
casos de GIII e GIV podem evoluir bem, mas pacientes mais ativos podem neces-
sitar de tratamento cirúrgico. Mesmo que estes casos evoluam bem com o trata-
mento conservador há a necessidade de acompanhar estes pacientes de perto e 
com frequência porque é sabido que um defeito osteocondral evolui para a os-
teoartrose. O uso de condroprotetores e de viscossuplementação é importante 
nas lesões degenerativas e em graus iniciais. Apesar do uso comum e de vasta 
literatura sobre o assunto, ainda não está estabelecido na literatura o efeito destas 
drogas para defeitos condrais focais.

dr. Victor Favilla Guimarães da Silva – Se a lesão é só na cartilagem, ou seja, 
se o contraste não penetra no nível ósseo (subcondral), trato conservadoramente 
com uso de condroprotetores. Não tenho experiência com viscossuplementação 
nos casos de lesões isoladas.  

dr. Victor Marques de Oliveira – Nas lesões sem exposição do osso subcon-
dral, menores que 1 cm2, fora da região de carga, em pacientes com bom alinha-
mento dos membros inferiores indico tratamento conservador. Indico também 
para aqueles pacientes onde a cirurgia está contraindicada, como obesidade 
mórbida, osteoartrite, meniscectomia total ou subtotal, idade avançada e pacien-
tes que não têm capacidade de seguir o protocolo de reabilitação. Utilizo sem-
pre os condroprotetores orais e viscossuplementação, pois ajudam no processo 
de cicatrização, estimulando a síntese de proteoglicanos e inibindo interleucinas, 
metaloproteinases, TNF e óxido onítrico. Restauram o metabolismo da cartilagem, 
diminuindo a dor e melhorando a função do joelho.

dra. Márcia Uchoa de Rezende – O tratamento cirúrgico depende do tama-
nho da lesão (> 1cm²), profundidade (grau IV), localização (área de carga), idade 
do paciente (porque acima dos 40 anos tudo tende a piores resultados, inclusive 
cultura de condrócitos e mosaicoplastia), atividade do paciente e gordura abdo-
minal (que deflagra a OA).

dr. Marco Kawamura demange – Na falha do tratamento conservador e para 
as lesões maiores em que não espero sucesso com tratamento conservador. A 
permanência prolongada em um tratamento conservador ineficaz pode levar à 
progressão da lesão, atrofia muscular por desuso e necessidade de procedimento 
cirúrgico mais extensor com um período de reabilitação mais prolongado. Com 
certeza, a idade fisiológica, o tamanho da lesão e a presença de lesões associadas 
alteram a indicação. Em muitos casos, uma osteotomia isolada ou uma artroplastia 
podem ser o tratamento mais adequado. 

dra. Márcia Uchoa de Rezende – Lesões agudas, estáveis, incompletas, e se 
completas menores de 1 cm², são de tratamento clínico. Lesões crônicas incom-
pletas ou grau IV menores de 1 cm² também podem ser tratadas clinicamente. 

dra. Márcia Uchoa de Rezende

dr. Marco Kawamura demange

dr. José Ricardo Pécora
2o tesoureiro
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dr. Victor Favilla Guimarães da Silva 
- No passado utilizei a mosaicoplastia, mas 
atualmente utilizo a microfratura. Nas lesões 
que acompanham a lesão do LCA faço so-
mente desbridamento. Nas lesões de patela 
ou troclea, somente em casos de exceção, em 
pacientes muito sintomáticos e falha do trata-
mento conservador, desbridamento para reti-
rada de “flaps” e aplanamento de bordas (sem 
instabilidade femoropatelar).

dr. Victor Marques de Oliveira – Tenho 
preferência pela mosaicoplastia nas lesões de 
espessura total da cartilagem e desbridamen-
to com radiofrequência nos defeitos parciais. 
Durante uma cirurgia, quando me deparo 
com uma lesão de espessura total não diag-
nosticada previamente, realizo a técnica da microfratura.

