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Um tema que vem se tornando cada vez mais presente entre os nossos 
associados é a Defesa Profissional, por isso ouvimos os integrantes da 

nossa Comissão para falar de sua experiência nessa luta.
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Caros colegas,

Todos nós quando chegamos à 
presidência da SBCJ já passa-
mos praticamente por todas as 

demais funções dentro da Diretoria 
e estamos preparados para assumi-
la e continuar a impulsionar o cres-
cimento da nossa Sociedade, que 
hoje soma mais de 1630 membros.

 E, assim, começamos essa nova 
gestão, cheios de compromissos, 
com nossas reuniões mensais na 
sede da SBCJ, além de todas as ou-
tras obrigações ao longo do ano. 
Estamos trabalhando intensamen-
te nos projetos que idealizamos para essa gestão, com destaque para 
as duas novas comissões criadas, a Comissão Científica e a de Defesa 
Profissional.

 Mas o grande acontecimento que ocupa bastante do nosso tempo 
é o Congresso Brasileiro de 2020. Já estamos convidando os palestrantes 
internacionais com antecedência, selecionando e contratando um local 
adequado e viável para o evento, onde possamos reunir o grande pú-
blico do Congresso. No ano passado, por exemplo, só de congressistas 

foram mais de 1.800 pessoas, sem contar todos os demais envolvidos, 
como staff e patrocinadores, etc.

 E outro aspecto muito importante ligado ao Congresso Brasileiro é a 
Prova de Admissão de Novos Membros, realizada a cada dois anos du-
rante o Congresso. Mais uma vez a Comissão de Ensino e Treinamento 
já está planejando a avaliação com o intuito de aprimorar o processo e 
manter o nível de qualidade dos novos sócios, e portanto valorizando o 
Título de Membro da SBCJ.

 Paralelamente à organização do CBCJ, temos dado atenção especial 
aos eventos Regionais deste ano, que são três ao todo, começando já em 
junho pela Regional São Paulo e depois com as Regionais de Minas/Es-
pírito Santo, em setembro, e Nordeste, em outubro. Desde seu início, as 
Jornadas Regionais têm sido muito valorizadas dentro da SBCJ, porque 
são um instrumento bastante democrático de ensino e treinamento, per-
mitindo a participação de palestrantes de todo o Brasil com a apresenta-
ção de seus trabalhos e pesquisas. Além disso, os Cursos Regionais são de 
extrema relevância para os ortopedistas residentes em Cirurgia do Joelho, 
pois sua participação conta pontos na prova para ingresso na Sociedade.

As ações são muitas, estamos atuando com total transparência e de-
dicação, contando com o apoio de toda a Diretoria para que a SBCJ con-
tinue cada vez mais forte.

Obrigado,

José Ricardo Pécora

Caros colegas, 

Esta edição da revista JOELHO traz uma matéria 
muito importante no espaço dedicado ao 
Bate-Bola com os integrantes da Comissão de 

Defesa Profissional sobre sua experiência nesta área 
e sugestões para assegurar melhores honorários 
médicos aos especialistas em Cirurgia do Joelho. 
Acreditamos que esse é um assunto que interessa a 
todos.

Outro destaque especial é o Congresso Brasileiro de 
2020, com algumas definições importantes sobre sua 
realização, local, convidados confirmados e novidades 
que buscam cada vez mais engrandecer nosso evento 
maior. 

Abordamos também as Jornadas Regionais de 
2019, trazendo já a programação preliminar da 
Jornada São Paulo, evento que será realizado em 
junho, na Capital, onde esperamos contar com a 
participação maciça dos colegas paulistas.

Como sempre, temos dois artigos científicos 
comentados, trazendo assim conteúdo relevante de 
leitura para todos. E, para finalizar, na Coluna Além do 
Joelho, entrevistamos o colega João Fernando Pozzi, 
um dos mais experientes cirurgiões da região Sul, que 
faz parte de nossa Sociedade desde sua criação. 

Estes são alguns dos destaques da revista JOELHO. 
Espero que todos apreciem sua leitura.

Sérgio de Gusmão Canuto

editoRial

dr. Sérgio de gusmão Canuto
1o Secretário SBCJ

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. 
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: 9.600 exemplares.
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Por uma Sociedade cada vez mais forte

dr. José ricardo Pécora
Presidente SBCJ
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CBCJ 2020

Pro magno, pavilhão onde será realizado o Congresso Brasileiro de 2020, que deve receber cerca de 2,2 mil congressistas no fim de semana do feriado de tiradentes

diretoria da SBCJ em reunião de trabalho na sede da entidade 
para discussões sobre CBCJ 2020

A cada edição do nosso Congresso Brasilei-
ro de Cirurgia do Joelho, buscamos trazer 
importantes convidados internacionais, 

inovar na programação e promover mudanças 
para deixar o evento mais atrativo e completo 
em termos de conteúdo e organização. E o 
grande diferencial do 18o CBCJ, em São Paulo 
no próximo ano, é que ele será realizado em um 
fim de semana prolongado, de 19 a 21 de abril, 
no feriado de Tiradentes.

Recebemos várias sugestões de sócios so-
bre essa alternativa e acreditamos que dessa 
forma iremos otimizar o tempo e facilitar a 
participação dos congressistas, que não pre-
cisarão sacrificar suas agendas em função do 
Congresso. Outro ponto importante é que de-
vido ao feriado a cidade de São Paulo fica mais 
tranquila, os deslocamentos mais rápidos e os 
colegas poderão desfrutar das opções culturais 
e gastronômicas que ela oferece.

O Congresso Brasileiro ocorrerá no Pro Mag-
no, pavilhão situado no bairro da Casa Verde, 
local com facilidade para montagem do evento 
e de acesso, estacionamento com 1 mil vagas, 
praça de alimentação e proximidade com diver-
sos hotéis. Para organizar o CBCJ, contratamos a 
empresa MCI.

