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Com organização, apoio e parcerias, a SBCJ ofereceu 

aos sócios 101 eventos, que tiveram grande engajamento 

e participação de todos, culminando com 12 mil 

usuários ao vivo, mais de 51 mil acessos “on demand” e 

400 mil visitas ao site no ano.
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Caros colegas, 

Nesta edição da nossa revista JOELHO não poderíamos deixar de registrar 
a perda do nosso grande Prof. Dr. Marco Amatuzzi, que foi um dos 

fundadores da SBCJ e seu primeiro presidente. Ao longo de toda nossa história 
esteve sempre presente nos congressos e eventos, contribuindo com sua 
experiência. Já deixou muitas saudades.

Destacamos também os inúmeros eventos realizados ao longo deste ano e 
que, por serem remotos, permitiram participação de palestrantes de diferentes 
países e também de colegas de todas as regiões brasileiras.

Outro assunto é o Congresso Brasileiro: estamos realinhando sua 
programação científica e revendo os palestrantes, já abrimos inscrições para 
novos temas livres e iremos daqui para frente cuidar com todo carinho para o 
sucesso desse tão esperado encontro.

Repercutimos ainda o sucesso do Selo Especialista, com depoimentos e mensagens dos sócios agradecidos por 
essa iniciativa que valoriza ainda mais nossa subespecialidade.

Para finalizar, trazemos uma matéria com o colega mineiro Wagner Lemos, ex-presidente da SBCJ, que escreve 
na coluna Além do Joelho um pouco de sua trajetória.

Desejo uma boa leitura!
Abraços,

Victor Marques de Oliveira

Caros colegas,

Finalizando 2021, aproveito pra 
fazer um balanço dos inúmeros 
eventos de educação e atualiza-

ção realizados este ano, que soma-
ram 101 ações.

Uma das atividades científicas de 
destaque são as reuniões dos grupos 
de joelho das Regionais. Nunca houve 
um engajamento tão grande como 
ocorreu este ano por meio dos eventos 
online. Muitos colegas de diferentes ci-
dades puderam não só participar, mas 
apresentar aulas e contribuir com a grade científica, 
numa democratização mais difícil quando as reuniões 
são presenciais.

Foi, portanto, um ano muito produtivo dos grupos 
de joelho, com mais de 40 reuniões, do Sul, SP, RJ, MG/
ES e NE. E o mais importante: tudo foi gravado e está 
disponível no site da SBCJ. Parabenizo os delegados 
regionais e os diretores da SBCJ pelo empenho para 
mantermos uma agenda científica tão extensa aberta 
aos sócios.

Os cursos e webinars internacionais também foram 
importantes para o intercâmbio com grupos, serviços e 
sociedades estrangeiras Tivemos no primeiro semestre 
eventos com convidados de diferentes países, como 
França, Itália, Bélgica, Portugal, Argentina, além de cur-
sos em parceria com a Sociedade Portuguesa de Orto-
pedia e Traumatologia (SPAT), Sociedade Brasileira do 
Quadril, Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica e 
Sociedad Argentina de Ortopedia Pediátrica. 

Já no segundo semestre, organizamos o Webinar 
Artroplastia de Joelho com a Mayo Clinic (EUA), que 

contou com a participação de cinco 
palestrantes americanos. Depois, fize-
mos o Webinar Internacional – “Curso 
de correção de deformidades no joe-
lho”, com palestrantes da Alemanha, 
França, Portugal, Argentina e Brasil. 

Em novembro, realizamos o Webi-
nar Internacional Instabilidade Femo-
ropatelar em parceria com a Associação 
Colombiana de Cirurgia Artroscópica e 
Reconstrução Articular.

