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O ano de 2013 está 
quase terminando 
e é um bom mo-
mento para fazer-

mos um balanço do nosso 
trabalho à frente da SBCJ. 
Como tem sido nos últimos 
tempos, no primeiro ano de 
gestão o foco são as Jorna-
das Regionais e no segundo, 
o Congresso Brasileiro de 
Cirurgia do Joelho. As seis 
jornadas de 2013 mais uma 
vez reafirmaram sua impor-
tância para a educação con-
tinuada em cirurgia do joe-
lho e nos revelaram grandes 
e agradáveis surpresas, tanto 
de novos palestrantes, como 
de coordenadores comprometidos com o suces-
so dos encontros e da excelente participação dos 

ortopedistas de todos os 
estados brasileiros. 

O encerramento das Jor-
nadas Regionais foi muito 
gratificante, pois também 
marcou a comemoração 
dos 30 anos da SBCJ, opor-
tunidade em que pudemos 
homenagear os ex-presi-
dentes que tanto contribu-
íram para o crescimento da 
cirurgia do joelho no Brasil 
e pela consolidação da nos-
sa Sociedade.

Encerradas as jornadas, 
nossa atenção se volta ex-
clusivamente à organiza-
ção do Congresso Brasileiro 
de Cirurgia do Joelho, que 

já vem sendo planejado e discutido desde o iní-
cio do ano. Como já divulgamos anteriormente, 

a 15ª edição do CBCJ acontecerá no Centro Cul-
tural e de Exposições Ruth Cardoso - Centro de 
Convenções de Maceió, de 10 a 12 de abril de 
2014. 

O CBCJ terá como presidente o colega Idemar 
Monteiro da Palma que, juntamente com a dire-
toria da SBCJ, está empenhado no sucesso do 
evento. Temos alguns palestrantes internacionais 
renomados confirmados e estamos elaborando 
com todo carinho e cuidado a grade científica 
para oferecermos um programa abrangente dos 
principais temas da nossa especialidade. 

Para finalizar, quero destacar o calendário da 
prova de admissão de novos sócios, que será nos 
dias 8 e 9 de abril de 2014. Os ortopedistas ap-
tos a prestarem o exame precisam estar inscritos 
no Congresso. Esperamos a participação de 300 
candidatos, número que reafirma a grande im-
portância da cirurgia do joelho no Brasil.

Abraço a todos
Hugo Cobra
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Muito trabalho e grandes surpresas

dr. Hugo Cobra, Presidente da SBCJ

editoriAl

Caro “Joelhista”,
Este ano comemoramos os 30 anos 

da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
do Joelho.  Partindo de uma ideia simples 
e despretensiosa (Clube do Joelho), que se 
iniciou no consultório do Prof. Marco Amatuzzi, 
hoje temos uma sede própria, atingimos a 
marca de 1.123 membros, oito regionais, uma 
diretoria eleita democraticamente a cada dois 
anos e composta por oito diretores, seis cursos 
regionais realizados anualmente, um mega 
congresso nacional realizado a cada dois 
anos, além de projeção internacional por meio 
de intercâmbios científicos frequentes com 
serviços de cirurgia do joelho da América do 
Norte e Europa.

Tudo isso se deve à dedicação e abnegação 
das diferentes diretorias que, coesas, sempre 
trabalharam visando o grupo (SBCJ) e nunca 

os interesses particulares 
de seus membros. O que 
percebemos hoje é o 
nascimento de vários “clubes 
do joelho” pelo país afora, 
todos moldados e inspirados 
naquele pequeno clube de 
30 anos atrás. Nós, da atual 
diretoria, nos sentimos felizes 
por isso, pois uma de nossas 
metas quando assumimos 
a atual gestão era 
exatamente estimular este 
tipo de reunião científica, 
sempre comandada por um 
membro mais experiente da SBCJ e, quando 
possível, tendo a participação de um dos 
diretores atuais. Isto hoje já é uma realidade 
indiscutível!

Uma sociedade científica 
forte e atuante se apóia em 
três pilares: democracia na 
escolha de seus diretores, 
despojamento de vaidades 
pessoais e, principalmente, 
amizade entre seus membros. 
Isso nós temos de sobra!

