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SUCESSO!

Congresso Brasileiro reúne 1.555 inscritos e palestrantes
de peso em grandes conferências e discussões sobre o
joelho no esporte e o joelho degenerativo.

novos sócios

em campinas

SBCJ diploma 166
cirurgiões do joelho

Jornada Lyonesa é o
nosso próximo encontro
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palavra do presidente

CBCJ 2016 foi um sucesso que nos orgulha

U

m dos principais desafios como presidente
da SBCJ é organizar o Congresso Brasileiro.
É nosso grande encontro, onde a maioria dos
sócios está presente; é o momento de trazer
convidados ilustres que enriqueçam nossos conhecimentos e experiências; é preciso valorizar
nossos colegas brasileiros, que também são referência em cirurgia do joelho. Fazer tudo isso
funcionar de forma tranquila, organizada e, acima de tudo, agradável, exige um grande esforço
coletivo.
Confesso que dá até um certo nervosismo
nos dias que antecedem a abertura do Congresso, porque não queremos que nada dê errado.
Mas, depois que tudo termina e que você vê
o resultado, percebe como valeu a pena todo
o empenho. Esse é o nosso papel quando nos
elegemos para dirigir a SBCJ: cuidar para que os
programas, os eventos e a Sociedade como um
todo caminhem sempre à frente, com oportunidades de aprendizado e crescimento profissional a todos os membros.
O CBCJ 2016 nos surpreendeu de forma muito positiva. A crise econômica, que já vem dificultando a captação de recursos para eventos
há algum tempo, aliada dessa vez à preocupação com temas como Zica vírus, por exemplo,

so não cabe em qualquer lugar.
nos deixaram reticentes no iníHospedados dentro do Complexo
cio. Porém, com o passar do temHoteleiro, os congressistas eram
po, vimos o número de inscritos
transportados do hotel ao Centro
crescendo dia após dia e consede Convenções em ônibus espeguimos atingir uma participação
ciais, fazendo esse percurso com
dentro de nossas expectativas,
total tranquilidade e conforto.
com 1.555 inscritos.
Do lado social, percebemos
Nos três dias de Congresso, tique as famílias também aproveitavemos a oportunidade de aprenram os dias de sol do lindo litoral
der, trocar ideias e dividir exbaiano com muito entusiasmo, e
periências com os palestrantes
também curtiram nosso show de
internacionais, que muito acresencerramento com o talentoso
centaram à nossa bagagem. São
Dr. Marcus V. Malheiros
Grupo Alavontê. Foi uma energia
profissionais reconhecidos e que
Luzo - Presidente SBCJ
muito gostosa para deixarmos
nos honraram muito com sua
Sauípe com os conhecimentos
participação, além de terem ido
embora para seus países com uma impressão atualizados e o espírito renovado!
superpositiva de nossa cirurgia do joelho.
Para finalizar, só posso dizer que o CongresA presença de nossos mestres da cirurgia do so Brasileiro foi mais uma vez um grande sucesjoelho, todos participando ativamente da grade so. E foi um orgulho ter feito parte de tudo isso!
científica, é sempre um grande aprendizado. Agradeço a toda diretoria que trabalhou intenAlém disso, demos espaço esse ano a colegas samente para esse resultado: Nunes, Pécora,
mais jovens, que também já têm muito o que André, Canuto, Wagner, Victor e Rodrigo, além,
dividir com todos nós.
é claro, do presidente do Congresso, Moisés
A estrutura da Costa do Sauípe atendeu às Cohen. #valeu!
necessidades do Congresso de forma bastante
Abraço a todos!
satisfatória, pois um evento do porte do nosMarcus Vinicius Malheiros Luzo

editorial
André Kuhn aborda como
foi a prova e publicamos os
serviços que entraram em
ossa publicação está crescendo.
moratória por não atingirem
Nesta edição, ampliamos seu
os 50% de aprovação de
tamanho para 12 páginas para
seus residentes de cirurgia
fazermos uma cobertura completa
do joelho como prevê o
do Congresso Brasileiro, com muita
regulamento.
informação e fotos que ilustram seu
Outro tema importante
sucesso. Nosso presidente Marcus Luzo
da Revista Joelho é a
e o presidente do Congresso, Moisés
composição da nova diretoria
Cohen, comentam os principais pontos
para o biênio 2017/2018,
da organização, da participação
quando começa a valer a
de mais de 1.500 congressistas e da
Dr. Sérgio M. de Gusmão
Canuto - Diretor Científico
novo formato de gestão, cuja
programação científica.
maior mudança é o tempo de
Ao falar do Congresso Brasileiro,
mandato de presidente e vice, que passa de dois
destacamos também a Prova de admissão de
anos para um ano. Assim, José Francisco Nunes,
novos sócios para os quadros da SBCJ. O diretor
Caros Colegas,

