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O 15o Congresso Brasileiro de 
Cirurgia do Joelho já tem data e 
local definidos: será de 10 a 12 
de abril de 2014 no Centro de 
Convenções de Maceió (AL).
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O ano de 2013 começou de forma es-
pecial para a SBCJ: estamos comemo-
rando 30 anos de sua fundação e é 
uma honra presidir a maior sociedade 

dentro da ortopedia brasileira, com 1.123 sócios, 
oito delegados regionais, seis cursos regionais e 
72 serviços credenciados. Para marcar essa data, 
criamos um selo e estamos programando um 
evento comemorativo para o mês de outubro 
durante a Jornada da Regional São Paulo.

Nossos desafios para que a SBCJ continue 
crescendo são grandes. Este ano realizaremos 
seis cursos regionais. Para nós, as jornadas re-
gionais funcionam como um instrumento muito 
democrático de ensino e treinamento, que per-
mitem a participação de palestrantes de todo o 
Brasil, apresentando seus trabalhos e pesquisas. 
Além disso, os participantes têm a oportunidade 
de discutir os temas abordados de forma mais 
interativa com colegas nacionais de vasta experi-
ência em cirurgia do joelho. Já para os ortopedis-
tas interessados em ingressar na SBCJ, os Cursos 
Regionais são de extrema relevância, uma vez 

que sua pontuação é pré-
requisito para a realização 
da prova de título.

Também já começa-
mos a trabalhar na orga-
nização do 15o Congres-
so Brasileiro de Cirurgia 
do Joelho, que será em 
abril de 2014, no Centro 
de Convenções de Ma-
ceió (AL), onde temos a 
expectativa de receber 
1600 participantes e rea-
lizar uma prova de títulos 
para admissão de novos 
sócios, com mais de 300 
candidatos inscritos. Para 
a prova de título, revimos 
alguns critérios para apri-
morar ainda mais o processo de seleção. 

Dentro das realizações da SBCJ neste ano, es-
tamos fazendo uma reestruturação no site da So-
ciedade para deixá-lo ainda mais dinâmico e de 

fácil navegação. Temos ainda 
estimulado as atividades dos 
grupos e clubes de joelho do 
Brasil, iniciativa muito eficaz 
para a disseminação do co-
nhecimento e o intercâmbio 
de ideias e de experiências. 
Existem grupos fortes e atu-
antes que há anos ajudam a 
promover a educação conti-
nuada na cirurgia do joelho 
e queremos incentivar ainda 
mais esse trabalho.

Como vocês podem ob-
servar, a diretoria da SBCJ 
tem muito trabalho pela 
frente, que exige grande de-
dicação e esforço, mas que 
são recompensados pelo re-

conhecimento e carinho de toda a comunidade 
do joelho.

Abraço a todos
Hugo Cobra

expediente
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Muitos desafios à frente

dr. Hugo Cobra, Presidente da SBCJ

editoriAl

Caros colegas 
“joelhistas”, como 
Diretor Científico da 

SBCJ gestão 2013/2014, 
estou assumindo também 
a função de editor do nosso 
jornal durante este período. 
É uma função que poderia 
ser extremamente árdua 
se não fosse o excelente 
trabalho daqueles que me 
antecederam. 

A responsabilidade em 
editar o periódico de uma 
Sociedade tão grande e forte 
como é a nossa está principalmente em 
criar novas matérias de interesse de todos 
ou manter aquelas de sucesso, procurando 
aprimorá-las ainda mais. A intenção inicial 

é manter ao menos nos 
primeiros números a mesma 
pauta das edições anteriores 
e pouco a pouco criar novos 
temas e matérias. 

 A Mensagem do 
Presidente não poderia 
faltar e é ela que abre 
esta edição. O Bate-Bola 
traz um tema de grande 
interesse da especialidade, 
o LCA, comentado por 
cinco colegas sabidamente 
“experts” na área. Iniciamos 
também a divulgação 

de nosso Congresso Brasileiro em 2014 e 
divulgamos a programação e locais dos 
Cursos Regionais 2013, sucesso absoluto 
dentro do programa de educação continuada 

de nossa Sociedade. 
Empenhada em aprimorar a capacitação 

dos novos membros da SBCJ, a atual diretoria 
está discutindo um projeto de reavaliação 
dos serviços credenciados na formação 
do R4 em cirurgia do joelho e também já 
realizou algumas mudanças nos critérios para 
admissão de novos sócios, como publicamos 
nessa edição. Não poderíamos deixar de ter 
a coluna Além do Joelho, na qual buscamos 
sempre mostrar outros talentos de nossos 
membros, além do talento maior que é o de 
ser ortopedista e cirurgião do joelho. 

Novas matérias já estão sendo preparadas 
para as próximas edições e convidamos vocês 
para nos ajudar, lendo, opinando e sugerindo 
novos temas e seções através de nosso portal. 
Boa leitura! 

José F. Nunes

dr. José F. nunes - diretor Científico



Pensando em facilitar o acesso à informação de seus usu-
ários e em melhorar a navegabilidade, a Sociedade Brasi-
leira de Cirurgia do Joelho está reformulando seu portal. 