Atuando há seis anos nos 
diferentes cargos para aos 
quais honrosamente fui eleito, 
com diferentes colegas, de 
diferentes formações científicas 
e pessoais, posso afirmar sem 
medo de errar que estes 30 

anos de SBCJ hão de se eternizar para sempre 
em nosso meio.

Parabéns SBCJ pela sua eternidade!
José F. Nunes

dr. José F. nunes - diretor Científico



A prova de título para admissão de novos 
sócios da Sociedade Brasileira de Cirur-

gia do Joelho será nos dias 8 e 9 de abril 
de 2014 para os ortopedistas interessados 
que estejam inscritos no Congresso e que 

tenham atingido os 200 pontos em ativida-
des, conforme o regulamento da SBCJ. No 
dia 8, terça-feira, será a avaliação escrita, das 
14 às 18 horas, e no dia 9, quarta-feira, acon-
tecerá a avaliação oral, das 8 às 12 horas.

ConGReSSo BRASileiRo
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SBCJ prepara evento grandioso 
e anuncia convidados

prova para novos sócios

O Congresso Brasileiro de Cirurgia do 
Joelho chega à sua 15ª edição conso-
lidado como um dos mais importantes 
eventos para os ortopedistas brasilei-

ros comprometidos com a atualização profis-
sional. Realizado a cada dois anos, o encontro 
debate as principais novidades da especialidade 
com a participação de convidados internacionais 
renomados e os mais destacados cirurgiões na-
cionais. 

O 15º CBCJ será realizado entre os dias 10 e 
12 de abril de 2014, no Centro Cultural e de Ex-
posições Ruth Cardoso - Centro de Convenções 
de Maceió (AL), e a expectativa da SBCJ é de re-
ceber mais de 1.600 congressistas. Tendo como 
presidente do 
Congresso Dr. 
Idemar Mon-
teiro da Palma, 
o evento está 
sendo prepa-
rado com 
muito carinho 
e atenção pe-
la diretoria da  
SBCJ para que seja um congresso grandioso, 
como tem sido as últimas edições.  

As informações sobre inscrições, programa-
ção científica e a prova de título estão disponíveis 
no site do evento. Para facilitar o acesso a essas 
informações, a SBCJ criou o aplicativo JOBRA, 
desenvolvido em duas versões, uma na platafor-
ma iOS – voltada para usuários de iPhone e iPad 
- e outra na plataforma Android, para usuários de 
smartphones e tablets que utilizam esse sistema 
operacional. Para isso, é só baixar o aplicativo pelo 
App Store ou pelo Google Play.

A programação científica está sendo elabora-
da com todo cuidado para que o evento apresen-
te as principais tendências envolvendo as patolo-
gias do joelho. Para enriquecer essas discussões, 
um grupo de palestrantes internacionais de peso 
já está confirmado.

“Temos como destaque do tema joelho de-
generativo os professores Javad Parvizi, dos EUA; 
Kelly Vince, da Nova Zelândia; e Thorsten Gehrke, 
da Alemanha. Já para falar sobre traumatologia 
esportiva, estão confirmados Andreas Gomol e 
Mark Millher, ambos dos EUA, e Stefano Zaffagi-
nini, da Itália. Acreditamos que trarão importante 
contribuição para nosso aprendizado e intercâm-
bio”, declara o vice-presidente da SBCJ, Marcus 
Vinicius Malheiros Luzo.

todas as informações da 15ª edição do 
Congresso Brasileiro estão no aplicativo 
JoBrA para ser baixado no celular ou tablet

Andreas H. Gomoll, Md
Brigham and Women’s Hospital
Chestnut Hill, MA - USA

Mark david Miller, Md
Professor of orthopaedic Surgery 
department of orthopaedic Surgery
Charlottesville, vA - USA

Javad parvizi MS, Md, FrCS
Professor, department of 
orthopaedic Surgery Jefferson 
Medical College, Thomas Jefferson 
University, Philadelphia

Stefano Zaffagnini, Md
Associate Professor of orthopaedics 
and Traumatology University of 
Bologna,  italy

