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José Ricardo Pécora assume a presidência da SBCJ e anuncia a criação 
de duas importantes comissões: Científica e de Defesa Profissional. 

Com isso, a Sociedade envolve a participação de mais sócios na busca 
de maior valorização dos profissionais, dos serviços credenciados e do 
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caros colegas,

Iniciei minha história na SBCJ 
em 2009, na gestão da Dra. 
Márcia Uchôa de Rezende 

representando a Regional Mi-
nas-ES. Antes disso havia sido 
diretor regional, o que me abriu 
as portas para ingressar na Dire-
toria da SBCJ. Durante estes dez 
anos, participei ativamente da 
organização de cinco congres-
sos brasileiros, sendo em 2010 
em Porto de Galinhas (PE), em 
2012 no Hotel Iberostar na Praia 
do Forte (BA), em 2014 em Ma-
ceió (AL), em 2016 na Costa do Sauípe (BA), 
e em 2018, finalmente, pude fechar minha 
participação sendo presidente da Sociedade 
realizando um grande evento. 

E foi a primeira vez que o Congresso Bra-
sileiro de Cirurgia do Joelho ocorreu em sala 
única, em um auditório para 1.800 pessoas 

e com programação 
científica em tempo 
integral. Toda essa mu-
dança gerou muita ex-
pectativa com relação 
ao sucesso do evento, 
até que em abril de 
2018, no Windsor Barra, 
no Rio de Janeiro, em 
plena crise econômica 
e de segurança, pude-
mos contar com mais 
de 1.700 inscritos, supe-
rando nossas expectati-
vas. Foi um sucesso!

Também durante este período realizamos 
vários eventos regionais, onde fiz muitas 
amizades e tive a oportunidade de conhecer 
o trabalho de valorosos colegas do joelho em 
muitos estados deste nosso vasto País. Devo 
me referir especialmente a minha regional, 
Minas-ES, onde tivemos participação ativa na 
organização de cinco Jornadas Regionais em 

Belo Horizonte que nos encheu de orgulho. 
Mineiro é assim: receber os amigos em nossa 
casa nos dá satisfação e prazer.

Não posso deixar de relatar as amizades 
que fiz com todos que passaram pela Di-
retoria da SBCJ. Foram muitos anos de boa 
convivência e fortificação dos laços de nossa 
amizade. Afinal, uma Sociedade Brasileira é 
isso, estreitar as relações de trabalho em todo 
o território nacional, de norte a sul e de leste 
a oeste. Consegui passar um pouco da minha 
experiência e conhecimento na cirurgia do 
joelho, mas aprendi muito mais com o traba-
lho dos meus colegas em todas as viagens e 
eventos que fizemos. 

Portanto, após 10 anos de dedicação e 
trabalho, só posso resumir este período em 
uma frase: 

Obrigado, SBCJ!

dr. Wagner lemos

Caros colegas, 

Estamos iniciando um novo ciclo na SBCJ 
com a Diretoria que assume a gestão 
2019-2020 e aproveitamos essa edição 

da revista JOELHO para mostrarmos um pouco 
das ações planejadas para esse biênio, tendo 
com principal destaque as recém-criadas 
Comissão Científica e de Defesa Profissional.

Damos destaque também aos eventos 
realizados pela SBCJ – as Jornadas Regionais, 
divididas entre 2019 e 2020, e o Congresso 
Brasileiro de 2020, com a definição de local e 

data, além de cinco convidados 
internacionais já confirmados. 
Aproveitamos também para 
mostrar como foi a Jornada 
Regional de Minas/Espírito 
Santo, a última realizada em 
2018.

Abordamos ainda o Dia da 
Especialidade no Congresso 
Brasileiro de Ortopedia e 
Traumatologia, ocorrido no 
Rio de Janeiro, em novembro, 
ocasião em que a nova Diretoria 

da SBCJ tomou posse.

Para finalizarmos, além 
do resumo de dois artigos 
científicos, também temos 
uma entrevista na coluna Além 
do Joelho com o colega Romeu 
Krause, um nome de destaque 
de nossa especialidade na 
região Nordeste.

Boa leitura e um ótimo 2019 
para todos! 