O intuito é criar uma identidade visual mais moderna e abas-
tecer áreas do site com novas informações, além de torná-lo 
compatível com dispositivos móveis, facilitando a busca por 
conteúdo da especialidade. 

Todos os usuários terão acesso às informações gerais sobre 
a SBCJ e a notícias e eventos relacionados à especialidade. Os 
sócios cadastrados terão acesso exclusivo a pôsteres e temas 
livres apresentados em congressos, publicações de artigos e 
teses, vídeos de cursos, protocolos de avaliação em cirurgia do 
joelho e prática clínica. 

CBCJ 2014
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15o Congresso Brasileiro será em Maceió

novo portal será 
compatível com 

dispositivos móveis

O maior encontro da cirurgia do joelho 
no Brasil já tem data e local definidos: 
a 15a edição do CBCJ será entre os dias 
10 e 12 de abril de 2014 no Centro Cul-

tural e de Exposições Ruth Cardoso – Centro de 
Convenções de Maceió (AL). O Congresso Brasi-
leiro também tem seis palestrantes internacio-
nais confirmados, cujos nomes serão divulgados 
em breve, assim como o tema central do evento, 
que está sendo discutido pela comissão cientí-
fica. 

A realização do CBCJ em um Centro de Con-
venções tem um motivo importante: nenhum 
resort brasileiro comporta mais o evento, que 
cresce a cada edição, com expectativa de 1.600 
congressistas para 2014, além de todo o pessoal 
de apoio e expositores. “O crescimento do nú-
mero de participantes nos últimos anos mostrou 
a necessidade de buscarmos um espaço mais 
amplo. Estamos negociando com o governo do 
Estado de Alagoas desde o início do ano para 
acertarmos todos os detalhes”, explica o presi-
dente da SBCJ, Hugo Cobra. 

No Centro Ruth Cardoso, o Congresso terá 
toda sua logística facilitada, com espaços para 
sessões científicas simultâneas, área de exposi-
ções integrada ao evento, além de ampla estru-
tura para as conferências e a programação so-
cial. “O Centro de Convenções de Maceió conta 
com o que há de mais moderno em infraestrutu-
ra de suporte e fica próximo à rede hoteleira e às 
praias”, declara Dr. Hugo.

Infraestrutura
O Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho 

ocupará o pavilhão térreo do Centro de Conven-
ções de Maceió, que tem 4.727 metros quadra-
dos, além de um auditório alternativo no piso 

superior, com capacidade para 700 lugares. O 
Centro de Convenções conta ainda com um es-
tacionamento para 485 vagas de carros de pas-
seio, 12 vagas para ônibus de turismo e 24 vagas 
para vans.

Com expectativa de 
receber mais de 1.600 
congressistas, evento será 
realizado entre os dias 10 e 
12 de abril de 2014

Em breve todas as 
informações sobre inscrições, 

hotéis e programação científica 
serão disponibilizadas no site 

da SBCJ – www.sbcj.org.br. 
Fique ligado!

O Centro de Convenções de Maceió é composto por dois pavilhões de 
exposições, um no piso térreo, com 4.727 metros quadrados, e outro 
no primeiro andar, com 1.631 metros quadrados



Tema:
 
Lesão do Ligamento 
Cruzado Anterior

A Coluna Bate-Bola desta edição abor-
da a lesão do Ligamento Cruzado An-
terior, tema da maior relevância para os 

cirurgiões de joelho. 
As perguntas foram 
formuladas pelo 1o 
Secretário da SBCJ, 
Wagner Guimarães 
Lemos, e respondidas pelos colegas Fábio Jan-
son Angelini (SP), Francisco Consoli Karam (RS), 
Marcus Vinicius Malheiros Luzo (SP), Ricardo de 
Paula Leite Cury (SP) e Rogério Franco de Araújo 
Góes (RJ). Confira como atuam os convidados 
participantes em cada situação específica:

dr. Fábio Janson Angelini - Realizo 
o túnel femoral com um guia habitual-
mente usado para o túnel tibial locado 
através do portal artroscópico ântero-
lateral. O fio guia e a broca são passa-
dos por uma via pequena longitudinal 
ântero-lateral do fêmur distal, de fora 
para dentro. Realizo a fixação com um 
parafuso de interferência de fora para 
dentro no fêmur e na tíbia. 

dr. Francisco Consoli Karam - Faço 
o túnel femoral através do portal medial 
levando em consideração os princípios 
anatômicos apregoados pela escola do 
Dr. Freddie Fu e colegas. Não utilizo ne-
nhum tipo de guia. Quanto ao método 
de fixação, considero ser secundário, 
mas me agradam os buttons com túnel de cerca de 3 a 4 cm, pois per-
mitem uma fixação extra-articular e o preenchimento de toda largura 
do túnel com o enxerto de flexores. Na tíbia, utilizo parafuso de interfe-
rência, associado quando possível a uma tenodese da extremidade do 
enxerto junto à sutura que fechará a incisão na fáscia do sartório.