Kelly G. Vince, Md
Consultant orthopaedic Surgeon, 
Whangerai Hospital, new Zealand

thorsten Gehrke
Ärztlicher direktor
Hamburg, Germany
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Tema:
 

infecção em 
Artroplastia 

Total do Joelho
A Coluna Bate-Bola desta edição aborda 

a infecção em Artroplastia Total do Jo-
elho. As perguntas foram formuladas pelo 
Dr. José Ricardo Pécora, 1º Tesoureiro da 
SBCJ, e respondidas pelos colegas Alan Mozella (INTO-RJ), Antonio Al-
tenor Bessa de Queiroz (EPM-SP), Flávio Mattuella (Curitiba-PR),  Marco 
Antonio Percope de Andrade (MG) e Osmar Pedro Arbix de Camargo 
(Santa Casa-SP). Confira:

dr. Alan Mozella - Realizo profilaxia 
antimicrobiana com cefalosporina de 
segunda geração iniciada durante indu-
ção anestésica, portanto, previamente 
à realização de isquemia do membro. 
Mantenho o antibiótico por 24 horas. Nos 
pacientes com histórico de alergia a tais 
drogas, as alterações são realizadas de 
forma individualizada. Nas artroplastias 
primárias não utilizo, de modo rotineiro, 
cimento com adição de antibióticos. Nos 
casos de doenças do colágeno, imunos-
supressão, diabetes melittus, cirurgia 
com duração superior a duas horas ou 
revisões, além da profilaxia convencional, 
utilizo cimento com antibiótico.

dr. Antonio Altenor Bessa de Quei-
roz - Inicio duas horas antes do procedimento cirúrgico e mantenho por 
48 horas.

dr. Flávio Mattuella - Nos hospitais em que atuo em Curitiba a profila-
xia é feita com Cefazolina Sódica na dose de 1,0 g para pacientes até 75 kg 
e 2,0 g para pacientes acima deste peso. A administração é feita concomi-
tante à indução anestésica. A profilaxia é mantida por 24 horas.

dr. Marco Antonio percope de Andrade - De rotina, a antibioticopro-
filaxia é iniciada na indução anestésica logo após a obtenção do acesso 
venoso. Ela consta em geral de três doses, o que significa um período de 
24 horas.

dr. osmar pedro Arbix de Camargo - Em nosso meio são utilizadas a 
Cefalotina ou a Cefuroxima por via endovenosa, sendo o segundo medica-
mento o de minha preferência. Administra-se uma dose na fase de prepa-
ração pré-anestésica, outra na finalização do procedimento, e é mantido o 
esquema terapêutico até o segundo dia pós-operatório. Quando o pacien-
te apresenta maior risco de contrair infecção, como o obeso, o diabético, 
o portador de artrite reumatoide ou outras afecções imunossupressoras, a 
antibioticoprofilaxia é continuada até o quinto dia pós-operatório. 

em relação à profilaxia da infecção pós-artroplastia, 
além dos cuidados gerais como descartar 

focos quiescentes de infecção, preconiza-se a 
antibioticoprofilaxia. o tipo de antibiótico utilizado 

depende da flora microbiana da cada hospital.  
Quando você inicia a antibioticoprofilaxia e a mantém 

durante quanto tempo? 

nos casos de suspeita de infecção ou infecção 
estabelecida, quando você vê a necessidade 

do auxílio de um infectologista?

Quando você indica limpeza cirúrgica? 
Usa antibiótico local na limpeza cirúrgica?

dr. Alan Mozella - Em todos os casos 
com suspeita ou confirmação de infecção 
realizo manejo em conjunto com infecto-
logista com treinamento em infecção os-
teomuscular. Tal conduta é pautada pela 
severidade das consequências e constan-
te evolução dos métodos diagnósticos 
e drogas disponibilizadas, assim como 
constante alteração do perfil de sensi-
bilidade dos patógenos. Deste modo, 
acredito que esta complicação é de trata-
mento multidisciplinar desde o primeiro 
momento.

dr. Antonio Altenor Bessa de Quei-
roz - Eu busco auxílio de imediato.

dr. Flávio Mattuella - Os pacientes in-
fectados ou com suspeita são internados 

para o infectologista, assim sendo, o tratamento ortopédico é um procedi-
mento cirúrgico dentro de uma internação clínica.