N

que hoje é o vice-presidente, será o presidente em
2017, enquanto Wagner Lemos será o vice em
2017 e, em 2018, o presidente, tendo José Ricardo
Pécora como vice.
O programa Joelho sem Fronteiras é outro
assunto desta edição. Comentamos como foi a
estada de nossos colegas nos serviços de Lyon
e Boston, com depoimentos dos participantes.
Também trazemos como destaque a Jornada
Lyonesa no Brasil, que acontecerá em Campinas
no período de 25 a 27 de agosto. Teremos oito
palestrantes internacionais, sete de Lyon e um de
Portugal, garantindo, assim, ricas discussões sobre
o joelho degenerativo no jovem. Esperamos nos
encontrar lá!
Boa leitura!
Sérgio Marinho de Gusmão Canuto

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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Tiragem: 9.100 exemplares.
Fotos do Congresso: Carlos Pinheiro dos Santos
diretoria da sbcj:
Presidente:
Dr. Marcus Vinicius Malheiros Luzo
Vice-Presidente:
Dr. José Francisco Nunes Neto
1o Secretário:
Dr. Wagner Guimarães Lemos
2o Secretário:
Dr. José Ricardo Pécora

www.sbcj.org.br

1o Tesoureiro:
Dr. André Kuhn
2o Tesoureiro:
Dr. Victor Marques de Oliveira
Diretor Científico:
Dr. Sérgio Marinho de Gusmão Canuto
Vogal:
Dr. Rodrigo Sattamini Pires e Albuquerque
Curta a página da SBCJ no Facebook:
facebook.com/SBCJbrasil

CBCJ 2016

Atividades extras com a participação de
palestrantes nacionais e internacionais chamaram
a atenção de muitos congressistas

O Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho teve auditórios lotados e grande espaço para
apresentação dos palestrantes internacionais, que foram embora com as melhores impressões

Programação científica
rica e completa

Os simpósios satélites tiveram grande presença
de público, confirmando o interesse por uma
educação continuada mais informal

Palestrantes internacionais e nacionais abordaram todos os temas importantes do joelho no esporte e do joelho degenerativo

M

ais uma vez nossa Sociedade
veio demonstrar o avanço e
a pujança da cirurgia do joelho no Brasil e no cenário mundial
com a realização do seu 16º congresso. A participação de palestrantes nacionais e de dez internacionais
mostrando o que de mais atual tem
se discutido em cirurgia do joelho, no
esporte e no joelho degenerativo, foi
brilhante, e agradou a todos os congressistas. Os palestrantes internacionais tiveram destaque em seus temas
e apresentações, enriquecendo nossos conhecimentos e dividindo conosco suas experiências.
O Dr. Andy Williams, da Inglaterra, discutiu amplamente o tema do
ligamento anterolateral e o posicionamento dos túneis na reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior
(LCA). Também trouxe à tona um
tema atual, que é a lesão da raiz posterior dos meniscos e a necessidade
de sua reparação.
O Dr. Rainer Siebold, da Alemanha, falou sobre a anatomia do LCA
e sobre sua reconstrução em crianças. Uma verdadeira atualização no
tratamento das lesões da cartilagem
foi feita pelo Dr. Justus Gille, também
da Alemanha.
Já em relação às artroplastias do
joelho, os convidados Dr. Carlos J. Lavernia (Estados Unidos), Dr.Thorsten

“It is I who should
thank you! I had such a
wonderful time. I really
cannot wait until I can
come back again”.
Dr. Andy Williams
Gehrke (Alemanha), Dr. Jan Victor
(Bélgica) e Dr. Arun Mullaji (Índia) deram um show de experiência nessa
área, abordando desde os casos mais
simples até as grandes complicações
de ATJ com muita maestria.
Uma outra inovação do Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho,
que gerou excelentes comentários

e grande repercussão positiva, foram
os simpósios satélites realizados após
o almoço. Sempre com a presença
maciça dos congressistas, estes eventos comprovaram que a educação
continuada mais informal é muito
bem recebida por nossos sócios, pois
permite um contato mais próximo
com o palestrante e com a técnica
apresentada.
Além do elevado nível científico,
o Congresso Brasileiro serviu para
o congraçamento e a aproximação
de todos os participantes, e a prova
maior de seu sucesso e de quanto
nossos congressos são bem vistos no
exterior é o agradecimento que o Dr.
Andy Williams nos enviou: “It is I who
should thank you! I had such a wonderful time. I really cannot wait until I
can come back again”.
Até o próximo Congresso Brasileiro, em 2018.