dr. Marcus Vinicius Malheiros luzo - Realizo de fora para dentro 
(técnica “0ut-In”), tentando posicionar no “foot-print” original do LCA 
roto. Pensando num posicionamento em relação a um relógio, especi-
ficamente nessa região, o ponto estaria entre 9 e 10 horas. Em relação 
ao guia, utilizo o guia para técnica “Out-In”, mas sempre certifico, antes 
de fazer a perfuração com a broca, se o fio está na posição adequada. 
Quanto à fixação, utilizo dois parafusos de interferência bioabsorvíveis 
(um no fêmur e outro na tíbia).

dr. ricardo de paula leite Cury - Através do portal medial realizo a 
marcação do ponto femoral ideal, e o túnel femoral é confeccionado de 
fora para dentro com auxílio de guia.

dr. rogério Franco de Araújo Góes - Atualmente utilizo um guia 
femoral de fora para dentro (FLIP-CUTTER), o que possibilitou retornar 
a operar com o joelho a 90 graus com a perneira dobrada e com boa 
visualização do ponto anatômico escolhido. Uso de rotina endo-botton 
na fixação femoral e interferência absorvível na fixação tibial.

Como você realiza o túnel femoral, utiliza algum tipo de 
guia?  Quais os métodos de fixação no fêmur e na tíbia?

Como você conduz as lesões agudas de LCA 
associadas à lesão de grau iii do LCM?

você tem o hábito de realizar ou acha válida 
a reconstrução seletiva de uma das bandas do LCA 

nos casos de lesão parcial?

dr. Fábio Janson Angelini - O po-
tencial de cicatrização do LCM é muito 
grande na fase aguda. Nesta situação, 
mantenho uma proteção ao LCM com 
órtese, para evitar o valgismo do joelho 
por 4 a 6 semanas. Essa órtese deve ser 
retirada frequentemente para realizar 
exercícios de recuperação e ganho do 
arco de movimento.

dr. Francisco Consoli Karam - Para 
mim são de tratamento conservador. 
Uso imobilização rígida por 6 semanas e 
posteriormente imobilizador articulado 
com barras laterais por mais 3 semanas. 
Posteriormente aguardo a recuperação 
completa do arco de movimento (ADM). 
Só então programo a reconstrução do LCA, se houver indicação de acor-
do com exigência física do paciente, instabilidade, idade, etc. 

dr. Marcus Vinicius Malheiros luzo - Normalmente aguardo de 4 a 
6 semanas para cicatrização do LCM. Quando positiva (abertura inferior 
a 10 mm), realizo a reconstrução do LCA com enxerto do tendão patelar. 
Se houver uma abertura considerável e/ou eu não estiver seguro sobre a 
integridade do LCM, faço a reconstrução do LCM associada à reconstru-
ção do LCA.

dr. ricardo de paula leite Cury - Nas lesões mediais grau III, em pa-
cientes jovens, atletas, em associação com lesão do ligamento oblíquo 
posterior, ou ainda nas lesões tipo “Stener” (inversão da inserção distal 
do LCM), opto pelo tratamento cirúrgico. Realizo a reparação nas lesões 
ao nível femoral e tibial, e opto pela reconstrução nas lesões intersticiais. 

dr. rogério Franco de Araújo Góes -  Eu apoio o tratamento con-
servador por 4 semanas com imobilizador, permitindo deambulação, 
estimulando o arco de movimento na fisioterapia. Após este período re-
construo o LCA, realizo o stress em valgo no pré-operatório, e, caso ainda 
ocorra abertura da interlinha, reconstruo o canto posteromedial.

dr. Fábio Janson Angelini - Tenho 
sim o hábito de reconstruir parcialmente 
o LCA, mantendo os feixes que pareçam 
ter orientação preservada, mesmo que 
não pareçam ter competência mecâni-
ca. A técnica do túnel femoral anatômi-
co de dentro para fora facilita muito esta 
opção. 

dr. Francisco Consoli Karam - Sim. 
Primeiramente a indicação de operar 
vai depender da história do paciente, 
da queixa de instabilidade, do exame fí-
sico compatível e do nível de exigência. 
Posteriormente, durante a artroscopia, 
avalio a integridade de uma das bandas 
ou parte dela. Sempre procuro preservar 
o máximo possível o resto de LCA original. Se uma banda estiver toda 
inteira, reconstruo só a outra.

dr. Marcus Vinicius Malheiros luzo - Acho válida e faço a recons-
trução seletiva se eu tiver certeza da integridade dessa banda, avaliada 

dr. Fábio Janson Angelini

dr. Francisco Consoli Karam

dr. Marcus vinicius M. Luzo

Wagner Guimarães Lemos
1o Secretário da SBCJ
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no exame físico sob anestesia e na inspeção intraoperatória, e desde que 
não comprometa o posicionamento correto femoral e tibial da banda a 
ser reconstruída.

dr. ricardo de paula leite Cury - Não tenho o hábito, por achar difícil 
e pouco segura a avaliação intraoperatória real da integridade ou não de 
uma das bandas. Opto pela reconstrução anatômica com banda simples 
das duas bandas.

