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Com o objetivo de aprimorar cada vez mais o processo de admissão de 
novos sócios aos quadros da SBCJ e a qualidade dos serviços credenciados, 
a Diretoria solicitou um estudo independente da Prova realizada em abril 

para avaliar a metodologia do exame e a performance dos candidatos e dos 
serviços formadores.                   Páginas 6 e 7

SBCJ atenta à boa formação 
dos novos cirurgiões



Caros colegas, 

Esta edição da REVISTA JOELHO 
traz como principal destaque 
matéria da nossa Comissão de 

Ensino e Treinamento sobre a prova 
de admissão dos novos sócios para os 
quadros da SBCJ, realizada em abril 
antes do nosso Congresso no Rio de 
Janeiro. 

São destaques também as 
matérias sobre as Jornadas 
Regionais. Tivemos a Jornada Norte/
Centro-Oeste realizada em junho 
pela primeira vez na região norte, na cidade de 

Manaus, e a Jornada do Rio de 
Janeiro em agosto em Itaipava, 
região serrana do Rio. Já a Jornada 
Minas/Espírito Santo, no final de 
setembro, será assunto da próxima 
edição.

Também abordamos o Dia 
da Especialidade no Congresso 
Brasileiro de Ortopedia e 
Traumatologia que ocorrerá em 
novembro, no Rio de Janeiro, onde  
teremos o dia inteiro com palestras 
e mesas-redondas dedicados à 
Cirurgia do Joelho e a realização 

da nossa assembleia.

Publicamos também detalhes sobre o Projeto 
Treinando Treinadores, que levará duas turmas 
para os Estados Unidos neste semestre, uma em 
Andover e outra em Memphis. O Programa Joelho 
sem Fronteiras é outro assunto desta edição, 
sendo nosso desejo ampliá-lo para 2019.

Para finalizar, entrevistamos na coluna Além 
do Joelho o Prof. Dr. Luiz Aurélio Mestriner, 
mestre de muitos de nossos colegas, idealizador e 
criador do Grupo de Joelho da Escola Paulista de 
Medicina.

Boa Leitura!
 

José Ricardo Pécora 

editorial

dr. josé Ricardo Pécora
Vice-Presidente SBCj

Caros colegas,

Continuamos o trabalho árduo, mas prazeroso 
de presidir o maior comitê de especialidades 
da SBOT. A Diretoria tem se reunido regu-

larmente em sua sede em São Paulo para discutir 
os projetos em andamento e para planejar novas 
ações, além de resolver os outros assuntos relacio-
nados ao funcionamento da nossa Sociedade. É um 
trabalho contínuo para manter a SBCJ sempre forte 
e em constante crescimento.

Esse ano, tivemos o Congresso Brasileiro, em 
abril, o maior evento da SBCJ e que envolveu nosso 
trabalho de quase dois anos, pois sempre quando 
terminamos um congresso já começamos a pen-
sar no próximo. Depois, focamos nossa energia na 
organização, juntamente com os Diretores Regio-
nais, das Jornadas de Cirurgia do Joelho previstas 
para esse ano. Assim, tivemos a Jornada Norte/
Centro-Oeste, no mês de junho, em Manaus, a Jor-
nada Regional Rio, em agosto, em Itaipava, no Rio 
de Janeiro, e depois Minas/Espírito Santo, em Belo 
Horizonte.

As Jornadas são eventos muito importantes 
para os colegas ortopedistas e especialistas em Ci-
rurgia do Joelho de cada uma dessas regiões, por-

que são eventos menores e mais 
próximos, que possibilitam eles 
participarem como palestrantes, 
mostrando, assim, sua experiên-
cia clínica e vivência acadêmica. 
É um orgulho ver o envolvimen-
to de cada um nesses encontros. 
Nós da Diretoria temos o com-
promisso de estarmos presentes 
participando também das aulas 
e discussões. 

Quero aproveitar esse espa-
ço para fazer um agradecimento 
aos Diretores Regionais Dr. Bru-
no Bellaguarda Batista (Norte), 
Dr. Denys Carlos Aragão de Morais (Centro-Oeste), 
Dr. André Siqueira (Rio de Janeiro) e Dr. Guilherme 
Moreira de Abreu e Silva (Minas/Espírito Santo) por 
essa parceria e comprometimento com a SBCJ.

Além dos eventos de atualização, também es-
tamos empenhados em progredir com os projetos 
internacionais de educação continuada, como o 
Joelho sem Fronteiras e o Treinando os Treinadores. 
O Joelho sem Fronteiras está levando dois partici-
pantes esse ano para Lyon, mas estamos buscando 
novas parcerias para 2019. E uma delas, que nos 

entusiasma muito, é com o Hospital 
for Special Surgery (HSS), em Nova 
York. Estamos numa intensa nego-
ciação com o HSS para que possa-
mos mandar a partir do próximo 
ano nossos jovens cirurgiões para 
seis semanas de treinamento na-
quele serviço que é referência para 
todos nós pelo grande mestre Prof. 
Dr. John N. Insall e outros.

Com relação ao Projeto Treinan-
do os Treinadores, estamos realizan-
do dois eventos esse ano. O primei-
ro treinamento, no Laboratório da 
Smith & Nephew, em Andover, em 

setembro, focou em Sutura de Menisco e Lesões 
Ligamentares Complexas do Joelho; e o segundo, 
no Laboratório da Smith & Nephew em Memphis, 
nos dias 29 e 30 de novembro, será em Artrospla-
tia Total do Joelho. São 20 preceptores participan-
tes que terão a oportunidade de treinamento em 
cadáver lab em centros com estrutura de primeira 
linha. Tudo isso para o desenvolvimento de nossa 
especialidade!

Abraço a todos!
Wagner Lemos

exPediente

JOELHO é uma publicação  trimestral da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia do Joelho (SBCJ), distribuída 
gratuitamente aos sócios. Os conceitos emitidos são 
de responsabilidade dos autores e não representam 
necessariamente a opinião da entidade. Coordenação 
editorial: Dr. José F. Nunes. Jornalista responsável: 
Ilone Vilas Boas – MTB 24.216. Textos, diagramação e 
edição: Ponto da Notícia Assessoria de Comunicação. 
Sugestões e comentários: 
imprensa@pontodanoticia.com.br. 
Tiragem: 8.100 exemplares.
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o trabalho continua

dr. Wagner lemos
Presidente SBCj



Este ano, assim como tem sido 
nas edições anteriores, teremos 
um grande espaço da Cirurgia 

do Joelho durante o Congresso Bra-
sileiro de Ortopedia e Traumatologia, 
que ocorrerá entre os dias 15 e 17 de 
novembro, no Rio. O Dia da Especia-
lidade Joelho, que será dia 15, conta-
rá com todos os grandes nomes da 
nossa especialidade dividindo com os 
congressistas do CBOT sua experiên-
cia e conhecimentos.

