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As Jornadas Regionais começaram esse ano pelo Sul, com 
o Congresso Sul-Brasileiro, nos dias 5 e 6 de maio. Com 180 
especialistas inscritos, o evento em Florianópolis foi um 
sucesso, reforçando a importância de se levar a educação 
continuada a todos os cantos do País. E a SBCJ continua 
trabalhando na organização do CBCJ 2018, que já está com 
as inscrições abertas.                                            Páginas 3 e 11
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Caros colegas “joelhistas”,

É impressionante como não percebemos o 
tempo passar quando estamos muito en-
volvidos em nossos afazeres. Quando esta 

edição do nosso jornal estiver circulando já te-
rão se passado seis meses de nossa gestão como 
presidente da SBCJ. Tanta coisa fizemos neste 
período que mal percebemos que o nosso tem-
po na presidência já está quase em sua metade.

Neste primeiro semestre de nossa gestão, fi-
zemos seis reuniões ordinárias de diretoria, par-
ticipamos do Curso Regional Sul de Cirurgia do 
Joelho (um sucesso), fechamos parcerias impor-
tantes para os nossos projetos internacionais, 
demos nosso apoio científico aos chamados 
cursos oficiais da SBCJ, como o Curso de Cirurgia 
do Joelho de Campinas, a Jornada Lyonesa do 
Brasil e o renascido Artroplastia do RJ que reco-
meça com força total.

Apesar disso tudo, a grande atividade deste 
semestre foi darmos a arrancada para o nos-
so Congresso Brasileiro de 2018, que terá um 
novo formato, se adequando aos tempos de 
compliance e de diminuicão de patrocínio. Vo-
cês podem estar certos de que isso em nada vai 
diminuir o nível científico do mesmo. Pelo con-

trário, estamos formatando um 
congresso que permitirá a par-
ticipação de todos os inscritos 
em todas as atividades científi-
cas, diferentemente de outras 
edições onde tínhamos que 
escolher entre palestras que 
ocorriam simultaneamente.

Para o segundo semestre já 
temos definidos dois períodos 
do Treinando os Treinadores, 
projeto internacional de ca-
pacitação dos preceptores de 
diversos serviços credencia-
dos em treinamento de R4. Já 
temos mais de 35 preceptores 
inscritos no programa e vamos levar ainda este 
ano 20 deles para se tornarem multiplicadores 
em nosso País de técnicas de sutura de menis-
co e condroplastia. Conseguimos parceiros para 
esse projeto e vamos fazer uma economia de 
20.000 dólares em relação ao seu custo inicial.

Estamos com nossa participação no Congres-
so da SBOT e no Dia da Especialidade totalmen-
te formatada e definida, evitando-se assim atro-
pelos de última hora.Teremos ainda dois cursos 
regionais no segundo semestre, com apoio da 

SBCJ e participação de toda nos-
sa diretoria nos programas cien-
tíficos dos mesmos.

Estamos já com mais seis 
reuniões ordinárias de direto-
ria agendadas para o segundo 
semestre, quando iremos ope-
racionalizar o Congresso 2018 
e finalizar as provas teórica e 
prática para avaliação de novos 
associados.

Ufa! Agora entendo porque 
não percebi a passagem do tem-
po. Ele passou realmente, mas 
com tanta atividade sinto-me 
cada vez mais entusiasmado 

com nossa Sociedade, e já estou tratando de 
transmitir este entusiasmo aos meus colegas de 
diretoria, que com certeza darão continuidade a 
tudo isso que iniciamos.

Caros amigos “joelhistas”, obrigado por me 
darem  esta oportunidade, tenham certeza de 
que continuarei me esforçando para não decep-
cioná-los.

Saudações a todos.

José Francisco Nunes

exPedieNte
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seis meses de intensa atividade

editorial

Caros colegas, 

A segunda edição da Revista JOELHO  
de 2017 traz muita informação, 

conteúdo de qualidade e uma entrevista 
na coluna Além do Joelho com nosso ex-
presidente e Prof. Gilberto Luis Camanho. 

Começamos com o XVII Congresso 
Brasileiro 2018, que já está com as 
inscrições abertas e trazemos os quatro 
nomes dos convidados internacionais. 
Esperamos que todos comecem a se 
preparar para nosso Congresso maior, 
que será dessa vez no Rio de Janeiro. 

Na Seção Bate-Bola, o assunto é o 
sempre polêmico controle medicamentoso da TEV 
em Artroplastia Total do Joelho. Para isso, além 

de três colegas com larga 
experiência nesta área, dessa 
vez também convidamos um 
cirurgião vascular, para falar 
também do seu ponto de vista 
sobre o assunto e ajudar nos 
esclarecimentos dos cuidados 
que devemos tomar.

A cobertura do Congresso 
Sul-Brasileiro, a Jornada 
Regional Sul, também é 
destaque nesta edição. 
O evento abriu o circuito 
das Jornadas Regionais 
com um grande público 

em Florianópolis. Nordeste e São Paulo também 
terão seus eventos ainda esse ano. Outro assunto 

é a Jornada Lyonesa, que acontecerá em Goiânia. 
Trazemos todos os detalhes das inscrições e a 
programação científica.

Com relação aos Projetos de Educação 
Continuada, falamos com dois participantes do Joelho 
sem Fronteiras que foram para o programa no início 
do ano e contam sobre sua experiência. Já o projeto 
Treinando os Treinadores, voltado aos preceptores dos 
serviços credenciados da SBCJ, terá início em setembro 
e está sendo muito aguardado por todos. 

E para finalizar temos a entrevista com o Prof. 
Camanho, que conta um pouco sobre sua trajetória e 
também sobre a própria história da SBCJ, Sociedade 
que ele ajudou a fundar. 

Espero que apreciem essa leitura!

José ricardo Pécora 

dr. José ricardo Pécora
Primeiro secretário sBCJ

dr. José F. nunes
Presidente sBCJ
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Dr. Robert T. Trousdale Dr. Volker Mousahl

Dr. David Dejour Dr. Robert F. LaPrade

Congresso Brasileiro está 
com inscrições abertas

A partir do mês de junho, o site do 17o Congresso 
Brasileiro de Cirurgia do Joelho (www.cbcj2018.
com.br) estará no ar com as informações do even-

to e as inscrições on-line disponíveis. O congresso será 
realizado no período de 12 a 14 de abril de 2018 no Win-
dsor Convention & Expo Center Barra da Tijuca, no Rio de 
Janeiro.

Para discutir as novidades da cirurgia do joelho, estão 
confirmados quatro palestrantes internacionais de reno-
me: Robert F. LaPrade (The Steadman Clinic e Steadman 
Philippon - Vail, Colorado), David Dejour (vice President of 
the European Society of Sports Traumatology, Knee Sur-
gery and Arthroscopy - ESSKA - Lyon), Robert T. Trousdale 
(Mayo Clinic, Rochester, Minnesota) e Volker Mousahl, da 
equipe do Dr. Freddie Fu, da Universidade de Pittsburgh.