dr. rogério Franco de Araújo Góes - Sim, estas raras oportunidades 
devem ser aproveitadas, em muitos dos casos utilizo apenas o semiten-
díneo duplo na reconstrução. Acredito que a propriocepção do LCA tem 
grande chance de estar inalterada.

dr. Fábio Janson Angelini  -  A que considero mais importante é usar 
enxerto de diâmetro maior que o utilizado na reconstrução primária. 
Principalmente considerando a tíbia, cuja qualidade óssea não é tão boa. 
Uso muito autoenxerto de tendão patelar, algumas vezes quadricipital e 
frequentemente enxerto de banco de tecidos.

dr. Francisco Consoli Karam - Primeiramente é tentar diagnosticar 
o porquê da falha na primeira reconstrução. Quando se detecta a cau-
sa, como má posição dos túneis, a possibilidade de sucesso da revisão 
é maior.

dr. Marcus Vinicius Malheiros luzo - Sugiro avaliar clínica e radio-
logicamente (Raio-X e Ressonância Magnética) cada paciente e tentar 
obter um diagnóstico da causa da falência da reconstrução. Isso tudo é 
importante para escolhermos melhor o enxerto a ser utilizado, realizar 
o posicionamento adequado dos túneis ósseos, escolher o método de 
fixação do enxerto, e programar a necessidade ou não de uma revisão 
em dois tempos.

dr. ricardo de paula leite Cury - Avaliar inicialmente as causas de 
falha da reconstrução (técnica, lesões associadas não diagnosticadas ou 
biológicas). Inicio sempre a revisão pela 
artroscopia, com estudo da articulação, 
posicionamento dos túneis, para depois 
optar pelo enxerto a ser retirado ou uti-
lizado, além da necessidade ou não de 
retirada dos implantes. Faço preparação 
prévia da região do osso ilíaco caso ne-
cessário.   

dr. rogério Franco de Araújo Góes 
- A principal causa da revisão do LCA 
continua sendo erros técnicos no posi-
cionamento dos túneis femoral e tibial. 
A dica é: torça por erro grosseiro, assim 
você não se preocupará com os túneis 
pré-existentes e poderá realizar novos 
túneis de forma independente.

Quais as principais dicas que você nos daria 
para a revisão da reconstrução do LCA?

Qual seu protocolo de reabilitação do LCA, desde 
a fase inicial, como muletas, CPM, até a orientação 

de retorno à atividade esportiva? 

dr. Fábio Janson Angelini - Oriento o 
uso de muletas, mas com descarga total 
de peso no membro operado, enquan-
to houver insegurança ou claudicação. 
Não recomendo o uso de qualquer imo-
bilização (exceto se há lesão do LCM). A 
primeira fase da fisioterapia tem por ob-
jetivo restaurar o ADM e diminuir a dor e 
dura ao redor de 6 semanas. Assim que 
tolerado já se pode praticar exercícios em 
bicicleta. Depois desse período a reabili-
tação prossegue normalmente em uma 
academia de ginástica, podendo realizar 
exercícios (progressivamente) resistidos 
e bicicleta. Até o quinto mês e enquanto 
houver muita assimetria de força entre os 
membros  não se deve correr. O retorno às atividades com bola se inicia a 
partir de um mês de prática de corrida.

dr. Francisco Consoli Karam - Uso um imobilizador removível em 
extensão por 1 a 2 semanas.  Recomendo uso de duas muletas também 
por 2 semanas e em geral uma muleta contralateral por mais 1 semana 
de acordo com a evolução do paciente. O apoio parcial e ADM total são 
permitidos desde o primeiro PO, conforme tolerância. Quanto ao retorno 
às atividades esportivas, sou um pouco conservador. Em geral converso 
com o paciente, não atleta de alto rendimento, que irá levar de 9 meses 
a um ano para voltar a praticar esportes de contato. Outras atividades, 
como natação, bicicleta e corrida, são bem mais precoces e são liberadas 
de acordo com a evolução da fisioterapia. Recomendo a todos que man-
tenham um programa de reforço muscular global pós-alta da fisioterapia 
(em geral musculação orientada).

dr. Marcus Vinicius Malheiros luzo - Deixo o paciente 10 dias com 
imobilizador em extensão para dormir e deambular e com carga parcial 
com muletas. A fisioterapia começa no primeiro PO. Na fase inicial, da 1a a 
8a semana, ganho de ADM e um fortalecimento leve. Na fase intermediá-
ria, do 2o ao 4o mês, com marcha liberada, intensifica-se o fortalecimento 
com musculação e propriocepção. A corrida é liberada a partir do 3o mês, 
se o paciente apresentar boa condição muscular. Na fase final, a partir 
do 5o mês, é realizado treino de potência/explosão e pliometria, visando 
o retorno ao esporte entre 8 e 12 meses. Não utilizo, de rotina,  testes 
isocinéticos para avaliação muscular ou como parâmetro de retorno ao 
esporte. 