dr. Marco Antonio percope de Andrade - Diante de um caso de sus-
peita de infecção já existe uma rotina pré-estabelecida entre a equipe 
ortopédica e o infectologista. Conhecendo-se ou não o patógeno, após a 
colheita do sangue para avaliação laboratorial  é discutida com o infectolo-
gista a melhor droga a ser administrada. Após a definição do patógeno se 
faz a adequação das drogas e o tempo de utilização das mesmas, sempre 
em comum acordo com o infectologista. Em suma, a Infectologia e a Or-
topedia trabalham juntas na definição do tempo e do tipo de droga a ser 
utilizada.  

dr. osmar pedro Arbix de Camargo - Diante da suspeita de uma in-
fecção recente ou tardia, aguda ou crônica, sempre solicitamos a ação do 
infectologista participante da Comissão de Controle de Infecção Hospi-
talar, conhecedor das eventuais floras bacterianas mais frequentes,  para 
orientar a identificação do microorganismo presente e a melhor maneira 
de eliminá-lo. 

dr. Alan Mozella - Indico curativo 
cirúrgico somente nos casos de início 
agudo dos sintomas de infecção. Nestes 
casos, após artrotomia, coletamos frag-
mentos ósseos do fêmur, da tíbia, assim 
como partes moles e secreções. Além de 
cultura, julgo importante exame histopa-
tológico e contagem de celularidade e di-
ferencial no líquido sinovial. Realizamos, 
em seguida, desbridamento extenso de 
tecidos desvitalizados, irrigação abun-
dante dos componentes com solução 
fisiológica e troca do componente de 
polietileno. Não utilizo antibiótico tópico 
quando a indicação é curativo cirúrgico, 
mas inicio empiricamente antibiótico ve-
noso de acordo com perfil de germe mais provável. Quando do resultado 
das culturas, realizo as alterações cabíveis.

dr. Antonio Altenor Bessa de Queiroz - Indico na presença de sinais 
clínicos de infecção: calor, rubor, dor e ou exsudato que não cede pela fe-
rida cirúrgica.

dr. Alan Mozella

dr. Antonio Altenor 
Bessa de Queiroz

dr. Flávio Mattuella
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dr. José Ricardo Pécora
1o Secretário da SBCJ



dr. Flávio Mattuella 
- A indicação de limpeza 
cirúrgica é feita para todos 
os pacientes. A cirurgia é 
programada em discussão 
com infectologista, anes-
tesiologista e familiares, 
levando em conta riscos e 
benefícios. Por indicação 
do infectologista não utili-
zamos antibiótico na lava-
gem da ferida, pois o mes-
mo agride as partes moles.

dr. Marco Antonio percope de Andrade - Em casos de infecção su-
perficial precoce, a limpeza cirúrgica com lavagem e desbridamento está 
indicada, pois possibilita a permanência e a durabilidade do implante. 
Nas infecções profundas agudas, a limpeza cirúrgica com desbridamen-
to e troca do polietileno também pode ser realizada. Em todos os outros 
casos estaria indicada a retirada do implante. De rotina, não se utiliza an-
tibiótico local.

dr. osmar pedro Arbix de Camargo - A limpeza cirúrgica tem suas 
maiores indicações nos casos recentes que surgem de três a quatro se-
manas pós-operatórias, diante da presença de bactérias de baixa virulên-
cia, aquelas Gram positivas, sem sinais radiográficos de destruição óssea 
ou soltura dos componentes. Nesses casos a possibilidade de sucesso 
é bem alta, citando-se até 89%. Contudo, se a bactéria for mais agres-
siva, como os Estafilococos resistentes, a possibilidade de cura cai para 
18%, estando indicada a substituição de todos os componentes. Outra 
contraindicação da limpeza cirúrgica isolada é no paciente portador de 
próteses em outras articulações. Diante da suspeita de infecção intra-
articular, principalmente nos casos agudos, quanto mais precocemente 
realizarmos a colheita de líquidos presentes para Gram e cultura e efetu-
armos o devido desbridamento, a cura é conseguida com mais frequên-
cia que nos casos abordados tardiamente. A retirada do polietileno tibial 
permite um acesso à região posterior e no término deverá ser substituí-
do por um novo componente. Dois cateteres para irrigação e drenagem 
contínua ou intermitente são deixados, procedendo-se ao fechamento 
da articulação. Utilizamos na drenagem soro fisiológico e fluidificantes 
de depósitos fibrinóides ou purulentos, como a homocisteína, manten-
do-se a mesma até a clarificação do líquido expelido. Na limpeza cirúrgi-
ca é feita uma copiosa lavagem com soro fisiológico puro, sempre sem a 
adição de antibióticos.

