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CBCJ 2020:
superando desafios
Com a mudança da data para 9 a 12 de dezembro/20, a
Diretoria da SBCJ tranquilizou os palestrantes e congressistas
para reprogramarem sua participação no final do ano e iniciou
a renegociação com patrocinadores e fornecedores para que o
Congresso se realize da mesma forma, repetindo o sucesso das
edições anteriores.
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Prova de Admissão
de novos sócios
teve 271 inscritos

SBCJ promove
debate científico
de forma online
durante quarentena
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Candidatos no curso preparatório

PALAVRA DO PRESIDENTE

Mudanças necessárias em
tempos de grandes desafios
Caros colegas,
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distas e têm uma sociedade forte que
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nejamos, de uma hora para
relação de todos os benefícios ofereoutra, tomou outro rumo diancidos pela SBOT aos membros em dia.
te da pandemia da COVID-19.
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leiro, vínhamos cuidando de todos os
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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:
ilone@pontodanoticia.com.br.
Tiragem: 12.000 exemplares.
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Caros colegas,

D

evido ao momento que estamos passando, mas comprometidos em
manter a publicação da nossa Revista JOELHO, estamos nesta edição
fazendo uma versão reduzida e eletrônica, repassando as informações sobre
nossos trabalhos para a realização do Congresso Brasileiro de Cirurgia do
Joelho, em dezembro, assim como a Prova de Admissão de Novos Membros.
Nossa Revista, que deveria já ter sido distribuída em março, estava pronta,
com todas as informações do CBCJ, inclusive com o programa científico,
Dr. Sérgio Marinho de G.
quando tomamos a decisão do adiamento do evento. Então, toda a edição
Canuto - Vice-Presidente/
1o Secretário SBCJ
teve de ser reformulada.
Nesse período de quarentena e com todos os eventos presenciais sendo
cancelados ou adiados, a SBCJ criou o Fórum para discussão de casos clínicos em nosso site, que aqui
também são abordados. É uma excelente oportunidade para mantermos a troca de experiência. Quanto
mais casos forem publicados, mais podemos debater e aprender!
Espero que apreciem a leitura!
Abraços
Sérgio Marinho de Gusmão Canuto
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www.sbcj.org.br

Curta a página da SBCJ
no Facebook:
facebook.com/SBCJbrasil

Curta a página da SBCJ
no Instagram:
instagram.com/SBCJbrasil

CBCJ-2020

Congresso Brasileiro é adiado
para 9 a 12 de dezembro de 2020

A

Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho adiou o
18º Congresso Brasileiro, antes marcado para 18 a
21 de abril, para o período de 9 a 12 de dezembro,
mantendo o mesmo local, o Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo. Com a mudança de data, a Diretoria da
SBCJ tranquilizou os palestrantes e congressistas já inscritos para que pudessem reprogramar sua participação para
o final do ano e, diante do cenário da pandemia, seguir as
recomendações das autoridades de saúde de isolamento social. Tranquilidade esta também para as empresas
apoiadoras e fornecedoras que fazem parte do público do
evento.
Desde da decisão do adiamento, a Diretoria da SBCJ
juntamente com a equipe da MCI, empresa organizadora
do CBCJ, vem trabalhando diariamente para reprogramar
e renegociar tudo que já estava encaminhado e realizado,
tomando as decisões que são possíveis nesse momento,
conversando com os palestrantes, patrocinadores e fornecedores para que o Congresso possa ocorrer em dezembro repetindo o sucesso das edições anteriores.
Todos os congressistas inscritos tiveram sua participação automaticamente renovada e os palestrantes estão
sendo contatados um a um para que possam responder
se mantêm sua participação confirmada.
A boa notícia é que, diante desse momento desafiador,
a maioria tem mantido sua presença. As empresas patrocinadoras também estão garantindo seu apoio e participação. E, assim, tudo caminha para a realização de mais
um grande Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho.
A Diretoria da SBCJ e o presidente da Comissão Organizadora agradecem a compreensão de todos quanto ao
adiamento do Congresso que, infelizmente, foi determinado por eventos imprevisíveis e fora do alcance da nossa
Sociedade.