Na retomada das atividades presen-
ciais, apoiamos ainda o OsteoTour, so-
bre inovação e ciência a favor do bem-

-estar osteomuscular, da EMS, com encontros em São 
Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Além de todas essas atividades, demos sequência 
ao Curso Online para R4, com aulas às segundas-feiras, 
um compromisso da SBCJ com a formação dos futuros 
cirurgiões brasileiros. Todas as aulas ficam gravadas, de 
forma a oferecer um amplo conteúdo para os ortope-
distas cadastrados em nosso site.

No segundo semestre, voltamos com as reuniões 
presenciais de Diretoria para a organização do nosso 
Congresso Brasileiro, marcado para o período de 20 a 
23 de abril de 2022, e a discussão de outros assuntos. 
Numa das reuniões, tivemos a presença dos conselhei-
ros da SBCJ, que muito contribuem para a nossa So-
ciedade.

Aproveito esse espaço para homenagear o saudoso 
Prof. Marco Amatuzzi, fundador e primeiro presidente 
da SBCJ, que nos deixou recentemente. Seu legado 
será sempre lembrado por todos nós!

Abraços a todos,
Sérgio Marinho de Gusmão Canuto
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Luto

Diretoria retoma reuniões presenciais

Adeus ao Dr. Marco Amatuzzi, 
fundador e ex-presidente da SBCJ 

Dr. Amatuzzi 
presidiu 
a SBCJ 
desde sua 
fundação, 
em 1983, até 
1988

A Ortopedia brasileira, a Cirurgia do Joelho e especialmente a SBCJ perderam 
um de seus mais importantes representantes no dia 31 de outubro. Faleceu 
aos 86 anos o Prof. Dr. Marco Martins Amatuzzi, fundador e primeiro presi-

dente da nossa Sociedade.
Dr. Amatuzzi presidiu a SBCJ de 1983, ano de sua fundação, até 1988, e fazia parte 

do Conselho Consultivo. No Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho de 2018, foi 
homenageado pela brilhante carreira e contribuição para o desenvolvimento da 
Cirurgia do Joelho no Brasil.

A história do Dr. Amatuzzi na Cirurgia do Joelho se confunde com a história da 
SBCJ, pois foi ele quem, junto com o Prof. Gilberto Luis Camanho, começou o Grupo 
do Joelho do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas de São 
Paulo e também o embrião que se transformaria mais tarde na SBCJ, com o apoio 
de outros expoentes da Ortopedia na época. 

Dr. Amatuzzi graduou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto – USP, em 1959. Em 1960 foi residente bolsista do Instituto de Ortopedia e 
Traumatologia do Hospital das Clínicas de São Paulo e iniciou sua carreira no Depar-
tamento de Ortopedia e Traumatologia da FM-USP, onde galgou todos os degraus 
acadêmicos e funcionais, tornando-se Professor Livre Docente em 1983, chefe do 
Corpo Clínico em 1994/5 e Professor Titular em 1995. Foi responsável pela formação 
da primeira geração de cirurgiões do joelho no Brasil e uma referência na área.

Sua dedicação à Cirurgia do Joelho começou na década de 70, tornando-se 
pioneiro nessa área no País. Em 1979, esteve no Brasil o Dr. Jack C. Hughston, um 
dos pilares da Cirurgia do Joelho nos EUA, com o qual desenvolveu estreita relação 
científica, tornando-se membro honorário da Hughston Society em 1987. 

A SBCJ tem muita gratidão por toda sua contribuição ao longo da história, assim 
como reconhece seu exemplo profissional e o legado deixado para a Cirurgia do 
Joelho.

A Diretoria da SBCJ se reuniu no dia 1º de 
outubro em São Paulo para discutir o 
plano de ações para 2022 e outros as-

suntos de interesse dos sócios, com a presen-
ça também do Conselho Consultivo formado 

pelos ex-presidentes.
O presidente da Sociedade, Dr. Sérgio Canu-

to, apresentou os resultados das ações e even-
tos realizados até setembro, que tiveram uma 
grande participação e envolvimento dos sócios.

E também foi discutida a grade científica 
do Congresso Brasileiro de 2022, aproveitando 
a participação de todos, inclusive dos ex-presi-
dentes, que tanto fizeram e fazem pela Cirurgia 
do Joelho no Brasil.