dr. Alan Mozella – Em infecções crô-
nicas, presença de sinais clínicos de sepse, 
presença de fístulas ou falha do debrida-
mento de infecção aguda indico retirada 
dos implantes e colocação de espaçador 
com antibiótico local.

dr. Antonio Altenor Bessa de Quei-
roz - Da retirada de prótese: infecção 
após a terceira semana, infecção que não 
responde ao tratamento com ATB e infec-
ção na presença de fístula.

dr. Flávio Mattuella - O primeiro 
critério e o maior deles é prótese solta. 
Segundo: após quatro semanas de pós-
operatório ou do início dos sintomas nas 
hematogênicas.   Até a quarta semana, 
sendo consideradas agudas e as hemato-
gênicas, fazemos limpeza e troca do polietileno.

dr. Marco Antonio percope de Andrade - Em casos de infecção crôni-

Qual seu critério para a retirada da 
prótese e colocação de espaçador?

você vê indicação ou realiza de rotina troca em 
um tempo da prótese em casos de infecção?

dr. Alan Mozella - Atualmente em mi-
nha prática clínica não indico revisão em 
um único tempo para infecção. Entendo 
que em casos muito selecionados, julgan-
do condições clínicas do paciente, isola-
mento prévio do germe e constatação de 
baixa virulência e perfil de sensibilidade, 
assim como disponibilidade de equipe 
cirúrgica e clínica treinadas, tal indicação 
possa ter espaço.

dr. Antonio Altenor Bessa de Quei-
roz - Revisão em um tempo só - Sim, em 
caso de infecção de baixa virulência e au-
sência de fístula.

dr. Flávio Mattuella - A minha rotina 
é troca em dois tempos nos casos de in-
fecção comprovada. Em todas as revisões 
feitas, culturas são colhidas e até o seu resultado o paciente recebe anti-
bióticos de largo espectro. Com o resultado negativo os antibióticos são 
suspensos. Se positivo mantém-se esquema de tratamento com antibió-
tico específico.

dr. Marco Antonio percope de Andrade - Na maioria absoluta das 
vezes, em casos de infecção crônica, a primeira opção é pela troca em dois 
tempos.

dr. osmar pedro Arbix de Camargo - A indicação de troca em um 
tempo é restrita aos casos em que a bactéria identificada não demonstra 
resistência, não existem fístulas, em pacientes com um bom estado geral, 
não portadores de fatores que predispõem a imunodeficiência. Essa con-
dição é reforçada pela literatura que demonstra nos estudos comparativos 
a cura ser conseguida em 94% das trocas realizadas em dois tempos, cain-
do para 71% quando feitas em um tempo.

dr. Marco Antonio 
Percope de Andrade

dr. osmar Pedro 
Arbix de Camargo
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ca, em que já se supõe a formação de biofilme, deve-se fazer a retirada da 
prótese e colocação do espaçador.

dr. osmar pedro Arbix de Camargo - Indicamos este procedimento 
diante de uma infecção tardia, fistulizada, com imagens demonstrando li-
nhas grosseiras de radiolucência inexistentes anteriormente, entre o osso 
e os componentes da prótese, com áreas de destruição óssea, ou mesmo 
quando esses sinais não estão presentes mas se detecta uma bactéria mul-
tirresistente. O espaçador é moldado num só bloco ou dois imitando a arti-
culação para permitir algum movimento durante a sua permanência; a bi-
bliografia não demonstra diferenças notáveis entre um e outro. Para cada 
pacote de cimento adiciona-se 2g de Vancomicina.  Ele é mantido por seis 
semanas no mínimo, com cobertura antibiótica contínua, aguardando-se 
a melhora do quadro local e laboratorial.