dr. Mário Ferretti – Em casos de sintomatologia dolorosa ou derrames fre-
quentes. Sim, todos estes fatores influenciam na escolha do método. Sabemos 
que lesões menores que 2 cm2 em pacientes jovens e menos ativos evoluem bem 
com uma simples microfratura, porém em pacientes mais ativos a microfratura 
tem uma chance maior de falha.  Tenho por opção insistir mais no tratamento con-
servador para as lesões patelares.

dr. Victor Favilla Guimarães da Silva – Trato cirurgicamente pacientes “jo-
vens” abaixo de 45 anos, com membro alinhado e estável e que a lesão seja em 
área de carga, com lesão (contraste subcondral) de 2-3 cm de diâmetro. 

dr. Victor Marques de Oliveira – Indico tratamento cirúrgico nas lesões sinto-
máticas que acometem o osso subcondral. Geralmente contraindico nas seguin-
tes situações: pacientes acima de 50 anos, meniscectomizados, com osteoartrose, 
nas lesões em espelho, em lesões extensas (acima de 4 cm2). Nos pacientes com 
instabilidade ligamentar ou com desvio do eixo, faço o tratamento simultâneo 
destas enfermidades.

dra. Márcia Uchoa de Rezende -  A mosaicoplastia (ou qualquer outro nome 
de transplante osteocondral) até hoje ainda é a melhor técnica de tratamento das 
lesões condrais completas e maiores de 1 cm² em áreas de carga. O tecido maduro 
aguenta a carga que o adulto vai aplicar e integra pela incorporação do fragmento 
ósseo. Mas tudo depende da lesão. Há arrancamentos de cartilagem que podem 
ser fixados. Depende da lesão.

dr. Marco Kawamura demange - Não utilizo apenas um tipo de procedimen-
to cirúrgico, mas sim diferentes procedimentos ou combinações de procedimen-
tos de acordo com as lesões encontradas. Lesões pequenas e lesões fora da área 
de carga podem ser abordadas com desbridamento simples e lesões nas áreas 
de carga com até 2 cm2, por microfratura ou por OATS, sendo que eu prefiro a 
segunda opção. As lesões maiores eu abor-
do por microfratura, mas tenderia a realizar 
tratamentos de superfície para a cartilagem 
(implante de condrócitos ou de fragmentos 
de cartilagem juvenil {DeNovo NT}) se dispo-
níveis. Quando presente, a lesão do osso sub-
condral também deve ser abordada. 

dr. Mário Ferretti - Para lesões pequenas 
menores que 2 cm2 utilizo a microfratura, em 
casos de lesões maiores ou lesões menores 
em pacientes ativos prefiro a mosaicoplastia. 
Em lesões trocleares prefiro a microfratura. O 
Brasil precisa evoluir nos transplantes autó-
logos de condrócitos, que é uma excelente 
opção para as lesões femoropatelares, assim 
como nos transplantes de aloenxerto para le-
sões grandes condilares.

Que tipo de procedimento cirúrgico utiliza? tem um 
procedimento padronizado ou opta por uma técnica 

específica conforme a lesão?

Qual a sua opinião sobre o uso de plasma 
rico em plaquetas (PRP) ou da terapia com 

células-tronco nas lesões condrais?

dra. Márcia Uchoa de Rezende – O sinoviócito e o osso subcondral são muito 
responsivos a fatores de crescimento. A sinóvia passa a produzir ácido hialurôni-
co (AH) de maior peso molecular. Não diminui a produção de metaloproteinases 
como ocorre na viscossuplentação, mas é analgésico por este efeito de aumen-
tar a produção endógena de AH. O condrócito jovem é responsivo a fatores de 
crescimento e pode aumentar a síntese de proteoglicanos, mas isto não ocorre no 
condrócito idoso e no condrócito osteoartrítico. A idéia de misturar células-tronco 
mesenquimais ao PRP e jogar na articulação é bem primária. Centros como DUKE 
estão ainda colocando células mesenquimais em arcabouços biodegradáveis e 
aplicando em cães para checar se conseguem manter estas células imaturas viá-
veis quando submetidas a carga. Mas aqui no Brasil, em Miami e na Espanha, estão 
injetando em gente.