Novamente, queremos repetir o modelo de 
auditório único como na edição 2018, que teve 
aceitação total por parte dos participantes por 
possibilitar o acompanhamento de toda a pro-
gramação científica. 

Nossas expectativas são de reunir pelo 
menos 2.200 congressistas, tendo mais uma 
vez um evento grandioso com muito conhe-
cimento e crescimento para todos. Para isso, já 
estamos com seis palestrantes internacionais 
confirmados e esperamos ampliar essa lista 
com novos nomes!

dr. Sérgio de gusmão Canuto 

Preparando nosso 18o Congresso Brasileiro

dr. david dejour: 
(França) - 

Femoropatelar 

dr. michel Bonnin 
(França) - Artroplastias

dr. Javad Parvizi 
(eUA) - infecção em 

Artroplastias

dr. Christian 
lattermann (eUA) - 

lesão Condral

dr. Steven Claes 
(Bélgica) - lesão 

ligamentar

dr. Jin goon Kim 
(Coreia do Sul) - Sutura 

meniscal



dr. Aloisio reis Carneiro - A cooperativa foi criada por conta de uma ne-
cessidade urgente de negociação com as operadoras de saúde que pagavam 
valores pífios por cirurgias realizadas. Ficou claro para todos que a união seria a 
única chance de melhorar os honorários e valorizar o trabalho médico. Alguns 
convênios chegavam a pagar pouco mais de R$ 340,00 para realizar uma ar-
troscopia.

Foram realizadas algumas reuniões de conscientização e foi de suma im-
portância a adesão de todos, principalmente os colegas mais velhos que já 
têm sua clientela formada e colegas sócios de algumas clínicas. Foram escolhi-
das pessoas chave de cada grande serviço da cidade de Salvador para montar 
a diretoria e através de assessoria jurídica foi montada a cooperativa, dando-se 
entrada em toda sua documentação legal, como alvarás de funcionamento, 
registros no conselho regional, filiação à OCEB  e cadastro no CNES.

Foram enviadas cartas de apresentação a todas as operadoras e instituições 
de saúde do Estado da Bahia, convidando-as para negociações da tabela de 
honorário que foi revisada e hierarquizada de forma mais justa e dividida  em 
portes cirúrgicos.

Todos os pacientes eram encaminhados à cooperativa para que fizessem 
os trâmites de negociação de pagamento das cirurgias caso os convênios se 
recusassem a pagar diretamente os valores acordados entre todos. Não havia 
valor fixo, existia um valor máximo e mínimo onde os cooperados podiam va-
lorar os seus honorários livremente.

Atualmente temos contrato assinado com 9 operadoras, todas adequa-
dos às normas da ANS, que nos garante reajuste anual e temos acordos com 
muitos outros planos de saúde que pagam nossa tabela sem necessidade de 
qualquer tipo de briga, além de outros planos que ainda não estão incluídos  
na cooperativa já negociaram e praticam tabelas com honorários justos e  de-
centes. Nos últimos 6 meses, tivemos menos do que 8 casos que precisaram 
de judicialização para serem realizados.

Temos hoje uma média de 380 cirurgias 
por mês realizadas via cooperativa em todo 
o Estado da Bahia. Somos um grupo com 
96 cooperativados, estando fora da coope-
rativa apenas 03 membros titulares do total 
de 101 membros do Estado da Bahia, o que 
demostra bem a grande adesão e o suces-
so da iniciativa.

o sistema cooperativista 
apresenta várias vantagens, 
sendo as principais:
- Remuneração justa e igualitária, inde-
pendentemente da classe do paciente 
(apartamento ou enfermaria) ou do 

dr. guilherme Zuppi - O sistema de 
confederações médicas é composto de co-
operativas singulares que têm autonomia 
administrativa dentro do próprio sistema. 
Cada cooperativa responde a 
seu cooperado e tem autonomia 
para definir os valores do coefi-
ciente de honorários.

   Na grande maioria das cooperativas 
singulares esses valores ao longo dos últi-
mos anos  ficaram totalmente defasados, 
gerando  insatisfações e abandono de mui-
tos profissionais na realização dos procedi-
mentos cirúrgicos ou mesmo abandono 
ao sistema confederativo.

A relação do cooperado com esse sistema é ambígua, um paradoxo de 
lealdade e dependência. Dependência, pois sobretudo no interior do estado o 
volume de vidas dessas cooperativas é enorme, levando a uma “dependência” 
financeira. Lealdade e ambiguidade, pois ao mesmo tempo o médico é sócio 
e prestador de serviço. Outra ambiguidade é a relação da remuneração de 
muitos dirigentes comparada à realidade do médico na assistência. Ha uma 
desproporcionalidade de valores.

Esses fatores em conjunto levam ao desinteresse por parte de profissionais 
qualificados e experientes a permanecerem na relação de trabalho com o sis-
tema confederativo. Uma mudança nesses parâmetros é fundamental para a 
preservação da boa qualidade de serviço médico. O caminho a ser trabalhado 
passa necessariamente por melhora dos indexadores. O trabalho realizado em 
Pernambuco com a união dos profissionais talvez possa ser um exemplo para 
o Brasil.

tempo de formação do cirurgião (mais experiente ou mais jovem).
- Força para a classe médica lutar e conseguir honorários mais justos com 
contratos que garantem os seus direitos, como reajustes anuais, por exem-
plo, além de terem uma carga tributária menor.

Um antigo ditado resume bem o sistema cooperativista: “A UNIÃO FAZ A 
FORÇA”.