Empenhada em valorizar e disseminar a 
educação médica continuada, a Socieda-
de Brasileira de Cirurgia do Joelho promo-
veu o circuito das Jornadas Regionais em 

2013, realizando seis eventos que contaram com 
a participação de profissionais de todos os esta-

dos. A programação começou por Minas/Espírito 
Santo, passando por Rio de Janeiro, Sul, Nordeste, 
Centro-Oeste/Norte e finalizando com a Jornada 
Regional São Paulo, que marcou a comemoração 
dos 30 anos de história da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia do Joelho. O presidente da SBCJ, Dr. 

Hugo Cobra, ressaltou a importância do  espaço 
dado aos sócios que estrearam como palestran-
tes. “Essa iniciativa foi uma ótima surpresa, reve-
lando a importância dos Cursos Regionais para os 
profissionais mais jovens poderem mostrar seus 
trabalhos e pesquisas”, disse.

edUCAção ConTinUAdA

A primeira Jornada do ano aconteceu em 
março, na Regional Minas/Espírito Santo, 

com mais de 200 pessoas, entre inscritos e 
palestrantes. Os profissionais vieram de vá-

rias cidades mineiras e capixabas para apro-
fundar ainda mais o conhecimento sobre 
medicina esportiva e tratamento da artrose 
e participar de aulas e mesas-redondas. O 

evento foi realizado em Belo Horizonte sob 
coordenação do Dr. Wagner Lemos, 1º secre-
tário da SBCJ, e do Dr. Marcos Cenni, diretor 
da Regional. 

MinAS/eSPíRiTo SAnTo - MARço

Jornadas Regionais revelam boas surpresas

São Paulo marca os 30 anos da SBCJ 
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Eventos levam conhecimento e atualização para todas as regiões 
do país e mostram potencial dos jovens profissionais 

A 4a Jornada de Cirurgia do Joelho da 
Regional São Paulo, realizada nos dias 

4 e 5 de outubro no Novotel, em São José 
dos Campos, reuniu 184 especialistas, 65 
deles palestrantes que representavam as 
diversas regiões e escolas de São Paulo. O 
evento foi um grande sucesso e marcou 
também a comemoração dos 30 anos de história da So-
ciedade Brasileira de Cirurgia do Joelho.

O coordenador da Jornada Regional, Dr. Guilherme 
Zuppi, destacou o tema do encontro, que focou o joelho 
do atleta, abordando os temas LCA, LCP, patela, menisco 
e lesões condrais. “Priorizamos as discussões ao fim de 
cada módulo dando espaço, assim, a uma ampla troca 
de opiniões, informações e conhecimento”, explicou.

Para comemorar o aniversário da SBCJ, foram convi-

dados os ex-presidentes, que receberam 
uma homenagem por sua contribuição 
à entidade. Todos falaram de sua par-
ticipação para a consolidação da SBCJ 
e de seus objetivos, que são defender 
a valorização profissional e promover a 
educação médica continuada na cirurgia 

do joelho. 
O presidente Hugo Cobra contou que foi levado 

para a SBCJ pelo colega José Maurício Barretto (2005-
2006). Já Dr. Marco Martins Amatuzzi lembrou que foi o 
único a ficar na presidência por dois mandatos, de 1983 
a 1988. “A convivência na Sociedade é muito rica, são 
oito anos participando da diretoria e que fortalecem 
essa união que existe entre todos”, disse Marcus Vinícius 
Malheiros Luzo, vice-presidente da SBCJ.  

dr. Guilherme Zuppi, coordenador da Jornada, 
e dr. Hugo Cobra, presidente da SBCJ

diretores da SBCJ presentes na Jornada Regional São Paulo Profissionais de diversos serviços do estado estiveram presentes dr. Hugo Cobra e os ex-presidentes da SBCJ homenageados



edUCAção ConTinUAdA

SUl - JUnHo

A terceira Jornada de Cirurgia do Joelho foi a da Regional Sul, realizada 
conjuntamente com o XVIII Congresso Sul-Brasileiro de Ortopedia e 

Traumatologia. O evento aconteceu em Gramado, no mês de junho, e reu-
niu 880 inscritos ao todo. A programação científica contou com a presença 
internacional do renomado cirurgião Dr. Freddie Fu, de Pittsburgh (EUA), 
para apresentação de conferências e mesas-redondas. Quem coordenou o 
evento foi o diretor da Regional Sul, Dr. Francisco Karam, e o Dr. André Kuhn, 
2º secretário da SBCJ.