dr. Marco Kawamura demange – Considero serem tratamentos promissores 
para o futuro, com crescente número de estudos na área, mas ainda em fase de 
desenvolvimento, necessitando melhor entendimento de suas indicações.

dr. Mário Ferretti – Não uso Plasma Rico em Plaquetas. Não há boa literatura que 
justifique o uso. Existem diversos métodos de centrifugação que oferecem concen-
trações diferentes de plaquetas, de plasma e de sangue. Não se sabe a dosagem 
correta, nem a concentração da substância que se aplica intra-articular. Por estas e 
outras razões não utilizo o PRP e não vejo o porquê de se usar em pacientes, a me-
nos que estes façam parte de projeto de pesquisa aprovado por um comitê de ética. 
Em relação a células-tronco também não utilizo, não há nenhuma literatura que 
comprove a eficácia desta terapia. Vale ressaltar que aspirado de medula óssea 
não possui alta concentração de células-tronco, nem mesmo após a centrifuga-
ção. Para se atingir uma boa concentração de células-tronco da medula óssea, as 
mesmas devem ser separadas e cultivadas em laboratório para que possam se 
multiplicar. A única indicação cabível para células-tronco seria como substitutas 
para o transplante de condrócitos, fazendo um 
transplante de células-tronco para a lesão focal 
osteocondral exatamente como o transplante 
de condrócitos, só que com células-tronco cul-
tivadas em laboratório. Este método já é bem 
usado pelos japoneses. Porém, no Brasil, ainda 
precisamos evoluir nesta terapia.

dr. Victor Favilla Guimarães da Silva – A 
literatura não nos encoraja ao uso do PRP. Por 
isso não utilizo. Quanto à terapia por células-
tronco não tenho experiência, porém acho 
que é uma opção para o futuro. 

dr. Victor Marques de Oliveira – Acredito 
que irão contribuir para o tratamento das le-
sões condrais, mas atualmente faltam evidên-
cias para sua indicação.

dr. Mário Ferretti dr. Victor Marques de Oliveira

dr. Victor F. Guimarães da Silva
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A SBCJ realizará em 2013 o circuito de Cursos e Jornadas 
Regionais, promovendo mais uma vez uma ampla atua-
lização dos principais temas da cirurgia do joelho. A pro-

gramação contará com seis eventos, reunindo ortopedistas de 
todos os estados brasileiros. 

A SBCJ pretende manter a mesma sequência por regiões 
como em 2011, mas ainda não acertou todas as datas. O cro-
nograma prevê os eventos na seguinte ordem: Belo Horizonte, 
para os médicos da Regional Minas Gerais/Espírito Santo; Rio 
de Janeiro; São Paulo; Nordeste; Norte e Centro-Oeste e  Sul. Em 
breve será divulgado o calendário.

Realizados a cada dois anos, os Cursos Regionais são even-
tos importantes para atualização e integração dos cirurgiões de 
joelho de todo o país. Em 2011, os cursos reuniram mais de mil 
participantes, com destaque para São Paulo, estado que con-
centra o maior número de especialistas e que teve 277 inscritos.

Ao longo dos últimos anos a SBCJ vem investindo para con-
solidar esses encontros, uma vez que eles reúnem cirurgiões 
renomados da ortopedia brasileira e um grande público inte-
ressado em aprimoramento profissional. “As jornadas abrem 
espaço para a participação dos médicos de cada região e apro-
ximam os mais jovens dos cirurgiões mais experientes”, destaca 
o presidente eleito da SBCJ para o biênio 2013-2014, Dr. Hugo 
Cobra.
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Mais uma vez tivemos uma ótima oportunida-
de de nos encontrarmos com a Escola Lyo-

nesa de Cirurgia do Joelho e de aprimorarmos o 
conhecimento nas patologias do joelho. Quem es-
teve na V Jornada Lyonesa no Brasil no Centro de 
Convenções de Ouro Preto (MG) voltou para casa 
com uma bagagem ainda maior de conhecimento 
sobre os últimos avanços em Artroplastia Total do 
Joelho e encantado com o charme da cidade his-
tórica, bem como com a receptividade da popula-
ção local e a já consagrada comida mineira. 