Dr. Marco Amatuzzi (4º à direita) com colegas brasileiros e o 
Dr. Jack Hughston, com o qual teve estreita relação científica

Reunião da Diretoria em setembro para tratar, 
entre outros assuntos, do 18º CBCJ

Ex-presidentes e atuais conselheiros 
da SBCJ também estiveram presentes



Eventos online fazem site da SBCJ 
ter recorde de 400 mil acessos
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Em 2021, ainda com raros 
eventos presenciais, nos apri-
moramos na organização 

e realização de eventos online e 
com isso mantivemos ao longo 
dos meses grade ampla de ativi-
dades. E o melhor: aprendemos 
que a audiência “on demand” é 
grande, então, tudo que fazemos 
fica gravado para poder ser visto 
ou revisto depois.

E assim, realizamos 101 even-
tos, entre webinars e cursos, reuni-
ões das Regionais e o Curso Prepa-
ratório para R4 às segundas-feiras. 

Para se ter uma ideia dos nú-
meros, os eventos realizados nesse 
período tiveram 12.260 acessos ao 
vivo e 51.034 “on demand”, que é 
quando os acessos são feitos nos 
conteúdos gravados. 

Como todos os eventos são 

Em 2021, foram 
realizados 101 
EVENTOS com 
mais de 12 MIL 
USUÁRIOS ao vivo 
e 51 MIL ACESSOS 
“on demand”

acessados pelo site da SBCJ, o nú-
mero de visitas foi recorde. Nesse 
período de dez meses, o site teve 
400 mil visitas.

Webinar com 
Mayo Clinic 

Um dos destaques dos even-
tos do segundo semestre foi o 
Webinar Artroplastia de Joelho 

Webinar ATJ em parceria com a Mayo Clinic

Curso Internacional de Correção de Deformidades: 305 participantes

realizado no dia 22 de setembro 
em parceria com a Mayo Clinic 
(EUA), que contou com 268 cole-
gas participantes, entre brasileiros 
e estrangeiros.

O evento abordou temas im-
portantes da ATJ e teve a partici-
pação de cinco palestrantes: Dr. 
Matthew P. Abdel, Dr. Daniel J. Ber-
ry, Dr. David G. Lewallen, Dr. Mark 

W. Pagnano e Dr. Rafael J. Sierra, 
e a moderação do Dr. Guilherme 
Abreu, diretor científico da SBCJ, e 
do Dr. João Maurício Barretto, ex-
-presidente da SBCJ.

Curso de correção 
de deformidades

Outro evento de grande audi-
ência foi o Webinar Internacional 
– “Curso de correção de deformi-
dades no joelho”, realizado no dia 
23 de outubro, que contou com 
palestrantes da Alemanha, França, 
Portugal, Argentina e Brasil. 

O curso teve a participação de 
305 colegas ao vivo acompanhan-
do as aulas e discussões sobre esse 
importante tema da nossa espe-
cialidade.

Os palestrantes convidados 
estrangeiros foram Dr. Levi Reina 
(Portugal), Dr. Kristian Kley (Alema-
nha), Dr. Jean Marie Fayard (França) 
e Dr. Ricardo Manilov (Argentina) 
e os brasileiros foram Dr. Marcelo 
Torres, Dr. Guilherme Abreu, Dr. 
Bruno Belaguarda, Dr. Ricardo Lyra, 
Dr. Vitor Barion, Dr. Rafael Erthal, Dr. 
Keniti Mizuno, Dr. Cleber Barros e  
Dr. Carlos Franciozi.

Em novembro, foi feito o Webi-
nar Internacional Instabilidade Fe-
moropatelar, desta vez com a Asso-
ciação Colombiana de Cirurgia Ar-
troscópica e Reconstrução Articular 
e a participação de palestrantes do 
Brasil, Colômbia e Argentina.