A escolha do Windsor Convention & Expo Center 
Barra da Tijuca, com capacidade para até 7 mil pessoas, 
permite que a organização tenha amplo espaço para 
auditório e área de exposição. “As dimensões do Cen-

dia da especialidade CBot 2017

Como sempre tem acontecido no Congres-
so Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, 

esse ano também haverá um dia dedicado à 
Cirurgia do Joelho. O CBOT 2017 será realizado 
entre os dias 16 e 18 de novembro em Goiânia 
(GO). O Dia da Especialidade Joelho será no 
dia 16 e a programação científica contará com 
dois grandes nomes da especialidade: William 
Bugbee e Marc W. Pagnano, ambos dos EUA.

Dr. William Bugbee, de La Jolla, Califórnia, é 
cirurgião ortopédico e possui vasta experiên-

cia no estudo da cartilagem na Ortopedia, tendo sido diretor do pro-
grama de transplante de cartilagem na Universidade da Califórnia, em 
São Diego. Já Marc W. Pagnano, de Rochester, Minnesota, é expert em 
cirurgias de próteses e artroplastias de quadril e joelho. Fiquem atentos 
às inscrições e participem do CBOT 2017!
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hosPedAgem 

Em relação à hospedagem dos congressistas, o complexo conta com 1.300 apar-
tamentos divididos entre os hotéis Windsor Barra, Windsor Oceânico e Windsor 

Marapendi. Além disso, o Sheraton Barra e o Novo Hotel Barra também são hotéis 
oficiais do Congresso. A agência responsável será a Lunes Tour e a organizadora é a 
R&V Eventos. Fiquem ligados nas informações no site www.cbcj2018.com.br.

tro de Convenções possibilitam realizarmos um sonho 
antigo: formatar um programa científico que permita a 
todos os inscritos no Congresso participarem integral-
mente do evento, sem ter que fazer escolha entre qual 
palestrante assistir quando houver palestras em tempos 
simultâneos”, destaca o presidente da SBCJ, José Fran-
cisco Nunes.

Outro ponto importante, segundo ele, é que o pro-
grama científico será mais dinâmico, com simpósios e 
minissimpósios, com palestras mais curtas, mas seguidas 
de discussão de um caso clínico referente ao tema, sem-
pre apresentado em tempo real por um mestre naquele 
tópico abordado. “Vamos aproveitar o espaço do almo-
ço para organizarmos simpósios sobre diferentes temas 
de interesse  da comunidade ‘joelhista’ brasileira e com 
isso pretendemos também conseguir uma participação 
maior e ética de nossos parceiros”, acrescenta.

tAriFAs hotéis CBCJ 2018
 

HOTEL CATEGORIA DISTÂNCIA DIÁRIA SGL DIÁRIA DBL
Windsor Barra ***** Local do Evento R$ 575,00 R$ 575,00

Windsor Oceânico **** Local do Evento R$ 446,80 R$ 446,80

Sheraton Barra **** 700 m R$ 544,80 R$ 544,80

Novotel Barra **** 4,1 km R$ 428,70 R$ 488,60

Windsor Marapendi ***** 4,1 km R$ 575,00 R$ 575,00
 

***Valores por apartamento, válido para reservas de no 
mínimo 3 diárias no período de 11 a 14/04***

Diária incluindo CAFÉ DA MANHÃ
Taxas de serviço e/ou ISS a incluir

Forma de pagamento: à vista ou parcelado sem juros até 
março/2018 (boleto) ou cartão de crédito em até 6x.

tarifário válido para reservas efetuadas até 30/06



Tema: 
Prevenção 
medicamentosa da 
teV nas AtJs

Nas artroplastias do joelho, o cirurgião ortopédico 
foca seus cuidados principalmente na técnica 

cirúrgica e nas dificuldades do caso. Evidentemente 
as comorbidades (diabetes, HAS,...) devem ser 
controladas previamente para minimizar as 
possibilidades de complicações no pós-operatório. 
O risco de tromboembolismo venoso presente nas 
artroplastias do quadril e do joelho é reconhecido por 
todos. No entanto, há ainda muita discussão e controvérsia entre os cirurgiões ortopédicos 
na prevenção medicamentosa da TEV. Convidamos três cirurgiões ortopédicos – Idemar 
Monteiro da Palma (RJ), Sérgio Antônio Passos (BA) e Paulo Gilberto Cimbalista Alencar 
(PR) – e o cirurgião vascular Nelson Wolosker (SP) para participarem deste nosso bate-
bola sobre a prevenção medicamentosa da TEV nas ATJs. Confiram: 
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dr. idemar monteiro da Palma - Sim. 
A Artroplastia Total do Joelho é um dos 
procedimentos com maior risco para fenô-
menos tromboembólicos. A incidência é 
de cerca de 85%. Entretanto, a maior parte 
dela é de natureza subclínica.

dr. nelson Wolosker - Existem dois 
tipos de cirurgia na Ortopedia que são in-
dicação formal para o uso de prevenção 
medicamentosa da TEV (obrigatório): inser-
ção de prótese completa de joelho e em 
cirurgias de quadril. Nos casos de ATJ, ele 
deve ser utilizado em pacientes com risco 
aumentado de TVP. Para tal, sugiro que se 
utilize questionário de Caprini para risco 
de TVP. Ele é curto e muito eficaz. Após seu 
preenchimento, se o paciente apresentar moderado, alto ou altíssimos riscos 
de TVP, ele deve receber o tratamento profilático medicamentoso, a menos 
que tenha algum risco exacerbado de hemorragia. 

dr. Paulo Alencar - Sim, apesar de haver alguns autores que afirmam ob-
ter índices semelhantes de  proteção contra fenômenos tromboembólicos 
após ATJ sem o uso de medicamentos, apenas com medidas mecânicas (uso 
de botas pneumáticas, deambulação precoce e fisioterapia). Sigo o protocolo 
da AAOS, que, em reunião conjunta com a AACP (entidades representantes 
de clínicos), sugere estratificar os pacientes de acordo com seus riscos, para 
evitar sangramentos pelo uso de anticoagulantes potentes de forma indiscri-
minada em todos eles.

dr. sérgio Antônio Passos - Sim. Porque este procedimento é considera-
do uma cirurgia de grande porte na Ortopedia  que ultrapassa o tempo de 30 
minutos , além de outros fatores como idade , comorbidades que o paciente 
idoso tem como diabetes etc... e os guidelines sugerem fazer com evidência 
IA/IB  a profilaxia em todos os casos.

Você faz uso de rotina da prevenção 
medicamentosa da teV nas AtJs? Por quê?