Rio de JAneiRo - MAio

No mês de maio foi a vez da Jornada de Cirurgia do Rio de Janeiro. Rea-
lizado em Búzios, o evento reuniu mais de 140 pessoas e trouxe à tona 

discussões dos temas mais relevantes das patologias do joelho, envolven-
do 58 palestrantes, incluindo toda a diretoria da SBCJ, além do ex-presiden-
te João Maurício Barretto. A coordenação foi do presidente Dr. Hugo Cobra 
e do Dr. Rogério Góes, diretor da Regional. 

7www.sbcj.org.br

noRdeSTe - AGoSTo

CenTRo-oeSTe/noRTe - SeTeMBRo

Em um clima de interação, aprendizado e troca de experiências, os mais 
de 150 inscritos da 4ª Jornada de Cirurgia do Joelho da Regional Nor-

deste acompanharam durante os dias 2 e 3 de agosto aulas e discussões 
sobre Ligamento Cruzado Anterior (LCA), Ligamento Cruzado Posterior 
(LCP), meniscos, artrose e ATJ primária e suas complicações e revisões. Vin-
dos de diversas cidades da Bahia e dos estados de Alagoas, Pernambuco 
e Rio Grande do Norte, os participantes elogiaram bastante a organização 
do evento e o conteúdo científico da programação. Os responsáveis pela 
coordenação do evento foram Dr. Luiz Gustavo Seixas e Dr. José Luiz Perez, 
diretores regionais.

Brasília foi escolhida para sediar a 4ª Jornada de Cirurgia do Joelho da Re-
gional Centro-Oeste e Norte, que aconteceu durante os dias 13 e 14 de 

setembro. O evento teve lotação esgotada com 100 inscrições, revelando o 
sucesso e a importância dos cursos regionais para a atualização profissio-
nal. Com coordenação dos diretores regionais Dr. Paulo Henrique Mendes 
de Araújo e Dr. Erick Ferreira Nunes, o encontro tratou dos temas mais rele-
vantes das lesões ligamentares e da artrose do joelho, com a participação 
de 34 palestrantes. 
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Diretor médico do 
Comitê Olímpico 
Brasileiro (COB) e 
membro da Comis-

são Médica do Comitê Olím-
pico Internacional (COI), Dr. 
João Alves Grangeiro Neto, 
sócio da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia do Joelho, viverá 
um grande desafio nos Jogos do Rio, em 2016. 
Será o chefe da Comissão Médica, a quem cabe-
rá responder por tudo que envolve as questões 
médicas do Jogos Olímpicos, inclusive o delica-
do tema do controle antidoping. Apaixonado 
por esportes e jogador de vôlei profissional na 
juventude, Dr. Grangeiro, que está com 56 anos, 
já esteve em oito olimpíadas, a primeira delas 
pela Seleção Brasileira, em Moscou, em 1980. 
Nesta entrevista ao Jornal JOELHO, ele fala sobre 
sua experiência com esportes, como atleta e mé-
dico, e sobre o desafio dos Jogos de 2016.

Conte como começou sua carreira de jo-
gador de vôlei e quais as conquistas dessa 
época.