Eventos presenciais 
OsteoTour

Retomando as atividades pre-
senciais, a SBCJ apoiou a EMS na 
realização do evento OsteoTour, 
sobre inovação e ciência a favor 
do bem-estar osteomuscular. 

Foram quatro eventos em 
quatro capitais entre outubro e 
dezembro: São Paulo (23/10), Por-
to Alegre (06/11), Belo Horizonte 
(20/11) e Rio de Janeiro (04/12).
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18º CBCJ - Inovação gerando mais qualidade de vida

Grupos do Joelho intensificam encontros

É com muita alegria e confiança que 
retomamos os preparativos para a rea-

lização do nosso tão esperado Congresso 
Brasileiro de Cirurgia do Joelho, que ocor-
rerá entre os dias 20 e 23 de abril de 2022 
no Pro Magno Centro de Eventos, em São 
Paulo.

Com o tema “Inovação gerando mais 
qualidade de vida”, a 18ª edição do nosso 
Congresso apresentará novidades em pes-
quisas, técnicas e materiais em cirurgia do 
joelho, com foco em tecnologia robótica. 

O programa científico está sendo re-
elaborado pela Diretoria da SBCJ e pela 
Comissão Organizadora, levando em conta os pa-
lestrantes nacionais e internacionais que estão sen-
do novamente convidados para participarem do 
Congresso.

Muitos colegas já estão inscritos desde o iní-
cio dessa jornada, mas os que ainda não estão 
inscrevam-se para o evento que marcará de vez a 
retomada das atividades científicas presenciais, de 

importância fundamental para nossa atualização e 
interação!

Esperamos por você!

Presidentes:
José Ricardo Pécora 

André Kuhn 
Sérgio Canuto 

Reunião Científica do 
Grupo do Joelho da 
Regional MG-ES

Reunião Científica do 
Grupo do Joelho da 
Regional Sul

Reunião 
Científica do 
Grupo do 
Joelho da 
Regional NE

Reunião Científica 
do Grupo do Joelho 

da Regional SP de 
outubro presencial

Reunião Científica do 
Grupo do Joelho da 
Regional RJ

Jornada ES, comissão 
organizadora e 
palestrantes convidados

A Comissão Organizadora do 18º Congresso 
Brasileiro de Cirurgia do Joelho abriu novas ins-
crições de temas livres oral e pôster. Os subgrupos 
dos temas são: degenerativo, desportiva e ciência 
básica.

O prazo para envio dos trabalhos termina em 
10/01/2022. As regras estão publicadas no site do 
evento: 18sbcj.com.br

IMPORTANTE: os trabalhos que já foram avalia-
dos e aprovados serão mantidos na grade científi-
ca de 2022.

Em caso de dúvidas ou para mais informações, 
entre em contato pelo mail trabalhocientificobra-
sil@mci-group.com ou por telefone + 55 11 3056-
6000 / + 55 11 94057-2421.

Entre as atividades científicas realizadas em 
2021 pela SBCJ, merecem destaque as reu-

niões dos grupos de joelho das Regionais, pois 
ao serem feitas online possibilitaram a demo-
cratização dos encontros, com mais colegas 
apresentando aulas e contribuindo com a gra-
de científica.

Foi, portanto, um ano muito bom com mais 
de 40 reuniões, do Sul, SP, RJ, MG/ES e NE. E o 
mais importante é que tudo foi gravado e está 
disponível no site da SBCJ.

Com o controle da pandemia, o Grupo do 
Joelho da Regional SP já fez reunião presencial 
em outubro. Em novembro, o Grupo de Estu-

dos do Joelho do ES realizou a segunda jorna-
da “Atualização nas Patologias do Joelho”, um 
evento presencial e também transmitido pela 
SBCJ. 