Como você faz esta prevenção medicamentosa? 
Que tipo de medicamento usa

e durante quanto tempo? 

Faz uso de prevenção mecânica associada? Qual? 

muscular precoces. O regime da preven-
ção deve ser individualizado, indo desde 
a manutenção de medicação injetável 
ou combinada com medicação oral, até 
a administração, apenas, de aspirina. Usu-
almente, a medicação é mantida, em mé-
dia, por duas semanas.

dr. nelson Wolosker - Nos casos de 
necessidade de prevenção medicamen-
tosa, o tempo de uso dos anticoagulan-
tes deve ser de 14 dias em cirurgias sem 
intercorrências e por 5 semanas nas mais 
complexas e que demoraram mais tempo. 
Para tal, recomendo 3 diferentes classes de 
medicações que podem ser usadas com 
segurança: 

a) Heparina não fracionada ou também chamada de convencional (5.000 
unidades de 8 em 8 horas) – Droga segura, barata e com a grande vantagem 
de ser rapidamente revertida com o uso de sulfato de protamina. Sua desvan-
tagem é a meia-vida curta que resulta na necessidade de 3 injeções ao dia. 
Além disso há maior risco de trombocitopenia devido ao desenvolvimento 
de anticorpos anti-plaqueta induzido pela heparina. Nesse último caso, ob-
servando-se a trombocitopenia, a droga deve ser imediatamente trocada por 
uma das próximas. 

b) Heparinas de Baixo Peso Molecular – Drogas que atuam especificamen-
te inibindo o fator Xa. Elas têm uma meia-vida mais longa e melhor biodis-
ponibilidade, com efeito anticoagulante mais previsível, o que elimina a ne-
cessidade de controle laboratorial. Oferecem menor risco de complicações 
hemorrágicas e também de provocar trombocitopenia do que a heparina 
não-fracionada. As mais frequentemente utilizadas são a enoxaparina, a na-
droparina, a dalteparina e o Fondaparinux.  

c) Novos anticoagulantes de uso oral. Medicações que também atuam 
no fator Xa. Foram testadas com sucesso em cirurgias ortopédicas de grande 
porte, com resultados satisfatórios. O rivaroxabana é inibidor direto do fator Xa 
e, para ação profilática, é prescrito na dose de 10mg em dose única diária. O 
dabigatran tem ação inibitória da trombina e é administrado na dose de 150 
ou 220mg por dia, a depender do peso do indivíduo. 

dr. Paulo Alencar - O uso de medicamentos depende das condições de 
cada paciente. Em situações de baixo risco para TEV, o uso de aspirina por 
duas semanas, associado ao uso de botas de compressão intermitente, con-
fere grau de segurança adequado, com baixo risco de sangramento no local 
da cirurgia ou à distância (gástrico, renal ou no SNC). Em paciente de maior 
risco para TEV, faço uso de Enoxiparina, com dose dependente do peso do 
paciente, também por duas semanas. Em pacientes com risco aumentado de 
sangramento, por exemplo portadores de hemofilia ou outras discrasias san-
guíneas, uso apenas medidas mecânicas. Aliás, essas medidas são utilizadas 
em todos os pacientes.

dr. sérgio Antônio Passos - No tempo de hospitalização, sempre usa-
mos HBPM 40 mg/dia iniciando 3 horas após anestesia. Em alguns casos que 
são avaliados previamente pelos angiologistas e têm risco bem aumentado 
seguimos sua orientação e fazemos a primeira tomada 12 h antes do proce-
dimento. Na alta, fazemos a manutenção HBPM por mais 10 a 15 dias ou faze-
mos rivaroxabana (xarelto) 10 mg /dia pelo mesmo tempo. Alguns pacientes 
de risco aumentado fazemos este tempo estendido até 30 dias.

dr. idemar monteiro da Palma - Não utilizo.
dr. nelson Wolosker - A compressão pneumática intermitente deve ser 

utilizada em todos os casos durante o ato cirúrgico até a deambulação, que 
deve ser prescrita o mais precocemente possível. Fisioterapia motora precoce 
e uso de meias de compressão elástica de 20 a 30 mmHg por pelo menos 2 
meses. 

dr. Paulo Alencar - Acredito que há um papel importante da fisioterapia 
na prevenção da TEV. Todos os pacientes são colocados para deambular no 

dr. idemar monteiro 
da Palma 

dr. nelson Wolosker 
dr. José ricardo Pécora

Primeiro secretário sBCJ

dr. idemar monteiro da Palma - Há que se levar em consideração o risco 
de sangramento pós-operatório; a possibilidade de mobilização e controle 
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dia seguinte à operação com carga conforme tolerada pelos sintomas, o que 
estimula a circulação venosa dos MMII. Em todos meus pacientes oriundos do 
consultório utilizo compressor mecânico de MMII, de um modelo portátil que 
funciona com bateria e permite seu uso mesmo durante  a deambulação. 
Após uma semana recomendo o uso de meias elásticas, não por acreditar que 
tenham influência na prevenção da TEV, mas sim para reduzir a incidência de 
síndrome pós-trombótica. Como medida preventiva adicional, os pacientes 
com risco aumentado de TEV são operados sem o uso do torniquete.

dr. sérgio Antônio Passos - Sim. Fazemos em alguns pacientes uso de 
meia compressão e sempre colocamos e estimulamos a marcha precoce jun-
to com o início da fisioterapia.

rina, que de acordo com conceitos antigos deveria 
ser suspensa duas semanas antes do procedimento, 
hoje a recomendação é não interromper o uso. De 
modo geral, suspendo a administração de Clopido-
grel 15 dias antes da cirurgia, exceto em pacientes 
em que foram implantados stents medicamentosos 
em tempo recente. Em caso de dúvida, confesso que 
passo a responsabilidade da recomendação ao clíni-
co assistente do paciente.

dr. sérgio Antônio Passos - Quando o paciente 
faz uso de AAS e clopidogrel, que são antiagregan-
tes plaquetários, suspendemos 7 a 10  dias antes do 
procedimento. Quando o cardiologista contraindica 
a retirada do AAS operamos sem problema, dife-
rentemente do clopidogrel que sempre temos que 
suspender. O AAS e o clopidrogel são reintroduzi-
dos  após o término da profilaxia. Em relação aos 
anticoagulantes, o rivaroxabana e dabigatrana  sus-
pendemos 24 h antes. O marevan/marcoumar sus-
pendemos 7 dias antes e em alguns casos substitu-
ímos pela HBPM que mantemos até 24 h antes do 
procedimento. No caso de  pacientes previamente 

anticoagulados retornamos 48 a 72 horas depois do procedimento a sua an-
ticoagulação plena e suspendemos a profilaxia.

dr. idemar monteiro da Palma - Não suspendo os anticoagulantes, ten-
do o cuidado de comunicar ao anestesiologista este fato. Hemostasia criterio-
sa e ácido tranexâmico local.

