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Edição especial CBCJ 2014

Tudo pronto para o
Congresso Brasileiro

Nesta edição, abordamos todos
os detalhes do nosso principal
Inscrições
encontro, entre os dias
on-line at
10 e 12 de abril, em Maceió. dia 2 é
3/03!

Prova para admissão
de novos sócios tem
mais de 230 inscritos
Página 7

Mauricio Valladares

Encerramento conta
com supershow dos
Paralamas do Sucesso
Página 7

palavra do presidente

Bem-vindos ao 15o CBCJ

É

num raio de pouco de mais
um grande desafio orde 6 (seis) quilômetros, e
ganizar um evento do
disponibilizaremos vários
porte do Congresso
ônibus para transporte,
Brasileiro de Cirurgia do Jode manhã e à tarde, dos
elho. Somando todo seu púcongressistas. Esse serviço
blico - congressistas, palestambém será oferecido
trantes, organizadores, exno sábado à noite para o
positores, equipes de apoio
show de encerramento.
- ultrapassa 3 mil pessoas.
A escolha do Centro de
Temos de estar atentos a
Convenções foi excelente
cada detalhe para que tudo
porque o espaço é maraocorra da melhor forma.
vilhoso, com uma infraesQuando decidimos pela
trutura completa para as
realização do Congresso no
proporções do CBCJ. TeCentro de Convenções de
mos ambientes espaçosos,
Maceió, sabíamos que havedois grandes auditórios e
ria muitas providências a seDr. Hugo Cobra, Presidente da SBCJ
um amplo salão de exporem tomadas no sentido de
sições, além de diversas
facilitar o máximo possível a
mobilidade dos colegas até o local do evento. salas para atividades paralelas, como cursos e
Por isso credenciamos os hotéis mais próximos, workshops.

Na parte científica, estamos contentes pelo
perfil de nossos palestrantes internacionais. São
convidados muito importantes que trarão todo
seu conhecimento e experiência para dividir
conosco nos três dias de convívio. Acreditamos
que será um grande evento, de onde todos sairão com mais bagagem para sua atuação diária.
Na parte social, também nos esforçamos
para proporcionar um evento inesquecível
de encerramento. Os colegas da minha geração, das gerações mais jovens e mais velhas,
com certeza irão aproveitar bastante, porque
o repertório da banda Paralamas do Sucesso é
muito atual. Espero que todos possam ficar e
curtir esse grande show. Além disso, a cidade
de Maceió tem praias belíssimas e uma culinária
saborosíssima, onde dá para aproveitar os momentos de folga com a família.
Abraço a todos!

Hugo Cobra

editorial
Caros colegas,

E

sta edição do jornal JOELHO foi
elaborada para falarmos de todos
os detalhes do nosso maior evento,
que acontecerá em Maceió, entre os
dias 10 e 12 de abril. Dedicamos cada
página a comentar sobre a organização,
os palestrantes internacionais e toda a
estrutura que espera por você.
Nas páginas centrais do Jornal, deixamos
de publicar a coluna Bate-Bola e trazemos
um serviço completo de como será o
funcionamento do Congresso Brasileiro,
com todas informações importantes. Como
o evento será no Centro de Convenções de
Maceió, tivemos de providenciar alguns
serviços, como transporte e restaurante,
como vocês poderão conferir.

Como Diretor Científico
O Jornal traz também
da SBCJ, também quero
detalhes sobre a prova de
destacar a grade do
admissão de novos sócios,
Congresso, que foi muito
que recebeu mais de 230
bem elaborada para haver
inscritos, e informações
um equilíbrio perfeito na
sobre o grande show com
discussão dos temas que
a banda Paralamas do
mais nos interessam tanto
Sucesso. Temos certeza de
na parte de medicina
que será um encerramento
esportiva quanto de
memorável e um momento
joelho degenerativo. A
oportuno para nos
programação completa
descontrairmos e nos
pode ser conferida no site
confraternizarmos.
Dr. José F. Nunes - Diretor Científico
do evento. Basta entrar no
Na contracapa do
portal da SBCJ (www.sbcj.
jornal, também deixamos
org.br) e ‘clicar’ no link do Congresso.
de lado a publicação da coluna fixa Além
Boa leitura e nos vemos em Maceió!
do Joelho, para darmos algumas dicas das
praias mais atraentes de Maceió e de alguns
José F. Nunes
restaurantes premiados.

