
Em entrevista, presidente 
Dr. Sérgio Canuto fala 
das ações para 2021
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Curso para R4 tem quase 
20 mil acessos 

no site da Sociedade
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Após analisar a situação da pandemia no País e ponderar os prós e contras de manter 
o Congresso Brasileiro em junho, como estava marcado, a Diretoria da SBCJ optou por 

seu adiamento para abril de 2022, com a expectativa de que nesta data a condição 
sanitária do Brasil permita a realização de grandes eventos médicos como é o nosso 
CBCJ. A Prova de Título, no entanto, será aplicada no dia 25 de junho de forma online 

para atender à demanda de residentes treinados em Cirurgia do Joelho.
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Caros colegas, 

É com muita honra que assumo este ano a função de editor do nosso 
Jornal JOELHO, podendo levar aos colegas de forma transparente os 
assuntos relacionados à SBCJ e, portanto, de total interesse de todos vocês.

Nesta edição, voltamos à versão impressa do jornal e damos destaque 
à mudança de data do Congresso Brasileiro, mais uma vez adiado devido à 
pandemia da covid-19.

Nosso presidente, Sérgio Canuto, é o entrevistado desta vez e fala das ações 
previstas para o ano, além de contar um pouco sobre sua história profissional. 
Também apresentamos os colegas que integram as comissões da SBCJ, pois 
sua atuação contribui com ideias e soluções para as demandas da Sociedade e 
dos seus membros.

Outro assunto de destaque é o Curso Online para R4 que desde junho 
de 2020  tem sido uma das ações mais importantes em educação da nossa 
Sociedade ao auxiliar na formação dos futuros colegas. Para terem uma ideia, 
no site da SBCJ, a área mais visualizada é a do Curso R4, com quase 20 mil acessos em oito meses.

Aproveito para reiterar que ideias e sugestões são sempre bem-vindas em nosso jornal!
Abraços.

Victor Marques de Oliveira

Caros colegas,

O ano de 2021 começou nos obrigan-
do a tomar decisões importantes 
em função da pandemia ainda fora 
de controle. Quando todos acredita-

vam que agora seria diferente, a segunda onda 
do vírus nos levou a repensar o Congresso Bra-
sileiro de Cirurgia do Joelho, pois seria compli-
cado manter um evento presencial diante das 

incertezas futuras, devido a toda logística e investimentos envolvidos na realização de um congresso.
Portanto, para priorizar o cuidado com nossos sócios e com a comunidade, optamos por adiar o CBCJ 

para abril 2022. Foi a decisão mais plausível em função do cenário sanitário, apesar do sentimento de 
tristeza por ficarmos quatro anos sem um congresso – o último foi em abril de 2018.

Sem o CBCJ, como fica a prova dos residentes? Não podemos esquecer 
essa questão, pois os cirurgiões do joelho que já passaram pelo treinamen-
to em um dos nossos serviços credenciados estão aguardando a prova. 
Decidimos, portanto, pela manutenção da prova em junho deste ano no 
forma to online.

2021, então, será mais um ano em que nos valeremos dos recursos tec-
nológicos para manter ações de atualização e educação continuada para 
nossos sócios. Estamos planejando webinars e outros eventos para pro-
porcionar momentos de atualização e troca de experiências entre todos.

Temos ainda a intenção de continuarmos com o Curso para R4, cujas 
aulas toda segunda-feira contribuem para a formação dos futuros cirur-
giões e também podem ser vistas e acessadas por quem quer rever al-
gum assunto e se atualizar.

Com relação às comissões da SBCJ, esse ano criamos mais uma, a de Comunicação e Vídeos, pois pro-
jetos como o canal SBCJ Podcast estão sendo muito bem aceitos pelos sócios, o que nos leva a pensar 
em novas ações nessa linha já que a educação à distância veio para ficar.

Concluindo, este ano será de desafios para mim e para a Diretoria, assim como tem sido para toda a 
sociedade brasileira em face da pandemia. Esperamos que esse momento passe o quanto antes para 
voltarmos à normalidade de nossas vidas.