Tema: 

defesa Profissional

Ao contrário das outras edições da revista 
JOELHO, a coluna Bate-Bola nesta opor-
tunidade deixa de lado o debate cientí-

fico e coloca um assunto que vem se tornando 
cada vez mais presente entre os nossos associa-
dos, a Defesa Profissional. Convidamos os mem-
bros do nosso comitê recém-criado, no sentido 
de ajudar a comissão da SBOT, para mostrar a 
experiência de cada um nesta luta. 
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reViStA Joelho - A Cooperativa dos Cirurgiões de 
Joelho de Salvador obteve uma grande adesão e pode ser 
considerada uma iniciativa de sucesso. Quais as vantagens 
deste sistema e quais foram os passos para a sua criação?

reViStA Joelho - em todo o Brasil, cada cidade ou 
região tem a sua confederação de médicos, com as suas 
particularidades. mas em linhas gerais como é a relação 

dos médicos cooperados com essas confederações e 
como evoluíram os honorários ao longo do tempo?

reViStA Joelho - A SBot-rJ já tem uma experiência 
de mobilização e diálogo com as operadoras por 

melhorias de honorários dos procedimentos na área de 
Cirurgia do Joelho. Como foram estas tratativas e quais 
foram as limitações para o progresso destes diálogos?

dr. Aloisio reis Carneiro (BA)

dr. guilherme Zuppi (SP)

dr. José ricardo Pécora

dr. José Paulo gabbi Aramburu Filho - Em 2016, a SBOT-RJ colocou 
como um dos principais objetivos de sua gestão a Defesa Profissional, vi-
sando principalmente à melhoria dos honorários cirúrgicos praticados pelas 
operados de saúde. A partir daí, solicitamos aos comitês locais de cada subes-
pecialidade a confecção de um quadro que contemplasse os principais pro-
cedimentos cirúrgicos usando como parâmetro a CBHPM, e no qual, como 
princípio, elegeríamos um único código para cada procedimento e uma rela-
ção de OPME, materiais básicos necessários para cada procedimento. Ou seja, 
pensamos em negociar com os planos um acordo no qual ao acordarmos 
um único código para cada procedimento estaríamos diminuindo os atritos 
entre operadoras e médicos e o custo do valor de anestesia e hospitalares. 



Além disso, ao acordarmos uma relação mínima de OPME para cada código, 
estaríamos também economizando. Em contrapartida, multiplicaríamos o 
código por 6 vezes quando o paciente fosse de um plano de quarto e 3 vezes 
quando fosse enfermaria.

Buscamos o apoio do CREMERJ para dar legalidade às negociações e para 
intermediá-las. Este projeto foi nomeado como Projeto Diretrizes, e as nego-
ciações foram iniciadas em 2017. Nas primeiras reuniões com os planos, esta 
ideia foi muito bem recebida pelos mesmos, porém tivemos muitas dificulda-
des em marcar novas reuniões para fecharmos definitivamente estes acordos, 
além do fato de que os planos começaram a praticar acordos semelhantes a 
este com alguns pequenos grupos. Ou seja, a chamada verticalização pra-
ticada cada vez mais pelas operadoras vem destruindo estas tentativas de 
melhoria tanto de relacionamento como de um honorário mais justo. Acho 
também que o fato de a Sociedade tentar negociar com todas as subespecia-
lidades ao mesmo tempo é um fator dificultador.

Resumindo, acho que o caminho de um projeto para cada subespeciali-
dade tem mais chance de ser realizado se 
for feito pelo Comitê de cada subespecia-
lidade com o apoio e a chancela da SBOT 
Nacional. E a Sociedade tem que balizar o 
que ela acha mais justo para nós e nossos 
pacientes, divulgar e estimular que seus as-
sociados exijam o cumprimento 
destas diretrizes por todos, prin-
cipalmente pelos auditores das 
operadoras, pois estes têm que 
ter como parâmetro as normas da Socie-
dade.

Avalio também que devemos comba-
ter a verticalização e mostrar que este tipo 
de prática destrói qualquer relação saudá-
vel entre médicos e operadoras.

BAte-BolA
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Além disso, a CEHM agendou e participou, em conjunto com os represen-
tantes da Ortopedia, de todas as reuniões com os planos de saúde, o que foi 
decisivo nas negociações. Nos momentos mais críticos das negociações, con-
távamos com apoio jurídico do sindicato. Graças a esta estratégia montada, 
e principalmente à participação dos colegas 
ortopedistas, conseguimos obter reajustes 
significativos. 

 Concluindo, gostaria de lembrar aos co-
legas que ainda não obtivemos tudo que 
é justo para nossa atividade do 
ponto de vista de remuneração, 
mas esta experiência regional nos 
mostrou que é possível melhorar 
desde que abandonemos a posição de con-
forto, e partamos em conjunto para a nego-
ciação com os planos de saúde, mantendo 
um posicionamento ético e apoiados por 
todas as entidades médicas e sociedades de 
especialidade.

reViStA Joelho - na negociação de honorários 
dos cirurgiões de joelho com os convênios médicos 
em recife, houve uma participação importante das 
entidades de classe como o Crm e o Sindicato dos 

médicos. Como se deu esta ação? 

dr. luiz Costi (Pe)

dr. luís eduardo P. tírico - Existem vários procedimentos já realizados de 
forma rotineira em Cirurgia do Joelho que não são contemplados pelas ta-
belas do SUS e/ou TUSS. Entre eles, podemos citar: transplante osteocondral 
autólogo, microfraturas, subcondroplastia, transplante osteocondral homó-
logo, reconstrução de ligamento anterolateral, trocleoplastia, etc. Além disso, 
existem procedimentos já em fase de pesquisa, que devem ser implementa-
dos na prática clínica no futuro, que também não estão previstos nas tabelas 
como, por exemplo, a utilização de terapia celular em Cirurgia de Joelho e 
procedimentos minimamente invasivos realizados em âmbito ambulatorial. 
Devemos ter uma forma mais rápida e eficiente de incluir novos códigos e 
procedimentos nas tabelas, na ocasião em que eles são introduzidos na prá-
tica clínica e aceitos pela Sociedade como um procedimento importante em 
Cirurgia de Joelho. 