Desta vez, teremos uma novidade 
durante as apresentações do Dia da 
Especialidade: o Prof. Dr. Paulo Sérgio 
Panse Silveira, Professor Associado da 
USP da Disciplina de Informática Mé-
dica do Departamento de Patologia, 
irá apresentar a todos os presentes 
o estudo realizado em cima da Pro-
va de Admissão de novos membros 
da SBCJ, aplicada em abril, assunto 
que também trazemos nesta edição 
(págs. 6 e 7). 

O objetivo é mostrar de forma 
transparente a avaliação feita por 
um especialista sobre as questões da 
prova. Achamos a apresentação im-
portante para que todos saibam da 
importância de se manter um centro 
formador sempre atuante e com boa 
formação acadêmica. Este será o crité-
rio para mantermos o credenciamen-
to dos serviços formadores de novos 
cirurgiões. 

Outro destaque será a participa-

ção do convidado internacional Akos 
Zahar, da Alemanha, que fará duas 
conferências internacionais no Dia 
da Especialidade: Single stage septic 
exchange of PJI after TKA e Diagnostic 
Workup for prosthetic joint infections 
– TKA. Cirurgião Ortopédico e espe-
cialista em Trauma, Akos Zahar é che-
fe de serviço do Helios Klinikum Emil 
von Behring, em Berlim. 

Wagmer lemos
Presidente SBCj

SBCj forte no CBot novamente

o CBot será realizado no Riocentro, 
Parque olímpico e nos hotéis 
localizados na Barra da tijuca, 
garantindo fácil acesso e mais 
segurança aos congressistas. Contamos 
com a presença de nossos sócios!
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CBot 2018

diA dA eSPeCiAlidAde joelho – PRogRAmAção
dAtA: 15/11/2018 - CentRo de ConVençõeS Rio CentRo: Rio de jAneiRo

o convidado 
internacional dr. 

Akos Zahar, da 
Alemanha, fará 

duas conferências

8h - 8h10 - Palestra
Tema: Aspectos técnicos e biomecânicos da 
reconstrução do LCA 
Dr. Arnaldo José Hernandez (SP)

8h10 - 8h45 - Mesa Redonda Convencional
Tema: Ligamento Cruzado Anterior (LCA) 
Moderador: Dr. André Luiz Siqueira Campos 
(RJ)
8h10 - 8h15 - Reconstrução do LCA 
no atleta profissional 
Dr. Marcelo Schmidt Navarro (SP)
8h15 - 8h20 - Quando e como reconstruir o 
LCA e compartimento posteromedial 
Dr. Tulio Vinicius de Oliveira Campos (MG) 
8h20 - 8h25 - Quando e como reconstruir 
o LCA e LAL  
Dr. Sergio Marinho de Gusmão Canuto (AL) 
8h25 - 8h30 - Reconstrução do LCA com 
enxerto de tendão do quadríceps. Há 
vantagens? 
Dr. Ozorio de Almeida Lira Neto (SP) 

8h30 - 8h45 - Discussão com a plateia 
Moderador: Dr. André Luiz Siqueira Campos 
(RJ)

8h45 - 9h15 - Mesa Redonda Moderna
Tema: Lesão LCA isolada e combinada 
Moderador: Dr. Wagner Guimarães Lemos 
(MG) 
Debatedores: Dr. Marzo Nunes Santos (BA)
Dr. Marcelo de Carvalho Amorim (MG)
Dr. Luiz Gabriel Betoni Guglielmetti (SP) 
Dr. Francisco Consoli Karam (RS)

9h15 - 10h15 - Temas Livres

10h15 - 10h45 - Intervalo e visita à 
exposição

10h45 - 10h55 - Palestra
Tema: Revisão de Artroplastia do Joelho 
passo a passo
Dr. Marco Antonio Percope de Andrade (MG)

10h55 às 11h 
Tema:  LCP All Inside
 Dr. Bosco Mendonza Rojas (Equador)

11h - 11h20 - Mesa Redonda Convencional
Tema: Ligamento Cruzado Posterior (LCP) 
Moderador: Dr. Max Rogério Freitas Ramos (RJ)
11h - 11h05 - A condução inicial da 
luxação do joelho 
Dr. Bruno Bellaguarda Batista (AM)
11h05 - 11h10 - Reconstrução do LCP 
Dr. João Mauricio Barretto (RJ) 
11h10 - 11h15 - Tratamento das lesões do 
LCP com o canto posteromedial 
Dr. Luis Fernando Zukanovich FunchaL (SC)
11h15 - 11h20 - Tratamento das lesões do 
LCP com o canto posterolateral 
Dr. Carlos Eduardo da Silveira Franciozi (SP)

11h20 - 11h35 - Palestra Internacional
Tema: Single stage septic exchange of PJI 
after TKA 
Dr. Akos Zahar (GERMANY) 

11h35 - 12h05 - Mesa Redonda Moderna
Tema: Lesão complexa do joelho 
Moderador: Dr. Ricardo de Paula Leite Cury (SP) 
Debatedores: Dr. Tulio Vinicius de O. Campos 
(MG) 

Dr. Bernardo Crespo Alves (RJ)
Dr. Osmar Valadão Lopes Junior (RS) 
Dr. Fábio Janson Angelini (SP)

12h05 - 12h45 - Mesa Redonda 
Convencional
Tema: Lesão Meniscal e Condral 
Moderador: Dr. Moises Cohen (SP) 
12h05 - 12h10 - Lesão condral no paciente 
jovem. O que fazer? 
Dr. Guilherme Moreira de Abreu e Silva (MG) 
12h10 - 12h15 - Atualização em 
transplante 
osteocondral homólogo e autólogo 
Dr. Luis Eduardo Passarelli Tírico (SP) 
12h15 - 12h20 - Sutura de menisco. 
Quando e como? 
Dra. Camila Cohen Kaleka (SP) 
12h20 - 12h30 - Take home message
Dr. Moises Cohen (SP)

12h30 - 12h45 - Discussão com a plateia 
Dr. Moises Cohen (SP)

12h45 - 14h - Intervalo e visita à exposição

14h - 14h25 - Mesa Redonda Convencional
Tema: Instabilidade femoropatelar 
Moderador: Dr. Victor Favilla Guimarães da 
Silva (RJ)
14h - 14h05 - Classificação, diagnóstico 
clínico e radiológico da instabilidade 
patelar 
Dr. Denys Carlos Aragão de Morais (DF)
14h05 - 14h10 - Tratamento conservador 
da instabilidade femoropatelar: Quando 
e como? 