Abraços a todos!
Sérgio Marinho de Gusmão Canuto

EDITORIAL

Dr. Sérgio Marinho 
de Gusmão Canuto 
Presidente da SBCJ
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Palavra Do Presidente
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Mais um ano de 
desafios para 
nossa Sociedade

Dr. Victor Marques 
de Oliveira
Vice-Presidente SBCJ

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

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

EXPEDIENTE



Para qualquer esclarecimento ou solicitação, entre em contato com registrobrasil@mci-group.com ou ligue para 21 2286-2846.
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cbcj-2022

SBCJ decide transferir 
18o CBCJ para abril de 2022

A Sociedade Brasileira de 
Cirurgia do Joelho (SBCJ) 
vinha avaliando frequente-
mente a possibilidade de 

manter o 18° Congresso Brasileiro 
na data marcada, em junho. Porém, 
diante da situação pandêmica ainda 
fora de controle e sem perspectivas 
de que, de fato, esteja contida até o 
meio do ano, com boa parte da po-
pulação vacinada, a Diretoria decidiu 
adiar o evento para 2022. 

A nova data do CBCJ será de 20 a 
23 de abril 2022, no Pro Magno Cen-
tro de Eventos, em São Paulo/SP. Com 
a mudança, a SBCJ prioriza a seguran-
ça de cada participante, palestrante, 
patrocinador e convidado, além da 
comunidade em geral. 

Como todos sabem, além do 

Congresso Brasileiro, a Prova de Tí-
tulo também seria realizada na mes-
ma época, e muitos ortopedistas R4 
aguardam pela avaliação desde o ano 
passado. Por isso, a Diretoria procurou 
alternativas para manter a prova e ga-
rantir aos residentes inscritos o direito 
de fazerem a avaliação e obterem seu 
título.

A SBCJ irá realizar a prova no dia 
25 de junho no for mato online. Em 
breve, teremos mais detalhes sobre a 
prova e os demais assuntos ligados à 
sua realização.

O sistema de inscrição para o 
Congresso Brasileiro seguirá aberto 
e qualquer alteração será informada 
via e-mail e publicada nos canais ofi-
ciais do congresso e da SBCJ (site e 
redes sociais). 

Já a inscrição de trabalhos será 
reaberta em agosto de 2021 e os 
trabalhos que já foram avaliados e 
aprovados serão mantidos na grade 
científica de 2022. 

Agradecemos a compreensão de 
todos quanto a este adiamento que, 
infelizmente, foi determinado por 
eventos imprevisíveis e fora do alcan-
ce da SBCJ. 

Seguimos contando com a parti-
cipação de todos para que tenhamos 
um excelente evento presencial em 
abril de 2022! 

Dr. Sérgio Marinho de Gusmão Canuto 
Presidente da SBCJ 

Dr. Victor Marques de Oliveira 
Vice-Presidente da SBCJ

Prova de
Título será
no dia 25
de junho 
deste ano 
no formato 
online para 
os R4 inscritos



SBCJ apresenta nova diretoria, 
delegados regionais e comissões
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Nova Direção
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O ano começou com novidades na SBCJ. A Diretoria 2021, presi-
dida pelo Dr. Sérgio Canuto, anunciou logo no início do ano a 
criação de uma nova comissão na SBCJ, a de Comunicação e 
Vídeos, que vem completar as comissões já existentes: Comis-

são de Ensino e Treinamento, Comissão de Apoio Científico e Comissão 
de Defesa Profissional.

A Diretoria também definiu os novos Delegados regionais que serão 
responsáveis por cada uma das oito regiões da nossa Sociedade: São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Minas/ES, Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Como 
sempre o Nordeste é dividido em duas regionais, sendo uma reunindo os 
estados da Bahia, Sergipe e Alagoas e a outra, Pernambuco, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Ceará e Piauí. O estado do Maranhão, embora Nordeste, 
é incluído na Regional Norte.

A SBCJ conta com todos os novos integrantes para manter a Socieda-
de unida e coesa, atuando para o crescimento da Cirurgia do Joelho no 
Brasil. Atualmente, são 40 sócios que irão se dedicar a esse trabalho em 
prol de dos mais de 1.600 associados por todo o País. 