Dr. Moisés Cohen,
presidente do Congresso

www.sbcj.org.br

Todos os ex-presidentes da SBCJ
participaram ativamente das aulas e
discussões do Congresso Brasileiro

Confira os trabalhos vencedores
dos temas livres do CBCJ
Orais:
Uso do ácido Tranexâmico em Artroplastia Total do Joelho - Degenerativo
Ari Zekcer, Nilson Roberto Severino, Ricardo
Soares da Silva, Ricardo Del Priori, Clauber
Tieppo
Identificação dos genes de referência
para a investigação da expressão gênica
na lesão do LCA – Medicina do Esporte
Diego C. Astur; Mariana Ferreira Leal, Pedro
Debieux, Gustavo Gonçalves Arliani, Carlos
Eduardo Franciozi da Silveira, Leonor Casilla Loyola, Carlos Vicente Andreoli, Moisés
Cohen.
Pôsteres:
Cinemática angular após Artroplastia
Total do Joelho: plataforma tibial fixa
versus móvel - Degenerativo
Diego C. Astur; Joicemar Tarouco Amaro,
Gustavo Gonçalves Arliani, Pedro Debieux,
Camila Cohen Kaleka, Moisés Cohen.
O Ligamento Anterolateral do joelho fetal: um estudo anatômico e histológico
– Medicina do esporte
Camilo Partezani Helito, Julio Augusto do
Prado Torres, Marcelo Batista Bonadio, José
Aderval Aragão, Luca Nogueira de Oliveira,
José Ricardo Pécora, Gilberto Luis Camanho,
Marco Kawamura Demange.
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CBCJ 2016

sporte dos congressistas
Ônibus especiais para tran

Dr. Marcus Luzo e Dr. Vinícius Aleluia com
Viviane Barros, da equipe que organizou o CBCJ

Alguns congressistas fizeram a inscrição no local, somando ao todo
1.555 participantes e atingindo as expectativas de público da SBCJ

Antes do início do Congresso, o compromisso foi a Prova para novos sócios que contou com uma banca de examinadores de 140 membros

Auditórios da Arena Sauípe estiveram sempre lotados e plateia atenta às
aulas e mesas redondas dos palestrantes nacionais e internacionais
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Camila Cohen, André Kuhn
e José Ricardo Pécora
durante a prova

Dr. José F. Nunes, Dr. Mo
isés Cohen, Dr. Marcus
Luzo e Dr. João Mauríc
Barretto: trabalho inte
io
nso para a realização com
muito sucesso do 16o CBC
J

www.sbcj.org.br

CBCJ 2016

Diretoria da SBCJ com o Dr. Arun Mullaji, da Índia, ao lado da esposa;
ele se destacou em suas aulas falando sobre Artroplastia Total do Joelho

Dr. Arun Mullaji, da Índia, falou sobre
complicações da ATJ com maestria

a
Alemanha, fez um
Dr. Justus Gille, da
cartilagem
de
s
õe
les
em
o
çã
atualiza

Dr. Carlos Lavern
ia, dos EU
ATJ, em especial na A, deu show sobre
s complicações

Dr. Rainer Siebold, da Alemanha, abordou a
reconstrução do LCA em crianças

www.sbcj.org.br

Dr. Andy Williams
amplamente o tem , da Inglaterra discutiu
a do ligamento an
terolateral

Dr. Jan Victor, da Bélgica, foi mais um
que trouxe sua experiência em ATJ

Dr.Thorsten Gehrke, da Alemanha,
dividiu sua experiência em ATJ

5

CBCJ 2016

al
rose unicompartiment
rdena debate sobre art
coo
o
ro,
anh
Ped
Cam
rcio
o
Ma
ert
ra,
Dr. Gilb
o Teixei
udio Gholmia, Edmund
com participação de Clá
D.Torres
Marcos S. Leão e Thiago

Dr. Marcus Luzo conduz debate sobre dificuldades nas AT Js primárias
com Aloísio Carneiro, Matheus Gonçalves, Mauro dos Santos,
Murilo dos Santos e Roberto Albuquerque

Muita história e experiência

A

SBCJ se orgulha de sua história e valoriza todos que ajudaram a construir essa trajetória de tanto sucesso ao
longo dos anos. A cada Congresso, quando conseguimos reunir nossos ex-presidentes, sentimos como estão
até hoje atuantes e empenhados em contribuir com a formação dos mais jovens, em passar seus conhecimentos e
experiências e engrandecer ainda mais nossa cirurgia do joelho.