José Ricardo Pécora 

editorial

dr. José ricardo Pécora
Presidente sBcJ 2019

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: 8.830 exemplares.

diretoriA sBcJ 2019/2020:
Presidente :
Dr. José Ricardo Pécora - SP
vice-Presidente: 
Dr. André Kuhn - RS
Primeiro secretário: 
Dr. Sérgio de Gusmão Canuto - AL
segundo secretário: 
Dr. Victor Marques de Oliveira - SP
Primeiro tesoureiro: 
Dr. Marcelo Seiji Kubota - SP

segundo tesoureiro: 
Dr. Alan de Paula Mozella - RJ
diretor científico: 
Dr. Vitor Barion de Pádua - SP
vogal: 
Dr. Guilherme Moreira - MG
suplente:
Dr. Marcelo Torres - GO

Curta a página da SBCJ no Facebook:
facebook.com/SBCJbrasil
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dez anos de muita dedicação e trabalho!

dr. Wagner lemos
Presidente sBcJ 2018



Em novembro, durante o Congresso 
Brasileiro de Ortopedia e Trauma-
tologia, no Rio, realizamos como é 

tradição na SBCJ a posse simbólica da 
nova Diretoria.

Desde que nossa chapa foi confir-
mada na Assembleia Geral Ordinária du-
rante o Congresso Brasileiro de Cirurgia 
do Joelho, em abril, estamos planejando 
e discutindo ações no sentido de prepa-
rar nossa Sociedade em sintonia com 
aquilo que se projeta para a próxima 
década. Chama a atenção o seu cresci-
mento do número de sócios e por ser 
uma sociedade jovem.

Entre as ações planejadas, está a cria-
ção da Comissão de Defesa Profissional 
e da Comissão Científica. A Comissão 
de Defesa Profissional terá papel fun-
damental para atender as demandas 
relacionadas às tabelas de honorários 
médicos, procurando incluir novos pro-
cedimentos, já em uso na prática diária, 

dr. Pecora assume presidência da sBcJ

moises cohen na Presidência da sBot
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gestão sBcJ 2019/2020

É muita satisfação para a comunidade 
da Cirurgia do Joelho ver mais um dos 
ex-presidentes da SBCJ assumindo a 

Presidência da SBOT. Dr. Moisés Cohen é 
o sexto nessa lista, que já teve Dr. Gilberto 
Luis Camanho (2002), Dr. Neylor Pace Las-
mar (2004), Dr. Arnaldo José Hernandez 
(2014), Dr. Marco Antônio Percope de An-
drade (2015) e Dr. João Maurício Barretto (2017).

Dr. Moisés falou à Revista JOELHO sobre o desafio de 
estar à frente de uma Sociedade com 14 mil sócios e expos 
os planos para 2019: ”Nosso principal pilar será a valoriza-
ção profissional, além de manter as excelências da CEC e 
da CET. Precisamos valorizar cada ortopedista mostrando 
à população que a SBOT prioriza as boas práticas e nessa 
linha iremos alcançar a valorização de nossas atividades 
profissionais”. 

Segundo ele, vários projetos já estão em estu-
do, como criação de diretrizes para melhor nego-
ciação dos honorários médicos. “Com o apoio do 
ministro Luiz Henrique Mandetta, temos um gran-
de projeto de telemedicina para abranger nosso 
País e o continente em parceria com os serviços 
credenciados da SBOT, bem como um projeto de 
auxílio para mapeamento e diminuição das filas 

de pacientes que esperam atendimento ortopédico no 
SUS, além de capacitação de profissionais do Mais Médi-
cos para atendimento em Ortopedia”. 

Realizar o 51º CBOT em Fortaleza muito forte é a ou-
tra meta da gestão 2019. “Tenho uma equipe fantástica e 
espero a colaboração de todos. Obrigada pelo confiança 
em poder servir dignamente aos sócios da SBOT”, finalizou.

Ao Dr. Moisés, que presidiu a SBCJ nos anos de 1997 e 
1998, desejamos todo sucesso à frente da SBOT!

mas não contemplados nas tabelas, 
assim como eliminar discrepâncias exis-
tentes atualmente entre os valores de 
diversos procedimentos.

Para alcançar esse objetivo, convida-
mos sócios que já possuem experiência 
na luta por melhores honorários em 
cada região do Brasil para compor a Co-

missão. Eles serão responsáveis por levar 
propostas e sugestões à SBOT, que é a 
entidade que irá negociar a atualização 
de tabelas junto ao SUS e aos convênios 
médicos.