dr. nelson Wolosker - Se são pacientes que usam cronicamente antico-
agulantes para profilaxia de alguma doença específica como fibrilação atrial 
ou TVP, o anticoagulante deve ser suspenso de forma que no dia da cirurgia 
de joelho o paciente esteja em estado de normo-coagulabilidade. Dessa for-
ma se estiver utilizando uma anti vitamina K, o paciente deve parar de utilizar 
a medicação 1 semana antes do procedimento e controlar sua atividade de 
protrombina. Após a cirurgia o médico deve utilizar uma das drogas descri-
tas na resposta 2 por 14 dias e posteriormente reintroduzir a medicação de 
uso contínuo. Se os pacientes estão em 
tratamento anticoagulante para um even-
to trombótico que ocorreu há menos de 6 
meses, a medicação não pode ser retirada, 
dessa forma o procedimento ortopédico 
deve ser postergado, visto que o risco de 
parada de um tratamento ativo de TVP 
pode ser fatal. 

dr. Paulo Alencar - Existe bastante 
controvérsia com relação ao tempo em 
que determinados anticoagulantes devem 
ter seu uso  interrompido antes de proce-
dimentos cirúrgicos eletivos, como ATJ. O 
número de pacientes que utilizam esses 
medicamentos tem aumentado. A aspi-

em relação aos pacientes que já fazem uso de 
anticoagulantes como você procede? suspende 

antes da cirurgia? Quando reintroduz? 

Vários laboratórios lançaram no mercado novos 
anticoagulantes orais nos últimos anos? tem 

utilizado? Qual a sua opinião sobre eles? 

dr. idemar monteiro da Palma - Não tenho utilizado. Confesso que fiquei 
entusiasmado, inicialmente, porém acredito que sua indicação seja excep-
cional. Além disso, não podemos deixar de reconhecer o tremendo esforço 
mercadológico dos laboratórios para a divulgação da utilização destes medi-
camentos, inclusive como parte de possível estratégia advocatícia. 

dr. nelson Wolosker - Os NOACs são drogas muito boas, com baixos índi-
ces de complicações e ausência na necessidade de controle sanguíneo para 
sua titulação adequada.

a) Não só tenho utilizado como participei do trial Einstein, inserindo na ca-
suística pacientes com câncer associados à TVP.

b) São drogas muito estáveis, com função adequada e que geram meno-
res índices de sangramento. Mas não se enganem. Todos os anticoagulantes 
usados de forma inadequada geram problemas graves e qualquer descuido 
pode ser catastrófico. 

dr. Paulo Alencar - Não tenho utilizado anticoagulantes orais, porque há 
relatos de maior risco de episódios de sangramento local e à distância em 
relação à Enoxiparina. Apesar da comodidade do uso, minha preocupação 
principal é com a segurança dos pacientes, e as consequências de drenagens 
persistentes, formação de hematomas e aumento do risco de infecção po-
dem ser desastrosos, inclusive com risco de 
vida. O ortopedista deve estar atualizado 
sobre o tema da prevenção do TEV e formar 
seu próprio juízo sobre o assunto, de manei-
ra a prestar a melhor assistência possível às 
pessoas que se colocam sob seus cuidados.

dr. sérgio Antônio Passos - Sim, faze-
mos e temos boa experiência com a riva-
roxabana. Ela nos facilita a manutenção da 
profilaxia pelo custo e por ser oral, e por 
apresentar uma segurança equivalente à 
HBPM como mostram  muitos estudos re-
centes. Acho como ponto negativo que 
alguns pacientes apresentam um sangra-
mento pouco maior em relação aos    que 
usam a HBPM.

dr. Paulo Alencar dr. sérgio Antônio Passos 



Os dois primeiros participantes do programa Joelho sem Fronteiras este 
ano, Ronald Barreto e Mario Correa Neto Pacheco Jr., voltaram ao Brasil 
muito impressionados com o aprendizado e a experiência adquiridos 

nesse período de seis semanas acompanhando grandes mestres da cirurgia 
do joelho em Boston e Lyon.

Mario Pacheco Jr. visitou em Lyon o Hôpital de la 
Croix-Rousse, hospital universitário com forte participa-
ção de residentes que está sendo chefiado atualmen-
te pela Dra. Elvire Servien, após a saída do Dr. Philippe 
Neyret. Depois, esteve na Clinique de la Sauvegarde, do 
Dr. David Dejour, onde ele realiza cirurgias artroscópicas, 
artroplastias e osteotomias do joelho. E por fim passou 
pelo Centre Orthopédique Santy e Hôpital Privé Jean 

Mermoz. No primeiro estabelecimento, são realizados os atendimentos am-
bulatoriais, enquanto no segundo são realizadas as cirurgias. Na primeira se-
mana, acompanhou o Dr. Bertrand Sonnery-Cottet e na segunda o Dr. Michel 
Bonnin.

O que ele mais destaca do período na França são as técnicas de recons-
trução do ligamento cruzado  anterior, com a  teno-
dese lateral, empregadas pelo Dr. Sonnery-Cottet. “A 
reconstrução anatômica do ligamento anterolateral 
associa estabilidade rotacional ao procedimento 
de  restauração do LCA, proporcionando melhores 
resultados clínicos e menores taxas de re-ruptura do 
LCA, de acordo com a literatura”, explica. 

Além disso, ele aponta as cirurgias de tratamen-
to da instabilidade femoropatelar realizadas pelo Dr. 
David Dejour como grandes destaques, sobretudo a 
trocleoplastia, na qual o cirurgião literalmente escul-
pe uma nova tróclea femoral. “A simpatia e a grande 
generosidade de todos os cirurgiões envolvidos para 

demonstrarem suas técnicas cirúrgicas, discutir casos clínicos e sanar dúvidas 
também me impressionaram muito”, disse. 

Dr. Mario conclui que pretende usar os conhecimentos adquiridos em 
sua prática, projetando pequenas adaptações de técnica e, com isso, obter 
bons resultados clínicos, além de aumentar o arsenal de técnicas cirúrgicas. 
“O principal ganho prático é a possibilidade de associar a tenodese anatô-
mica lateral (ligamento anterolateral) à reconstrução do ligamento cruzado 
anterior”, declara.

Em Boston, a experiência de Ronald 
Barreto também foi muito proveitosa 
pela diversidade e pelo grande número 
de procedimentos da especialidade. Fo-
ram cerca de 90 cirurgias de joelho e 320 consultas realizadas no período de 
cinco semanas, um número elevado, considerando que uma semana do es-
tágio não houve atendimentos por conta do Annual Meeting em San Diego. 