Marco Martins Amatuzzi
Gilberto Luis Camanho
Neylor Pace Lasmar
Wilson Mello Alves Jr.
Moisés Cohen
Arnaldo José Hernandez
Rene Jorge Abdalla
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Marco Antônio Percope de
Andrade
João Maurício Barretto
Rogério Fuchs
Marcia Uchôa de Rezende
Ricardo de Paula Leite Cury
Hugo Alexandre de Araujo
Barros Cobra

CBCJ 2016

Plateia atenta, participativa e aulas muito enriquecedoras, tanto dos palestrantes internacionais quanto dos brasileiros,
demonstrando o alto nível da cirurgia do joelho no Brasil

A feira de expositores paralela ao Congresso Brasileiro apresentou novidades e permitiu aos
congressistas adquirirem equipamentos cirúrgicos e livros em condições especiais

Participantes do CBCJ 2016 elogiaram a grade científica e a organização

www.sbcj.org.br

O Grupo Alavontê cantou sucessos
conhecidos do público e trouxe uma
energia alegre da cultura baiana para
encerrar o CBCJ 2016
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Prova de admissão de sócios

SBCJ diploma 166 novos membros
Prova realizada na Costa do Sauípe teve 70% de aprovação;
serviços que não tiveram 50% de aprovados entram em moratória

A

SBCJ criou a Comissão de Ensino e Treinamento (CET) para
organizar a prova de ingresso
para novos membros. Durante o
ano de 2015, as provas escrita e oral
foram cuidadosamente elaboradas
pela CET, que é presidida por mim
e composta por mais quatro membros: Dra. Camila Cohen Kaleka, Dr.
Alan Mozzela, Dr. Valdecir Volpato e
Dr. Vinícius Aleluia.
A prova ocorreu antes do início
do Congresso Brasileiro, nos dias 12
e 13 de abril, na Costa do Sauípe, na
Bahia. No dia 12, foi aplicada a prova
escrita de 100 questões de escolha
simples. No dia seguinte, foram as
dez questões da avaliação oral. A
prova estava organizada para 253
canditatos devidamente inscritos e
habilitados para fazê-la. Houve, porém, a presença de 237 candidatos,
sendo que todos puderam fazer as
duas avaliações. Desse total, 166 foram aprovados, ou seja, 70%.
A prova oral foi realizada por duas
bancas de dois examinadores, com
troca de bancada, permitindo, assim,
que o candidato tivesse a oportunidade de ser avaliado por quatro examinadores.
Foi realizado um gabarito com
correção por leitor ótico e isto fez
com que a CET tivesse as informações sobre o perfil das questões da
prova escrita e também o desempenho dos candidatos nos temas
ortopedia degenerativa e medicina
esportiva. Esse material servirá de
banco de dados para avaliar os serviços em relação aos seus candidatos.

Prova de admissão de novos sócios da SBCJ teve 237 participantes e 166 aprovados

A prova oral também apresentou
gabarito com o mesmo método de
correção e permitirá avaliar os conceitos dados pelos examinadores nas
questões e ver o perfil dos candidatos e serviços.
O envolvimento dos membros da
SBCJ principalmente na prova oral foi
fundamental para o êxito do exame,
pois foram montadas 70 bancadas,
com 140 examinadores. Todos os demais resultados e avaliações referentes à prova serão computados e avaliados em reunião a acontecer com a
CET e a Diretoria da SBCJ e, posteriormente, divulgados individualmente
aos serviços e informados no contexto geral no site da SBCJ e materiais

informativos.
Como foi deliberado na assembleia da SBCJ em 2014, os serviços
com menos de 50% dos seus candidatos aprovados na prova entraram
em moratória.
Vale destacar que, de acordo
com as regras da SBCJ, os serviços
em moratória que na próxima prova
de admissão de novos sócios mantiverem índice de aprovação inferior a 50% serão descredenciados.
Para haver novo credenciamento, o
responsável pelo serviço precisará
apresentar mais um trabalho publicado em revista indexada, além dos
dois exigidos no credenciamento. Só
serão aceitas as publicações RBO e

Acta Ortopédica Brasileira e revistas
internacionais indexadas sujeitas à
análise. Isso se aplica tanto para um
credenciamento novo quanto para
um recredenciamento de um serviço junto à SBCJ.