Um outro aspecto deficitário nas tabelas, que deve ser uma realidade em 
um futuro próximo, é a utilização de métodos de imagem, como o ultrassom 
e a artroscopia diagnóstica com utilização de microcâmeras, no diagnóstico e 
tratamento realizados pelo Ortopedista em âmbito ambulatorial. Com a mo-
dernização da tecnologia, procedimentos ambulatoriais guiados por ultrassom 
e métodos diagnósticos de análise intra-articular por imagem devem ser reali-
dade em um futuro próximo. Atualmente, estes procedimentos não são previs-
tos nas tabelas de Ortopedia, apesar de já serem praticados por alguns colegas. 

Além disso, existe a necessidade de atu-
alização das tabelas vigentes de vários códi-
gos, atualmente desatualizados em valor e 
complexidade. Na minha opinião, o melhor 
caminho que deveria ser seguido para a atu-
alização das tabelas é o estabelecimento de 
um diálogo entre a SBCJ, através da 
SBOT, com os órgãos regulatórios 
e responsáveis pela elaboração e 
atualização das tabelas. Além disso, 
deveria manter-se uma atualização anual 
das tabelas, para incluir novos procedimen-
tos na medida em que são reconhecidos 
pelos especialistas como algo de interesse e 
valor em Cirurgia de Joelho.

reViStA Joelho - A Cirurgia de Joelho está evoluindo 
constantemente. Alguns procedimentos que hoje 
são rotina na vida do cirurgião de joelho não estão 

contemplados nas tabelas de procedimentos do SUS e 
dos convênios. Quais são eles e quais caminhos devem 

ser seguidos para incluí-los nestas tabelas?

dr. luís eduardo P. tírico (SP)

dr. José Paulo gabbi 
Aramburu Filho (rJ)

dr. luiz Costi - Realmente, a participação das entidades médicas de Per-
nambuco em nossas negociações com os planos de saúde foi fundamental.

Devemos ressaltar especialmente a participação do Sindicato dos Médi-
cos de Pernambuco (SIMEPE), que é, sem dúvida, um dos sindicatos médicos 
mais bem estruturados do País. Consta da estrutura do SIMEPE a Comissão 
Estadual de Honorários Médicos (CEHM), que nos deu suporte jurídico e ad-
ministrativo, possibilitando negociações com os planos de saúde. Iniciamos 
fazendo uma assembleia dos ortopedistas que delegou poderes de nego-
ciação para um grupo de colegas representantes da classe em conjunto 
com um representante da CEHM. Esta comissão obteve junto aos serviços de 
Ortopedia a assinatura de uma carta solidária, um compromisso firmado de 
aceitação das determinações tomadas pela comissão representativa. Desta 
forma, obtivemos a garantia de adesão dos colegas.



Desde que foi criado em 2015, o Programa Joelho sem 
Fronteiras tem dado oportunidade para que colegas 
cirurgiões do joelho possam fazer um estágio de seis 

semanas no exterior com o patrocínio da SBCJ. Esse ano, a Di-
retoria selecionou dois participantes para realizarem o progra-
ma nos serviços parceiros da Lyon Scholl of Knee Surgery, na 
França.

Os selecionados são os cirurgiões André Luiz Siqueira Cam-
pos, do Rio de Janeiro, que irá no período de 1º de abril a 11 
de maio, e Luís Fernando Fun-
chal, de Santa Catarina, que 
fará o estágio entre 2 de se-
tembro e 12 de outubro. Em 
Lyon, os brasileiros passarão 
pelos seguintes serviços: Lyon 
Ortho Clinic com o Dr. David 
Dejour; Hopital de la Croix 
Rousse com os Profs. Sebas-
tien Lustig e Elvire Servien e 
na Clinique Santy com os Drs. 
Bertrand Sonnery-Cottet e Michel Bonnin.

Lá, eles terão a oportunidade de vivenciar a abordagem e o 
tratamento das diversas patologias do joelho com as mais mo-
dernas técnicas de ligamentoplastia, artroplastias e tratamento 
das enfermidades femoropatelares.

Para participar do Joelho sem Fronteiras, os critérios são: ser 
membro da SBCJ há pelo menos 5 anos, ter suficiência na lín-
gua inglesa, ter participado do último Congresso Brasileiro de 
Cirurgia do Joelho e/ou do seu Curso Regional e ter seu currí-
culo avaliado pela Diretoria da SBCJ.

A SBCJ vem observando ao longo de vários 
anos as dificuldades impostas pela legislação 
para que os serviços credenciados consigam 

fazer os trabalhos científicos em conjunto com seus 
especializandos em Cirurgia do Joelho, durante o 
período de treinamento de 1 ano. São necessários 
um projeto, aprovação numa Comissão de Ensino e 
Pesquisa (CEP), colocação na Plataforma Brasil e isto 
consome um tempo que muitas vezes inviabiliza o 
estagiário finalizar o trabalho durante o treinamento.

Além de vários outros fatores, isto dificulta a ma-
terialização do projeto, o crescimento científico de 
vários serviços com enorme potencial de riqueza 
de material, que poderia ser traduzido em apresen-
tações científicas em nossas jornadas, congressos e 
publicações em revistas. 