O evento reuniu 250 participantes entre os dias 
14 e 16 de junho, discutindo temas muito atuais 
em artrose do joelho. Da Europa vieram os mais 
renomados especialistas em cirurgia do joelho de 
Lyon – Pierre Chambat, David Dejour, Michel Bon-

nin, Roger Badet, Laurent Buisson e a fisioterapeu-
ta Bénédicte Quélard. Da Bélgica o convidado foi 
o Dr. Jan Victor, que já havia encantado os ameri-
canos no último “Current Concepts”, em Orlando, e 
desta vez nos abrilhantou com seu conhecimento 
de biomecânica e tratamento da artrose. 

A Jornada Lyonesa no Brasil começou em 2000 
e desde 2007, na terceira edição, passou a ser or-
ganizada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia do 
Joelho. É um encontro que chama a atenção pelo 
nível científico dos palestrantes internacionais 
e por contar com os mais renomados cirurgiões 
brasileiros, colegas da SBCJ. “Dessa vez discutimos 
amplamente os aspectos relacionados ao joelho 
degenerativo, com ênfase para a artroplastia, tra-
zendo a visão da escola européia, que às vezes se 

contrapõe à americana”, destacou o presidente da 
SBCJ, Dr. Ricardo Cury.

A V Jornada Lyonesa foi presidida pelo Dr. Mar-
co Antonio Percope de Andrade, próximo presi-
dente eleito da SBOT, que assim como vários ou-
tros brasileiros também passou por Lyon, centro 
de excelência em cirurgia do joelho reconhecido 
mundialmente. Também fizeram parte da comis-
são organizadora do evento os Drs. Wagner Le-
mos, Tiago Jacques, Mateus Jacques e Luís Fernan-
do Machado, todos membros da escola Lyonesa 
de cirurgia do joelho. 

A próxima edição da Jornada no Brasil está 
prevista para o mês de agosto de 2014, em Foz do 
Iguaçu (PR). Esperamos contar novamente com a 
presença de todos. 

Jornada Lyonesa em Ouro Preto: um sucesso

Cursos Regionais: seis eventos em 2013

Jornada Lyonesa, realizada em junho, em Ouro Preto: foto tradicional mostra a grandiosidade do encontro entre brasileiros e franceses

Jornada da Regional São Paulo, em 2011, que reuniu 277 inscritos



AtUALizAçãO

7www.sbcj.org.br

Programação preliminar
30/11/12 (Sexta-feira)

09h00 às 11h00 Módulo I: LCA - Estado da arte
09h00 - Anatomy and biomechanics of the ACL
Andrew Amis (Inglaterra)
09h20 - Discussão
09h30 - Rotatory instability of the knee, and ligament 
reconstruction methods
Andrew Amis (Inglaterra)
09h50 - Discussão
10h00 - Mesa Redonda Moderna: LCA
Debatedores nacionais 
Fise aberta
LCA + medial
LCA parcial
LCA revisão
11h00 às 11h30 -  Intervalo
11h30 às 13h30 - Módulo II: LCP - Estado da arte
11h30 - Anatomy and biomechanics of the PCL and 
posterolateral corner
Andrew Amis (Inglaterra)
11h50 - Discussão
12h00 - Mesa Redonda Moderna: LCP

Debatedores nacionais
LCP isolado
LCP + PL
LCP + medial
Luxação de joelho
13h00 - Biomechanical evaluation of a 4-strand 
posterolateral corner reconstruction
Andrew Amis (Inglaterra)
13h20 - Discussão

01/12/12 (Sábado)

09h00 às 12h00 - Módulo III: Atualização do uso de 
enxertos homólogos em cirurgia do joelho
09h00 - One hundred years (100) of ACL repair; an 
historical review
Rene Verdonk (Bélgica)
09h20 - Discussão
09h30 - Anatomy and biomechanics of the menisci, 
and developments in meniscus replacements
Andrew Amis (Inglaterra)
09h50 - Discussão
10h00 - Meniscal allografts: long term results