Dr. André Kuhn
1o Tesoureiro SBCJ

serviços em moratória
Clínica Ortopédica e Trauma do Esporte Antonio Altenor
Clínica Ortopédica Cidade Jardim
Clínica Pacheco
Faculdade de Medicina do ABC
Fundação Hospital Adriano Jorge
Hospital Ortopédico de Belo Horizonte
Hospital Ortopédico de Passo Fundo
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Hospital Regional de Osasco
Hospital Universitário Evangélico de Curitiba
Hospital Universitário Cajuru - PUC-PR
Hospital Orthoservice - São José dos Campos
Instituto Vita
Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro
Serviço de Ortopedia e Traumatologia Independente - SOTI (RS)

www.sbcj.org.br

depoimentos

A SBCJ convidou os cinco primeiros colocados para comentarem a prova, dando sua opinião
sobre as dificuldades e particularidades das avaliações escrita e oral. Confira os depoimentos:

“

Achei a prova abrangente e detalhista.
Todos os assuntos presentes no
livro referência foram cobrados,
desde a composição da cartilagem até
protocolos específicos de reabilitação
pós-operatória. Grande parte das questões
exigia conhecimento detalhado de cada
alternativa. As questões foram claras e
bem escritas, seguindo à risca o livro texto. A prova oral foi bastante
prática, abordando assuntos rotineiros com os questionamentos mais
pertinentes de cada caso.”
Dr. Vinicius Canello Kuhn - Passo Fundo (RS)

“

A prova foi muito
coerente. As
questões teóricas
abordaram a maioria
dos temas atuais e a
prova prática procurou
avaliar o cotidiano do
ortopedista de joelho.
O nível de exigência foi justo e adequado para
avaliação de quem teve uma boa formação e se
preparou para o exame.”
Dr. Murilo Marins - São Paulo

“

Imaginava ser uma prova que cobrasse apenas conhecimentos teóricos e pequenos
detalhes. Porém, vi uma prova muito bem elaborada que conseguiu, de uma
forma prática e atual, abordar os principais temas em cirurgia de joelho. Gostaria de
agradecer a todos os organizadores. Fiquei muito feliz com o resultado.”
Dr. Jader Junqueira - São Paulo

Os dez primeiros
colocados na prova:
1º) Murilo Humberto Tobias Marins
2º) Frederico Silva Pimenta
3º) Juliano Francisco da Silva
4º) Vinicius Canello Kuhn
5º) Jader Joel Machado Junqueira
6º) Tiago Carminatti
7º) Leandro Jun Aihara
8º) Thiago Alvim do Amaral
9º) Julio Augusto do Prado Torres
10º) Pedro Nogueira Giglio

“

Gostaria de parabenizar a comissão
organizadora da prova. As questões de
múltipla escolha foram redigidas em
português claro, dando pouco espaço para
ambiguidades de interpretação. O conteúdo
teórico das questões foi exclusivamente o livro
de referência Insall e considero que não foram
cobrados temas irrelevantes, uma vez que somos
subespecialistas e devemos saber detalhes sobre anatomia, biomecânica
etc. Uma crítica que faço às questões do exame de múltipla escolha é a
densidade de cada questão, que exigia análise cuidadosa dos itens da letra “A”
à letra “D”, com poucas questões de resposta direta. Em relação ao exame oral,
as questões cobraram conhecimentos clínicos e de técnica cirúrgica que são
vistos durante nossa formação e que são imprescindíveis para que possamos
proporcionar os melhores resultados a nossos pacientes.”
Dr. Frederico Silva Pimenta - Belo Horizonte

www.sbcj.org.br

“

O que
presenciamos
foi uma prova
extremamente bem
elaborada, e portanto
bastante trabalhosa
de ser realizada, com
questões e casos
clínicos sem a intenção de induzir o candidato
ao erro, mas que levavam à reflexão dos diversos
aspectos apresentados em cada patologia.
Observamos a objetividade baseada não nos
rodapés dos livros, mas na capacidade de
integração entre os diversos assuntos abordados.
Parabéns à SBCJ pelo excelente trabalho.”
Dr. Juliano Francisco da Silva - Brasília
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Assembleia SBCJ