Já a Comissão Científica dará aten-
ção especial aos serviços credenciados, 
orientando e assessorando-os para que 

comecem a compilar seus dados e, no 
futuro, possam publicá-los. Isso porque 
sabemos que alguns serviços credencia-
dos possuem grande experiência no tra-
tamento de certas patologias, com um 
expressivo volume cirúrgico, mas esses 
dados são perdidos do ponto de vista 
científico por não serem compilados. 
Queremos plantar uma semente para 
que no futuro possamos ter uma cen-
tral nacional de dados, o que seria um 
grande ganho para o País em termos de 
tomada de decisão em Saúde Pública. 

Além dessas novidades, também 
daremos sequência aos eventos e pro-
gramas já consolidados pelas diretorias 
anteriores, procurando na medida do 
possível aperfeiçoá-los cada vez mais. 
Para isso, contamos com o apoio de 
todos os membros da SBCJ, sem o qual 
nada disso será possível.

desejamos a todos 
um excelente 2019!

nova diretoria 2019/2020

Presidente - Dr. José Ricardo Pécora
vice-Presidente - Dr. André Kuhn
1º secretário - Dr. Sérgio de Gusmão Canuto
2º secretário - Dr. Victor Marques
1º tesoureiro - Dr. Marcelo Kubota
2º tesoureiro - Dr. Allan Mozella
diretor científico - Dr. Vitor Barion de Pádua
vogal - Dr. Guilherme Moreira
suplente - Dr. Marcelo Torres

delegados regionais 2019/2020
centro-oeste - Dr. Ricardo José do Couto
nordeste (Alagoas Bahia e sergipe) - Dr. Wilson 

Vasconcelos
nordeste (ceará, Pernambuco, Piauí e rio gran-
de do norte) - Dr. Marcelo Rego
norte - Dr. Marcos Leão
minas/espírito santo - Dr. Tulio Campos
rio de Janeiro - Dr. Felipe Valente
são Paulo - Dr. Ricardo Gobbi
sul - Dr. José Salvador Pantoja

comissão de ensino e treinamento
Dr. Alan de Paula Mozella
Dr. Camilo Helito
Dr. Fabiano Kupzcik
Dr. David Sadigursky
Dr. Rodrigo Sattamini Pires e Albuquerque

comissão de defesa Profissional
Dr. Aloisio Reis Carneiro
Dr. Guilherme Zuppi
Dr. José Paulo Gabbi Aramburu Filho
Dr. José Ricardo Pécora
Dr. Luis Eduardo Passarelli Tirico
Dr. Luiz Egídio Costi

comissão científica
Dra. Camila Cohen Kaleka
Dr. Paulo Henrique Mendes de Araujo
Dr. Carlos Eduardo da Silveira Franciozi
Dr. Luiz Gabriel Betoni Guglielmetti
Dr. Osmar Valadão Lopes Jr

Entre as novidades da nova gestão está a criação de duas novas comissões: Defesa Profissional e Científica

diretoria, delegados regionais e integrantes das comissões durante a posse no cBcJ 2018

dia da especialidade 
no cBot 

Durante o Congresso Brasileiro de Ortope-
dia e Traumatologia, realizado entre 15 e 

17 de novembro de 2018 no Rio de Janeiro, 
tivemos mais uma vez o Dia da Especialidade 
Joelho, um evento com palestras e mesas re-
dondas de alto nível e com a participação de 
dois estrangeiros na programação científica, o 
Dr. Akos Zahar, da Alemanha, e o Dr. Fernando 
Fonseca, de Portugal.

Para a SBCJ é uma honra contribuir para a 
organização do Dia da Especialidade e ver a 
cirurgia do joelho tão bem representada nas 
palestras e mesas redondas, com grande pre-
sença dos colegas mais experientes e também 
dos membros mais jovens, que já se destacam 
nacional e internacionalmente. 



A última Jornada Regional realizada em 2018 
na gestão do Dr. Wagner Lemos na presi-
dência da SBCJ, foi a Jornada Regional Mi-

nas/Espírito Santo, evento de alto nível científico e 
de integração dos 170 colegas participantes que 
ocorreu nos dias 28 e 29 de setembro, no Renais-
sance Work Center, em Belo Horizonte.

Os temas mais relevantes da Cirurgia do Joelho 
foram discutidos nos dois dias de curso, incluindo 
Lesão do LCA e Ligamento Ântero-Lateral; Lesões 
Meniscais; Lesões Multiligamentares e Artroplastia 
do Joelho. 