dr. ricardo de paula leite Cury - Carga liberada de acordo com 
tolerância, com muletas por 7 a 14 dias, exercícios para ganho de am-
plitude, fortalecimento sem restrição (exceção CCA para quadríceps 
com limitação de extensão final nos primeiros três meses) e evolutivos, 
assim como os de propriocepção. Corrida entre 3o e 4o mês, gesto es-
portivo a partir do 4o mês, retorno à prática esportiva entre o 5o e 6o 
mês. Não utilizo CPM.

dr. rogério Franco de Araújo Góes - Utilizo o protocolo de 4 me-
ses de recuperação, não utilizo imobilizador ou 
muletas para proteção, estimulo a deambulação 
e ganho de ADM livremente e inicio a fisioterapia 
no 10o dia de pós-operatório. Normalmente no 
1o mês e 2o mês já têm ADM completo e realizam 
exercícios com peso em cadeia aberta até 5 kg e 
bicicleta com carga. No 3o mês realizam muscula-
ção. No 4o mês iniciam corridas em esteira man-
tendo a musculação e ao final deste mês obtêm 
alta. No 5o mês retornam às atividades desportivas 
recreativas.

dr. Ricardo de P. Leite Cury

dr. Rogério Franco de A. Góes
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O diagnóstico da dor no joelho era difícil e a 
pneumoartrografia contrastada que permitia a 
visualização indireta das estruturas meniscais e 

ligamentares internas do joelho, foi uma precursora da 
ressonância; os grupos especializados começavam a 
surgir no Departamento de Ortopedia da Faculdade de 
Medicina da USP-FMUSP; o então Dr. Marco Amatuzzi, 
na época interessado em patologia do pé, começava a se 
interessar pela pneumoartrografia; e eu iniciava minha 
vida ortopédica como seu assistente no Instituto de Or-
topedia da FMUSP. O Grupo de Joelho do IOT começou a 
se reunir às quintas-feiras à noite, dia do meu plantão no 
PS-IOT, e a atender pacientes que iam em busca de pneu-
moartrografias e esclarecimento diagnóstico de doenças 
do joelho, às sextas-feiras pela manhã.

Às quintas-feiras à noite eram lidos e discutidos tra-
balhos que Amatuzzi selecionava e resumia em fichas 
de rápida consulta. Com o passar dos anos, colegas de 
outros hospitais começaram a visitar o IOT, que ficou 
pequeno para as reuniões e restrito para a visita de pa-
cientes externos; assim, as reuniões passaram a ser feitas 
no consultório de Amatuzzi. O Grupo de Joelho do IOT-
USP dava cursos que eram muito concorridos, até que 
se resolveu fundar a Sociedade Brasileira de Cirurgia do 
Joelho (SBCJ), no mês de agosto de 1983.

A SBCJ foi fundada em uma reunião no Hotel Mak-
soud, patrocinada por um laboratório do qual um 
cliente de Amatuzzi, o Sr. Mantegassa, era presidente. 
As reuniões do Grupo de Joelho continuaram e existem 
até hoje no IOT e a SBCJ se desenvolveu, passando dos 
limites do IOT e atingindo o mundo.

Vários estagiários frequentaram serviços, que ini-

cialmente eram acreditados e hoje 
são credenciados para o aprendizado 
dos conceitos da patologia do joelho. 
A troca de estagiários e as visitas fre-
quentes criaram um laço de amizade 
entre os diversos sócios da SBCJ, que é 
a sua marca. Os congressos parecem 
festas de aniversário de família, nas 
quais o encontro com pessoas queri-
das é comemorado.

No plano nacional, realizamos 
vários congressos, conhecidos pelo 
sucesso, e cursos regionais tradicio-
nais, alguns que já ultrapassaram a 
décima edição. A qualidade das apresentações, sempre 
uma marca dos sócios da SBCJ, estabeleceu um padrão 
que sempre é mantido e aprimorado. O exemplo é a me-
lhor forma de educar.

Nunca foi cobrada nenhuma taxa ou anuidade; 
pertencer à SBCJ é uma deferência; nunca tivemos uma 
eleição; as chapas diretivas sempre foram escolhidas por 
consenso e negociação. Brigas ocorreram e não foram 
poucas, mas nunca intervieram no andamento da So-
ciedade, que esteve sempre acima de qualquer problema 
pessoal. No corpo diretivo da SBOT, a participação dos 
membros da SBCJ é muito significativa, já tivemos cinco 
presidentes da SBCJ que presidiram a SBOT, e, provavel-
mente, teremos outros.

A SBCJ estabeleceu, através de seus membros, sólidas 
relações internacionais que deram muita sustentabili-
dade a sua estrutura de educação médica continuada. 
Trouxemos Jack Hughston, Henry Dejour, John Insall, 
Frank Noyes, James Andrews, Lamberto Perujia e tan-
tos outros, que nos permitiram expandir nossa área de 

conhecimentos. Com visitas aos seus 
serviços, pudemos trazer novas técni-
cas e a internacionalização dos nossos 
membros. As nossas relações interna-
cionais aumentaram e hoje conhece-
mos e somos conhecidos em todos os 
grandes centros de cirurgia do joelho 
do mundo.

