
TUDO PRONTO PARA O 
EVENTO TÃO ESPERADO!

Depois de dois anos, três adiamentos e uma grande 
espera, finalmente teremos o nosso 18º Congresso 
Brasileiro de Cirurgia do Joelho, de 20 a 23 de abril, 
um evento focado em inovação e robótica. A 
expectativa é reunir mais de 2 mil congressistas para 
se atualizarem, aprenderem e compartilharem suas 
experiências. Confira detalhes do evento.
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Caros colegas, 

Nesta edição da revista JOELHO trazemos como destaque o 18º 
Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho, que acontece de 20 a 23 de 
abril no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo/SP, com detalhes 

sobre o que vai ocorrer no evento e a expectativa de nos reunirmos depois de 
quatro anos do nosso último Congresso.

Como é tradição na primeira edição do ano, temos uma entrevista com o 
novo presidente, Dr. Victor Marques de Oliveira, para que todos conheçam mais 
sobre sua trajetória dentro da Sociedade e as ações planejadas para o ano de 
2022.

Abordamos também a Prova de Título de Membro Titular SBCJ, que este ano 
não será durante o Congresso, mas de forma online como ocorreu em 2021. A 
prova será no dia 13 de maio e já estamos recebendo as inscrições. 

Destacamos ainda a agenda dos eventos do ano dos grupos de joelho das regionais para que se programem 
e participem desta importante atividade de atualização!

Para finalizar, informamos que a partir deste ano teremos uma novidade: uma Newsletter mensal para 
podermos divulgar os acontecimentos importantes da nossa Sociedade com mais regularidade. E, para isso, 
estamos sempre abertos a sugestões tanto para a News como para a Revista! Contamos com vocês!

Boa leitura.
Alan de Paula Mozella

Caros colegas,

É uma honra escrever neste espaço como pre-
sidente da SBCJ neste ano de 2022, quando 
finalmente iremos realizar nosso Congresso Bra-
sileiro, depois dos três adiamentos provocados 

pela pandemia da Covid-19. Para nós, não será apenas 
a retomada dos eventos presenciais, mas um grande 
reencontro de amigos após tanta espera.

E nossas expectativas são muito boas, porque te-
mos a estimativa de receber cerca de 2 mil inscritos, 
repetindo o sucesso de eventos anteriores. Afinal, hoje 
somos mais de 1930 sócios!

A programação científica dará destaque à inovação 
em Cirurgia do Joelho, como a robótica, inclusive com 
um módulo específico no qual esperamos contar com 
a presença de todos os colegas. Quem não se inscreveu 
para o Congresso ainda pode garantir sua vaga!

Além do Congresso, nosso foco principal neste ano, 
começamos a discutir alguns novos projetos e um de-
les é o lançamento de um livro sobre técnicas cirúrgicas 
com a chancela da Sociedade. Para isso solicitaremos a 
colaboração de muitos colegas dispostos a nos ajudar 
a escrever esse livro que será, com certeza, bastante útil 
para os cirurgiões ortopédicos.

E com a melhora da situação da pandemia, que es-
peramos esteja caminhando para o fim, pretendemos 
realizar algumas jornadas regionais presenciais, já que 
todos estamos sedentos por eventos de educação e 
atualização no formato tradicional. Obviamente, ire-
mos manter as reuniões científicas online dos grupos 

de joelho das regionais, além da continuidade do Cur-
so para R4, ferramenta fundamental na preparação dos 
futuros cirurgiões do joelho e que conta com a parti-
cipação ativa da nossa Comissão de Apoio Científico.

Outra atividade importante deste ano é a Prova de 
Título de Especialista em Cirurgia do Joelho SBCJ. Assim 
como foi feita em 2021, a prova será online e estamos 
trabalhando juntamente com a Comissão de Ensino e 
Treinamento na elaboração dessa avaliação, em busca 
de um processo de alto nível que possa aprovar os can-
didatos bem preparados para atuação na área. A prova 
será no dia 13 de maio e as inscrições já estão abertas, 
podendo ser feitas até 31 de março. 