Comecei no colégio e no Tijuca Tênis Clube 
em 1971, aos 14 anos. Em 1975, fui para o Bota-
fogo, na ocasião base da Seleção Brasileira. Em 
1976, ganhamos o primeiro título da Superliga 
de Vôlei. Participei de uma sequência de 11 títu-
los cariocas conquistados pelo Botafogo. Com a 
Seleção Brasileira de Vôlei Juvenil fui campeão 
sul-americano em duas edições e medalha de 
bronze no Mundial do RJ, em 1977. Pela Seleção 
Brasileira Adulto conquistei três títulos sul-ame-
ricanos (77, 79 e 81), um vice-campeonato pan-
americano em 79, um quinto lugar nas Olimpía-
das de Moscou em 1980 e na Copa do Japão em 
1977.

por que escolheu a medicina? 
Decidi que queria ser médico aos dez anos 

de idade, antes de iniciar o esporte competitivo. 
A ortopedia veio no quinto ano de faculdade, 
quando comecei a estagiar no pronto-socorro 
como acadêmico e me interessei por essa área.

o que o levou a integrar a equipe médica 
do CoB e depois do Coi? 

O que me levou à Direção Médica do COB e 
nos dias de hoje a membro da Comissão Médica 
do COI foram a paixão pelo esporte, a dedicação 

dR. João AlveS GRAnGeiRo neTo

de jogador a chefe da comissão médica da Rio 2016

com foco na minha formação profissional, a ex-
periência de ter vivido dentro das quadras, ter 
trabalhado anteriormente como médico da Con-
federação Brasileira de Vôlei e a confiança deposi-
tada em mim por dirigentes, atletas e sobretudo 
colegas que convivem comigo no dia-a-dia.

Como foi sua participação como membro 
do Coi nos Jogos de londres? 

Londres foi minha oitava Olimpíada e fui para 
o outro lado do balcão, como se diz. Passei a ter 
uma visão de como se deve entregar ou prepa-
rar um bom nível de serviços médicos a todos 
que participam do maior evento esportivo do 
mundo, que são os Jogos Olímpicos, experiência 
anteriormente já vivida em menor escala quan-
do sediamos os Jogos Sul-Americanos (2002) e 

João Grangeiro, nos Jogos de londres em 2012, 
e na época de jogador de vôlei do Botafogo

Com a equipe do Botafogo, clube 
onde ganhou 11 títulos cariocas

“  

“  

os Jogos Pan-Americanos (2007) 
no Rio de Janeiro.

Qual é o principal de-
safio de chefiar a Comis-
são Médica do Coi na 
olimpíada do rio? 

Tenho a certeza de 
que este será o maior de-
safio de toda minha vida 

profissional, não só meu, 
mas de todos os envolvi-

dos que amam o esporte 
e que acreditam que ele é a 

maior e melhor ferramenta de 
resgate social, principalmente 
da nossa juventude. 

Sempre se fala muito no 
legado social que uma olim-
píada deixa no país-sede. 
para a medicina, qual será 
esse legado? 

Não tenho dúvida de que 
um evento olímpico traz lega-
dos diversos para a sociedade, 
sejam tangíveis ou intangíveis. 
Mas, falando especificamente 
da medicina, espero que junto 
das sociedades afins, institui-
ções acadêmicas e conselhos 
de medicina possamos divul-

gar e capacitar profissionais para que tenham 
uma experiência olímpica bem-sucedida.

Qual sua relação hoje com o vôlei? 
Até os 50 anos tínhamos um time de máster, 

jogamos vários torneios nacionais e internacio-
nais. Após duas cirurgias de joelho e uma rotu-
ra do tendão de Aquiles, achei melhor “dar um 
tempo” e hoje me dedico apenas ao “velhoball” 
na praia.

Qual mensagem que gostaria de passar 
aos colegas cirurgiões do joelho?

Acho que como médicos devemos enco-
rajar e orientar a prática de esporte aos nossos 
pacientes, não só pela questão da preservação 
da saúde, mas também pelo convívio social in-
formal, que aproxima as pessoas e faz bem ao 
espírito.

João Grangeiro com a equipe do departamento Médico 
do CoB no Jogos Pan-Americanos de Guadalajara

O doping macula o esporte, 
agride a saúde do atleta 

e privilegia os trapaceiros. Se 
quisermos um esporte saudável e 
em condições de igualdade para 
todos, temos de ser implacáveis 
na luta contra o doping.”

Foi difícil conciliar a vida 
de estudante de medicina 

com o esporte de alto rendimento. 
Havia muita cobrança dos dois 
lados, mas o prazer que sentia 
nas duas atividades superou os 
obstáculos.”