Confira nos quadros como ficaram as Regionais e as Comissões em 2021:
Vice-Presidente: 
Victor Marques de Oliveira

Primeiro Secretário: 
Alan de Paula Mozella

Diretor Científico: 
Guilherme M. de Abreu Jr

Vogal: 
Osmar Valadão Lopes Jr

Suplente: 
Aloisio Reis Carneiro

Segundo Secretário: 
Marcelo Seiji Kubota

Primeiro Tesoureiro: 
Guilherme Nunes Zuppi

Segundo Tesoureiro: 
Ricardo Gomes Gobbi

Dr. Sérgio Marinho de Gusmão
Canuto - Presidente da SBCJ 2021

Comissão de 
Ensino e 

Treinamento

Comissão 
de Apoio 

Científico

PRESIDENTE: 
Vitor Barion 
de Pádua (SP) 

Bernardo Crespo (RJ) 

Camilo Helito (SP) 

David Sadigursky (BA) 

Rodrigo Salim (SP)

PRESIDENTE: 
Rodrigo Pires S. 
Albuquerque (RJ) 

Carlos Eduardo S. Franciozi (SP)

Fabiano Kupczik (PR)

Leandro Jun Aihara (SP) 

Tulio Vinícius de Oliveira Campos (MG)

Comissão De 
Comunicação 

E Vídeos

PRESIDENTE: 
Marcelo Torres (GO)

Guilherme Gracitelli (SP) 

Gustavo Dantas (PR) 

Marcelo Bonadio (SP)

Ricardo Lyra (PE) 



Dr. Canuto é o 
Norte/Nordeste 
na Presidência 
da SBCJ 

Entrevista
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Delegados 
Regionais

Comissão 
de Defesa

Profissional

Tradicionalmente, nosso Jornal JOELHO entrevista o 
presidente da SBCJ no início de cada mandato para 
todos conhecerem melhor quem irá comandar a 
Sociedade naquele período. Em 2021, nosso presi-

dente é o alagoano Sérgio Marinho de Gusmão Canuto, o 
primeiro nordestino neste cargo e que traz para a Socieda-
de sua energia sempre positiva e alegre. 

    Muitos devem saber que o Dr. Canuto enfrentou 
um longo período de internação pela Covid-19, entre 
dezembro de 2020 e janeiro de 2021, mas ainda assim já 
coordenava reuniões do próprio hospital, mostrando com-
prometimento e motivação para trabalhar em qualquer 
circunstância pela SBCJ, onde está desde 2011. Em seu últi-
mo ano na Diretoria da SBCJ, desejamos a ele todo sucesso! 
Confiram a entrevista:  

  
JOELHO - Como é ser o presidente da SBCJ?   
Sérgio Canuto - É um orgulho enorme ser o primeiro 

presidente representante das regiões Norte e Nordeste 
na nossa Sociedade, que esse ano completa 38 anos de 
fundação. É uma honra poder representar a SBCJ, que é 
o maior comitê de especialidade da SBOT, acredito que 
após a prova de título chegaremos a quase 2 mil mem-
bros titulares.   

  
Para chegar a presidente foi uma longa permanên-

cia na Diretoria. Como tudo começou? 
  Começou em 2010, em Porto de Galinhas (PE), quando 

recebi o convite do Dr. Ricardo Cury para ingressar na Dire-
toria da SBCJ, que foi eleita na Assembleia do Congresso 
Brasileiro de Cirurgia do Joelho de 2010. Iniciei minha traje-
tória em 2011 e passei por quase todos os cargos, exceto a 
tesouraria, sendo editor do jornal JOELHO por 3 anos. Parti-
cipei de forma ativa nos últimos anos na implementação e 
evolução de ações como a criação da Comissão de Ensino 
e Treinamento, Comissão de Apoio Científico, Comissão de 
Comunicação e Vídeos e Comissão de Defesa Profissional, 
ampliando as atividades da SBCJ. 

  Quais os planos para a SBCJ em 2021 e, diante da 
pandemia, quais ações para manter a educação conti-
nuada dos sócios e residentes?   