O trabalho na Diretoria da SBCJ é intenso, todos nós 
que fazemos parte desta gestão temos orgulho de ocu-
par esse lugar, mas também temos muitos desafios. E 
para superar os desafios é que contamos com o apoio 
de todos vocês!

Abraços,

Victor Marques de Oliveira
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Dr. Victor Marques de Oliveira, presidente SBCJ, 
e integrantes da Diretoria 2022



Dr. Victor Marques com esposa e filhos Com colegas da Santa Casa Com colegas da SBCJ

com a Diretoria, nos propomos a realizar, que é um li-
vro de técnicas cirúrgicas. Sempre nos preocupamos 
com a educação continuada e editar um livro com a 
chancela da Sociedade para servir de orientação e aju-
dar no dia a dia do ortopedista cirurgião do joelho será 
um grande legado.

Esse é um ano em que esperamos voltar com 
mais atividades presenciais, o que tem sido discu-
tido sobre isso?

Acredito que todos os colegas estão sedentos por 
eventos presenciais e o nosso Congresso Brasileiro irá 
marcar essa retomada. Depois, esperamos fazer no 
segundo semestre algumas jornadas regionais presen-
ciais. No caso das reuniões científicas dos grupos de 
joelho, a ideia é ter uma programação alternada, com 
eventos online e presenciais. 

Diretoria SBCJ 2022
Presidente: Victor Marques de Oliveira (SP)
Vice-Presidente/1º Secretário: Alan de Paula Mozella (RJ)
2º Secretário: Marcelo Seiji Kubota (SP)
1º Tesoureiro: Guilherme Zuppi (SP)
2º Tesoureiro: Riccardo Gobbi (SP)
Diretor Científico: Guilherme M. de Abreu e Silva (MG)
Vogal: Osmar Valadão Lopes Jr. (RS)
Suplente: Aloisio Reis Carneiro (BA

Ao longo dos dois últimos anos, a SBCJ, como 
toda a sociedade, aprendeu a organizar atividades 
online. O que o sr. poderia destacar de importante 
nesta experiência e o que vai ser mantido?

Isso foi um aprendizado para todos nós, realmen-
te, e nos permitiu manter uma agenda de eventos de 
educação e atualização nesse período. No ano passa-
do, por exemplo, tivemos mais de 100 eventos online, 
incluindo o curso para R4. As vantagens em termos 
logísticos são enormes, mas os encontros pessoais  
também são importantes, por isso o formato híbrido 
poderá ser bem-vindo, pois quem não puder estar pre-
sente assistirá online.

Além da função na SBCJ, o sr. tem uma ativida-
de intensa na Santa Casa?

Sim, sou professor na graduação da Medicina da 
Santa Casa, assistente do Grupo de Cirurgia do Joelho 
do Pavilhão Fernandinho Simonsen e atuo também na 

Residência e na Pós-Graduação. Aliás, minha formação 
está toda ligada à Santa Casa, pois foi onde me for-
mei, fiz residência, mestrado e doutorado. Tenho que 
destacar meu grande mentor e fundador do Grupo 
do Joelho, o Dr. Osmar Camargo, além do respeito 
e admiração por todos do grupo. Foi por estar neste 
grupo importante dentro da Ortopedia brasileira que 
cheguei à SBCJ.

Além das atividades médicas, acadêmicas e da 
SBCJ, ainda sobra tempo para o esporte?

Sim, sempre gostei muito de esporte, isso foi uma 
das razões para escolher a Ortopedia, porque é uma 
especialidade ligada ao esporte e, como médico, posso 
ajudar as pessoas a se recuperarem de problemas que 
as impeçam de praticar uma atividade física. Quando 
vejo um paciente reabilitado, voltando a fazer aquilo 
que gosta, é gratificante. Já com relação à minha prá-
tica, gosto de ski aquático e de futebol, inclusive jogo 
como volante no torneio de veteranos do São Paulo. 
De vez em quando ganhamos alguns campeonatos. 
Isso é motivador! Mas para mim o principal é estar 
sempre junto à família nas horas de folga, seja numa 
atividade esportiva ou numa viagem.
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Entrevista Novo Presidente

Dr. Victor Marques de Oliveira assume com 
projeto de editar livro sobre técnicas cirúrgicas 

Dr. Victor Marques campeão no futebol

Professor da Faculdade de Ciências Médicas da 
Santa Casa e assistente do Grupo de Cirurgia 
do Joelho do Pavilhão Fernandinho Simonsen, 
Dr. Victor Marques de Oliveira (SP) assumiu esse 

ano a presidência da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
do Joelho, cargo anteriormente ocupado pelo Dr. Sér-
gio Canuto (AL). 