A Comissão Científica foi criada com o intuito 
de relacionar-se com os serviços e apoiá-los, per-
mitindo aos preceptores envolvimento e respon-
sabilização com a produção científica do serviço. 
A comissão ajudará nos trâmites e apoio naquilo 
que for necessário para organizar os projetos de 
trabalhos, fazer trabalhos multicêntricos, otimizan-
do a casuística de algumas patologias e buscando 
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Joelho Sem Fronteiras tem dois participantes em 2019

Comissão Científica: 
apoio aos serviços 
e especializandos

“Minha expectativa com esse 
estágio em Lyon é ver de perto o 

que alguns dos maiores nomes da 
cirurgia do joelho nos ensinam em 

livros e artigos, trocar experiências 
e ampliar o conhecimento na 
especialidade para replicá-
lo aos colegas, residentes e 

especializandos da minha região.”

dr. André luiz Siqueira Campos (rJ)

“Temos a Escola de Lyon como 
berço da Cirurgia do Joelho, 

muitos são os nomes que temos 
como referências, desde médicos 
seculares, até os mestres atuais. 
Acredito que tenho maturidade 

profissional não só para aprender, 
mas trocar experiências e tirar 

as pequenas dúvidas que fazem a 
diferença no dia a dia. Agradeço a 
SBCJ pela oportunidade de poder 

participar desse programa.”

dr. luís Fernando Funchal (SC)

publicações nacionais e internacionais de impacto. 
Irá ainda estimular para que todo o potencial de 

procedimentos realizados pelos serviços em todo 
o País seja traduzido em publicações e ao mesmo 
tempo incluir os treinandos em Cirurgia do Joelho 
neste contexto. 

Para realizar este trabalho, a Comissão Científica 
conta com um grupo de colegas experientes co-
ordenado por um membro da Diretoria da SBCJ e 
formado por: Dra. Camila Cohen Kaleka, Dr. Carlos 
Eduardo da Silveira Franciozi, Dr. Luiz Gabriel Betoni 
Guglielmetti, Dr. Paulo Henrique Mendes de Araújo 
e Dr. Osmar Valadão Lopes Jr..

dr. André Kuhn - Vice-Presidente SBCJ



Nos dias 12 e 13 de abril, realizaremos a 16ª 
edição do Curso de Cirurgia do Joelho de 
Campinas, um dos mais tradicionais eventos 

da nossa especialidade no Brasil, que esse ano tem 
como tema “Dor Anterior & Highligths em Lesões 
Esportivas e Degenerativas do Joelho”. 

A grande novidade do Curso de Campinas desta 
vez será a criação de consenso relacionado à Arti-
culação Femoropatelar. Teremos uma programação 
científica com fóruns liderados por grandes pro-
fissionais da nossa área e pelos ex-presidentes da 
SBCJ, e, após as discussões, criaremos um consenso, 
com expertise de médicos brasileiros e do exterior. 
Chegamos a um nível de maturidade e de conteúdo na nossa 
especialidade que resolvemos trazer essa abordagem inovadora 
para o evento e estamos certos de que isso será um marco para a 
Cirurgia do Joelho no País.

Para engrandecer as discussões, teremos dois convidados 
internacionais presentes: os colegas alemães Prof. Dr. Thorsten 
Gehrke, diretor da Helios Endo-Klinik, de Hamburgo, e um gran-
de especialista em Artroplastia Total de Joelho, e o Prof. Dr. Björn 
Rath, da Uniklinik RWTH, de Aachen. 

Esperamos repetir o sucesso dos nossos cursos anteriores, 
que só nas últimas seis edições reuniram aproximadamente 
3.400 participantes, atingindo uma média de 560 ortopedistas 

eVento APoiAdo PelA SBCJ
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Curso de Campinas propõe criação 
de consenso em Femoropatelar

dr. André Kuhn e dr. Wagner lemos, diretores da SBCJ, e participantes do treinando os treinadores em memphis, em novembro de 2018

por evento. Esse é um número bastante expressivo e que de-
monstra a força do Grupo de Estudo do Joelho de Campinas, 
atuante desde a década de 80, quando realizamos dois cursos de 
artroscopia em Campinas, como sempre apoiados pela Socieda-
de Brasileira de Cirurgia do Joelho.

Mais uma vez com o apoio da SBCJ, que estará presente com 
sua Diretoria e seus Conselheiros, grupo do qual temos a honra 
de fazer parte, queremos convidar todos os colegas para o 16º 
Curso do Joelho de Campinas, que ocorrerá no Royal Palm Plaza 
Resort. Será um encontro de atualização e crescimento para to-
dos nós! Esperamos vocês!

Wilson Mello - Presidente GEJC
José Francisco Nunes - Vice-Presidente GEJC

thorsten gehrke 
- Alemanha

Björn rath - 
Alemanha
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Aprendendo com os 
casos do dia a dia

A Jornada Regional São Paulo abrirá a programação das Jornadas 
2019, nos dias 14 e 15 de junho, no Hotel Bourbon, Ibirapuera, em 
São Paulo. Com o tema “Aprendendo com os casos do dia a dia”, a 

sétima edição da Jornada SP é aberta a especialistas, ortopedistas e 
residentes interessados em atualização na Cirurgia do Joelho.

14/06/2019

8h30 - Abertura do Curso

8h35 -10h05 - Módulo LCA

- Fatores biológicos na reconstrução 
do LCA (preservação de remanescente 

e manutenção de inserção dos 
isquiotibiais)

- Vantagens e desvantagens dos enxertos 
para reconstrução do LCA: o tendão do 
quadríceps realmente veio para ficar?

- Vantagens e desvantagens das diferentes 
técnicas de perfuração do túnel femoral: 

melhorando o posicionamento
- Estabilizadores secundários do LCA: 

lesões anterolaterais
- Reparo LCA: qual a realidade hoje?

- Osteotomias e LCA: como lidar com 
varo e slope aumentado?

- Discussão com plateia

 - Mesa redonda moderna: LCA

 10h05 - 10h35 - Intervalo

 10h35 - 11h45 - Módulo 
Mecanismo Extensor

 - Caso típico dor anterior: o que podemos 
fazer além de prescrever fisioterapia?

- Caso artrose compartimento anterior: 
otimizando o tratamento

- Caso instabilidade patelar com patela 
alta: devo realizar a osteotomia?

- Caso instabilidade patelar com TAGT 
limítrofe: devo realizar a osteotomia?