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.
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Congresso Brasileiro 2014:
expectativa para evento grandioso
De 10 a 12 de abril, Maceió será tomada por
ortopedistas de todo o País que participarão
do maior evento da cirurgia do joelho

O

Fotos: Divulgação

s preparativos para a 15ª edição do Congresso Brasileiro de
Cirurgia do Joelho estão prontos. Um ano após anunciar a realização do evento no Centro Cultural e de Exposições Ruth
Cardoso - Centro de Convenções de Maceió, de 10 a 12 de
abril de 2014, a SBCJ finaliza os detalhes desse que é o segundo maior
congresso da ortopedia brasileira. Com expectativa de atingir a marca
de mais de 1.600 participantes inscritos, o CBCJ será um grande encontro científico e de intercâmbio de experiências.
Com uma grade científica bem distribuída entre os dois temas mais importantes
da especialidade (joelho no atleta e joelho
degenerativo), o Congresso Brasileiro trará
ao Brasil seis importantes palestrantes, contrapondo escolas diferentes - americana,
europeia e dessa vez um representante da
Oceania. Do Brasil, serão 197 palestrantes,
entre os quais todos os mais renomados professores nacionais.
Para realizar o Congresso Brasileiro no
Centro de Convenções, a SBCJ precisou buscar alternativas para proporcionar o máximo de conforto e comodidade para os congressistas.
Assim, alguns serviços foram providenciados, como ônibus de turismo
que farão o transporte dos congressistas dos hotéis oficiais ao Centro
de Convenções e vice versa e um restaurante para lanches e refeições
rápidas oferecidos no próprio local.
Tendo como presidente o Dr. Idemar Monteiro da Palma, o Congresso Brasileiro foi preparado com muito carinho e empenho da diretoria
a SBCJ, que dessa vez se organizou em quatro comissões distintas para
receber e atender os congressistas e palestrantes durante todo o evento
(veja informações detalhadas na próxima página).
“A expectativa para o Congresso Brasileiro é sempre muito grande,
porque esse é o nosso principal encontro e um evento obrigatório para
todos que buscam atualização contínua”, destaca o presidente da SBCJ,
Hugo Cobra.

Inscrições
on-line at
é
dia 23/03
!

P

Aplicativo
JOBRA

ara facilitar o acesso a todas
as informações do Congresso, a SBCJ criou o aplicativo
JOBRA, desenvolvido em duas
versões, uma na plataforma IOS
– voltada para usuários de Iphone e Ipad - e outra na plataforma
Android, para usuários de smartphones e tablets que utilizam
esse sistema operacional. Para
isso, é só baixar o aplicativo pelo
App Store ou pelo Google Play e
ficar por dentro de tudo!

www.sbcj.org.br

Dr. Idemar Monteiro da Palma:
presidente do Congresso
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Congresso Brasileiro
10 a 12 de a
Radisson Hotel
Maceió
3,5 km do CC

A

15ª edição do Congresso Brasileiro de Cirurgia do
Joelho está sendo preparada com todo o cuidado
para garantir a palestrantes e congressistas
um evento completo, com conteúdo científico
abrangente e momentos de interação e diversão entre
todos.
Nestas duas páginas, publicamos as informações mais
importantes sobre o Congresso para você se inteirar de
cada detalhe. Confira:

Meridiano
Hotel Maceió
3,5 km do CC

Programação Científica

A Programação Científica do CBCJ terá aulas e discussões
simultâneas em dois auditórios, um com capacidade para
1.500 lugares e outro com 700 lugares. As programações
sobre Joelho no Atleta e Joelho Degenerativo serão
alternadas nos dois espaços, de acordo com o palestrante e
o interesse do tema. Serão seis palestrantes internacionais
e 197 nacionais.
Nos dias 10 e 11 de abril, a programação terá início às 8
horas e terminará às 17h30. No dia 12, iniciará às 8 horas
com término às 13 horas.