Para ele, a função exige responsabilidade e muita 
dedicação, pois precisa atuar pelo menos no mesmo 
nível dos antecessores, que levaram a SBCJ ao patamar 
de maior comitê da SBOT, com mais de 1930 sócios.

A atenção especial nesse momento é para a reali-
zação do tão esperado Congresso Brasileiro, em abril. 
Mas muitos projetos estão sendo planejados, como a 
edição de um livro sobre técnicas cirúrgicas com chan-
cela da SBCJ.

Jogador de futebol nas horas de folga, Dr. Victor co-
leciona troféus pelo time de veteranos do São Paulo Fu-
tebol Clube, e, depois de dez anos na SBCJ, quer sair no 
final do ano também como vencedor. Para isso, conta 
com o apoio de sua equipe de diretores!

Nesta entrevista ao Jornal JOELHO, o novo presi-
dente fala um pouco de sua trajetória. Confira:

JOELHO - Como se sente como presidente da 
SBCJ?  

Dr. Victor Marques de Oliveira - Sinto-me honrado 
em ocupar esse cargo, por onde já passaram grandes 
expoentes da nossa especialidade. Com responsabili-
dade e dedicação, espero fazer jus a essa função que 
me foi entregue num nível muito elevado, pois nossa 
Sociedade ocupa posição de destaque tanto no Brasil 
como internacionalmente.

Até chegar aqui foram anos na diretoria, como 
foi essa experiência?

Esse ano completo dez anos na Diretoria da Socieda-
de. Entrei como vogal em 2013 na gestão do Dr. Hugo 
Cobra. Depois, passei a tesoureiro, cargo que ocupei por 
alguns anos devido à logística de estar em São Paulo e 
poder resolver questões administrativas; em seguida fui 
segundo secretário, primeiro secretário e vice-presiden-
te no ano passado, ao lado do Sérgio Canuto.

Qual o legado que gostaria de deixar na SBCJ?
Tem uma coisa importante para nossa Sociedade 

que ainda não fizemos e que esse ano, juntamente 



Simpósio sobre Cirurgia Robótica   

A Cirurgia Robótica se apresenta como a grande inovação dos últimos tempos nas ci-
rurgias de prótese do joelho. Desse modo, esse tema não poderia faltar na grade 
científica oficial do 18º Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho.

No dia 20 de abril, primeiro dia do Congresso, a atividade inicial da programação será o 
Simpósio Inovação – Cirurgia Robótica, com início às 8 h da manhã. Todos os participantes 
do Congresso terão acesso direto, não sendo necessária inscrição adicional.

Atualmente no Brasil três empresas disponibilizam essa tecnologia inovadora. E todas 
elas aceitaram o desafio de compor um módulo de amplo debate científico com a SBCJ 
para melhor entendimento sobre vantagens, dicas e truques, desafios e diferenças entre os 
equipamentos. 

Assim, o Simpósio contará com a participação das empresas Zimmer Biomet, Smith & 
Nephew e Stryker. Cada uma apresentará as bases científicas para utilização desta tecnolo-
gia e, na sequência, haverá um debate organizado pela SBCJ. Acreditamos ser uma experi-
ência enriquecedora para os associados e contamos com a participação de todos!

18º CBCJ

Lançamento do 
livro Joelho Agudo

Durante o CBCJ haverá o 
lançamento do livro Joe-

lho Agudo, organizado pelo 
Prof. Gilberto Luis Camanho, 
ex-presidente e conselheiro 
da SBCJ. Escrito com colabo-
ração de diretores da SBCJ e 
de conceituados especialis-
tas, o livro evidencia o mo-
mento atual da Cirurgia do 
Joelho no Brasil, revisando 
os já conhecidos temas, 
ao mesmo tempo em que 
aborda novos conceitos e 
tendências. 