Os objetivos da minha gestão são dar continuidade às 

REGIONAL SUL: 
Thiago Fuchs (PR)

REGIONAL SP: 
Alfredo dos Santos Netto (SP)

REGIONAL RJ: 
Nelson Ooka (RJ)

REGIONAL MG/ES: 
Glauco de Almeida Passos (MG)

REGIONAL CO: 
Paulo Emiliano Bezerra Jr. (DF)

REGIONAL BA/SE/AL: 
Reuthemann E. Teixeira T. 
Albuquerque Madruga (SE)

REGIONAL PE/PB/RN/CE/PI:
Leonardo Heráclio do 
Carmo Araújo (CE)

REGIONAL NO: 
Jean Klay Santos Machado (PA)

PRESIDENTE: 
Aloisio Reis 
Carneiro (BA) 

André Siqueira Campos (RJ)

Bruno Belaguarda Batista  AM)

Eduardo Frois (MG)

Fabrício Severino (SP) 

José Mauro Zimmermann Jr. 
(RS)  

Luiz Egídio Costi (PE)   

Marcio Castro (SP) 

Ulbiramar Correa (GO)

atividades de ensino à distância, como o Curso 
para R4 que ocorre semanalmente, manter os 
webinars, estimular os clubes regionais de jo-
elho e fazer alguns cursos com os temas mais 
controversos da Cirurgia do Joelho, entre ou-
tros. Será mais um ano de muitos eventos on-
line em virtude da pandemia. 

    
É um desafio ser presidente da SBCJ? 

Como conciliar suas atividades com o cargo? 
 A participação na Diretoria da SBCJ exige al-

gumas renúncias da atividade profissional, mui-
to foco e disposição para conciliar a vida profis-
sional, pessoal e familiar, mas eu gosto muito.   

  
Conte um pouco sobre sua história na 

Medicina e na Cirurgia do Joelho.   
  Fiz minha formação universitária em Maceió, na Uni-

versidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNI-
CISAL), e a residência no antigo Hospital do Açúcar, atual 
Hospital Veredas. Durante o R2 fiz um estágio de seis me-
ses no Hospital da Polícia Militar do Estado de São Paulo 
(HPMSP), onde vi minhas primeiras cirurgias do joelho por 
vídeo com o Dr. Kodi Kojima e o Dr. Gilberto Luis Cama-
nho. Nesse período, me encantei pela Cirurgia do Joelho. 
Após o término de residência, fiz vários estágios e visitas a 
centros de Cirurgia do Joelho no Brasil e no exterior com-
plementando minha formação. Até os dias atuais gosto de 
anualmente fazer visitas a médicos e centros de referência 
mundo afora (USA, França, Alemanha, Coréia do Sul e Ja-
pão). Na França, desde 2011 tenho ido quase anualmen-
te visitar alguns colegas da Escola Lyonesa, tendo grande 
importância na minha formação, principalmente o Dr. 
Bertrand Sonnery Cottet. É gratificante essa experiência e 
espero que possamos reconquistar essa ‘liberdade’ de ir e 
vir o quanto antes.

Dr. Sérgio Canuto em Lyon e com Bertrand 
Sonnery Cottet, sempre se atualizando



Quando a SBCJ 
juntamente com 
a Comissão de 
Apoio Científico 

idealizou o Curso Prepara-
tório Online para R4 não 
poderia imaginar no suces-
so que se transformou. Com a participação de ortopedis-
tas do Brasil inteiro e de alguns conectados inclusive de 
outros países, o curso alcançou uma excelente audiência, 
tanto nas aulas ao vivo quanto nos acessos aos vídeos 
disponíveis no site da SBCJ.

Desde o lançamento do curso em junho de 2020 até 
o início de fevereiro, foram realizados 28 módulos, com 
4.252 acessos ao vivo, numa média de 150 participantes 
por módulo, embora alguns tenham atingido mais de 
400 conectados.

Se a aulas ao vivo já são bastante concorridas, o acesso 
à sessão dos vídeos no site tem sido ainda mais expres-
sivo. Foram 19.798 acessos, sendo 6.713 na página inicial 
e 13.085 acessos aos módulos. O primeiro módulo, que 
teve como tema o LCA, já teve 1.668 visualizações. 

O mais importante de tudo isso é que o curso tem 
proporcionado aos candidatos à prova uma oportu-
nidade de estudo contínuo, numa época de eventos 
presenciais suspensos e que a educação online tem 
sido a chave para aqueles que buscam o crescimento 
profissional.