- Caso instabilidade patelar com displasia 
de tróclea: quando mexer na tróclea?

- Discussão com plateia

- Mesa redonda moderna: 
mecanismo extensor

 11h45 - 12h45 - Workshops

 12h45 - 14h - Almoço

14h - 16h - Módulo Menisco e 
Cartilagem

- Conceito de zonas anatômicas 
e reparo meniscal

- Radiologia das lesões e dos 
reparos meniscais

- Caso lesão de raiz meniscal associada à 
lesão do LCA: evidência e tratamento
- Caso lesão aguda raiz meniscal em 

paciente > 50 anos:  
evidência e tratamento

- Caso lesão radial extensa em paciente 
jovem: o que fazer?

-Caso lesão condral de superfície: 
opções atuais e racionais

- Caso lesão osteocondral: 
opções atuais e racionais

- Caso lesão patelo-troclear: 
opções atuais e racionais

- Caso lesão condral extensa: onde 
estamos e qual o futuro?

- Discussão com plateia

 - Mesa redonda moderna: 
menisco/cartilagem

 16h - 16h30 - Intervalo

 16h30 - 17h45 - Módulo 
Multiligamentar e periferia

- Caso LCP isolado: tratamento 
conservador

- Caso lesão multiligamentar aguda: 
maximizando resultados

- Caso multiligamentar crônico com mau 
alinhamento: um x dois tempos
- Reconstrução multiligamentar: 

aloenxerto x autoenxerto
- Lesão multiligamentar: resultados 

funcionais e evolução para OA
- Técnicas túnel único medial e lateral? 

Aloenxerto?

- Discussão com plateia

- Mesa redonda moderna: 
multiligamentar

 17h45 - 18h45 - Workshops

 15/06/2019

 8h30 -10h30 - Módulo Artrose e 
Artroplastia Total Primária

 - Caso OA medial 40-50 anos, 
varo: discutindo osteotomia 

x substituição articular
- Caso OA lateral 40-50 anos, valgo: 

como conduzir?
- Caso ATJ em paciente com osteoporose: 

evitando complicações?
- Cuidados peri-operatórios para sucesso 

da ATJ: pré-op, drenos, curativos, 
analgesia, reabilitação

- Caso OA varo grave: passo a 
passo para o balanço

- Caso OA valgo grave: passo a 
passo para o balanço

- Opções para realizar o 
balanço ligamentar

- Caso ATJ com deformidade extra-
articular: planejando e alinhando

- Navegação: passado, presente e futuro
- Diferenças técnicas entre prótese PS e CR

- Vantagens e desvantagens 
entre unicompartimental plataforma 

móvel x fixa

- Discussão com plateia

- Mesa redonda moderna: 
osteoartrose

10h30 - 11h10 - Intervalo e workshops

 11h10 - 13h30 - Módulo Infecção e 

Revisão Artroplastia Total do Joelho

- Quando considerar prótese constrita 
na artroplastia primária

- Caso ATJ dolorosa sem soltura a
parente: como conduzir?

- Caso revisão ATJ por instabilidade: 
diagnóstico e planejamento

- Como decidir entre hastes com 
ou sem cimento?

- Caso revisão ATJ com grande falha óssea 
tibial: opções de reconstrução

- Caso revisão ATJ com lesão do 
mecanismo extensor: o que fazer?

- Caso revisão ATJ com rigidez articular: 
causas e soluções

- Caso ATJ com suspeita de infecção: quais 
as novidades para o diagnóstico?
- Caso revisão de ATJ por infecção: 

um ou dois tempos?
- Consenso internacional infecções 

peri-protéticas: o que mudou?
- Caso revisão de revisão: usando próteses 

constritas e endopróteses

- Discussão com plateia

- Mesa redonda moderna: revisão ATJ

13h30 - encerramento

ProgrAmAção CientíFiCA PreliminAr

dr. riccardo gomes gobbi

agenda JoRnadas
 

2019

14/15 Junho 7ª Jornada Regional SP
27/28 Setembro  7ª Jornada Regional  MG/ES    
18/19 Outubro 7ª Jornada Regional NE

2020

Junho 7ª Jornada Regional Sul
Agosto  7ª Jornada Regional RJ
Outubro 7ª Jornada Regional NO/CO



Esse ano, realizaremos a IX Jornada Lyo-
nesa no Brasil. Mais uma vez teremos 
a oportunidade de aprender, trocar 

ideias e experiências com os grandes mes-
tres de Lyon, com colegas de outras na-
cionalidades e com os experts brasileiros. 
O número de palestrantes internacionais 
desta edição é recorde: são 14 convidados 
confirmados.

A IX Jornada Lyonesa no Brasil será re-
alizada no período de 29 a 31 de agosto 
no Hotel Grand Hyatt Rio de Janeiro, loca-
lizado na Barra da Tijuca. O tema é Revisão 
de ATJ, uma das cirurgias mais instigantes 
e desafiadoras da nossa especialidade. O 
Grand Hyatt conta com toda estrutura para 
receber o evento e na região existe uma 
boa oferta de hotéis para aqueles que de-
sejarem.

Na grade científica, teremos aulas e 
mesas redondas com discussões de casos 
clínicos, workshops e simpósios satélites. E 
uma novidade deste ano são os módulos de 
cirurgias editadas, onde haverá espaço para 
discussão de problemas e soluções durante 
a revisão. 

Para divulgar a Jornada, fizemos um 
hotsite que está hospedado dentro do 
site da Associação Lyonesa de Cirurgia 

iX Jornada lyonesa no Brasil: 14 palestrantes internacionais

david dejour - 
França

Sebastien lustig 
- França

michel Bonnin - 
França

elvire Servien - 
França

Philippe neyret - 
França

guillaume 
demey - França

roger Badet - 
França

helmut d. link - 
Alemanha

laurent Buisson - 
França

Fernando Fonseca 
- Portugal

tristan Ferry - 
França

rolando Suarez 
- Peru

olivier ray - 
França

Alban Pinaroli - 
França

http://alcjb.com.br/Jornada2019/

do Joelho no Brasil, onde publicamos to-
das as informações sobre o evento e por 
onde são realizadas as inscrições online: 
http://alcjb.com.br/Jornada2019/.