Participamos de vários cursos e 
congressos internacionais como con-
vidados e membros ativos. Fundamos, 
como membros atuantes, a ISAKOS 
(International Society of Arthroscopy, 
Knee Surgery and Orthopaedic Sports 

Medicine), que fez seu último congresso no Brasil. Hoje 
a ISAKOS é presidida por Moisés Cohen, um dos nossos 
ex-presidentes. 

Fundamos e presidimos a primeira diretoria da 
SLARD (Sociedad Latinoamericana de Artroscopia, Ro-
dilla y Traumatologia Deportiva). Temos sólidos conta-
tos com o Grupo de Lyon, com o qual fazemos jornadas 
bianuais - a próxima será em Curitiba, no ano que vem. 
Na última, em 2012, fomos convidados em Lyon, com a 
deferência de ser um palestrante internacional.

Tenho certeza que nesse momento há um membro 
da SBCJ estagiando em algum lugar do mundo ortopé-
dico, fazendo contato e procurando novos caminhos.

O diagnóstico da dor no joelho continua difícil, e nós 
continuamos a tentar compreendê-la, só que agora jun-
tos e unidos por uma grande amizade de 30 anos, que 
sem dúvida é o segredo desta ideia que deu certo.

Presidente da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia do Joelho – 1989-1990

SBCJ 30 AnOS

A Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joe-
lho fez algumas alterações nas regras 
para a admissão de novos sócios durante 

a Assembléia realizada no Congresso Brasileiro 
de Cirurgia do Joelho, em 2012. Foi mantida a 
pontuação de 200 pontos para realizar a prova 
de título de especialista, que acontecerá duran-
te o CBCJ de 2014, quando a expectativa é de 
contar com mais de 300 candidatos.

De acordo com o 2o Secretário da SBCJ, An-
dré Kuhn, os ajustes buscam valorizar os Cursos 
Regionais e as jornadas com apoio da SBCJ. 
Também foram acrescentados na tabela para 
obtenção de pontos os cursos do Congresso 
Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, os tra-
balhos publicados em revista indexada ou RBO 
ou Acta Ortopédica e aumentou de 100 para 
180 a pontuação dos estágios nacional e inter-
nacional. As visitas nacionais e internacionais 
não mais valerão pontos.

Confira os requisitos necessários:
- Ser formado em Medicina há mais 
de 4 anos

- Ser Membro Titular da SBOT
- Ter registro do CRM de seu estado
- Ter trabalho científico completo 
publicado  na área de Cirurgia do  Joelho - 
normas da - SBOT/ RBO (até três candidatos 
podem participar do mesmo trabalho).
- Estágio nacional ou internacional de 12 
(doze) meses receberão 180 (cento e 
oitenta) pontos (obrigatório)
- Pontuação: 200 pontos conforme a tabela 
ao lado:

Mudanças nas regras para admissão de novos sócios

Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho: uma ideia que deu certo

dr. Gilberto Luis Camanho

Gilberto Luis Camanho

Tabela de obTenção de ponTos:

atividade  pontos

Cursos frequentados 05
Jornadas/Cursos Regionais 20
Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho         
(participante)  30
Trabalho apresentado em Congresso   20
Congresso Internacional de Cirurgia do Joelho  30
Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia 05
Trabalho publicado em revista indexada ou RBO ou
Acta Ortopédica     20
Estágio nacional*  180
Estágio Internacional**  180

Total mínimo 200

*Estágio Nacional: serão aceitos os estágios de 12 meses 
realizados até o ano de 2012, em serviço credenciado pela 
SBCJ. 

**Estágio Internacional: mínimo de 12 meses a ser refe-
rendado pela diretoria da SBCJ.
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EdUCAçãO COntinUAdA

SBCJ abre Cursos Regionais com 200 participantes em BH

Regional Rio faz Jornada em Búzios

dia 24 - sexTa  
13h - 14h - Mesa Redonda: lCa

13h - Reconstrução LCA isométrico
13h10 - Reconstrução com dupla banda
13h20 - Reconstrução anatômica do LCA
13h30 - LCA + Varo
13h40 - LCA + LCM
13h50 - Discussão

14h - 14h30 - Mesa Redonda Moderna: lesão Meniscal
14h30 - 15h - Mesa Redonda Convencional: Femoropatelar

14h30 - Luxação Aguda de patela 1° episódio
14h40 - Reconstrução do ligamento patelo-femural
14h50 - Realinhamentos distais - Quando e como ?

15h - 16h - Mesa Redonda Convencional: lCp
15h - LCP - Tratamento conservador
15h10 - Tratamento com banda única
15h20 - LCP - Inlay
15h30 - LCP + CPL
15h40 - Fase aguda da lesão multiligamentar : como eu 
trato
15h50 - Discussão

16h - 16h30 - inTeRvalo
16h30 - 17h - Mesa Redonda Moderna: lCa e associações
17h - 18h10 - Como eu faço: osteotomias + Tratamento 
conservador

17h - Viscossuplementação na osteoartrose
17h10 - Uso da Diacereina na osteoartrose do joelho

17h20 - Uso da Glucosamina sintética . Existe diferença ?
17h30 - Osteocondrite Dissecante
17h40 - Osteonecrose
17h50 - Lesão osteocondral - Tratamento cirúrgico
18h - Discussão