Dr. Marcus Luzo, presidente da SBCJ, na prestação de contas:
novidades implementadas em sua gestão foram muito bem aceitas,
como o Joelho sem Fronteiras

Dr. Victor Marques apresenta balanço financeiro:
apesar das dificuldades de captação de recursos, SBCJ mantém-se
sólida e com responsabilidade fiscal

Mandato de 1 ano para presidência
é a novidade a partir de 2017
José F. Nunes, de SP, assumirá a presidência em 2017 e Wagner Lemos, de MG, em 2018

D

vidade da nota final.
urante nossos congressos realizamos a assembleia geral
Na apresentação do balanço fiordinária, quando é apresentananceiro, Dr. Victor Marques demonsdo um balanço geral dos projetos imtrou que, apesar das dificuldades
plementados e eleita a nova diretoria
atuais de captação de recursos para
para o biênio seguinte. Esse ano, a asfinanciamento de eventos devido à
sembleia aconteceu no dia 15 de abril
crise econômica do País, a SBCJ conno auditório 1 da Arena Sauípe, continua sólida em sua posição financeira
firmando como novidade o mandato
e sempre com responsabilidade fiscal.
de um ano para a presidência da SBCJ.
Na eleição da diretoria para
Na abertura da assembleia, Dr.
2017/2018, a novidade é o formato
Marcus Luzo fez um histórico de todas
adotado a partir de agora para a preas ações tomadas pela diretoria até a
sidência da SBCJ. A chapa continua
data do Congresso, comentando sosendo composta por oito membros,
bre o sucesso das Jornadas Regionais,
mas com uma particularidade: o
Diretoria da SBCJ 2015/2016: sintonia da equipe e trabalho intenso
que contaram com a participação de
mandato do presidente tem duração
aproximadamente 750 membros, o que corde apenas um ano, e no ano seguinte o viceDiretoria 2017/2018
responde a cerca de 60% do quadro geral da
presidente assume a presidência, enquanto
Sociedade, um sucesso em nossa avaliação.
um novo sócio compõe a diretoria, com o carPresidente: Dr. José Francisco Nunes Neto - SP
Dr. Luzo também apresentou os resultago de diretor suplente.
Vice-Presidente: Dr. Wagner Guimarães Lemos - MG
dos do projeto Joelho sem Fronteiras, no qual
Esta nova diretoria foi eleita por aclamação
Primeiro Secretário: Dr. José Ricardo Pécora - SP
a SBCJ se associou à Universidade de Harvard
e foi encerrada a assembleia. Esperamos que
Segundo Secretário: Dr. André Kuhn - RS
e ao Grupo do Joelho de Lyon para propora nova diretoria continue mantendo o nome
Primeiro Tesoureiro: Dr. Victor Marques de Oliveira - SP
cionar aos sócios selecionados seis semanas
da SBCJ como uma das sociedades de espeSegundo Tesoureiro: Dr. Marcelo Seiji Kubota - SP
de estágio em cirurgia do joelho. Além das
cialidades médicas mais importantes do País e
Diretor Científico: Dr. Alan de Paula Mozella - RJ
passagens aéreas e de uma ajuda de custo
com notoriedade internacional na cirurgia do
Vogal: Dr. Aloísio Reis Carneiro - BA
para hospedagem, a apresentação do colega
joelho.
Diretor Suplente: Dr. Guilherme Zuppi - SP
com o aval da Sociedade foi o diferencial para
os participantes.
Diretores Regionais:
Sobre as ações da Comissão de Ensino
e Treinamento (CET), o diretor André Kuhn
NO - Dr. Bruno Bellaguarda Batista
apresentou todo o trabalho desenvolvido
CO - Dr. Denys Carlos Aragão de Morais
durante o ano passado e o primeiro trimesMG/ES - Dr. Guilherme Moreira de Abreu e Silva
tre desse ano para a elaboração da prova
SP - Dr. Geraldo Sergio Mello Granata Junior
de admissão de novos sócios da SBCJ. A
RJ - Dr. André Luiz Siqueira Campos
prova escrita foi rigorosamente revista, e
Sul - Dr. Luis Fernando Zukanovich Funchal
a aplicação da prova oral contou com um
NE - Ricardo Lyra de Oliveira e Marzo Nunes Santos
Dr. Wagner Guimarães Lemos
caderno de perguntas para guiar os exami1º Secretário SBCJ
nadores e, assim, tirar ao máximo a subjeti-
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Joelho sem fronteiras