Prêmio Excelência em Cirurgia do Joelho

A melhor apresentação oral/pódio receberá o Prêmio
Excelência em Cirurgia do Joelho conferido pela SBCJ no
valor de R$ 5 mil.

Ritz Lagoa da
Anta Maceió
6 km do CC

Ritz Suítes
Maceió
6,3 km
do CC

Prova de admissão
de novos sócios

A prova para admissão de novos
sócios será realizada em dois períodos:
dia 8 de abril, das 14 às 18 horas,
será a prova escrita, envolvendo
100 questões de múltipla escolha;
dia 9, das 8 às 12 horas, será a prova
oral, que consistirá em questões préelaboradas abordando dez casos clínicos.
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Maceió Atlantic
Suítes
4,5 km do CC

www.sbcj.org.br

Cen
Exposições
de Con
O Centro de
composto por d
um no piso térreo
e outro no prime
quadrados. Poss
para 1.251 pes
pessoas, cinco sa
seminários de
para realizaç
entre outr
ép

A SBCJ c
mais dis
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o de Cirurgia do Joelho
abril de 2014
Jatiúca Suítes
Maceió
5,3 km do CC

Transporte
Comissões

Jatiúca
Resort
Maceió
5,7 km
do CC

Durante o Congresso
Brasileiro, a SBCJ terá
quatro comissões
responsáveis por
atender congressistas
e palestrantes e
contribuir para o
sucesso do evento.
Os responsáveis são:

Ponta Verde
Maceió
3,7 km do CC

Prova:

André Kuhn
Wagner Guimarães
Lemos

Local

ntro Cultural e de
s Ruth Cardoso - Centro
nvenções de Maceió
Convenções de Maceió é
dois pavilhões de exposições,
o, com 4.727 metros quadrados,
eiro andar, com 1.631 metros
sui um teatro com capacidade
ssoas, um auditório para 500
alas temáticas para reuniões e
e até 90 pessoas, e um foyer
ção de feiras e coquetéis,
ros. O estacionamento
para 485 vagas.

Convidados
Internacionais:
Idemar Monteiro
da Palma
Rodrigo Satamini
Pires e Albuquerque

Transporte:

Sérgio Marinho de
Gusmão Canuto
Victor Marques de
Oliveira

Holiday Inn
Express
2,5 km do CC

credenciou nove hotéis para o Congresso Brasileiro. O
stante fica a 6,3 quilômetros do Centro de Convenções.

Fotos: Divulgação

Salas

Hotéis oficiais

O Congresso
Brasileiro
disponibilizará
gratuitamente
ônibus para o
transporte dos
congressistas dos
hotéis oficiais
ao Centro de
Convenções no
início da manhã
e do Centro de
Convenções aos
hotéis no final da
tarde.

José Francisco Nunes
José Ricardo Pécora
André Kuhn
Marcus Vinicius
Malheiros Luzo

www.sbcj.org.br

Restaurante

Um restaurante
funcionará durante o
Congresso Brasileiro
no Centro de
Convenções com um
cardápio de lanches
e refeições rápidas
aos congressistas
que optarem por
permanecer no
local no horário do
almoço.
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palestrantes confirmados

Javad Parvizi MS, MD, FRCS

Professor, Department of Orthopaedic Surgery
Jefferson Medical College, Thomas Jefferson
University, Philadelphia - USA

Mark David Miller, MD

Professor of Orthopaedic Surgery Department
of Orthopaedic Surgery
Charlottesville, VA - USA

Thorsten Gehrke
Ärztlicher Direktor
Hamburg, Germany

Palestrantes de três continentes no CBCJ 2014

O

Representantes da Europa, Oceania, EUA e
197 brasileiros participarão da grade científica