Dr. Gustavo Constantino de Campos (SP) 
14h10 - 14h15 - Reconstrução do LFPM 
isolada 
Dr. Fabiano Kupczik (PR) 
14h15 - 14h20 - Reconstrução combinada 
do LFPM e da TAT: técnicas e resultados, 
como e quando fazer 
Dr. Ricardo Lyra de Oliveira (PE) 

14h20 - 14h25 - Discussão com a plateia 
Moderador: Dr. Victor Favilla Guimarães da 
Silva (RJ)

14h25 - 14h45 - Mesa Redonda Moderna
Tema: Instabilidade femoropatelar
Moderador: Dr. Gilberto Luis Camanho (SP) 
Debatedores: Dr. David Sadigursky (BA)
Dr. Fabricio Roberto Severino (SP)
Dr. Riccardo Gomes Gobbi (SP)

14h45 - 15h15 - Mesa Redonda 
Convencional
Tema: Módulo de joelho degenerativo - OA 
primária do joelho
Moderador: Dr. Phelippe Augusto Valente 
Maia (RJ)
14h45 - 14h50 - O que funciona no 
tratamento conservador da OA do joelho?
Dra. Marcia Uchoa de Rezende (SP)
14h50 - 14h55 - Artroplastias 
unicompartimentais. Indicações e técnica 
Dr. Aloísio Reis Carneiro (BA)
14h55 - 15h - ATJ no joelho varo. 
Detalhes técnicos e balanço ligamentar
Dr. Victor Marques de Oliveira (SP)
15h00 - 15h05 - ATJ no joelho valgo. 
Detalhes técnicos e balanço ligamentar

Dr. Luiz Carlos Menezes (BA)
15h05 - 15h10 - ATJ no joelho flexo. 
Detalhes técnicos e balanço ligamentar                  
Dr. Marcelo Seiji Kubota (SP)
        
15h10 - 15h15 - Discussão com a plateia
Moderador: Dr. Phelippe Augusto Valente 
Maia (RJ)

15h15 - 16h45 - Intervalo e visita à 
exposição

16h45 - 17h15 - Mesa Redonda Moderna
Tema: Módulo de joelho degenerativo – PTJ 
primária em situações especiais 
Moderador: Dr. Alan de Paula Mozella (RJ)
Debatedores: Dr. Glauco Almeida Passos (MG)
Dr. Roberto Freire da Mota e Albuquerque (SP)
Dr. Nilson Roberto Severino (SP)
Dr. Marcos Antonio Nali (SP)

17h15 - 17h30 - Palestra Internacional
Tema: Diagnostic Workup for 
prosthetic joint infections – TKA 
Dr. Akos Zahar (GERMANY) 

17h30 - 17h45 - Mesa Redonda Moderna
Tema: ATJ infectada
Moderador: Dr. José Ricardo Pécora (SP)
Debatedores: Dr. Antonio Sérgio Sousa 
Passos (BA)
Dr. Naasson Trindade Cavanellas (RJ)
Dr. Erick Ferreira Nunes (PA)
Dr. Junichiro Sado Junior (GO)

17h45 - 18h35 - Assembleia do Comitê 
do Joelho



A sexta edição da Jornada Regional Norte/Centro Oeste de Cirurgia do Joelho, re-
alizada em junho, em Manaus, foi um grande evento e contou com mais de 150 
participantes, entre inscritos e palestrantes.  A diretoria da SBCJ prestigiou a Jornada 

participando das aulas e discussões e contribuindo para a grandiosidade do encontro, que 
teve excelente presença de colegas da região Centro-Oeste e presença maciça de colegas 
da região Norte. 

A Jornada Norte/Centro-Oeste abordou em 
sete módulos os seguintes temas: Cartilagem e 
Menisco, Ligamento Cruzado Anterior, LCP + Le-
sões Multiligamentares, Patologias Patelofemorais, 
Osteoartrose, Complicações em ATJ Primária e 
Revisão de ATJ. Uma das novidades desse ano foi 
a inscrição de temas livres para apresentação na 
Jornada. Foram selecionados três trabalhos para 
exposição oral e avaliação da banca e sete traba-
lhos foram apresentados em formato de pôster.

O presidente da SBCJ, Dr. Wagner Lemos, des-
tacou o alto nível científico da Jornada e a receptividade dos organizadores. “Foi uma Jorna-
da rica em atualização e de importante interação entre os participantes. Estão de parabéns 
a comissão organizadora pelo sucesso do evento e o Dr. Chang Chia, sempre um grande 
anfitrião”, disse.

Foi um desafio organizar o primeiro evento oficial da SBCJ na região. Sem dúvida conse-
guimos mostrar a capacidade e as belezas de Manaus. Aos que aqui estiveram nosso muito 
obrigado!

dr. Bruno Bellaguarda - diretor da Regional norte 
dr. denys Carlos Aragão de morais – diretor da Regional Centro-oeste
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Atualização e muito aprendizado nos   eventos do Rio e norte/Centro-oeste

Nos dias 24 e 25 de agosto, realizamos a 6ª Jor-
nada Regional do Rio de Janeiro de Cirurgia do 

Joelho, em Itaipava, onde foram discutidos todos os 
temas da nossa especialidade em palestras e mesas 
redondas de altíssimo nível. 

O evento ocorreu no Hotel Vale Real reunindo 
cerca de 140 especialistas e contou com a presença 
de toda a Diretoria da Sociedade e alguns de nossos 
ex-presidentes. A programação científica abordou, 
em 9 módulos, os temas: Menisco, Cartilagem, LCA, 
LCP/periferia, Patelofemoral, Artrose Unicomparti-
mental, ATJ Primária, Revisão de ATJ e Infecção.

Um dos destaques da Jornada do Rio, e que a 
deixou ainda mais dinâmica, foram os 14 workshops 
realizados em pequenos grupos e inseridos na pro-
gramação científica que estiveram sempre lotados, 
com treinamento prático e debates acerca das no-
vas técnicas e tecnologias disponíveis. 

Na noite do dia 24, realizamos um coquetel 
aberto a todos os participantes, proporcionando 
a integração e o fortalecimento dos laços de ami-
zade.

O sucesso da Jornada Regional Rio deveu-se ao 
empenho dos associados em trocar experiências e 
conhecimento na área, mostrando, mais uma vez, 
que uma Sociedade se faz forte pela força de seus 
membros.

dr. André Siqueira Campos
diretor da Regional Rj 

diretoria e ex-presidentes da SBCj no evento ocorrido no hotel Vale Real, em itaipava

joRnAdA Rio de jAneiRo



dr. denys Aragão, diretor da Regional Centro-oeste, dr. Bruno Bellaguarda, 
diretor da Regional norte, e dr. Wagner lemos, presidente da SBCj, na 

jornada Regional norte/Centro-oeste - manaus

joRnAdAS RegionAiS
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Atualização e muito aprendizado nos   eventos do Rio e norte/Centro-oeste

dr. André Siqueira Campos – diretor da Regional Rio na abertura da jornada em itaipava, que além das palestras e mesas redondas contou com vários workshops



PRoVA de AdmiSSão de noVoS SÓCioS
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A SBCJ, através da Comissão de Ensino e 
Treinamento (CET), realizou a organização 
da prova escrita e oral para ingresso na 

Sociedade auxiliada por toda a atual Diretoria. A 
avaliação escrita foi composta por 100 questões 
de múltipla escolha nos temas da bibliografia da 
prova e a avaliação oral com dez questões, que 
contou com o auxílio de mais de 300 examina-
dores, permitindo que em duas rodadas todos os 
candidatos fossem examinados.