Responsável pela organização da Jornada, o 
diretor da Regional Minas/ES, Dr. Guilherme Morei-
ra de Abreu e Silva, disse que o evento atingiu as 
expectativas e agradeceu a presença de todos e o 
apoio da SBCJ. “Em nome da Regional Minas/Espí-
rito Santo gostaria de agradecer o apoio de toda a 
Diretoria ao nosso curso regional, que com muito 
êxito atingiu seu objetivo científico e de público”, 
afirmou.

Dr. Wagner Lemos também ficou muito feliz 
com o resultado do evento, ainda mais sendo na 
sua cidade e com tantos colegas mineiros e capi-
xabas presentes. “Foi uma Jornada bastante enri-
quecedora e um grande sucesso, com a presença 
de muitos inscritos. Além dos cirurgiões da Regio-
nal Minas/Espírito Santo, ainda tivemos a presença 
de ortopedistas de outros estados e também a 
contribuição valiosa dos diretores da SBCJ”, falou.

4

JornAdAs regionAis

www.sbcj.org.br

regional mg/es recebe 170 inscritos 

diretores da sBcJ com o diretor da regional  minas/es, guilherme moreira de Abreu e silva, 
e o ex-presidente da sBcJ marco Antônio Percope de Andrade

os temas mais relevantes da cirurgia do Joelho foram discutidos nos dois dias de curso, incluindo lesão do 
lcA e ligamento Ântero-lateral; lesões meniscais; lesões multiligamentares e Artroplastia do Joelho

Evento de alto nível científico em Belo Horizonte foi o último do ano 

Jornadas 2019-2020

A Diretoria da SBCJ já está planejando as Jor-
nadas Regionais de 2019 e 2020, dividindo 
os eventos entre os dois anos. Assim, este 

ano, haverá a 7ª Jornada Regional SP, prevista para 
os dias 14 e 15 de julho; a 7ª Jornada Regional Mi-
nas/Espírito Santo, em setembro; e a 7ª Jornada 
Regional Nordeste, em outubro. Em 2020, serão 
mais três jornadas, a da Regional Sul, da Regional 
Rio de Janeiro e da Regional Norte-Centro Oeste. 
As datas e locais ainda serão definidos.

 
2019 evento

Junho 7ª Jornada Regional SP
Setembro  7ª Jornada Regional  MG/ES    
Outubro 7ª Jornada Regional NE

2020 evento

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

congresso Brasileiro 2020
O Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho já tem data marcada: será nos dias 19, 20 e 21 de abril 
de 2020, na cidade de São Paulo/SP. Cinco palestrantes internacionais já estão confirmados. Confira:

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 



A SBCJ realizou em novembro de 2018, nos 
dias 29 e 30, mais um Programa Treinan-
do os Treinadores, desta vez em Memphis 

(EUA). A segunda turma participante do programa 
em 2018 contou com 14 sócios da SBCJ, sendo 
nove preceptores de serviços credenciados da 
Sociedade, três diretores - Dr. Wagner Lemos, Dr. 
André Kuhn e Dr. Marcelo Kubota -, além dos con-
vidados Dr. Marco Antônio Percope de Andrade e 
Dr. Carlos Franciozi. 

Os temas discutidos foram Artroplastias Primá-
rias e Artroplastias de Revisão, desde o planeja-
mento até o tratamento cirúrgico com discussões 

de casos e participação de todos, tanto após as au-
las teóricas quanto após o treinamento em práticas 
de cadáver com os implantes e suas possibilidades 
técnicas. 

Além da parte prática do curso houve a opor-
tunidade de discussão de casos clínicos entre os 
monitores e participantes. “Achei o curso muito 
interessante, e a troca de ideias e experiências com 
discussões de casos com os consultores e colegas 
de diversas regiões do Brasil foi muito enriquece-
dora”, afirmou o colega Dr. José Luiz Calleoni, de 
Santo André/SP “O treinamento teve discussões 
de altíssimo nível, colegas com uma experiência 

enorme, estrutura muito boa do laboratório, além 
do convívio com pessoas fantásticas que estão 
sempre procurando o melhor para a SBCJ”, disse 
Dr. Rodrigo Calil Teles Abdo, de São Paulo/SP.