Congresso Brasileiro de Cirurgia
do Joelho contará com seis palestrantes internacionais, que foram
selecionados e convidados pela
SBCJ pela forte atuação clínica e acadêmica.
Serão três convidados dos Estados Unidos,
dois da Europa (Itália e Alemanha) e um neozelandês.
Como destaque na área de joelho degeAndreas H.
Gomoll, MD
Brigham and
Women’s
Hospital
Chestnut Hill,
MA - USA

nerativo, estarão em Maceió os professores
Javad Parvizi, dos EUA; Kelly G. Vince, da
Nova Zelândia; e Thorsten Gehrke, da Alemanha. Para falar sobre joelho do atleta, os
palestrantes são Andreas H. Gomoll e Mark
Miller, ambos dos EUA, e Stefano Zaffagnini,
da Itália.
“Optamos dessa vez por trazer um menor
número de palestrantes para que eles tenham
Kelly G.
Vince, MD

Consultant
Orthopaedic
Surgeon,
Whangerai
Hospital, New
Zealand

mais espaço e oportunidade de expor seus
conhecimentos e dividir suas experiências
conosco”, declara o diretor científico da SBCJ,
José Francisco Nunes.
A grade científica do CBCJ contará com
seis cursos, realizados no início das manhãs,
e seis módulos. As aulas e mesas-redondas
sobre joelho no atleta e joelho degenerativo
serão realizadas paralelamente.
Stefano
Zaffagnini,
MD
Associate
Professor of
Orthopaedics
and
Traumatology
University of
Bologna, Italy

Consulte a programação científica completa, pré-congresso, workshops
e simpósios no site do evento acessando www.sbcj.org.br.
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Prova de admissão de novos sócios
tem mais de 230 inscritos
Exame será realizado em duas etapas - oral e escrita - nos dias 8 e 9 de abril

O

Congresso Brasileiro de Cirurgia do
Joelho é um divisor de águas para
muitos ortopedistas brasileiros. É nesse momento que eles têm a oportunidade de entrar para o quadro de sócios da SBCJ.
Este ano, serão mais de 230 que farão o 5o Exame
de Avaliação para ser aceito como membro da
Sociedade.
A prova para admissão de novos sócios será
realizada em duas etapas - uma escrita e outra
oral. No dia 8 de abril, das 14 às 18 horas, será a
prova escrita, que consistirá em um teste de 100
questões de múltipla escolha tendo como base
de referência o livro Insall & Scott Surgery of the
Knee. No dia seguinte, das 8 às 12 horas, será realizado o exame oral.
“Serão dez questões de seis minutos cada

com dois examinadores por bancada, totalizando uma hora de prova”, explica Marcus Vinicius Malheiros Luzo, vice-presidente da SBCJ
e membro da comissão de prova. Segundo ele,
os alunos serão divididos em três turmas para a

avaliação oral, que contará com 180 examinadores, em sua grande maioria palestrantes do
Congresso.
Este ano, a SBCJ realizou algumas mudanças nos critérios para inscrição na prova, como
a obrigatoriedade de 12 meses de estágio em
serviço credenciado no Brasil ou 12 meses no
exterior. Os candidatos tiveram que atingir um
mínimo de 200 pontos, conforme o regulamento da Sociedade, para ser aceitos.
“Nosso objetivo é trazer novos membros para
a SBCJ que estejam realmente preparados para
os desafios da especialidade e comprometidos
com a educação continuada”, conclui Dr. Luzo,
ressaltando que o resultado da prova será divulgado em São Paulo, após o encerramento do
Congresso Brasileiro.
Mauricio Valladares

Show dos Paralamas do
Sucesso encerra 15o CBCJ
Banda fará apresentação
comemorando os 30 anos de carreira
com os hits de maiores sucessos