O sucesso e as melhorarias 
na avaliação dos novos ingressos 
só foram possíveis graças às pro-
postas sugeridas pelas últimas 
diretorias buscando a evolução 
constante da SBCJ na qualificação 
dos serviços de treinamento e na 
cobrança da qualidade, que é o 
selo de ingresso na Sociedade. São 
mudanças aprovadas e regimen-

tadas em assembleias buscando o 
regramento que melhora o cresci-
mento do nível de formação dos 
novos cirurgiões de joelho no Brasil.

No intuito de avaliar o trabalho e 
a metodologia de provas foi contra-
tada uma assessoria independente 
para analisar os conteúdos solicita-
dos, a qualidade das questões escri-
tas e orais e o método de avaliação.

Avaliação independente analisa exame aplicado em abril

A presentamos neste relatório o compor-
tamento das provas aplicadas em 2018, 
utilizando-se uma análise descritiva com 

aplicação de princípios das teorias clássica de 
testagem (TCT) e da resposta ao item (TRI).

Classificação das questões
Os elaboradores das questões as dividiram 

em áreas: Artrose, ATJ (conceitos, revisão, pri-
mária e infecção), Fratura/Luxação, Cartilagem, 
Menisco, Patela/Aparelho Extensor, Instabilida-
de Patelar, LCA, LCP, OCD, Osteonecrose, Oste-
otomia, Síndrome Unicompartimental, Lesões 
Combinadas e Outras (miscelânea).

Comparamos a qualidade (soma dos pesos) 
das questões de cada uma destas divisões com 
o número de questões oferecidas (figura 1).

Confirma-se que houve bom balancea-
mento (o qual é melhor quanto maior for a 
sobreposição das áreas amarelas sobre as ver-
melhas), sem que as questões de uma divisão 
tenham tido comportamento muito superior 
ou inferior quando comparadas com as de ou-
tra divisão. 

Conclusão do exame escrito
A análise revela que a prova escrita foi 

adequada ao nível esperado de seus respon-
dentes. As questões aplicadas apresentaram 
graus de dificuldade e de discriminação va-
riados, com precisão maior para distinguir os 

indivíduos com desempenho 
menor que a média. O padrão 
geral das questões exigiu aten-
ção dos respondentes para 
evitarem as respostas incorre-
tas. Todas as áreas do conheci-
mento propostas pelos exami-
nadores para a avaliação foram 
representadas e influenciaram 
o desempenho dos respon-
dentes.

A prova não apresentou 
dificuldade alta, no geral, para 
os respondentes e há, portanto, 
espaço para que a SBCJ torne as 
questões mais desafiadoras em 
exames futuros.

Prova oral 
(segunda fase)

Comportamento 
esperado de uma 

questão
Em questões nas 

quais é oferecida uma 
nota não existe “corre-
to” ou “incorreto”, como 
acontece em testes para 
escolha de alternativas. 
Aqui devemos observar 
um escalonamento con-
tínuo, caso as questões 
tenham boa qualidade, 

nos quais os respondentes mais capacitados 
devem ter probabilidade alta de receber as 
notas melhores, os medianos devem ficar con-
centrados nas notas sub-ótimas e os menos 
preparados concentrados em notas menores 
(figura 2).

discordância entre 
examinadores

A segunda medida necessária, dado que 
as notas são dadas por dois avaliadores inde-
pendentes, é verificar se há discrepância e, caso 
exista, qual a magnitude desta discrepância 
nas notas finais atribuídas aos respondentes. 

Para analisar o comportamento das questões 
da prova oral, separamos os examinadores que 
avaliaram os mesmos respondentes com notas 
maiores (grupo A) e os que ofereceram notas 
piores (grupo B) nas mesmas questões. Assim, 
por exemplo, a terceira questão oral tem dois 
conjuntos de curvas do tipo apresentado na 
figura 10, denominadas de N3_A e N3_B, res-
pectivamente representando os extremos: a ava-
liação mais leniente e a mais rigorosa. Esta forma 
de verificação de discrepância entre extremos é 
trabalhosa, pois exige percorrer todas as curvas 
disponíveis e, mesmo assim, as conclusões são 
difíceis de serem visualizadas. Optamos, então, 
por verificar as notas dadas em conjunto.

Três formas de agrupamento são ilustrativas: 
por provas como um todo, por avaliação das res-
postas em cada questão e pela média de notas 
dadas pelo examinador.

Considerando as provas
Como os examinadores trabalharam aos 

pares e foram reordenados em dois grupos (A 
e B) para esta análise, mensuramos a discre-
pância observada no conjunto das questões 
de cada prova e suas repercussões na nota 
final dos respondentes.

A diferença entre as notas dadas pelos exa-
minadores do grupo A e B para cada prova de 
cada candidato corresponde ao impacto total da 
discrepância entre os examinadores (figura 3).

dr. André Kuhn

Relatório da Prova de novos Sócios

Figura 1

Figura 2: 
Exemplo de curva característica 
de uma questão de boa qualida-
de para a qual foram atribuídas 
notas (10, 8, 6, 4, 2 ou 0) e, portan-
to, não existe resposta certa ou 
errada, mas uma gradação. Não 
houve ocorrência de nota zero. 
O eixo das abscissas é dado pelo 
desempenho geral dos respon-
dentes, normalizado pela média 
(centrada no valor zero) e disper-
são em desvios-padrão. O eixo das 
ordenadas indica a probabilidade 
de obtenção de cada uma das 
notas em função do desempenho 
final do respondente. Este exem-
plo mostra o escalonamento das 
notas. A probabilidade de obter 
10 cresce para os indivíduos mais 
capacitados, seguida das notas 
distribuídas aos indivíduos que 
receberam 8, seguida de 6, 4, 2 e 
0 (se houvesse). Nota-se, também, 
que não somente o formato das 
curvas é escalonado, mas que o 
parâmetro b (vide figura 4) das 
curvas segue em ordem, indican-
do que há maior dificuldade para 
se obter o conceito 10 do que 8, 8 
do que 6, e assim por diante.

Estudo encomendado pela SBCJ mostra que ainda há espaço para exames mais desafiadores no futuro e que prova oral e escrita se complementam



PRoVA de AdmiSSão de noVoS SÓCioS

7www.sbcj.org.br

Avaliação independente analisa exame aplicado em abril

Figura 3: 
Distribuição das diferenças extremas das 
notas atribuídas por dois examinadores in-
dependentes (em uma escala de 0 a 10) aos 
respondentes da prova oral aplicada em 
2018. Aproximadamente, média = 0,212 e 
mediana = 0,206.