Dr. José Ricardo Pécora – Presidente do CBCJ2020
e Dr. André Kuhn – Presidente da SBCJ

Vamos juntos fazer o CBCJ 2020 ser um grande sucesso!
Dr. José Ricardo Pécora
Presidente do CBCJ-2020
Dr. André Kuhn
Presidente da SBCJ
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SBCJ cria comissão para avaliar os trabalhos de Temas Livres

ara o Congresso Brasileiro 2020, que ocorrerá entre os dias 9 e 12 de dezembro, a SBCJ
recebeu a inscrição de 142 trabalhos para a
sessão de temas livres e destes selecionou 70 trabalhos, sendo 18 para apresentação oral e 52 para
apresentação em formato de pôster eletrônico.
Os temas livres foram analisados por uma Comissão de Avaliação, garantindo transparência
no processo. Assim, através de uma plataforma
digital, critérios bem definidos e avaliação isenta (sem identificação), cada trabalho foi avaliado

por dois examinadores e, em caso de discordância, um terceiro era chamado para fazer uma
nova avaliação.
A Comissão contou com 33 avaliadores, sendo eles ex-presidentes, diretores, membros da
CET e da Comissão Científica e convidados revisores da RBO.
Os trabalhos selecionados concorrem ao
Prêmio de Melhor Tema Livre do Congresso em
três categorias: Joelho Degenerativo, Medicina
Esportiva e Ciência Básica.

www.CBCJ-2020.com.br

Trabalhos de destaque
internacional
Outra novidade do CBCJ-2020 é o espaço reservado para apresentação de trabalhos que tiveram destaque internacional, com premiação no
exterior. São quatro trabalhos selecionados nesta nova sessão de Temas Livres, um de Santa Catarina, um do Rio de Janeiro e dois de São Paulo.
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FUTUROS CIRURGIÕES DO JOELHO

Prova para Novos Sócios ocorre nos dias 8 e 9/12

D

SBCJ recebeu a inscrição de 271 candidatos para a prova de admissão

evido ao adiamento do Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho para os dias 9 a
12 de dezembro de 2020 provocado pela
pandemia do COVID-19, a SBCJ transferiu a Prova de Admissão de Novos Sócios para a mesma
época. Assim, a prova escrita será realizada no dia
8/12, às 15 horas, e a prova oral no dia 9/12, às 9
horas, no PRO MAGNO Centro de Eventos.
A SBCJ recebeu a inscrição de 271 candidatos
para a prova e todos poderão se preparar ainda
mais para a avaliação, aproveitando para estudar
o livro Surgery of the Knee, de Insall e Scott (6ª
edição) e também acessando as vídeos-aulas do
Curso Preparatório disponíveis no site da SBCJ.
Para se tornar sócio efetivo da SBCJ, o profis-

O

sional tem que ser aprovado na prova, obtendo
nota mínima 06 em cada etapa, escrita e oral. A
etapa escrita conta com 100 questões, com alternativas de múltipla escolha, devendo o candidato entregar o caderno de prova junto com
o cartão de respostas.
A etapa oral consiste em 10 questões sobre cirurgia do joelho aos moldes da prova da
SBOT/CET, sendo disponibilizados 06 minutos
para cada questão e quatro examinadores para
avaliar cada aluno. Os candidatos serão avaliados nas condutas de casos clínicos reais, abordando o dia a dia da cirurgia do joelho.
A prova é elaborada pela Comissão de Ensino e Treinamento (CET) da SBCJ, formada pelos

Premiação aos
10 primeiros colocados
A Arthrex, em parceria com a
SBCJ, premiará os 10 primeiros colocados na Prova de Admissão com um
treinamento em Naples, nos EUA.

Curso contribuiu para preparação dos candidatos

Curso Preparatório para Prova de Admissão SBCJ2020 realizado no dia 08/02, em
São Paulo, pela Sociedade Brasileira de
Cirurgia do Joelho, teve uma excelente repercussão entre os candidatos à prova. Com 306 inscrições, o curso gratuito teve 214 participantes e
contou com 49 aulas ministradas por preceptores de centros credenciados SBCJ dos estados de
São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Com essa iniciativa, a Sociedade deu oportunidade aos candidatos de fazerem uma revisão
do conteúdo que é obrigatório na Prova. Para os
ortopedistas presentes, o curso foi muito proveitoso e importante para orientá-los na reta final
de estudos.