Esperamos reunir um grande público 
novamente e estão todos convidados a 
participarem da IX Jornada Lyonesa no 
Brasil! Vamos debater e compartilhar nossas 
experiências com os colegas estrangeiros e 
brasileiros, ampliando nossos conhecimen-
tos e relacionamentos!

Hugo Cobra - Presidente da 
IX Jornada Lyonesa no Brasil

Guilherme Zuppi - Presidente da ALCJB

www.sbcj.org.br

dr. André Kuhn e dr. Wagner lemos, diretores da SBCJ, e participantes do treinando os treinadores em memphis, em novembro de 2018
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Revisão por soltura asséptica é associada a piores resultados clínicos, complicações impor-
tantes e custo adicional ao sistema de saúde. Dados da Associação Nacional de Registro 

de Artroplastias Australiano foram analisados e fatores de riscos identificados. 
Entre o período de setembro de 1999 e dezembro de 2015, a prevalência de cirurgia para 

revisão devido à soltura asséptica foi calculada, bem como 
curva de sobrevida do implante (Kaplan-Meier) e relação de 
risco (Hazard ratio) ajustada por idade e gênero. 

Aós 15 anos de seguimento, 5.973 (3%) revisões assépti-
cas foram realizadas  numa coorte de 478.081 artroplastias. 
O componente tibial foi mais revisado que o componente 
femoral. Artroplastias de plataforma fixa tiveram menor taxa 
de soltura asséptica quando comparadas as de plataforma 
móvel (2,7% e 4,1%, respectivamente).  Pacientes mais jovens 
(menores de 55 anos) tiveram 7,8% de revisões assépticas, 
enquanto pacientes com mais de 75 anos apresentaram taxa 
de apenas 1%.  Próteses menos constritas (CR) tiveram menor 

chance de revisão do que próteses mais constritas (PS), (HR 0,83 – IC 0,77 a 0,9).  Próteses não 
navegadas e sem cimento também tiveram maior chance de revisão por soltura asséptica. 

Neste artigo, Bertrand e cols. avaliam, retrospetivamente, a incidência e os fato-
res de risco para a ocorrência da lesão menisco capsular posterior do menisco 

medial (Rampa), assim como a taxa de falha do reparo, em uma impressionante 
série de 3214 pacientes submetidos a cirurgias de reconstrução do LCA. 

Os autores realizaram sistematicamente a avaliação do compartimento póste-
ro medial, passando a ótica pelo intercôndilo para visualizar diretamente a junção 
cápsula meniscal posterior e por um portal póstero medial probavam a região, 
para o perfeito diagnóstico desta lesão, visto que na maioria dos casos as mes-

mas não são diagnosticadas à inspeção pelos portais 
anteriores. 

A lesão rampa foi encontrada e reparada em 769 
casos (23,9%) por uma sutura all inside com fio PDS 0, 
através do portal póstero medial, utilizando uma pin-
ça sutura laço usada em artroscopia de ombro.

O sexo masculino, idade ≤ 30 anos, cirurgias de re-
visão de LCA, frouxidão diferencial > que 6mm, lesão 
do menisco lateral e ruptura crônica do LCA são todos 
fatores de risco altamente significativos para a ocor-
rência da lesão rampa.

416 pacientes encontrados e com o mínimo de 2 
anos de seguimento, média de 45.6m, foram avaliados quanto à taxa de reopera-
ção e, destes, 45 (10,8%) haviam sido submetidos a uma meniscectomia parcial 
secundária (taxa de falha do reparo das lesões rampa).

Neste subgrupo, os autores observaram que os pacientes com reconstrução 
isolada do LCA apresentaram uma taxa de reoperação 2 vezes maior que aqueles 
que tiveram a reconstrução do ligamento anterolateral associada ao LCA. 

Os autores chamam a atenção que a inclusão dos casos de revisão como um 
novo fator de risco para a lesão rampa pode relacionar a falha do enxerto à presen-
ça da lesão rampa não identificada na lesão primária, ou uma frouxidão residual 
crônica nestes joelhos.

ArtigoS CientíFiCoS
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Nesta edição da Revista JOELHO, trazemos duas sugestões de artigos científicos para 
leitura, com a resenha dos nossos colegas Dr. Guilherme Moreira e Dr. Marcelo Torres

dr. marcelo torres
 Suplente da SBCJ

dr. guilherme moreira
Vogal da SBCJ

major Aseptic revision Following total Knee replacement
A Study of 478,081 Total Knee Replacements from the 

Australian Orthopaedic Association National Joint Replacement Registry

epidemiological evaluation of meniscal ramp lesions in 3214 Anterior 
Cruciate ligament–injured Knees From the SAnti Study group database



11www.sbcj.org.br

ColUnA Além do Joelho

A Prótese Rotacional de Joelho
New Wave garante estabilização segura. 

Sua plataforma rotacional proporciona melhor
ajuste ao componente femoral e menor desgaste

do polietileno. Seu design exclusivo diminui riscos
de deslocamento, evita tensões patelares e oferece 

estabilidade durante toda a flexão da articulação. 
Conta com o Sistema Goldfinger: 

um único instrumental para cortes femorais
e tibiais, o mais compacto do mercado.

www.ortocir.com.br
Central São Paulo: 11 3674.6786

Para reduzir complicações mecânicas 
com segurança e ampla flexão.

PRÓTESE ROTACIONAL
DE JOELHO NEW WAVE.