Encontramos, portanto, em média e me-
diana influência ao redor de 0,2 pontos na 
nota final em uma escala de 0 a 10. Os valores 
extremos são menos frequentes e somente 
em 2% das vezes ultrapassou 1,0 ponto. Re-
versamente, para 79% dos respondentes a 
discrepância entre os dois examinadores ficou 
igual ou inferior a 0,5 ponto. Considerando-se 
que a nota final é a média dos examinadores, 
nestes casos poderia ter sido alterada 0,25 
pontos, para mais ou para menos, da que foi 
atribuída.

Agrupando as questões
A prova oral teve 10 questões. A nota final 

considera 1/2 pela prova da primeira fase e 
1/2 pela prova oral. Então, aproximadamente, 
cada questão da prova oral 
contribui com 1/2 x 1/10 = 
0,05 pontos para a nota final, 
em uma escala de 0 a 10.

No caso de agruparmos 
por questão, podemos verifi-
car se a frequência com que 
os examinadores discordam 
entre si, conceito a conceito 
(figura 4). 

Nota-se que há concor-
dância na maioria das avalia-
ções (pico em zero, indicando 

a v a l i a ç õ e s 
idênticas); os 
picos subse-
quentes cor-
re s p o n d e m 
às diferenças 
p r o g r e s s i -
v a m e n t e 
diferentes e 
discordâncias 
acima de 0,2 
foram even-
tuais.

Agrupando pelo examinador
Agrupando pelos examinadores podería-

mos detectar aqueles persistentemente mais 
lenientes que seus pares mais rigorosos (fi-
gura 5). Tomamos, aqui, a média da diferença 
de cada examinador em relação a seus pares, 
independentemente do candidato. Observa-
se que os mais lenientes dos examinadores 
impactaram, em média, com 0,169 pontos e 
os mais rigorosos com - 0,172 pontos na nota 
final dos respondentes quando comparados 
com seus pares (considerando, como sempre, 
que estes valores foram divididos por 2 para a 
nota efetivamente oferecida ao final).

Conclusão da Prova oral
Para a segunda fase todas as questões 

apresentaram boa qualidade, refletida pelo 
escalonamento dos conceitos. Quanto aos 
examinadores, suas avaliações são, na maioria 
das vezes, totalmente concordantes. Quando 
não o são, mesmo tomando valores extremos, 
a repercussão na nota final, exceto em situa-
ções excepcionais, a discrepância entre eles 

não parece ter monta suficiente para alterar a 
classificação geral obtida pelos respondentes.

Associação entre exames 
escrito e oral

Os respondentes submeteram-se a um 
exame escrito (prova com 100 testes de múl-
tipla escolha) e a um exame oral (duas entre-
vistas com 5 questões e dois examinadores 
em cada uma). A aplicação desta segunda 
fase é extremamente trabalhosa: mobiliza 
examinadores, precisam de dialogo para for-
mular e ouvir o respondente em cada uma das 
questões, e necessita-se que os examinadores 
sejam instruídos para que confiram suas notas 
independentemente com o máximo de ho-
mogeneidade possível.

Já verificamos que os examinadores são 
coerentes entre si, mas ainda é necessário 
considerar se a segunda fase agrega informa-
ção em relação ao exame escrito. Caso não o 
fizesse, seria redundante e poderia cogitar-se 
não realizá-la. Aqui mostramos que a segunda 
fase não é redundante ao exame escrito.

Normalizando-se as notas para 
o intervalo de 0 a 100% da nota má-
xima possível, utilizamos gráficos de 
dispersão confrontando o desem-
penho de cada respondente nas 
duas fases de seu exame. Tomamos 
a nota (porcentagem de acerto) do 
exame escrito como base contra a 
nota geral da prova oral.

Caso as duas fases fossem 
redundantes os pontos deveriam 
situar-se ao redor da bissetriz do 
gráfico. Ao contrário, os pontos 

parecem limitados inferiormente por esta bis-
setriz e distribuem-se acima.

este padrão  sugere que:
1. a segunda fase altera a reclassificação 

dos candidatos, modificando a percepção dos 
que foram considerados como de desempenho 
menor, intermediário e maior pela prova da pri-
meira fase;

2. a falta de redundância indica que a se-
gunda fase não avalia as mesmas capacidades 
que a primeira fase.

Comparando-se a colocação (postos) dos 
respondentes que se submeteram às duas 
fases, enfatizamos que tal reclassificação foi 
extensa. O gráfico mostra, também, que aque-
les de desempenho intermediário no exame 
escrito têm mais mudança de classificação do 
que aqueles que já eram extremos (os de de-
sempenho menor e maior do grupo). Significa 
que a segunda fase agrega informação, mas 
não é completamente dissociada, o que seria 
inesperado e indesejável, do exame escrito.

Conclusão (Associação entre 
as duas fases da Prova)

A segunda fase não é uma redundância 
da primeira fase, mas também não é disso-
nante. Embora não possamos quantificar o 
volume de informação que a segunda fase 
propicia, podemos afirmar que avalia ha-
bilidades dos respondentes que não estão 
contempladas pela primeira fase, justificando 
o formato de aplicar a prova em duas etapas 
adotado pela SBCJ.

O trabalho coube ao Dr. Paulo Sérgio Panse 
Silveira, Professor Associado da USP da Discipli-
na de Informática Médica do Departamento de 
Patologia. Ele analisou as duas provas, escrita e 
oral, e fez um relatório de 16 páginas com co-
mentários e gráficos ilustrando toda sua análise 
e que nos serve agora para refletir sobre onde 
podemos evoluir no que se refere à avaliação 
dos novos cirurgiões e também aos serviços for-
madores.

O relatório na sua íntegra está sendo enviado 
por carta registrada a todos os chefes de treina-
mento dos serviços credenciados pela SBCJ. As 
notas individuais na prova escrita e oral já foram 
oportunizadas aos candidatos. 

Realizaram a prova 280 candidatos e foram 
aprovados 199 novos ingressos na SBCJ. Cinco 
serviços saíram da moratória, enquanto outros 
cinco estavam e continuam em moratória, dois 
novos entraram e quatro serviços foram descre-

denciados de acordo com o Estatuto da SBCJ.
Outra novidade é que a partir do mês de agos-

to o Dr. Alan Mozella assumiu o cargo de Diretor-
Presidente da CET, que estava sob minha respon-
sabilidade até então.

dr. André Kuhn
Primeiro Secretário da SBCj

Segue parte do relatório realizado pelo Dr. 
Paulo Sérgio Panse Silveira: 

Figura 4

Estudo encomendado pela SBCJ mostra que ainda há espaço para exames mais desafiadores no futuro e que prova oral e escrita se complementam

Figura 5
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Nesta edição da Revista JOELHO, o Dr. Aloísio Reis Carneiro foi o 
responsável por selecionar e sintetizar dois artigos científicos relevantes 

da nossa especialidade. Confira: dr. Aloísio Reis Carneiro 
diretor Científico SBCj

one-Stage Revision Anterior Cruciate ligament Reconstruction: 
Results According to Preoperative Bone tunnel diameter 

five to fifteen-Year follow-up

Alteration of Knee Kinematics After Anatomic Anterior Cruciate ligament 
Reconstruction is dependent on Associated meniscal injury