“Foi possível observar bem de perto a técnica de transplante osteocondral 
com aloenxerto fresco, uma novidade ainda no Brasil. Foram cerca de 25 pa-
cientes operados por esta técnica e que apresentavam lesões condrais com 

localização variada (tróclea, patela, côndilo femoral ou combinadas)”, 
conta. Outra novidade foram as artroplastias customizadas iUni (uni-
compartimental), iDuo (bicompartimental ) e iTotal (artroplastia to-
tal). Nestes casos, tanto os guias de corte quanto os implantes eram 
feitos sob medida para cada um dos pacientes operados. 

Embora o estágio seja observacional, ele ressalta que estar pre-
sente no ato cirúrgico e no atendimento clínico permitiu aprimorar 
detalhes técnicos. Infelizmente, a tecnologia avançada dos equi-
pamentos não é uma realidade para nós aqui, mas conhecer um 
serviço que preza pela qualidade de atendimento, segurança do 
paciente e eficiência operacional me faz querer redirecionar os pro-
tocolos atualmente utilizados pelo meu serviço, tentando reproduzir 
o máximo possível o modelo observado”, conclui.

Joelho sem FronteirAs
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Participantes voltam 
impressionados 

com serviços visitados

mario Pacheco Jr. com 
michel Bonnin e com 
Bertrand sonnery-
Cottet, do Centre 
orthopédique santy 
e hôpital Privé Jean 
mermoz

dr. ronald com 
dr. Andreas 
gomoll, 
professor 
assistente de 
ortopedia 
da harvard 
medical school 
e anfitrião do 
Programa Joelho 
sem Fronteiras

dr. ronald com 
Prof. Wolfgan Fitz, 

professor assistente 
de ortopedia da 
harvard medical 

school
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medial Patellofemoral ligament injuries in Children 
With First-time lateral Patellar dislocations

opening- and Closing-Wedge distal Femoral osteotomy

Nesta edição da Revista JOELHO, trazemos a sugestão de dois artigos 
interessantes para nossa especialidade. O colega  Aloíso Reis Carneiro foi o 

responsável pela seleção e a síntese das duas publicações. Confira:
dr. Aloíso reis Carneiro

Introdução: A luxação lateral da patela (LLP) é a lesão de joelho mais comum em crian-
ças com hemartrose traumática. O ligamento patelofemoral medial (LPFM), importan-

te estabilizador passivo contra LLP, é lesado em mais de 90% dos casos. O padrão de lesão 
LPFM é mais frequentemente definido em adultos ou em populações de idade mista. O 
padrão de lesão no esqueleto imaturo pode ser diferente. Neste estudo prospectivo, os 
autores objetivam descrever as lesões do LPFM no paciente esquelético imaturo por res-
sonância magnética (RM) e comparar os resultados com o padrão de lesão encontrado 
na cirurgia artroscópica.

Métodos: Participaram do estudo pacientes com idade entre 9 e 14 anos com pri-
meiro episódio agudo de LLP. Exames clínicos, radiografias, RM e cirurgia artroscópica 
foram realizados dentro de duas semanas da lesão. A lesão do LPFM foi dividida em 3 
grupos diferentes de acordo com a localização: inserção patelar, inserção femoral ou mul-
tifocal. O local da lesão do LPFM foi confirmado na RM pelo edema de partes moles. O 
comprimento da lesão do LPFM na inserção patelar foi medido na cirurgia artrocópica, e 
aqueles a partir de 2 cm foram definidos como rupturas totais.

Resultados: Foram incluídos 74 pacientes; 73 pacientes (99%) tiveram lesão do 
LPFM de acordo com a RM e a cirurgia artroscópica. Os exames de RM demostraram 
uma lesão isolada do LPFM no local de inserção patelar em 44 pacientes (60%), lesão 
multifocal em 26 pacientes (35%), lesão no local da inserção femoral em 3 pacientes 
(4%) e não lesão em 1 paciente (1%). A cirurgia artroscópica revelou uma lesão isolada 
do LPFM no local da inserção patelar em 60 pacientes (81%) e uma lesão multifocal em 

O mau alinhamento em valgo do joelho em pacientes jovens 
e ativos é uma entidade desafiadora porque pode levar ao 
desenvolvimento ou progressão precoce da osteoartrite do 

compartimento lateral. Embora a deformidade em varo do joelho 
seja mais comum, o mau alinhamento em valgo pode resultar após 
trauma, como parte de uma doença metabólica, após meniscecto-
mia lateral, ou outras condições que afetam a morfologia da placa 
de crescimento. O objetivo deste estudo foi fazer uma revisão sis-
temática da literatura sobre a osteotomia femoral distal (DFO) de 
cunha aberta e fechada em relação à taxa de sobrevivência (tempo 
até a conversão para artroplastia total de joelho), resultados rela-
tados pelos pacientes, resultados radiográficos, além das taxas de 
complicações.

Para essa revisão sistemática da literatura, foi usado o Cochrane 
Database of Systematic Reviews, o Cochrane Central Register of Con-
trolled Trials, o PubMed (1980-2014) e o MEDLINE (1980-2014) para 
pesquisa dos artigos. As consultas foram realizadas em novembro 
de 2015. As taxas de sobrevivência relatadas foram coletadas para o desfecho primário. 
Além disso, os desfechos secundários foram os resultados pré-operatórios e pós-opera-
tórios relatados pelos pacientes e as taxas de complicações para um procedimento de 
DFO de cunha aberta ou fechada. Após uma revisão completa dos artigos encontrados, 
foram usados os critérios de inclusão e exclusão para a seleção, e um total de nove estu-
dos clínicos de DFO de cunha fechada e cinco estudos de DFO de cunha aberta foram 
incluídos nessa revisão sistemática.

Os resultados das DFOs em cunha fechada apresentaram taxas de sobrevivência de 
83% a 92% em 4 anos de seguimento, e 21,5% aos 20 anos de seguimento. As taxas 
de sobrevida após 10 anos variaram de 64% a 89,9% relatadas em quatro estudos. Três 
estudos relataram sobrevida após 15 anos variando de 45% a 78,9%. As taxas de falha 
tenderam a aumentar com o tempo, particularmente em períodos pós-operatórios su-

periores a 10 anos. Já os resultados das DFOs de cunha fechada apresentaram taxas de 
sobrevida entre 82% e 100% no seguimento final (intervalo 4-8 anos). O perfil e as taxas 
de complicações foram semelhantes entre os dois grupos.

Com efeito, conclui-se que as taxas de sobrevivência para as DFOs por até 10 anos de 
seguimento mostraram baixo perfil de complicações, tornando este procedimento uma 
boa opção a ser considerada para a correção do valgo não fisiológico no joelho. A escolha 
por osteotomia de cunha aberta ou fechada é, em grande parte, dependente do cirur-
gião. Com base nos resultados avaliados nesta revisão, não é possível argumentar a favor 
de uma mudança nesse paradigma. No entanto, dada a escassez de dados  disponíveis, 
recomenda-se  prosseguir  estudos de nível superior com dados de resultados validados 
relatados pelos pacientes no futuro,  na tentativa de qualificar melhor os fatores para a 
seleção apropriada do paciente, grau de correção necessário e reabilitação pós-operatória.