18h10 - 19h - Como eu faço: lCa
18h10 - Reconstrução anatômica translateral + Tight 
Rope - Tellus
18h20 - Reconstrução anatômica com instrumental 
anatômico - WM
18h30 - Reconstrução transtibial com duplo pino 
transverso - Oscar Iskin
18h40 - Reconstrução transportal - M4
18h50 - Reconstrução cross-pin - RPM

19h - CoqueTel de ConFRaTeRnização

dia 25 - sábado  
8h30 - 9h30 - Mesa Redonda: aTJ primária

8h30 - ATJ no joelho varo
8h40 - ATJ no joelho valgo
8h50 - Artroplastia no joelho com flexo
9h - Resultados de artroplastia do joelho. O que podemos 
oferecer
9h10 - Manejo da falha óssea na ATJ primária
9h20 - Discussão

9h30 - 10h - Cross Fire: artrose unicompartimental do Joelho
9h30 - Artroplastia unicompartimental do joelho

9h40 - Osteotomia tibial
9h50 - Discussão

10h - 11h10 - Mesa Redonda: próteses aTJ
10h - PFC Sigma , Johnson & Johnson
10h10 - Oxford Biomet
10h20 - Zimmer Nex Gen
10h30 - Novum Natural Knee®
10h40 - Scorpio
10h50 - Discussão

11h10 - 11h40 - inTeRvalo
11h30 - 12h  

11h30 - Profilaxia da TVP. Como eu faço - Clexane
11h40 - Profilaxia da TVP. Como eu faço - Xarelto
11h50 - Discussão

12h - 13h20 - Mesa Redonda: aTJ
12h - Infecção, diagnóstico e alternativas de tratamento
12h10 - Fratura peri-protética
12h20 - Luxação de Patela pós ATJ. Onde foi o erro?
12h30 - Dor persistente no pós operatório de ATJ
12h40 - Rigidez pós ATJ
12h50 - Cimento com antibiótico: sim ou não
13h - Discussão

13h20 - 14h - Mesa Redonda Moderna: artroplastia em 
situações especiais
14h - 14h40 - Mesa Redonda Moderna: Revisão de aTJ

14h40 - enCeRRaMenTo

Curso Regional 
em Belo Horizonte 
reuniu toda a 
diretoria da SBCJ e 
inscritos de várias 
cidades mineiras e 
capixabas

Evento de abertura 
dos Cursos 

Regionais superou 
as expectativas 

da SBCJ e das 
empresas parceiras

A programação de Cursos Regionais 2013 da Sociedade Bra-
sileira de Cirurgia do Joelho (SBCJ) começou com grande 
sucesso. O primeiro curso foi o da Regional Minas/Espírito 

Santo nos dias 1° e 2 de março, quando 200 profissionais dos dois 
estados, convidados e palestrantes se reuniram no Hotel Mercure 
Lourdes, em Belo Horizonte.

Os ortopedistas vieram de várias cidades mineiras e capixabas 
para aprofundar ainda mais o conhecimento sobre medicina es-
portiva e tratamento da artrose, participar de aulas e mesas-re-
dondas, além de trocar experiências com os convidados.

O Curso Minas/Espírito Santo contou com a participação de 
toda a diretoria da SBCJ, presidida pelo Dr. Hugo Cobra, e tendo 
o Dr. Wagner Lemos como responsável local da diretoria, além de 
Dr. Marcos Cenni, diretor da Regional MG/ES da SBCJ. Também es-
tiveram presentes os ex-presidentes Dr. Neylor Lasmar, Dr. Marco 
Antonio Percope de Andrade e Dr. Wilson Mello. 

Durante o ano de 2013, serão realizados seis Cursos Regionais.  

ConFirA A AGendA:
01 e 02/03 - Belo Horizonte - Regional MG/ES
24 e 25/05 - Búzios - Regional RJ
20 a 22/06 - Gramado - Regional Sul
02 e 03/08 – Salvador - Regional Nordeste
13 e 14/09 – Brasília - Regional Norte e Centro-Oeste
04 e 05/10 - São José dos Campos - Regional SP

Programação Científica Preliminar

A cidade de Búzios, um 
verdadeiro paraíso cerca-
do de praias maravilho-

sas, recebe mais uma vez a 4ª 
Jornada de Cirurgia do Joelho 
da Regional Rio nos dias 24 e 
25 de maio. O evento será no 

Pérola Búzios Hotel, um hotel 
“boutique” localizado próximo à 
charmosa Rua das Pedras, onde 
se concentram os principais 
restaurantes, bares, galerias de 
arte e todo tipo de comércio de 
praia. A programação científica 

da Jornada abordará os mais im-
portantes temas da especialida-
de, com muita discussão e troca 
de experiências. Mais informa-
ções sobre as inscrições no site 
da SBCJ (www.sbcj.org.br). Con-
fira a programação preliminar:

7www.sbcj.org.br
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ALéM dO JOELHO

www.sbcj.org.br

Ao contrário da maioria dos atletas 
olímpicos, que começam cedo no es-
porte, o ortopedista Gerson de Andra-
de Souza teve seu primeiro contato 

com o atletismo quando ingressou no curso 
de medicina, na Escola Paulista de Medicina - 
UNIFESP, em 1978. Descobriu seu talento para 
o esporte por acaso, participando de uma com-
petição entre calouros de universidades de 
medicina do Estado de São Paulo.