Com o aumento do número de reconstruções do Ligamento Cruzado Anterior todos os 
anos, a frequência de revisões nas reconstruções (RLCA) também vem subindo com 

relatos de até 15% de prevalência.
O objetivo da cirurgia RLCA é melhorar a estabilidade do joelho e melhorar os níveis de 
atividade, mas os resultados se mostraram inferiores às cirurgias primárias.
O alargamento do túnel ósseo pode comprometer a fixação do enxerto na cirurgia de 
revisão sendo o planejamento pré-operatório muito importante. 
A RLCA pode ser dividida principalmente em procedimentos de 1 e 2 estágios:
- Cirurgia em 1 estágio: quando os túneis ósseos estão no local correto e não há amplia-
ção dos túneis, ou quando os novos túneis podem ser perfurados sem sobreposição aos 
túneis originais.
No entanto, quando existe um potencial para sobreposição do túnel, ou quando os túneis 
ósseos estão alargados e a fixação do enxerto de revisão será comprometida, a revisão em 
2 estágios está bem indicada.
Segundo alguns autores, túneis mais largos que 12 a 14 mm necessitam de uma revisão 
em 2 etapas.
O objetivo deste estudo de coorte retrospectivo foi comparar os resultados de médio e 
longo prazo da RLCA em 1 ou 2 estágios de acordo como alargamento do túnel.
Entre janeiro de 2002 e janeiro de 2012, 88 pacientes foram submetidos à RLCA. 
Os pacientes foram divididos em 2 grupos baseados no diâmetro do túnel (grupo A, me-
nor do que 12 mm; grupo B, maior do que  12 mm). Foram aplicados escores clínicos do 
IKDC, escore de Lysholm e escore de Tegner, além de avaliação de estabilidade medidas 
com o teste da gaveta anterior, o teste de Lachman, o teste de Pivot Shift e a diferença na 
translação anterior da tíbia em radiografias de estresse.
Foram avaliados no pré-operatório e pós-operatório de 5 a 15 anos e a taxa de falha e 
sobrevida dos enxertos foi comparada entre os grupos A e B.

As sequelas de lesões do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) / meniscais em 
curto prazo incluem alteração da cinemática, comprometimento funcional, 

instabilidade e lesão de estruturas adjacentes do joelho. Vários estudos sugeri-
ram que a cinemática alterada resultante da lesão do LCA ou do menisco causa 
um perfil de estresse anormal no joelho que contribui para osteoartrite no longo 
prazo. Com o advento da reconstrução anatômica do LCA, os cirurgiões conse-
guem restaurar em um maior grau a biomecânica do joelho nativo. O objetivo 
do estudo foi avaliar o efeito da lesão meniscal na cinemática do joelho em pa-
cientes submetidos à reconstrução do LCA.
Este estudo é uma análise secundária dos dados coletados durante um ensaio 
clínico randomizado (Clinical Trials. gov NCT0131 9409) realizado de março de 
2011 a dezembro de 2012. 49 dos 57 participantes do ensaio clínico foram sub-
metidos ao RLCA anatômico com um teste cinemático de sucesso aos 24 meses 
após a reconstrução. 25 pacientes apresentaram lesões meniscais associadas: 
medial (n = 11), lateral (n = 9) ou bilateral (n = 5). Tomografia computadorizada de alta 
resolução de pacientes com RLCA e joelhos contralaterais foi realizada aos 6 meses após a 
RLCA e a cinemática foi medida durante a corrida em declive com uma análise radiográ-
fica dinâmica. A fase inicial de suporte único do ciclo da marcha (0% -10%) foi analisada.
A translação anterior da tíbia (TAT) foi o único resultado cinemático estatisticamente sig-
nificante entre os pacientes com RLCA e os joelhos contralaterais que tiveram interações 
significativas entre os grupos meniscais (P = 0,007). Houve diferença significativa entre 
os pacientes com meniscos intactos e lesões mediais (P = 0,036) e com lesões mediais 
e lesões laterais (P = 0,025). Os pacientes com meniscos intactos não apresentaram dife-

rença na TAT, com um efeito insignificante entre os com RLCA e os joelhos contralaterais, 
enquanto pacientes com ruptura meniscal medial tiveram um aumento na TAT, com um 
efeito médio entre o tamanho nos joelhos com RLCA e os joelhos contralaterais. 
Em conclusão, a reconstrução do LCA isolada na ausência de lesão meniscal não demons-
trou diferença significativa da cinemática do joelho nativo aos 24 meses de follow-up du-
rante a rigorosa atividade de alta demanda no joelho. No entanto, indivíduos submetidos 
à RLCA com uma ruptura meniscal demonstraram aumento da TAT. Este aumento na TAT 
foi observado apenas entre aqueles pacientes com lesão meniscal medial isolada, em vez 
daqueles com uma ruptura lateral isolada ou ruptura meniscal bilateral. 

O tempo médio para o seguimento final foi de 7,9 ± 2,6 anos. Havia 44 pacientes em cada 
um dos dois grupos. 
Não houve diferenças significativas nos escores subjetivos do IKDC no pós-operatório, es-
cores de Lysholm ou escores de atividade de Tegner entre os grupos. No entanto, o grupo 
A apresentou resultados superiores em todos os testes de estabilidade da articulação do 
joelho, exceto no teste da gaveta anterior.
Houve 3 falhas no grupo A (7%) e 6 no grupo B (14%). As taxas de sobrevida global foram 
93,1% e 84,6%, respectivamente, aos 15 anos.
Finalizando, os escores clínicos de 5 a 15 anos após a RLCA não diferiram significativa-
mente em relação ao alargamento do túnel. No entanto, os resultados dos testes de 
Lachman e Pivot-Shift no pós-operatório bem como a diferença na translação anterior 
da tíbia nas radiografias de estresse foram significativamente superiores no grupo com 
diâmetro do túnel pré-operatório <12 mm em comparação com o grupo com diâmetro 
de túnel >12 mm.
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International Cartilage Regeneration
& Joint Preservation Society

Sociedade Internacional de Regeneração da Cartilagem 
e Preservação das Articulações – ICRS 

www.cartilage.org
Hotel Maksoud Plaza, São Paulo

07 a 09 de Fevereiro de 2019

A cirurgia de reparo da cartilagem articular encontra-se em desenvolvimento no Brasil e na América 
Latina. Temos acessos a diversas técnicas, porém é senso comum que para as lesões de cartilagem 

grandes, há limitações e diferenças em relação a vários países do exterior, tornando o tratamento de 
grandes defeitos um desafi o para o ortopedista. Com grande prazer, nós lhe convidamos para o 

Curso de Reparo de Lesões da Cartilagem Articular realizado sob égide da ICRS no Brasil. Pretende-
mos discutir e trocar experiência sobre o tratamento de lesões grandes da cartilagem articular, com 

enfoque em soluções possíveis com as tecnologias existentes para uso clínico no Brasil.