13 pacientes (18%). A lesão do LPFM no local da inserção patelar foi do tipo ruptura total 
em 49 pacientes (60%).

Conclusão: Em esqueletos imaturos, uma lesão do LPFM ocorre com maior frequên-
cia no local de inserção patelar. Cirurgia artroscópica e ressonância magnética comple-
mentam-se na investigação de lesões LPFM.
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treinando os treinadores levará duas turmas para 
aperfeiçoamento nos euA no segundo semestre 

V oltado à educação continuada dos pre-
ceptores dos estágios de R4 dos serviços 
credenciados em cirurgia do joelho, o Pro-

jeto Treinando os Treinadores, começa esse ano 
já com duas turmas. Diferentemente do que foi 
informado na edição anterior, a diretoria da SBCJ 
mudou de estratégia para atender um maior nú-
mero de participantes. Assim, ao invés de realizar o 
treinamento no MARC (Miami Anatomic Research 
Center), ele será no Laboratório da Smith & Ne-
phew em Andover, próximo a Boston (EUA), onde 
os custos são mais enxutos, o que viabilizou a ida 
de 20 colegas ainda nesse ano.

O primeiro grupo de participantes fará o trei-
namento nos dias 25 e 26 de setembro sobre Su-
tura de Menisco e Condroplastias e lesões de LCA 
combinadas com LAL e CPL. Os dez preceptores 
serão acompanhados pelo diretor da SBCJ Dr. José 
Ricardo Pécora e mais três instrutores convidados, 
o Dr. Antônio Carlos Franciozi, da Escola Paulista 
de Medicina - Unifesp, o Dr. Camilo Helito e o Dr. 
Marco Demange, do IOT da USP, profissionais mui-
to experientes nas técnicas a serem treinadas.

O segundo grupo irá realizar o mesmo treina-
mento nos dias 30 de novembro e 1o de dezem-
bro, também com a companhia de dois diretores 
da SBCJ e dois instrutores convidados, cujos no-
mes ainda não foram definidos.

De acordo com o presi-
dente da SBCJ, José Francisco 
Nunes, o projeto Treinando os 
Treinadores teve 36 inscritos. 
Desse total, foram escolhidos 

20 participantes, observando a proporcionalidade 
de membros por estado e sua ordem de inscrição. 
“Para o próximo ano, é desejo da diretoria manter 
o projeto e talvez dividi-lo nos dois semestres”, ex-
plica, acrescentando que a educação continuada 
tem recebido grande atenção da Sociedade.

Ele ressalta que o objetivo do projeto é contri-
buir para o aperfeiçoamento dos sócios responsá-
veis por treinar os futuros cirurgiões do joelho, o 
que irá resultar em benefício para a especialidade 
com um todo. Assim como no Joelho sem Fron-
teiras, a seleção dos participantes segue o mesmo 
critério de proporcionalidade, oferecendo o nú-
mero de vagas proporcional ao número de mem-
bros de cada Regional. 

Primeiro grupo de selecionados - 25 e 26/setembro
Dr. Márcio de Castro Ferreira – Cecore - Hospital do Coração - Centro 
de Ortopedia e Reabilitação do Esporte (SP) 
Dr. Pedro Nogueira Giglio – IOT HCFMUSP (SP)
Dr. Pedro Debieux Vargas Silva – UNIFESP (SP) 
Dr. Edgard dos Santos Pereira Junior –  UNIFESP (SP) 
Dra. Camila Cohen Kaleka – Instituto Cohen (SP)

Dr. Silvio João H. Sevciuc – ORTOPED (BA) 
Dr. Rodrigo Sattamini Pires e Albuquerque – INTO (RJ) 
Dr. Eduardo Zaniol Migon – Associação Hospitalar Moinhos de 
Vento (RS)
Dr. Rodrigo Furtado de Mendonça – INTO (RJ) 
Dr. Fabiano Kupczik – PUCPR - Hospital Universitário Cajuru (PR)

O projeto Treinando os Treinadores conta com 
o apoio da EMS, que será responsável pelo custeio 
das passagens, e da Smith & Nephew, onde será 
realizado o treinamento. “A intenção é sempre ex-
plorar técnicas que não temos muitas oportunida-
des de treinar em nossos serviços credenciados”, 
esclarece o presidente. 

Atualmente, a SBCJ conta com 82 serviços cre-
denciados. Os preceptores daqueles localizados 
nas regiões mais distantes dos grandes centros 
não têm tanta oportunidade de atualização. “Esse 
programa vai dar essa chance aos participantes”, 
finaliza Dr. Nunes.

dr. José F. nunes - Presidente sBCJ
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31/8/17 (Quinta-feira)

13h30 Abertura

14h Ligamento  Ânterolateral
Perspectiva histórica na anatomia do LAL
Anatomia, dissecção: vídeo
Aspectos biomecânicos
Papel do LAL, bandeleta iliotibial e menisco lateral no 
controle da rotação interna
Avaliação por imagem LAL: parâmetros normais, 
epidemiologia e lesões associadas
Quando realizar LAL
Resultados da reconstrução do LAL
Interesse da reconstrução tipo Lemaire
Comparação dos resultados da reconstrução LCA 
+Lemaire X LCA + LAL
Discussão 

15h50 Intervalo

16h20 Vídeos: Técnicas Cirúrgicas LAL 

17h20 Lesões meniscais   
Frouxidão e lesão meniscal
Lesão menisco capsular: biomecânica e diagnóstico
Resultado das suturas por via posteromedial
Lesões em rampa
Discussão

18h30 Encerramento do dia

1/9/17 (Sexta-feira)

8h30 LCA  
Anatomia funcional do LCA
Posicionamento do túnel femoral
Porque instrumental flexível
All Inside, o que há de novo?

LCA All Inside X Convencional
História do Out-In no Brasil
Complicações LCA Anatômico
Pre-tensionamento do LCA. Vale a pena?
Discussão

10h10  Intervalo

10h30 Vídeos: Técnicas Reconstrução LCA

11h30 às 14h Workshops

14h Palavra dos mestres: Reconstrução LCA
Porque eu faço Inside-out
Porque eu faço All Inside
Porque eu faço Out-In                                                                                                
Discussão

14h40 Fatores Intrínsecos 
Slope tibial e rupturas do LCA: Estudo por RNM
Falência do LCA em decorrência do Slope
Importância do intercôndilo nas lesões do LCA
LCA com desequilíbrio frontal
Lugar das osteotomias no joelho com lesão LCA
Bone Bruise o que muda na minha conduta
Restrição rotacional do quadril e sua relação com as 
lesões do LCA
Discussão

16h Intervalo

16h30 MRM: LCA, e agora ?! 