INOVAÇÃO E
ESTABILIDADE EM

CADA DETALHE.
Com a ORTOCIR,

isso é fácil de notar.
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Parece que não existe gaúcho que 
não goste de cavalos. E nosso co-
lega João Fernando Pozzi é um 

desses. Por muito tempo, dedicou uma 
parte de seu tempo à Medicina e outra 
à criação de cavalos Mangalarga, com os 
quais ganhou mais de 200 premiações 
em exposições. Depois, deixou seu haras 
para focar apenas na profissão de médi-
co e preceptor, sendo uma referência em 
seu estado, o Rio Grande do Sul. Ele con-
ta que desde 1984 participa de todos os 
congressos da SBCJ e relembra orgulho-
so que, naquele ano, em Belo Horizonte, 
apresentou dois temas livres feitos em 
Lyon em parceria com o Professor Hen-
ri Dejour e o Dr. Pierre Chambat. Nesta 
entrevista à revista JOELHO, Dr. Pozzi fala 
um pouco de sua história profissional e 
de vida.

JOELHO – Por que a escolha pela 
Medicina e a Ortopedia?

Dr. Pozzi - Desde os 2 anos de ida-
de, segundo minha mãe dizia, eu já 
falava que queria ser médico, isso sem 
qualquer influência, pois fui o primeiro 
na família. E a Ortopedia foi por legíti-
ma paixão. Quando estava no segundo 
ano de faculdade – cursei Medicina na 
Fundação Universidade de Rio Gran-
de –, fui levado ao Hospital de Pronto 
Socorro Municipal de Porto Alegre, por 
uma enfermeira, amiga da família, que 
chefiava a Sala de Gesso do setor de 
Traumatologia. A partir daí, passei todos 
os meus períodos de férias da faculdade 
nesse hospital, que recebe a maioria das 
emergências graves do estado. Uma vez 
decidido pela especialidade, quando já 
finalizava o terceiro ano, fui acolhido por 
meu primeiro mestre, o Professor Laviera 
Laurino, a quem pedi para acompanhar, 
mesmo antes de cursar a cadeira de Or-
topedia na faculdade. A Residência Mé-
dica foi no Hospital Independência, em 
Porto Alegre, Serviço do Professor Cesar 
Ávila. Ao final da residência, em 1979, fui 
convidado para trabalhar na cidade de 

conhecimento. 
Como foi sua formação nessa 

área?
Minha formação no joelho se deu 

em três diferentes serviços. Primeiro em 
Columbus, Georgia, USA, com o Profes-
sor Jack Hughston, em 1982/3. A seguir 
me transferi para o Serviço do Professor 
Henri Dejour, Lyon, França, 1983/4. Mais 
tarde, em 1990, com o Professor John 
Insall, em Nova York. Esses foram os 
mestres que me influenciaram, com um 
destaque especial ao Professor Dejour e 

entreViStA - João FernAndo Argento PoZZi

dr. João Fernando 
Pozzi, em seu 
consultório e  

com um cavalo 
mangalarga, raça 
da qual foi criador 

e conquistou 
vários prêmios em 

exposições

dr. João Fernanddo Pozzi queria ser médico desde criança

dr. João Fernanddo Pozzi 
participando de uma 

cavalgada, uma de suas 
pinturas e sua paixão por cães

Cavalos são uma paixão 
desde a infância

Passo Fundo, com outros três colegas, no 
IOT, onde em 1980 teve início a primeira 
Residência de Ortopedia do interior do 
estado, tendo como primeiro residente 
o ex-presidente da SBOT, Osvandre Lech.

Por que resolveu se dedicar à Ci-
rurgia do Joelho?

A Cirurgia do Joelho veio um pouco 
pela necessidade, na época os resulta-
dos das cirurgias não eram verdadeira-
mente satisfatórios. Motivado por isso 
e pelo colega José Gouveia, paulista e 
estudioso do joelho, parti em busca do 

a outro lyonês, espetacular cirurgião, Dr. 
Pierre Chambat.

Atualmente, como é sua atuação 
na Cirurgia do Joelho?

Já me retirei da universidade e con-
tinuo exercendo a especialidade em 
clínica privada. Ainda exerço orientação 
dos “fellows” da Cirurgia do Joelho que 
acompanham minhas cirurgias.

E o que o Sr. gosta de fazer nas 
horas de folga?

Gosto de ler, ir para o interior, ter 
contato com os amigos e os animais, 
principalmente cavalos e cachorros. Por 
muitos anos tive o Haras Santo Antônio, 
onde criei cavalos da raça Mangalarga. 
Com estes, ganhei mais de 200 premia-
ções em exposições. Como não consi-
go ficar longe dos cavalos, hoje tenho 
parceria com um ex-aluno em alguns 
exemplares da raça Crioula. Na verdade, 
os cavalos são uma paixão desde a infân-
cia. Embora eu tenha nascido na cidade, 
eu tinha uma égua e passava todo o fi-
nal de semana montado nela. Os cava-
los são animais muito sensíveis e existe 
uma conexão direta deles com quem 
os monta, e nem todos se permitem ser 
montados por qualquer um. Além dessa 
paz de espírito advinda dessa relação, 
o cavalo aproxima os homens. Pesso-
as que amam cavalos são, via de regra, 
gente do bem. Também é verdade que 
nós, gaúchos, somos mais próximos do 
cavalo por tradição!

E o futuro? 
Não faço planos para o futuro. Pre-

tendo continuar atualizado enquanto 
estiver na ativa, procurando passar um 
pouco da minha experiência aos cirur-
giões jovens e para minha própria filha, 
que está cursando Medicina.  Hoje, com 
42 anos de formado, duas coisas me são 
essenciais e me trazem muita alegria: o 
carinho e a amizade dos meus ex-alunos 
e dos colegas de especialidade, e a rela-
ção estreita e satisfatória que tenho com 
meus pacientes.

Mantendo 
a tradição 

gaúcha