Durante o curso, o presidente da SBCJ, Dr. André Kuhn, enfatizou aos participantes a necessidade de uma boa preparação para a prova. “Esse
curso vai auxiliá-los bastante na preparação, mas
vocês precisam estudar o livro Surgery of the
Knee, do Insall e Scott (6ª edição) porque a prova
é toda baseada nele”, explicou.
Todas as aulas foram gravadas e a SBCJ disponibilizou no seu site os vídeos para revisão do
conteúdo, numa iniciativa de contribuir ainda
mais na preparação dos candidatos, inclusive dos
que não puderam participar do curso.
E do dia 20/02, quando foram publicadas,
até 06/04, o site da SBCJ recebeu 5.744 acessos
às vídeo-aulas!

Pesquisa de satisfação
avalia Curso Preparatório
Após a realização do Curso Preparatório para a Prova da SBCJ, foi realizada
uma pesquisa de satisfação com os participantes para avaliar todos os aspectos. Conforme o gráfico ao lado, boa parte dos participantes aprovaram a iniciativa e acham importante o curso. Como crítica, alguns sugeriram dividir o
evento em dois dias, para melhor aproveitamento.
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seguintes membros:
Alan Mozella
Camilo Helito
David Sadigurski
Fabiano Kupczik
Rodrigo Pires e Albuquerque

www.sbcj.org.br

EM TEMPO DE QUARENTENA

A

Diretoria idealiza ações online
para promover o debate científico

Diretoria da SBCJ está atuando para promover o debate
científico durante o período
de quarentena, já que os eventos
presenciais estão suspensos. Primeiro idealizou um fórum virtual para a
discussão de casos clínicos pelo site
da Sociedade. Depois, foi o Webinar
com palestrantes internacionais
convidados. O primeiro Webinar, no
dia 15 de abril, às 16 horas (horário
de Brasília), tem como Tema: Lesão
Meniscal em Rampa e Lesão da Raiz
Meniscal, com a participação do Dr.
Bertrand Sonnery-Cottet (Centre
Orthopédique Santy - Lyon) e do
Dr. Jorge Chahla (Rush University Chicago).
Já o Fórum SBCJ está no ar desde o dia 31 de março e estreou com
quatro casos clínicos. É um espaço
aberto à participação de todos os colegas, que poderão comentar, opinar
e publicar seu caso para discussão.
Para acessar e participar do Fórum, o cirurgião do joelho precisa
fazer seu login no site, pois esse é um
conteúdo restrito a médicos. Convidamos todos a participarem opinando e enviado seus casos!

Confira os primeiros casos publicados:
Caso clínico Instabilidade patelar recorrente
Dr. André Kuhn

Caso clínico Revisão do LCA
Dr. Marcelo Torres

Caso clínico Revisão meniscal
Dr. Guilherme Moreira de Abreu e Silva

Caso clínico Deformidade angular de
membro inferior
Dr. Vitor Barion de Pádua

Reunião da Diretoria e Conselho Consultivo da SBCJ
Em janeiro, foi realizada uma reunião da Diretoria com a participação dos
conselheiros da SBCJ para discutir temas importantes da Sociedade

O

ano começou com muitas atividades na Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. Uma das primeiras ações
da nova Diretoria, presidida pelo Dr. André Kuhn, foi reunir o Conselho Consultivo (formado pelos ex-presidentes) e todos os atuais diretores da SBCJ, em São Paulo, no dia 24 de janeiro.
O encontro teve como objetivo discutir assuntos importantes da Sociedade, entre eles artigos do estatuto, pois
com o passar dos anos algumas adequações acabam sendo necessárias. O presidente da SBCJ, Dr. André Kuhn,
ressaltou que novas reuniões nesse sentido devem ser realizadas durante o ano com a presença dos conselheiros.

www.sbcj.org.br
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*Infecção Articular Periprotética
Este material é destinado a profissionais de saúde. É proibida a distribuição para qualquer outro destinatário. Para indicações,
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