17h10  Cross Fire: TP X Flexores  

17h40 Futuro & Biologia 
Ligamento sintético faz sentido?
Reconstrução seletiva. Estou no lugar certo?
Genética LCA

LCA o que está por vir  
Discussão 

18h30 Encerramento do dia
Workshop LAS Brasil |Defeito ósseo-condral e 
subcondroplastia

2/9/17 (Sábado)

9h Retorno ao esporte e Prevenção 
Cuidados nos pacientes com cirurgia ambulatorial
Propriocepção e lesão LCA
Programa 11+: prevenção na reabilitação do LCA
Dor anterior do joelho, novos conceitos
Teste funcional na reabilitação do LCA
Repercussões da inclinação do enxerto na reabilitação 
do LCA
Reabilitação e retorno ao esporte assistido por 
análises biocinéticas em 3D
Discussão

10h20 MRM: Revisão LCA

11h Intervalo

11h20 Fracassos e Revisão 
Causas de falha na reconstrução do LCA
Indicações de Revisão LCA
Revisão de LCA - O que eu me preocupo
Algoritmo na revisão LCA
Revisão LCA T quadríceps
A relação das técnicas cirúrgicas utilizadas na 
reconstrução primária e a revisão do LCA
Discussão

12h40 Take Home Message 

13h Encerramento do Evento

ConVidAdos internACionAis

ProgrAmA  CientíFiCo

Bertrand sonnery-Cottet david dejour   elvire servien   Philippe neyret roger Badet

  Categoria  21/8/2017 no local 
  Sócios SBCJ  R$ 820,00 R$ 880,00
  Sócios SBOT Quites  R$ 880,00 R$ 950,00
  Médicos Não Sócios  R$ 990,00 R$ 1.080,00
  Residente  R$ 450,00 R$ 500,00

 hotel Categoria single double regime 
  Castro’s Park (oficial) IIIII R$ 1.060,00 R$ 1.268,00 Café da manhã
Pacote inclui:
- 2 diárias (31/8 a 2/9) com café da manhã - Taxa de serviço 10% 
- Taxa de ISS 5%  - Taxa de turismo R$ 3,00 por dia/ apartamento
*** Valores por pacote mínimo de duas diárias, por apartamento. sujeito a 
alterações e disponibilidade. ***

Agência de viagens oficial 
Fone (11)3879-8649

eventos@lunestour.com.br

secretaria executiva
Fone: (11) 3283-3326

eventos@rveventos.net

loCAl do eVento

Centro de Convenções de 
Goiânia:  Rua 4, 1400 - Setor 
Central, Goiânia - GO, Brasil. 
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Jornada Regional NE será em setembro

A Jornada Regional 
NE, está confirma-

da para os dias 8 e 9 de 
setembro no Sheraton 
Reserva Ecológica do 
Paiva Hotel e Conven-
tion, em Recife. Reu-
nindo especialistas em 
cirurgia do joelho dos 
estados de Alagoas, 
Bahia, Sergipe, Paraíba, 
Rio Grande do Norte, Pernambuco, Piauí e Ceará, a Jornada contará também 
com a participação da diretoria da SBCJ na programação científica.

 Os diretores Ricardo Lyra de Oliveira e Marzo Nunes Santos estão traba-
lhando em sua organização, elaborando a grade científica e convidando os 
palestrantes da região para garantir o sucesso do encontro. O local escolhido 
está numa área de natureza exuberante e próximo às principais atrações tu-
rísticas de Recife para os participantes e familiares aproveitarem a estada na 
cidade. Participem! 

Caros amigos e sócios da 
SBCJ, a Jornada da Regional 

São Paulo da SBCJ terá como 
temas: Joelho Degenerativo, 
Esportivo e Patelofemoral e será 
realizada nos dias 20 e 21 de 
outubro no Centro de Conven-
ções dos Hotéis Pullman e Caesar Business em São Paulo. O último evento que 
aconteceu na capital foi em 2011. O objetivo é que os sócios aproveitem tanto o conteúdo 
científico quanto as atrações gastronômicas e culturais da cidade.

 Desejo montar uma grade com a participação da maioria dos serviços credenciados 
na SBCJ e dos sócios, tornando a nossa Jornada abrangente e representativa de todo o 
Estado de São Paulo. Por isso, solicito informações atualizadas dos 43 serviços do Estado de 
São Paulo ou dos sócios, sobre os temas de interesse que têm atuado com mais frequência, 
pesquisas que estão realizando, cirurgias e técnicas cirúrgicas que têm sido feitas em suas 
cidades! Peço, portanto, que vocês enviem um e-mail para mim com as informações que 
queiram compartilhar e divulgar na nossa Jornada.

E-mail: geraldogranatajr@ctjoelho.com.br
Agradeço a colaboração e a participação de todos neste evento!

Geraldo S.M. Granata Jr.

Ajude a montar a grade 
científica da Jornada sP

Congresso sul-Brasileiro reúne 
180 participantes em Floripa

O VI Congresso Sul-Brasileiro de Cirur-
gia do Joelho, a Jornada Regional 
Sul, reuniu nos dias 5 e 6 de maio em 

Florianópolis 180 inscritos, sendo conside-
rado pelos organizadores um evento acima 
da média, com grande sucesso científico, 
de público e social, participação de toda a 
diretoria da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
do Joelho, além da mobilização de muitas 
empresas do segmento que acreditaram na 
força do evento e estiveram presentes com 
seus estandes.

O Congresso teve como tema “Atualida-
des nas lesões ligamentares combinadas 
do joelho”. No primeiro dia, a programação 
começou às 8h30 e se estendeu por todo 
o dia com seis módulos: Menisco, Artrose, 
Cartilagem, Ligamento Cruzado Anterior e 
Ligamento Cruzado Posterior e Multiliga-
mentares. Após o encerramento, foi realiza-
do um coquetel de abertura para todos os 
congressistas. No sábado, a programação 
se dividiu nos módulos Patelofemoral, In-
dicações em ATJ e Revisão primária de ATJ, 
terminando às 13 horas.