Palestrantes Internacionais
Bill Bugbee, USA | Jack Farr, USA | Andreas Gomoll, USA | Tom Minas, USA

Sabrina Strickland, USA | Kenneth Zaslav, USA | Christian Luring, GER
Diretores Locais

Camila Cohen Kaleka | Moisés Cohen | Marco Demange | Luis Eduardo Tirico
Organização

International Cartilage Regeneration & Joint Preservation Society – ICRS
Zurich, Switzerland

Com Apoio
SBOT, SBCJ
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Garanta seu lugar no
3rd ICRS World Series Brasil 2019!

Data limite para inscrição com taxa reduzida: Nov 15, 2018
www.cartilage.org



O programa Treinando Treinadores realiza duas edições nesse se-
gundo semestre de 2018. A parceria com a Smith & Nephew 
permitirá o envio dessas duas turmas, com 11 treinadores/pre-

ceptores na primeira e dez na segunda para os laboratórios de Ando-
ver e Memphis, respectivamente. 

Em Andover, o treinamento ocorrido nos dias 6 e 7 de setembro 
teve como foco as técnicas de reconstruções ligamentares (pivot cen-
tral, LAL, complexo posterior lateral, complexo medial e LPFM), menis-
corrafias e trocleoplastias. O treinamento contou com a colaboração 
dos Drs. Camilo Helito e Carlos Franciozi  e dos diretores da SBCJ Aloísio 
Reis Carneiro e Guilherme Zuppi.

Já em Memphis, nos dias 29 e 30 de novembro, o foco será a Ar-
troplastia Primária e a Revisão de Artroplastia. Nesta oportunidade, os 
diretores Marcelo Kubota, André Kuhn e o presidente da SBCJ, Wagner 
Lemos, estarão coordenando o grupo.

O objetivo da SBCJ é enviar os treinadores/preceptores para esse 
Hand’s on em cadáver, explorando técnicas novas que poderão ser re-
plicadas nos serviços de residência, com isso aprimorando o ensino na 
cirurgia do joelho desses centros formadores.

inscrição para o programa
Para a seleção dos participantes do Treinando os Treinadores, a Di-

retoria da SBCJ utiliza o mesmo critério de proporcionalidade usado 
no programa Joelho sem Fronteiras, oferecendo número de vagas 
proporcional ao número de membros de cada Regional. 

Os coordenadores dos serviços interessados em mandar seu pre-
ceptor para participar do programa devem fazer sua inscrição, envian-
do o resumo do currículo do candidato para a sede da SBCJ, em São 
Paulo, aos cuidados da Sra. Patrícia.

treinando treinadores: aprimorando nossos preceptores
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eduCAção ContinuAdA

O Programa Joelho sem Frontei-
ras continua sua empreitada 
nesse semestre enviando dois 

sócios da SBCJ para o intercâmbio com 
os mestres de Lyon. Este importante 
programa de educação continuada já 
enviou 24 colegas para estágios em 
Boston e Lyon ao longo dos últimos 3 
anos. Esses colegas quando retornam 
replicam o conhecimento adquirido lá fora no ser-
viço onde atuam, propagando o conhecimento 
adquirido.

Desta vez,   os colegas Dr. Glauco Passos, de 
Minas Gerais, e Dr. Marcos de Castro Moreirão, 
do Rio de Janeiro, estarão nos meses de set/out 

e out/nov estagiando nos serviços 
da Lyon Scholl of Knee Surgery. Cada 
um deles passará duas semanas nos 
serviços do grupo Lyones: Lyon Or-
tho Clinic sob a tutela do Dr. David 
Dejour; Hopital de la Croix Rousse 
com os Profs. Sebastien Lustig e El-
vire Servien e na Clinique Santy com 
os Drs. Bertrand Sonnery-Cottet e 

Michel Bonnin.
Nesses serviços terão a oportunidade de vi-

venciar a abordagem e o tratamento das diversas 
patologias do joelho com as mais modernas técni-
cas de ligamentoplastia, artroplastias e tratamento 
das enfermidades femoropatelares, compreen-

dendo dessa forma toda a filosofia da escola de 
Lyon.

Os critérios para participar do programa Joelho 
sem Fronteiras são: ser membro da SBCJ há pelo 
menos 5 anos, ter suficiência na língua inglesa, ter 
participado do último Congresso Brasileiro de Ci-
rurgia do Joelho e/ou do seu Curso Regional e ter 
seu currículo avaliado pela Diretoria da SBCJ.

No intuito de viabilizar o estágio, os sócios 
participantes recebem uma bolsa de US 2.000,00 
mais a passagem aérea.

Inscreva-se, participe você também!

dr. guilherme Zuppi
Vogal - SBCj

joelho Sem fronteiras tem 
dois participantes neste semestre 

dr. Carlos franciozi, dr. Aloísio Reis Carneiro, dr. guilherme Zuppi e dr. Camilo helito 
e os participantes do treinando os treinadores em setembro, em Andover

PARtiCiPAnteS de SetemBRo

Gustavo Meira Dantas da Silva - PR l Daniel Rodrigo Klein - SC l Leonardo 
Cortes Antunes - MG l Marcos Laube Leite - MG l Robson Rocha da Silva - BA 
l Reuthemann Esequias Teixeira T. Albuquerque Madruga - SE l Luiz Felipe 

Carvalho Matos - RJ l Marcelo Mandarino - RJ l Alexandre Pagotto Pacheco - SP 
l Marcelo Batista Bonadio - SP l João Ladislau de Assunção - RN

PARTICIPANTES DE  NOvEMBRO

Marcelo de Carvalho Amorim - MG l Matheus Braga Jacques Goncalves - MG l 
Rodrigo Salim - SP l José Luiz Colleoni - SP lJosé Salvador Pantoja dos Santos - RS 

l  Marcelo José Cortez Bezerra - CE l Rodrigo Calil Teles Abdo - SP l Dilamar 
Moreira Pinto - PE l José Paulo Gabbi Aramburu Filho - RJ l Max Rogerio Freitas 

Ramos - RJ l Maderson Ricardo vicente Mader – RJ

Dr. Guilherme Zuppi
Vogal SBCJ
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ca ele afirmou que tinha uma comunica-
ção a fazer. Lembro-me muito bem: “Es-
tou comunicando que foi criado ontem 
o nosso Grupo do Joelho composto por 
mim e os dois novos residentes”. Desde 
então, o grupo sempre se desenvolveu 
chegando ao estado atual composto por 
colegas ainda jovens, mas com um nível 
altíssimo de conhecimentos técnicos e 
acadêmicos. 

Fale sobre sua carreira acadêmica 
na EPM/Unifesp.