E

Dois semestres de muito sucesso

nhando os doutores Gommol
stamos completando os dois
e Tom Minas. Tiveram a chance
primeiros semestres do prograOs estagiários
de auxiliar transplantes osteoma Joelho sem Fronteiras, um
Lyon
Boston
condrais, transplantes de condos maiores projetos desta gestão da
Marcelo S. Navarro - São Paulo
Fabio Pacheco Ferreira - São Paulo
drócitos e subcondroplastias,
SBCJ. Neste período, oito colegas de
Gustavo C. de Campos - Campinas
Luis Gabriel B. Gugliometti - São Paulo
procedimentos que não temos
diferentes serviços do Brasil estiveram
Paulo Henrique Araujo - Brasília
Guilherme M. de Abreu e Silva - Belo Horizonte
Raynerio Costa Marques - Teresina
Rodrigo Kaz - Rio de Janeiro
facilidade de acesso em nosso
visitando como fellows os serviços de
país. A grande estrela mundial
Cirurgia do Joelho da Universidade de
Harvard, em Boston (EUA), e da Escola Lyonesa, em Lyon (França). Nossa das artroplastias de joelho Dr. Thomas Thornhill recebeu-os efusivamente
e todos eles tiveram o privilégio de acompanhá-lo em seus dias cirúrgiimpressão, e também a deles, foi de total sucesso do programa.
Em Lyon, todos os brasileiros foram recebidos muito bem e tiveram a cos, podendo desfrutar de seu conhecimento e técnica cirúrgica.
A maior satisfação como diretores da SBCJ foi termos percebido em
chance de acompanhar três colegas de renome mundial em nossa área:
os doutores David Dejour, Michel Bonnin e Philippe Neiret. Nossos co- todos os participantes dos estágios a sensação de que nossa cirurgia do
legas participaram de reuniões clínicas, ambulatórios e principalmente joelho está situada entre as melhores do mundo, pois se sentiram atuaatuaram como auxiliares em mais de 60 cirurgias no período de 45 dias lizados em tudo que lhes foi mostrado e no que puderam fazer por lá. A
nosso ver, esta é a grande e principal meta
em que cada um deles esteve lá.
Em Boston, os brasileiros também tiveram uma recepção amigável, da SBCJ: manter seus membros sempre
sendo acompanhados pelo Dr. Andreas Gommol, que os direcionou atualizados com a evolução tecnológica e
aos diferentes centros de treinamento em cirurgias do joelho. Puderam científica em nossa área de atuação!
acompanhar reuniões clínicas da Universidade, onde participaram atiFiquem atentos que em breve terevamente como se fizessem parte do grupo, inclusive se destacando nas mos novas inscrições para o Joelho sem
condutas ortopédicas por eles sugeridas durante as discussões de casos Fronteiras.
clínicos.
Especificamente na cirurgia do joelho, participaram de ambulatórios,
Dr. José F. Nunes
de cirurgias inovadoras na área de reparação de cartilagens, acompaVice-Presidente da SBCJ

“

Pela influência que a Escola Lyonesa de Cirurgia do Joelho exerce no mundo e particularmente no Brasil, minhas expectativas
quanto ao estágio em Lyon eram bem altas e foram plenamente correspondidas. Fiquei impressionado com a excelência de
cada um dos serviços visitados. Manter a qualidade e ao mesmo tempo
um atendimento individualizado em todos os serviços, com tanta procura, somente é possível com uma organização especial. A dinâmica de
funcionamento das clínicas em Lyon serviu como espelho do que seria,
idealmente, um atendimento pré, peri e pós-cirúrgico em um serviço de
grande volume. Fica evidente uma linha de pensamento muito próxima
em todos os serviços mostrando a identidade de pensamento da Escola
Lyonesa.
O convívio com os profissionais de Lyon também merece destaque. Todos se mostraram extremamente receptivos e interessados no meu aproveitamento e também me convidaram para atividades extra profissionais
que foram muito valiosas para o estreitamento das relações pessoais. Foi
uma experiência maravilhosa e só tenho que elogiar a SBCJ pela iniciativa
desse projeto.”
Dr. Paulo Henrique Araujo

Dr. Paulo Henrique Araujo ao lado dos cirurgiões Dr. Bertrand e Dr. Neyret (acima, à
esquerda), e do Dr. Dejour (à direita), na Escola Lyonesa de Cirurgia do Joelho, em Lyon