A SBCJ parabeniza os delegados regionais e 
diretores que se empenharam para mantermos 
uma agenda científica tão extensa e produtiva!
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Qualidade Comprovada

Cirurgiões do joelho aprovam Selo Especialista

Quando a SBCJ idealizou o Selo Especialista já esperava que fos-
se uma iniciativa bem aceita pelos sócios por valorizar aqueles 
que tanto se dedicaram para conquistar seu título de membro 

da nossa Sociedade. Contudo, a reação dos colegas ao receberem o 
selo com postagens e mensagens nos surpreendeu. 

Por isso, nesta edição do nosso jornal, trazemos alguns depoimen-
tos de cirurgiões sobre o que o Selo Especialista representa para eles: 

Dr. Daniel Rodrigo Klein
Instituto de Ortopedia e Traumatologia - Brusque /SC
“O Selo de Especialista transmite ao paciente a segurança de que 

o médico responsável por cuidar da saúde dos seus joelhos passou 
por um processo rígido de avaliação de seus conhecimentos e habi-
lidades, tendo sido supervisionado durante sua formação e colocado 
à prova o seu aprendizado, tornando-se assim um membro titular da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho.”

Dr. Bernardo Garcia Barroso
Vitória Apart Hospital/IOT - Vitória /ES
“O selo valoriza o médico ortopedista que se dedica ao estudo e ao 

tratamento das lesões e doenças do joelho. Além de facilitar a identifi-
cação dos especialistas pelos pacientes. Parabéns, SBCJ, pela iniciativa.”

Dr. Bruno Santos Leal Campos
Hospital HOME - Brasília/DF
“O Selo Especialista da SBCJ é uma maneira de valorizar o associado. 

Os pacientes vão começar a ver o selo nas receitas e valorizar os médi-
cos que têm. O selo gera um sentimento de confiança nos pacientes.”

Dr. Gustavo Constantino de Campos
Unicamp/Instituto Wilson Mello - Campinas/SP
“Muito legal a iniciativa da SBCJ em criar o Selo Especialista. Nes-

tes tempos de enxurrada de médicos se formando e qualquer um se 
aventurando a operar joelhos por aí, sabemos que nós que passamos 
pelo crivo da SBCJ temos uma condição de qualidade que leva muito 
mais segurança para os pacientes e merecemos sim um selo de qua-
lidade!”

Postagens nas 
redes sociais e 
depoimentos 
ao nosso jornal 
mostram a 
satisfação dos 
membros SBCJ 
com o novo selo

Dr. Eduardo Vasconcelos de Freitas
TS Health Center - Fortaleza/CE
“Este Selo de Especialista em Cirurgia do 

Joelho representa todo o esforço que eu e 
cada um dos membros da Sociedade fizemos 
para nos prepararmos da melhor maneira 
possível e podermos cuidar das patologias do 
joelho dos nossos pacientes com todo o rigor 
de um especialista chancelado pela SBCJ. Ao 
receber o selo, relembrei todo o estudo que 
foi necessário para a tão difícil e rigorosíssima 
prova de obtenção de título. Para o paciente é 
mais uma segurança de que ele está com um 
profissional habilitado e que passou pelo crivo 
de vários especialistas da área, assegurando 
um tratamento adequado.”



Amigos da SBCJ, eu, como 
muitos de vocês, escolhi fazer 
Ortopedia, após ingressar na 

faculdade de Medicina por me re-
lacionar muito com o esporte, e ser 
um apaixonado pela vida saudável 
aliada à atividade física. Daí para es-
colher a subespecialidade de Cirurgia 
do Joelho, foi uma tarefa muito fácil. 
Também para me influenciar na es-
colha da subespecialidade, tínhamos 
na década de 90 nomes de expressão 
nacional na Cirurgia do Joelho, como 
o Dr. Marco Antônio Percope e o Dr. 
Neylor Lasmar, ambos ex-presidentes 
da SBCJ, mas também o Dr. Ronaldo 
Nazaré, na época chefe do Departa-
mento Médico do Cruzeiro.