A carreira acadêmica foi iniciada na 
Residência que concluí em 1975. Na 
época não tínhamos Curso de Pós-Gra-
duação em Ortopedia e Traumatologia. 
Mantive-me ligado à Disciplina de Or-
topedia do Departamento de Cirurgia 
praticamente como voluntário e chefe 
de plantão no Hospital São Paulo. Já em 
1977, por concurso, assumi o cargo de 
Auxiliar de Ensino. Em 1982, por ocasião 
da visita do Prof. Dr. John N. Insall a São 
Paulo para um curso sobre Artroplastia 
do Joelho, apresentei-me a ele e per-
guntei se era possível receber-me no 
Hospital for Special Surgery (HSS) em 
Nova York. Ele me aceitou prontamente 
como Research Fellow em Cirurgia e Bio-
mecânica do Joelho. Foi um estágio de 
um ano com o Dr. Insall e o Dr. Burstein. 
Foi uma fase fantástica da minha forma-
ção como cirurgião do joelho porque 
tive a oportunidade de acompanhar 
“in loco” o desenvolvimento do sistema 
“Total Condylar Knee”, o modelo básico 
que norteou todo o desenvolvimento 
das próteses de superfície atuais para o 
joelho. Além disso, tive a oportunidade 
de aprender com detalhes o desenvolvi-
mento técnico-cirúrgico da implantação 
protética. No meu retorno às atividades 
na EPM, já com a criação do Programa de 

Pós-Graduação em Ortopedia, foi possí-
vel completar o Mestrado em 1985 e o 
Doutorado em 1991, sempre abordando 
o tema Artroplastia Total do Joelho. Em 
2014 aposentei-me como Professor As-
sociado do Departamento de Ortopedia 
e Traumatologia. 

Como foi essa trajetória?
Minha trajetória na Escola Paulista de 

Medicina e especificamente no Departa-
mento de Ortopedia e Traumatologia foi 
sempre motivo de orgulho e satisfação e 
se tivesse que voltar atrás faria tudo no-
vamente, talvez acrescentando um pou-
co mais de crítica a algumas coisas que 
fiz e às que deixei de fazer. Destacaria 
dentro de minha carreira a tentativa de 
transferir tudo que estudei e aprendi a 
todos os colegas jovens e interessados e 
com os quais continuo aprendendo. 

O que mais gosta de fazer dentro 
da Cirurgia do Joelho?

Na realidade gosto de todos os as-
pectos da Cirurgia do Joelho, mas por 
força das circunstâncias e por motivos 
óbvios, fixei-me mais recentemente nos 
estudos da Artroplastia do Joelho. Entre-
tanto, acompanho com grande interesse 
a evolução de temas como o tratamento 
das lesões ligamentares e os estudos re-
centes sobre cartilagem. 

Qual o conselho ou mensagem 
gostaria de deixar aos colegas mais 
jovens?

Digo que eles devem procurar sem-
pre estudar cada assunto novo com pro-
fundidade e espírito crítico antes do em-
prego de qualquer técnica, cirúrgica em 
especial, para que os resultados não se 
mostrem imprevisíveis. Pensem e estu-
dem bastante porque fazer é um treino.

Nesta edição da Revista JOELHO, 
convidamos o Prof. Dr. Luiz Auré-
lio Mestriner, 74 anos, para contar 

um pouco de sua história na Ortopedia 
e na Cirurgia do Joelho. E mais uma vez 
nos surpreendemos com a linda trajetó-
ria de um dos colegas mais estudiosos 
da nossa especialidade, que na década 
de 80 estagiou um ano com o Prof. Dr. 
John N. Insall no Hospital for Special Sur-
gery (HSS), em Nova York, onde teve a 
oportunidade de acompanhar “in loco” 
o desenvolvimento do Sistema “Total 
Condylar Knee” com o Dr. Insall, cirurgião, 
chefe da “Knee Clinic” e o Dr. Albert Burs-
tein, bio-engenheiro, chefe do Depar-
tamento de Biomecânica do HSS. Vem 
desde então seu grande interesse pela 
Artroplastia Total do Joelho. Sócio funda-
dor da SBCJ e professor aposentado da 
Escola Paulista de Medicina desde 2014, 
Dr. Mestriner continua participando das 
reuniões com o pessoal do Grupo do 
Joelho que admira muito e acompanha 
a caminhada dos dois filhos, ambos ci-
rurgiões de joelho, discutindo casos até 
à mesa, segundo ele. Confira:

Dr. Mestriner, conte-nos como 
surgiu o interesse pela Medicina e 
pela Ortopedia. 

Naquela época, no último ano do 
curso ginasial tínhamos que escolher 
se tomaríamos o caminho das Ciências 
Biológicas, Exatas ou Humanas. Fiz uma 
análise pessoal, sem qualquer orientação 
por teste vocacional, e concluí que deve-
ria seguir uma carreira ligada à área bio-
lógica. Na ocasião tínhamos que esco-
lher o Curso Científico para Engenharia 
ou Medicina. Logicamente escolhi o de 
Medicina. Durante o Curso de Anatomia, 
no primeiro ano médico, sempre fui atra-
ído pelos aspectos anatômicos do siste-
ma músculo-esquelético, em especial 
pelas relações articulares, inclusive no 
que diz respeito à sua complexidade. Isto 
ficou mais evidente para mim quando 
passei a observar a anátomo-fisiologia 
das relações neuromusculares e articu-
lares. Quando cheguei à Residência Mé-
dica, apesar de ter feito por opção o pri-

meiro ano em Cirurgia Geral, sempre me 
mantive muito interessado na cirurgia 
do aparelho locomotor. A complemen-
tação da minha Residência Médica nos 
dois anos seguintes foi em Ortopedia e 
Traumatologia, tendo obtido o título de 
especialista por meio de aprovação em 
exame pela Sociedade Brasileira de Orto-
pedia e Traumatologia (SBOT) em 1976. 

E quando esse interesse come-
çou a focar mais na articulação do 
joelho?

Iniciada a Residência em Ortopedia e 
Traumatologia na Escola Paulista de Me-
dicina/Unifesp, como parte do progra-
ma voltávamos à sala de Anatomia. Na 
ocasião, novamente atraído pela com-
plexidade articular, interessei-me par-
ticularmente pelo joelho e lembrei-me 
de que esse interesse especial já tinha 
ocorrido nos estudos de anatomia do 
primeiro ano médico. Certo dia, saindo 
do laboratório de Anatomia, ainda sem 
muita liberdade com o meu Professor, Dr. 
Marino Lazzareschi, encontrei-o no pátio 
e sugeri a criação do nosso Grupo do 
Joelho, dispondo-me, juntamente com 
o meu colega Prof. Dr. Ricardo Navarro, a 
dar início a essa empreitada. Ele me pa-
receu dar pouca importância ao que eu 
tinha proposto, mesmo porque ele mal 
me conhecia. No dia seguinte, para mi-
nha surpresa, no início da Reunião Clíni-

“Acompanhei ‘in loco’ 
o desenvolvimento 

do Sistema ‘Total 
Condylar Knee’!”

entReViStA: dR. luiZ AuRélio meStRineR

dr. mestriner no Congresso Brasileiro 2018

dr. mestriner no início da 
Residência médica
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