Rene Verdonk (Bélgica)
10h20 - Discussão
10h40 - Meniscal partial replacement: current concepts
Rene Verdonk (Bélgica)
10h50 - Discussão
11h00 às 11h30 - Intervalo
11h30 - ACL repair using allografts; 20 years of experience
Rene Verdonk (Bélgica)
11h50 - Discussão
12h00 às 14h00 Módulo IV: Femoropatelar - Estado 
da arte
12h00 -The function of the MPFL and MPFL 
reconstructions
Andrew Amis (Inglaterra)
12h20 - Discussão
12h30 - Patellar dislocation and trochlear dysplasia; 
current concepts in treatment
Rene Verdonk (Bélgica)
12h50 - Discussão
13h00 - Mesa Redonda Moderna: Patologia 
femoropatelar - casos complicados
Debatedores nacionais
14h00 - Encerramento

Curso no Guarujá marca encerramento da gestão 2011-2012, presidida por dr. Ricardo 
Cury, e é oportunidade de atualização e confraternização em um local muito agradável

Curso Joelho 12: inscrições 
abertas até 20/11

As inscrições para o Curso Joelho 2012, que marca o encerramento 
da gestão 2011-2012 da SBCJ e a posse da nova diretoria, estão 

abertas e devem ser feitas pelo site da 
SBCJ www.sbcj.org.br até o dia 20 de no-
vembro.  O valor para sócios é de R$ 250,00 
e para médicos não-sócios é de R$ 400,00. 
O pagamento deverá ser efetuado através 
de boleto bancário. Depois dessa data, a 
inscrição só será possível no local do even-
to, se houver disponibilidade de vagas.  E 
os valores serão diferentes: R$ 300,00 para 
sócios e R$ 500,00 para não-sócios. Garan-
ta sua vaga e venha participar, nos dias 
30 de novembro e 1º de dezembro, desse 
nosso último encontro de 2012!

Destaques internacionais
O Curso Joelho 2012 contará com dois 

renomados palestrantes: o Dr. Andrew A. 
Amis, professor de biomecânica ortopédica 
do Departamento de Engenharia Mecânica 
do Imperial College London (Inglaterra), e 
o Dr. René Verdonk,  professor de cirurgia 
ortopédica e chefe do Departamento de 
Cirurgia Ortopédica e Traumatologia do 
Ghent University Hospital (Bélgica).

dr. Andrew A. Amis

dr. René Verdonk

PACOtES dE HOSPEdAGEM
Pacote - Sofitel Guarujá Jequitimar

Acomodação Single duplo
Classic (vista para Serra) R$ 1.570,00 R$ 785,00
Superior (vista para o mar) R$ 1.770,00 R$ 885,00
 
Os valores acima são para todo o período e por pessoa. 
Tarifas sujeitas a disponibilidade.
O PACOtE inCLUi:
- 02 diárias (29/nov a 01/dez de 2012); 
- Meia pensão (café da manhã e almoço) sem bebidas; 
- Taxa de turismo.
AGênCiA dE ViAGEnS OFiCiAL:
Lunes Tour 
Tel.: (11) 3879.8649 
www.lunestour.com.br
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Quando buscamos a palavra hobby no 
dicionário de inglês a melhor tradu-
ção para nossa língua é passatempo 
predileto ou diversão. Este é um mo-

mento livre para todos e cada um pode esco-
lher o que fazer no seu tempo livre. Esse mo-
mento é importante, pois com nossa rotina de 
vida, muitas vezes corrida, ocupada e exigindo 
concentração extrema, torna-se necessário um 
período de descanso, uma pausa.

Em meu momento de lazer, aquele que não 
tenho nada importante para fazer, minha esco-
lha é degustar (degustar, não fumar) um bom 
charuto. Este hábito (hábito, não vício) faz parte 
de minha vida há mais de 20 anos.

A origem exata do charuto é um tanto obs-
cura. Não sabemos quem fumou o primeiro 
charuto, nem onde, mas podemos estar certos 
de que o cultivo do fumo teve origem no conti-
nente americano, provavelmente com os Maias 
na América Central.