Os participantes do curso foram: Dr. Marcelo de 
Carvalho Amorim – MG; Dr. Rodrigo Salim – SP; Dr. 
José Luiz Colleoni – SP; Dr. José Salvador Pantoja 
dos Santos – RS; Dr. Marcelo José Cortez Bezerra 
– CE; Dr. Rodrigo Calil Teles Abdo – SP; Dr. Dilamar 
Moreira Pinto – PE; Dr. José Paulo Gabbi Aramburu 
Filho – RJ; Dr. Maderson Ricardo Vicente Mader – RJ.

dr. André Kuhn
vice-presidente sBcJ

dr. glauco com dr. david dejour e dr. michel Bonnin (acima), dr. marcos moreirão com dr. david dejour 
e dr. michel Bonnin (abaixo), no Programa Joelho sem Fronteiras, nos meses de setembro a novembro

educAção continuAdA
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treinando os treinadores em memphis 
focou em AtJ Primária e revisão

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

Em novembro 14 sócios da SBCJ participaram do treinamento que tem parceria da Smith & Nephew

A experiência com os mestres de lyon

Dando sequência ao Programa Joelho sem Fronteiras, 
a Diretoria da SBCJ patrocinou mais um estágio de 
seis semanas em Lyon no segundo semestre de 2018 

a dois sócios: o Dr. Glauco Passos, de Minas Gerais, que pas-
sou o período de 10 de setembro a 19 de outubro se apri-
morando com os mestres da Lyon Scholl of Knee Surgery, e 
o Dr. Marcos Moreirão, do Rio de Janeiro, que fez o programa 
entre 17 de outubro e 30 de novembro. 

Nos serviços Lyon Ortho Clinic, com o Dr. David Dejour, 
Hopital de la Croix Rousse, com os Profs. Sebastien Lustig 
e Elvire Servien, e na Clinique Santy, com os Drs. Bertrand 
Sonnery-Cottet e Michel Bonnin, os dois brasileiros tiveram 
a oportunidade de vivenciar a abordagem e o tratamento 
das diversas patologias do joelho  com as mais modernas 
técnicas de ligamentoplastia, artroplastias e tratamento das 
enfermidades femoropatelares.

De volta ao Brasil, eles comentaram sobre a experiência: 
“Foi um estágio muito bom, com grande aprendizado, ven-
do técnicas novas sendo feitas pelas pessoas que as desen-
volveram e discussões científicas de alto nível que me fize-
ram mudar minha prática clínico-cirúrgica”, disse Dr. Glauco. 

 “Estar presente, vivenciar as rotinas, as práticas médicas 
e pesquisas em andamento foi uma experiência profissional 
muito estimulante e serei sempre grato à SBCJ por me pro-
porcionar esse estágio”, declarou Dr. Marcos Moreirão. 



Artigos cientíFicos
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Nesta edição da Revista JOELHO, trazemos dois artigos 
de importante relevância selecionados e resumidos pelos 

diretores Alan Mozella e Aloísio Reis Carneiro. Confira: dr. Aloísio reis carneiro 
diretor da sBcJ

dr. Alan de Paula mozella
diretor da sBcJ

revisiting the schatzker classification of tibial plateau fractures                

the 2018 definition of Periprosthetic hip and Knee infection:
An evidence-Based and validated criteria

As fraturas do planalto tibial são lesões articulares que apresentam um amplo es-
pectro de apresentações clínicas e são frequentemente associadas a complica-
ções de longo prazo. O completo entendimento da personalidade dessas fraturas 

é o elemento chave no processo de tomada de decisão na escolha do melhor tratamen-
to possível. Em 1974, Schatzker publicou sua classificação das fraturas do planalto tibial e 
descreveu seis tipos principais, baseada na representação bidimensional da fratura.

O objetivo deste artigo de Mauricio Kfuri e Joseph Schatzkerc é revisitar a classifica-
ção de Schatzker e examinar cada tipo de fratura à luz das informações disponibilizadas 
pela tomografia computadorizada (TC), que hoje constitui uma ferramenta padrão e 
essencial na avaliação das fraturas articulares. Além de pretender incorporar as novas 
informações disponibilizadas pela TC e apresentar os seis tipos de fratura de Schatzker 
com uma nova notação que permite uma representação tridimensional da arquitetura 
das fraturas. A intenção é mantê-la simples, universal, mas também aplicável à realidade 
de maior incidência de fraturas do plano coronal. Como as colunas lateral e medial do 
planalto tibial estão claramente definidas, determinaram pontos anatômicos que pode-
riam estabelecer um equador anatômico virtual dividindo a superfície do planalto tibial 
em duas metades, anterior e posterior. Portanto, formando quatro quadrantes: AL - ante-
rolateral; AM - anteromedial; PL - posterolateral; PM - posteromedial, com características 
anatômicas peculiares.