“O evento foi um sucesso, pois contou 
com um excelente público, palestras de 
alto nível científico e grande confraterniza-
ção entre os três estados do Sul”, ressaltou o 
presidente da SBCJ, José Francisco Nunes. O 
diretor da Regional Sul, Luís Fernando Zuka-
novich Funchal, destacou ainda que além 
de participantes da região, tiveram ainda 
inscritos do Amazonas, Mato Grosso, Minas 
Gerais, São Paulo, Rio e Bahia.

recife receberá a Jornada regional nordeste 2017

Congresso sul-Brasileiro realizado nos dias 5 e 6 de maio foi um sucesso não só de público, 
mas de  nível científico, adesão dos patrocinadores e de interação entre os participantes

o presidente José F. nunes e 
a diretoria da sBCJ estiveram 

presentes na Jornada Workshops durante o evento contribuíram para enriquecer o programa científico
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estrutura que ligava a patela ao epicôndilo femoral em 
artroscopias feitas em cadáveres, verificamos este liga-
mento que já havia sido descrito, o ligamento femoro-
patelar medial. Após estudá-lo sob o aspecto anatômico 
e biomecânico, o estudamos clinicamente nas luxações 
agudas da patela. Nestes estudos, verificamos que havia 
casos nos quais a reconstrução do ligamento era impor-
tante então imaginamos uma forma de reconstruí-lo. O 
conhecimento deste ligamento e a sua reconstrução 
mudaram completamente a abordagem da cirurgia da 
rótula e rendeu vários trabalhos científicos.

Como e quando surgiu a ideia de criar a SBCJ?
Fundamos um grupo aqui no IOT que se reunia às 

quintas-feiras para estudar o joelho. Do grupo surgiu a 
Sociedade, que foi fundada em 1983 aqui dentro. Com 
o tempo, vimos que ela tinha de crescer e se abrir para o 
Brasil e para o mundo, como é hoje. Eu sempre tive a vi-
são de que ela tinha que se abrir e não ficar só aqui den-
tro. E foi isso que aconteceu. Hoje, ela é enorme, teve 
vários presidentes de todos os locais do Brasil. Abrir a 
Sociedade para o Brasil e para o mundo foi o que levou 
ao desenvolvimento da nossa especialidade. Já tivemos 
membros que presidiram sociedades internacionais. Eu 
mesmo fui fundador da Sociedade Mundial ISAKOS e 
da Sociedade Latino-Americana de Cirurgia do Joelho 
a qual presidi. 

“Formem pessoas. 
Isso dá um retorno 
maravilhoso, 

tanto do lado humano 
quanto profissional. ”
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Um dos fundadores da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia do Joelho, um dos pioneiros na artros-
copia de joelho no Brasil, autor do primeiro livro 

sobre Cirurgia do Joelho publicado no País, orientador 
em mais de 90 dissertações e teses de mestrado e dou-
torado, cinco livros e mais de 200 artigos publicados. O 
Professor Dr. Gilberto Luis Camanho tem uma trajetória 
muito expressiva na cirurgia do joelho no Brasil, e, aos 
70 anos, ainda não pensa em parar. O Jornal JOELHO 
entrevistou o Professor Camanho para esta edição, uma 
homenagem por sua tão importante história na espe-
cialidade e que ainda tem tanto a contribuir. Confira:

Conte por que o senhor escolheu a profissão.
Fazer Medicina provavelmente tenha sido uma 

influência do meu pai, que também era médico. Mas 
decidi pela Residência em Ortopedia porque na época 
de faculdade eu fazia atividades esportivas e vivia pró-
ximo das lesões no aparelho locomotor, então quis ir 
para essa área pela objetividade da Ortopedia. Entrei na 
Residência em 1970 aqui na USP.

Como foi o começo na cirurgia do joelho?
Não foi fácil. Naquele tempo, nosso maior problema 

era o diagnóstico. Havia um buraco no diagnóstico da 
Ortopedia, a gente sabia muito pouco. Então,  o Profes-
sor Marco Amatuzzi e eu começamos a fazer um exa-
me chamado pneumoartografia contrastada do joelho, 
isso por volta de 1971 e 1972, e com isso passamos a 
entender mais um pouco dos problemas de joelho, e 
a estudar mais as patologias de joelho. Foi aí que tudo 
começou.

Como foi o início da artroscopia no Brasil?
Antigamente era uma coisa aventureira, a gente sa-

bia muito pouco, mais pela literatura. Uma das primei-
ras artroscopias de joelho no Brasil foi feita aqui no HC 
da USP por mim e pelo Luiz Roberto Stigler Marczyk. 
Naquela época não era comum viajar para estágios. 
O Dr. Jack Hughston, em 1980, fez uma visita ao Bra-
sil, o conheci e fui fazer o estágio em seu serviço. Esse 
estágio foi um marco porque serviu para fazermos a 
organização do grupo e da especialidade e, a partir daí, 
começamos a estruturar melhor o estudo e a pesquisa 
e também a formar pessoas. E assim evoluímos e de-
senvolvemos a nossa especialidade. 

E como nasceu a ideia da reconstrução do liga-
mento femoropatelar medial?

Isso foi em 1998, a partir de uma das orientações de 
teses que pude conduzir. Começamos a identificar uma 

Como o senhor vê a evolução da cirurgia do 
joelho no Brasil?

Nossa cirurgia do joelho é excelente. Tem um nível 
que pouquíssimos lugares podem se comparar. Nossos 
congressos são melhores que a maioria dos congressos 
internacionais.

O senhor tem uma longa trajetória acadê-
mica...

Entrei na USP em 1970, como residente. Ou seja, em 
2020, completo 50 anos aqui. Fiz a minha carreira como 
assistente, mestre, doutor e depois livre-docência, em 
1990, passando a professor. Em 2009, fiz o concurso e 
assumi como professor titular. Nesse período, foi uma 
grande produção científica, com livros e centenas de 
artigos, mas o que considero mais importante na mi-
nha vida são as pessoas que eu formei. Mais importante 
que os livros que escrevi porque esses tinham sempre 
a participação de mais alguém. A formação individual 
não. Tive mais de 200 estagiários, que hoje estão espa-
lhados por todo o Brasil levando essa formação, essa 
ideia. Acho que ajudei muito mais a cirurgia do joelho 
dessa forma. 

Que recado o senhor gostaria de deixar aos co-
legas da cirurgia do joelho?

Formem pessoas. Isso dá um retorno maravilhoso, 
tanto do lado humano quanto profissional. Até hoje re-
cebo pacientes encaminhados por colegas que fizeram 
estágio comigo. 

E para finalizar o que o senhor gosta de fazer 
nas horas vagas?

Gosto de jogar golfe. Faço isso todo final de semana 
já faz mais de 15 anos. O que me atrai no golfe é o con-
vívio com as pessoas, é poder passar horas preocupado 
apenas com uma bolinha e um buraco. Isso me ajuda 
a arejar a cabeça, esquecer da vida. A minha mulher, 
Dora, odeia, porque ela acha que o golfe rouba o tempo 
meu que seria dela...

“meu maior 
legado é a 
formação de 
pessoas”

gilberto luis Camanho 
em sua sala no iot, 
onde chegou em 1970 
para fazer residência 
em ortopedia e hoje 
é Professor titular, e 
com os colegas neylor 
lasmar e Wilson mello 
(destaque): um grande 
legado para a cirurgia do 
joelho no Brasil

entreVistA: ProF. gilBerto luis CAmAnho