O curso tem como referência bibliográfica principal o 
livro para a prova da SBCJ, “Insall & Scott: Surgery of the 
Knee” 6ª edição (2018) editora Elsevier. O formato prin-
cipal consiste em duas aulas de 20 a 30 minutos cada 
uma em média, seguidas pela apresentação e discussão 
de um ou mais casos clínicos. Os alunos podem fazer 
perguntas e tirar dívidas com os professores convidados, 
que são preceptores dos mais de 80 serviços credencia-
dos da SBCJ.

A coordenação do Curso de R4 é feita por mim, Mar-
celo Kubota, auxiliado pelos integrantes da Comissão de 
Apoio Científico. No ano passado, quem coordenou as 
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Curso Online 
para R4 tem 
quase 20 mil 
acessos no site
Foram 
realizados 
28 módulos 
desde o 
lançamento 
do curso 
em junho 
de 2020 até 
o início de 
fevereiro

Curso em números:
28 módulos – de 08/06/2020 a 01/02/2021
84 preceptores
4.252 acessos ao vivo
19.798 acessos à sessão do curso no site
13.085 acessos aos vídeos gravados
214 perguntas feitas pelo Q&A

reuniões foi o Dr. Carlos Franciozi, de São Paulo, e esse 
ano é o Dr. Rodrigo Sattamini Pires e Albuquerque.

Durante esses mais de oito meses de curso tivemos 
uma participação média de três palestrantes por módulo, 
somando um total aproximado de 84 preceptores e che-
fes de grupo que se prontificaram a contribuir com nosso 
projeto de educação dos futuros cirurgiões do joelho.

Dr. Marcelo Kubota – 2º Secretário SBCJ
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Preparatório R4



Pesquisa busca conhecer 
melhor nosso público 
para direcionar ações

Canal SBCJ Podcast: 
não deixe de ouvir

Para conhecer melhor o perfil e en-
tender as necessidades de capaci-
tação e objetivos dos médicos que 

atuam na área de Cirurgia do Joelho, entre 
outros tópicos, a SBCJ lançou em fevereiro 
uma pesquisa on line, da qual poderiam 
participar não apenas os membros, mas 
também re sidentes e ortopedistas que se 
interes sam pela especialidade.

A pesquisa contou com 26 perguntas com respostas de múltipla esco-
lha e duas questões dissertativas no final, nas quais os participantes pude-
ram registrar comentários e sugestões.

A pesquisa atingiu o número de participantes esperado pela SBCJ, su-
ficiente para traçar o perfil e conhecer melhor as demandas dos sócios. 
Após apurar o resultado, a Diretoria terá condições de direcionar suas 
ações, buscando cada vez mais atender aos anseios dos sócios.

A SBCJ agradece a todos os participantes da pesquisa por contribuir 
com a construção de um futuro cada vez melhor para a Cirurgia do 
Joelho no Brasil.

O canal SBCJ Podcast tem sido uma das ações mais fre-
quentes de atualização da nossa Sociedade nesse tem-
po sem eventos. A produção do conteúdo de atualiza-

ção conta com a participação de colegas de diferentes serviços 
e tem sido bem avaliada pelos sócios.

Toda semana tem um episódio novo para ser ouvido: entre-
vista de um especialista comentando algum tema ou artigo re-
levante, Top 3 que é o resumo de três artigos do mês comenta-
dos e o podcast de discussão de tema, o mais recente formato.

O canal é coordenado pela Comissão de Comunicação, com 
a participação dos membros Marcelo Torres, Marcelo Bonadio, 
Guilherme Gracitelli, Gustavo Dantas e Ricardo Lyra.

Portanto, o canal SBCJ Podcast é uma boa dica para manter 
a atualização. Não deixe de ouvir nas plataformas de streaming 
do Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ou no nosso site.

Sugestões de temas são bem-vindas!
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Pesquisa e Podcast SBCJ
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CURSO E PROVA

CENTR ADO NO CIRURGIÃO 
EFICIENTE1

PRECISO2 

AGORA NO BRASIL 
E DEFININDO 
A ROBÓTICA 

ORTOPÉDICA.

1. Statement based on x-ray based imaging, imageless case option, and reduced 
instrumentation through pre-operative imaging.

2. *Meta-Analysis of Navigation vs Conventional Total Knee Arthroplasty Bandar M. 
Hetaimish, MD, & al , The Journal of Arthroplasty Vol. 27 No. 6 2012 
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