Em 1991, entrei na residência do 
HC-UFMG e em 1994 fui o segundo 
R4 de Minas, tendo como coordena-
dor Dr. Marco Antônio Percope, me 
tornando preceptor do HC-UFMG a 
partir de 1995, onde permaneci traba-
lhando por 20 anos. Foi lá que aprendi 

e pude pôr em prática os ensinamen-
tos da Cirurgia do Joelho e agradeço 
muito a oportunidade que me foi 
dada pelo Dr. Marco Antônio. 

No ano de 1996 me mudei para 
Lyon, França, onde fiquei um ano 
acompanhando o Dr. Pierre Chambat. 
Por ter permanecido muito tempo 
na escola francesa, consegui pegar a 
base dos ensinamentos desta escola, 
que uso até hoje nas tomadas de deci-
sões dos casos mais complexos. 

Comecei a escrever minha história 
na SBCJ em 2008, quando recebi o 
convite para participar da diretoria da 
Dra. Márcia Uchoa, representando a re-
gional Minas-ES. A partir daquele ano, 
permaneci na diretoria por 10 anos, 
fazendo grandes amigos, até que em 
2018 me tornei presidente da SBCJ, o 
que me enche de orgulho. Meu com-
panheiro de presidência foi o Dr. José 
Francisco Nunes, o Nunes de Campi-
nas, e juntamente com toda a diretoria 
realizamos o maior congresso da his-

7www.sbcj.org.br

Coluna Além do Joelho

tória da SBCJ, no Rio de Janeiro, com 
quase 2.000 participantes. Como bom 
membro SBCJ espero que esta marca 
seja superada pelo nosso próximo 
evento presencial em São Paulo, 2022.

Atualmente, sou coordenador do 
serviço de R4 do Hospital Biocor, com 
alguns hospitais agregados como o 
Hospital Evangélico e Hospital da Ba-
leia, por onde passam os residentes. 
Nesta jornada de formação de novos 
profissionais, já formamos em nosso 
serviço 18 profissionais, atuando em 
Minas e em outros estados. Meu ob-
jetivo é manter a nossa residência em 
alto nível de formação, porque é en-
sinando que estamos sempre apren-
dendo. 

Na época em que atuava na di-
retoria da SBCJ ajudei a criar esta 
coluna “Além do Joelho”, com intuito 
de sabermos um pouco mais do que 
fazem os cirurgiões do joelho quando 

não estão atuando como médicos. No 
meu caso sou apaixonado pelo tênis. 
Jogo frequentemente, e é na quadra 
que tiro o estresse do dia a dia. É no 
tênis também que encontro grandes 
amigos da SBCJ de Minas, como o pró-
prio Dr. Marco Antônio, Tiago Jaques e 
seu filho Matheus, Marcos Cenni, Lúcio 
Biondi, meu companheiro de cirurgia 
Marcelo Amorim, entre outros. 

Também sou paciente do joelho, 
pois já operei ambos os meniscos me-
diais e, como sabemos, tenho que ter 
descanso entre as atividades físicas, e é 
aí que entra a minha outra paixão das 
horas de lazer: o cavalo Manga Larga 
Marchador. Tenho uma propriedade 
próximo a BH onde passo os finais de 
semana e a cavalgada com os amigos 
e a família é programa certo. 

Me despeço de todos ansioso para 
nos reencontrarmos no próximo CBCJ 
em São Paulo, em abril de 2022!

Tênis e cavalgada 
para aliviar a 

rotina cirúrgica

Dr. Wagner Guimarães Lemos 

Dr. Wagner Lemos - no CBCJ 2018. no Rio

Nas horas 
de folga, 
cavalgada 
no Mustang 
Alcatruz 
RR e no 
Campeonato 
de Tênis no 
ClubMed 
Trancoso (BA)

Dr. Wagner Lemos, presidente da SBCJ em 
2018, formou-se em 1990 na UFMG e por 
20 anos foi preceptor no HC-UFMG
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CURSO E PROVA