Neste importante artigo, Javad Parvizi, Craig Della Valle e colaboradores propõem 
novos critérios para definição de infecção periprotética de quadril e joelho basea-
da em evidências. Desde a publicação dos critérios de infecção periprotética pela 

Musculoskeletal Infection Society (MSIS) em 2011, observou-se o surgimento de novos 
testes diagnósticos, assim como acúmulo de informações e desenvolvimento de diver-
sos outros. Desse modo, os maiores critérios para o diagnóstico permanecem sendo a 
presença de duas culturas positivas com o mesmo organismo ou a presença de fístula 
comunicando à articulação. 

Contudo, para o diagnóstico pré-operatório, podem ser analisadas por sorologia a 
elevação do PCR ou do D-Dímero e a elevação do VHS, sendo atribuída pontuação de 
2,2 e 1 respectivamente. A análise do líquido sinovial também se mostra de importân-
cia, sendo analisadas elevação da celularidade, alfa-defensina positiva, elevação do per-
centual de polimorfonucleares e elevação do PCR sinovial, sendo atribuída a respectiva 
pontuação: 3,3,2,1. Pontuação pré-operatória maior ou igual a seis confirma diagnóstico 
de infecção periprotética, pontuação entre 2 e 5 caracteriza quadro possivelmente de 
infecção e pontuações menores afastam o diagnóstico. 

Na falha do diagnóstico pré-operatório, o diagnóstico pode ser realizado intra-ope-
ratório, atribuindo pontuação 3 pontos para histologia positiva, 3 pontos caso secreção 
purulenta nos implantes e 2 pontos para uma única cultura positiva. Nesse caso, se a 

pontuação for maior ou igual a 6 confirma-se o diagnóstico, 4 ou 5 inconclusivo e menor 
ou igual a 3 não confirma infecção. Com esses novos critérios a sensibilidade relatada 
pelos autores foi de 97,7% e a especificidade de 99,5%.

Revisaram a classificação de Schatzker aplicando os resultados da imagem tridimen-
sional. Os seis principais tipos de fratura de Schatzker permanecem os mesmos. Os tipos 
I, II e III referem-se ao planalto tibial lateral. O tipo IV refere-se ao planalto tibial medial. Os 
tipos V e VI são fraturas bicondilares. Foi adicionado um novo conjunto de modificadores 
“A” (anterior) e “P” (posterior) para denotar os quadrantes envolvidos nos seis tipos princi-
pais. Para chegar a uma localização tridimensional da fratura, o cirurgião deve identificar 
o plano principal da fratura e o local onde o plano bissecta a borda articular do planalto 
tibial. Os pontos onde a fratura corta a borda são identificados por letras minúsculas 
que denotam a localização ou os pontos em relação ao equador virtual, anterior (“a”) ou 
posterior (“p”). O terceiro ponto onde a fratura sai na área metafisária é denotado como 
“x”. Esse ponto de saída metafisário poderia ser anterior (ax) ou posterior (px). Esses três 
pontos, sendo dois na borda e um na metáfise, determinam o plano principal da fratura.

São introduzidos conceitos novos, como o equador virtual, o plano principal de fra-
tura, a contenção do suporte da borda em casos de cominuição cortical, bem como a 
importância da integridade do aro para a estabilidade da articulação.
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Um dos mais experientes cirurgiões 
de joelho do País e um ícone da 
nossa área na região Nordeste, 

Dr. Romeu Krause é o entrevistado desta 
edição da revista JOELHO. Aos 71 anos, 
sócio da SBCJ desde 1986 e presidente 
da SBOT em 2009, Dr. Krause tem uma 
forte atuação profissional e acadêmi-
ca em Recife. Entrou para a Ortopedia 
numa época em que o Brasil vivia uma 
epidemia de poliomielite, o que o le-
vou a optar pela Ortopedia Pediátrica 
pensando nas crianças vítimas da do-
ença. Depois, por uma feliz coincidência, 
acabou abraçando a cirurgia do joelho, 
onde se encontrou profissionalmente.