Como todos os produtos que remetem ao 
paladar, o charuto estimula a totalidade de 
nossos sentidos.  Primeiro a visão que aprecia o 
“âmbar” da capa, sua qualidade, feitura, cor que 
pode ter mais de 40 tonalidades e a anilha, que 
é a identidade do charuto, cuja origem se re-
mete a tempos históricos onde sua função era 
proteger a luva dos aristocratas durante a de-
gustação; o tato, que permite avaliar a textura e 
a maciez, ou seja, o grau de vida do charuto; o 
olfato, que desvenda notas de madeira, frutas e 
especiarias; a audição (sim) que saboreia o sus-
surro da brasa... Por último, e principalmente, o 
paladar, o gosto, nisto consiste afinal toda uma 
história de sabores. 

Charutos não devem ser apreciados com 
rapidez, devem ser degustados com calma, em 
uma atmosfera de paz e tranquilidade, acom-
panhados do melhor vinho ou de um bom “foie 
gras”.

A história mostra grandes personagens ca-
racterizados por sua paixão por charutos: Marc 
Twain, Winston Churchill, John Fitzgerald Ken-
nedy, Sigmund Freud, Groucho Marx (o qual 
reza a lenda que quando sua esposa lhe lançou 
um ultimato – ou ela ou o charuto –, sua res-
posta imediata foi: “podemos ser amigos?”) ... e 
mais recentemente Rene Abdalla.

O momento de acender um charuto é espe-
cial. Pode ser sozinho, cultivando um momento 
de introspecção, conversando comigo mesmo 
e de preferência lendo minha revista “Cigar Afi-
cionado” (da qual sou assinante) ou exploran-
do a grande qualidade de degustar charutos: 
reunir amigos para momentos alegres de paz 
ou comemorações memoráveis, estas são as 
mais variadas possíveis; um exemplo é quando 
no nascimento de um filho homem o pai orgu-
lhosamente distribui charutos aos amigos, até 
outras situações como um objetivo alcançado, 
um sonho realizado...”Livre Docência”...

A arte e as histórias de degustar um ”Puro”...

Pessoalmente prefiro os charutos mais en-
corpados, maduros, (qualidade esta que é defi-
nida pelo miolo do charuto e não pela capa es-
cura a qual pode ser uma indicadora). O tempo 
de queima varia com a bitola do charuto. Prefi-
ro para longas baforadas um Churchill (cerca de 
uma hora e meia). Para o chamado “tiro curto”, 
escolho o robusto (meia hora a 40 minutos).  
Entre as marcas, o Cohiba Behike (Cuba) e o Ca-
macho de capa escura (Nicarágua) são minhas 
escolhas prediletas.

 A harmonização com bebidas é algo pes-
soal. Minha escolha para acompanhar um bom 
charuto é um vinho da região do Veneto na Itá-
lia, o Amarone, em que uma das uvas utilizadas 

em sua “semblage”, a corvina (são também uti-
lizadas rondinela e molinara) define um sabor 
de chocolate que harmoniza maravilhosamen-
te com um charuto encorpado. Por favor, não 
mergulhem a ponta do charuto na bebida, pois 
nesse caso não se caracterizará nem o gosto do 
charuto, nem o da bebida.

Enfim, para aqueles que ainda não defini-
ram um hobby para os momentos de lazer, 
uma boa opção é apreciar um bom “puro”.  Bom 
proveito!

Rene Abdalla é diretor científico do Centro de Trauma-
tologia do Esporte da UNIFESP-EPM e diretor do Instituto do 
Joelho do Hcor-SP.

Rene Abdalla: seu 
passatempo preferido há 
mais de 20 anos é fumar 
charutos

Os preferidos de Rene Abdalla: 
para longas baforadas um Churchill 
e para um “tiro curto”, o robusto; 
entre as marcas, estão Cohiba 
Behike (Cuba) e Camacho de capa 
escura (nicarágua)

Capa da revista Cigar 
Aficionado, leitura 

interessante enquanto 
se fuma um charuto
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Por Rene Abdalla