“
Dr. Guilherme Moreira de Abreu e Silva, ao
lado dos cirurgiões Dr.Tom Minas (acima), e Dr.
Thomas Thornhill (ao lado), na Universidade de
Harvard, Boston

Tive o prazer de participar do projeto Joelho sem Fronteiras, estando na Universidade de Harvard em Boston entre fevereiro e
abril de 2016. Fui muito bem recebido por todos os cirurgiões, o
que tornou minha visita extremamente proveitosa. Passar esse
período ao lado de cirurgiões como Dr. Tom Minas, grande pesquisador na
área de reparo de cartilagem e transplante autólogo de condrócito, e de
Dr. Thomas Thornhill, Emeritus Chairman do Departamento de Ortopedia
de Harvard, foi um grande aprendizado. O Dr. Minas possui casuística de
mais de 300 pacientes operados por meio desta técnica, com mais de 15
anos de seguimento. Já o Dr. Thornhill tem vasta experiência na cirurgia reconstrutiva do quadril e do joelho, com vários trabalhos publicados sobre
o tema. Gostaria de agradecer a Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho
pela oportunidade.”
Dr. Guilherme Moreira de Abreu e Silva

www.sbcj.org.br
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em campinas

Jornada Lyonesa
no Brasil: nosso
próximo encontro
Evento será realizado em agosto,
em Campinas, reunindo oito
palestrantes internacionais

palestrantes

R

ealizada a cada dois anos, a Jornada Lyonesa de Cirurgia do
Joelho no Brasil cresce em importância e participação a cada
edição. Marcada para o período de 25 a 27 de agosto de 2016,
no The Royal Palm Plaza Hotel & Resorts, em Campinas, a VII Jornada Lyonesa no Brasil - Joelho Degenerativo no Jovem trará ao país
sete palestrantes franceses e um português, além de experientes
convidados nacionais, tornando-se, assim, um evento imperdível
para quem aprecia se atualizar com os melhores.
Seguindo o formato idealizado pelo Grupo de Lyon, a Jornada
oferece aos participantes um conteúdo abrangente e relevante
para sua prática clínica, com mesas redondas modernas com intensa discussão de casos, inclusive com debate de casos ao final
de cada painel.
Serão discutidas durante três dias as novas técnicas e estratégias no tratamento da artrose precoce de joelho. A programação
científica envolve as novas tecnologias e os medicamentos para a
abordagem dessa patologia, além de um interessante debate sobre o tipo de esporte que o paciente jovem com artrose poderá
praticar.
A Comissão Organizadora da Jornada, juntamente com a Comissão Local, está trabalhando para realizar um grande evento,
como tem sido as edições anteriores, que reuniram cerca de 500
participantes. Para isso, no entanto, a presença de nossos sócios é
essencial!

Inscrições:
Até 23/06/16 Até 15/08/16 No local

Sócios SBCJ
Sócios SBOT Quites
Médicos Não Sócios
Residente

R$ 600,00
R$ 650,00
R$ 750,00
R$ 300,00

R$ 700,00
R$ 750,00
R$ 850,00
R$ 400,00

Pacotes de Hospedagem
Hotel

Pacote Single

Pacote Duplo

Royal Palm Plaza (*****)

R$ 1.576,00

R$ 1.790,00

Fernando
Fonseca

Laurent
Buisson

Michel
Bonnin

Philippe
Neyret

Pierre
Chambat

Roger
Badet

Comissão Organizadora
Diretoria da Jornada

Guilherme Zuppi - Lorena - SP
João Fernando Pozzi - Porto Alegre - RS
Rogério Fuchs - Curitiba - PR
Vitor Pádua - Marília - SP
Wilson Mello - Presidente
José Francisco Nunes Neto - Coordenador Científico
Sergio Piedade

Temas:

Artrose precoce do joelho - da prevenção ao tratamento
Artrose grave no adulto jovem
Otimizando as PTJs no adulto jovem
Artrose femoropatelar em jovens
Ouvindo a experiência

Pré-Jornada

SIED/Implamed - Artroplastia em situações especiais
24/08/16 (quarta-feira)

Mais informações sobre a programação científica, inscrição e hospedagem no site do evento: www.rveventos.net.
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Elvire
Servier

Comissão Local

Categoria

R$ 650,00
R$ 700,00
R$ 800,00
R$ 350,00

David
Dejour

Amplitude

25/08/2016 (quinta-feira) das 08h00 às 12h00

www.sbcj.org.br