JOELHO - Como o sr. escolheu a 
Medicina? 

RK - Foi uma escolha espontânea, 
pois na minha família tanto de origem 
paterna quanto materna não havia mé-
dicos. Por princípio, sempre quis ajudar e 
proporcionar qualidade melhor de vida 
ao próximo e a Medicina me oferece essa 
possibilidade.

E o que levou para a Ortopedia? 
Espelhei-me em um médico da ci-

dade de Vitória de Santo Antão, onde 
nasci, o Dr. José Leal de Farias. Na verda-
de, ele era cirurgião geral de formação 
e depois se especializou em Ortopedia. 
Eu o tinha como ídolo. O outro motivo 
foi que na época de minha formação 
médica (1971) vivíamos uma grande 
incidência de poliomielite no Brasil, do-
ença devastadora. Vi ser possível nesta 
especialidade minimizar o sofrimento 
dos sequelados pela patologia. Foi por 
isso que optei pela Ortopedia Pediátrica, 

no Westminster Hospital, onde iniciei o 
aprendizado em cirurgias artroscópicas.

Fale de sua experiência como pre-
sidente da SBOT. 

Foi uma experiência ímpar. Fui o 
quarto presidente nordestino da SBOT. 
O sucesso de uma presidência tem iní-
cio com a escolha de sua equipe. Isto 
eu soube escolher: os Drs. Flavio Fallopa, 
Glaydson Godinho, João Matheus e Ar-
naldo Hernandez e Dra. Patrícia Fuchs 
(primeira mulher a participar da direto-
ria da SBOT). A escolha foi tão acertada 
que todos chegaram à presidência da 
SBOT (falta João Matheus, que chegará). 
E realizamos muitas ações importantes, 
como a criação do Fórum de Preceptores 
(teacher to teacher); criação da Comissão 
dos Preceptores; início da formatação 
dos testes de habilidade a serem utiliza-
dos no TEOT; fundação da SBOTPrev, pla-

A  atuação na PM e no Clube Náutico 
o levou à cirurgia do joelho

entrevistAdo: dr. romeu KrAuse

dr. romeu Krause, 
dr. naylor lasmar 
e dr. Wilson mello, 

em campinas, 
2007 - acima -, com 
o dr. gilberto luis 

camanho, 2001 -  à 
esq -, e no congresso 

slard, em 2006

dr. Krause tem uma forte atuação 
profissional e acadêmica em recife

fazendo minha formação no Hospital Es-
tadual Jesus, no Rio de Janeiro. 

Como começou na cirurgia do 
joelho? 

A vida tem surpresas que ninguém 
imagina. Quando mais jovem havia 
jogado futebol como semiprofissional 
no Náutico. Assim, quando retornei da 
residência, fui convidado para assumir 
a chefia do departamento médico do 
clube. Nesta época havia ingressado na 
Polícia Militar de Pernambuco. Casos de 
patologia de joelho eram frequentes 
tanto na PM quanto no clube, e os lesio-
nados precisavam voltar à condição de 
trabalho em sua plenitude, desafio que 
me motivou a estudar e me dedicar ao 
tratamento das patologias do joelho. Em 
1978 fui aceito para fazer Fellow na Uni-
versidade de Londres. Na mesma época 
fiquei sob a orientação de Paul Aichroth, 

no de previdência complementar para 
o associado; e mudança da filosofia da 
RBO com a convocação do Prof. Gilberto 
Camanho como editor-chefe, o mesmo 
acontecendo com nosso jornal com o 
Prof. Moises Cohen como editor, entre 
outras. 

Como é sua atuação hoje em Re-
cife? 

Atuo no nosso serviço ITORK, onde 
oferecemos aos pacientes atendimento 
em todas subespecialidades da Orto-
pedia. Na área acadêmica, sou Prof. Ti-
tular de Ortopedia e Traumatologia na 
UNINASSAU (Universidade Maurício de 
Nassau); coordeno o serviço de aperfei-
çoamento de Ortopedia e Traumatologia 
credenciado pelo SBOT, o serviço de R4 
em joelho com credenciamento da SBCJ 
onde recebemos seis especializandos 
por ano e o Serviço de Ortopedia da San-
ta Casa de Misericórdia de Recife. 

Planos para o futuro? 
Pedir ao Senhor que mantenha mi-

nha vida e da minha família do jeito que 
está. Não tenho ansiedades. Vivo em paz.
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