A partir daí, começou a treinar na Associa-
ção Atlética da Escola Paulista de Medicina no 
horário do almoço e nos intervalos das aulas, 
quando possível. Assim, a cada ano, ia apri-
morando sua performance na prova dos 400 
metros rasos, sua especialidade. Em 1979, foi 
convidado pela Federação Paulista de Atletis-
mo para se tornar um atleta federado. Em sua 
primeira competição oficial, no mesmo ano, 
estabeleceu um novo recorde paulista para a 
prova dos 400m rasos, conquistando o índice 
olímpico para as Olimpíadas de Moscou, em 
1980.

Apesar do índice, não foi convocado para 
aquela Olimpíada, mas continuou na vida es-
portista conciliando o atletismo com a facul-
dade, acumulando várias vitórias e recordes 
(como o sul-americano em 82 que perdurou 
por 12 anos) em campeonatos universitários, 
estaduais e brasileiros. Em 1983, após a forma-
tura, achou que os resultados tão expressivos 
no atletismo não deveriam ser desprezados: re-
solveu trocar a residência médica pelo esporte.

Dr. Gerson dedicou-se exclusivamente à car-
reira esportiva entre 1984 e 1988, período em 
que acumulou algumas conquistas importan-
tes: participou de duas Olimpíadas: Los Ange-
les (EUA) 1984 e Seul (Coréia) 1988, quando foi 
semifinalista na prova dos 400 m rasos; foi cam-
peão pan-americano em Caracas (Venezuela), 
pentacampeão sul-americano e octacampeão 
brasileiro. 

Chegou a treinar durante quatro meses 
nos Estados Unidos para as Olimpíadas de Los 
Angeles e teve como um de seus melhores 
amigos naquela época o campeão olímpico 
Joaquim Cruz. “Em Los Angeles, dividíamos o 
mesmo quarto no alojamento da Delegação 
Brasileira e foi um momento muito feliz aque-
la vitória do Joaquim nos 800m”, relembra. “Foi 
devido à sua conquista e seus conselhos que 
decidi permanecer  no esporte e tentar outra 
Olimpíada em vez de voltar para a residência 
em Ortopedia”, acrescenta.

Das Olimpíadas de Seul, as lembranças, se-
gundo ele, não são tão boas, principalmente 
por ter sido sua despedida do esporte que tan-
to gostava. Além disso, ele ressalta o doping do 
corredor canadense Ben Johnson, desmascara-
do após ganhar a prova dos 100m com recorde 
mundial. “Muitos outros  atletas  considerados 
potencialmente suspeitos não foram detecta-

AtLEtiSMO

O hobby que por um momento superou a medicina

dos, inclusive atletas da minha prova, foi quan-
do decidi parar  e retornar à minha profissão”, 
conta. 

Dr. Gerson fez residência médica na Escola 
Paulista de Medicina - UNIFESP, onde obteve o 
Título de Especialista em Ortopedia e Trauma-
tologia, Título de Especialista em Cirurgia de 
Joelho e Artroscopia, Título de Especialista em 
Traumatologia Esportiva e Título de Mestrado 
em Ortopedia e Traumatologia. 

Atualmente trabalha em sua clínica privada, 

em Guarulhos, é responsável pelo serviço de 
Ortopedia e Traumatologia do Hospital Carlos 
Chagas (hospital referência em Guarulhos) e 
também presta serviço de Traumatologia Es-
portiva para as Equipes de Esporte Amador da 
Prefeitura Municipal de Guarulhos. Dr. Gerson 
é membro da Sociedade Brasileira de Artros-
copia (SBA), membro da Sociedade Brasileira 
de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) e, claro, 
membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do 
Joelho (SBCJ), o que nos honra muito!

dr. Gerson de Andrade Souza, em seu consultório: a medicina o ajudou 
no tratamento e prevenção de lesões, tão comuns na vida dos atletas

O atleta Gerson na disputa dos 400 m rasos nas 
Olimpíadas de Seul: sua despedida do esporte

Gerson em uma competição nos anos 80: dedicação 
integral ao esporte de 1984 a 1988 e duas Olimpíadas

Em Los Angeles, 
estava no 

mesmo quarto com 
o Joaquim Cruz 
no alojamento da 
Delegação Brasileira 
e foi muito legal 
participar daquele 
momento de alegria 
para ele e para toda 
a equipe do Brasil.”

A medicina 
me ajudou 

muito quanto ao 
tratamento e à 
prevenção das lesões 
que infelizmente 
acompanham todos 
os atletas.”

Muitos atletas 
que conhecia 

e muitos treinadores 
sempre me 
consultavam e 
ouviam meus 
conselhos, e me fazia 
muito bem poder 
ajudar.”

“  

“  

“  