P

ara encerrar com chave de ouro o 15o Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho, a SBCJ escolheu uma banda para agradar a todo o
público: Paralamas do Sucesso, grupo ícone dos anos 80 que mantém sua tradição e sucesso até os dias de hoje. O show será realizado no dia 12 de abril, às 21h30 na casa de eventos Musique, em Maceió.
Formada por Herbert Viana, Bi Ribeiro e João Barone, a banda, que
nunca trocou de formação – caso único do país -, está comemorando três
décadas de sucesso. Com os outros integrantes, o tecladista João Fera e a
dupla dos sopros, Bidu Cordeiro e Monteiro Júnior, os Paralamas do Sucesso selecionaram os maiores sucessos da carreira para o show.
O Musique foi o local escolhido pela SBCJ para a festa de encerramento
por possuir uma área total de 1.800 metros quadrados, que garante conforto e segurança para todos assistirem ao show.
Para os palestrantes e inscritos do Congresso que desejarem levar seus
acompanhantes, o convite para o show poderá ser adquirido pelo valor
de R$ 60,00 (por pessoa). Os participantes e seus convidados hospedados
nos hotéis oficiais poderão usar o transporte disponibilizado pela SBCJ
para irem ao show.

Show de encerramento do 15o CBCJ
Local: Musique - Rua José Soares Sobrinho, 69, Stella Maris – Maceió
Data: 12/04/2014
Horário: 21h30
Convite extra: R$ 60,00

Paralamas do Sucesso: show será no dia 12, às 21h30, na casa de eventos Musique

www.sbcj.org.br
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gastronomia e passeio
dicas para aproveitar maceió

A

lém do show dos Paralamas do Sucesso, a grande atração de encerramento do Congresso Brasileiro, Maceió tem muita
opção de belos passeios e uma culinária especial. São quase 40 km de praias paradisíacas, piscinas naturais, um mar de
águas mornas e tranquilas e de uma cor inigualável, com tons de verde e azul.

Jatiúca

l Na orla central, as atrações incluem barracas
animadas, ciclovia, pista de caminhada e, na
praia de Pajuçara, um passeio de jangada até a
barreira de recifes, repleta de peixes coloridos.
l Ao norte, o surfe e a pesca são praticados em

Jacarecica e Garça Torta, enquanto Guaxuma
é a preferida da garotada. Já o sul guarda dois
dos principais cartões-postais alagoanos - as
praias do Francês, lotada no verão e aos finais
de semana e a melhor para surfe; e do Gunga,
com estrutura de lazer que inclui mergulho
livre nas piscinas naturais. Aproveitem!

Fotos: Luiz Eduardo Vaz e Acervo SETUR-AL

Praias mais badaladas

Jatiúca
Francês

Pajuçara

Gunga

Jacarecica

Restaurantes premiados

Para comer bem em Maceió a dica é ir à praia de Jatiúca, onde está a melhor culinária da cidade.
l Maria Antonieta - Culinária italiana. Eleito o melhor restaurante

l Wanchako - Um dos melhores de cozinha peruana do Brasil.
Também serve frutos do mar e o melhor camarão da cidade. R. São
Francisco de Assis, 93, Jatiúca.

l Akuaba e Espaço Gourmet Vera Moreira - Peixes e frutos do
mar. Eleito o melhor da categoria. R. Ferroviário Manoel Gonçalves
Filho, 6, Jatiúca.

l Divina Gula - O cardápio mescla comida mineira e nordestina. Av.
Engenheiro Paulo Brandão Nogueira, 85, Jatiúca.

da cidade e o melhor na categoria de comida italiana. Av. Dr.
Antônio Gomes de Barros, 150, Jatiúca.

l Grato Steakhouse - Carnes. Os cortes ao estilo argentino são

servidos à la carte. Av. Pio XII, 523, Jatiúca.

l Armazém Guimarães - Pizzaria - Avenida Doutor Antônio Gomes
de Barros, 188, Jatiúca.
l Massarela - Massas. Rua José Pontes Magalhães, 271, Jatiúca.
Fotos: Luiz Eduardo Vaz e Divulgação
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