São 15 capítulos que 
versam sobre condições agudas determinadas por traumas, 
processos inflamatórios e alterações mecânicas e suas consequên-
cias futuras, bem como contemplam os novos conceitos anatômicos 
e biomecânicos, as novas técnicas cirúrgicas e os impressionantes 
avanços tecnológicos que vêm ditando a abordagem terapêutica 
dessa especialidade.

Não deixe de prestigiar!
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Chegou o momento tão aguardado por 
todos, o nosso 18º Congresso Brasileiro 
de Cirurgia do Joelho, que ocorrerá após 

dois anos do previsto e três adiamentos devi-
do à pandemia. Dessa forma, além de manter 
a tradição de debates de alto nível em Cirurgia 
do Joelho, o CBCJ nos dará a oportunidade de 
reencontrar os colegas depois de tanto tempo.

Com o tema “Inovação gerando mais qua-
lidade de vida”, o Congresso apresentará as 
novidades em pesquisas, técnicas e materiais 
em cirurgia do joelho, com foco em inovação e 
robótica. Serão quatro dias de atividades, de 20 
a 23 de abril, no Pro Magno Centro de Eventos, 
em São Paulo/SP.

Nossa expectativa é receber 2 mil participantes para acompanharem uma pro-
gramação científica dividida em 17 módulos, com aulas, discussões, mesas redon-
das, apresentação de temas livres e vídeos de técnicas cirúrgicas.

Uma novidade desta edição é que haverá dentro da programação científica 
atividades do Grupo de Estudo do Joelho de Campinas e da Associação Lyonesa 
no Brasil. Isso porque, devido à pandemia, não foram realizados os dois even-
tos em 2021, como previsto. Portanto, prestigiem os programas: Momento 

Demorou, mas está chegando a hora
Estamos com tudo 
preparado para 
o 18º Congresso 
Brasileiro de 
Cirurgia do Joelho 
com 4 dias de 
conteúdo voltado à 
inovação

Curso do Joelho de Campinas e Highlights Lyonesa.
E, para contribuir com sua experiência, teremos a presença de importantes pa-

lestrantes internacionais: David Dejour (França) falando sobre Patologia Femoro-
patelar, Jin Goo Kim (Coreia) sobre Sutura Meniscal e Michel Bonnin (França) sobre 
Artroplastia, além de três representantes da SLARD (Sociedad Latinoamericana de 
Artroscopía, Rodilla y Deporte): Manoel Mosquera (Colômbia), David Figueroa (Chile) 
e Rodrigo Maestru (Argentina).

Seguindo o formato do Congresso de 2018, o CBCJ será realizado em auditó-
rio único, pois assim poderemos acompanhar a programação científica na íntegra. 
Além de palestras e mesas redondas, o evento contará com apresentações de traba-
lhos com destaque internacional na sexta-feira (22).

Esperamos contar com todos neste Congresso que marcará a retomada dos 
eventos presenciais da SBCJ! 

Venha se atualizar, compartilhar conhecimento e experiência e, principalmente, 
se confraternizar depois de quatro anos sem nosso grande evento!

Até breve! 
Comissão Organizadora e Diretoria SBCJDavid Dejour Michel Bonnin Jin Goo Kim



São Paulo é o maior 
centro gastronômico 
brasileiro por contar 

com inúmeros restauran-
tes de todos os tipos e 
de excelente qualidade, 
alguns de renomados 
chefs, por isso trazemos 
aqui algumas dicas para 
quem quer comer bem 
em Sampa:

• Arturito, da chef Paola 
Carosella: localizado em Pi-
nheiros, Zona Oeste, conta 
com estrela Michelin e é 
famoso pelas receitas au-
torais com influências da 
cozinha clássica mediter-
rânea. 

• D.O.M, do chef Alex 

Atala: localizado nos Jar-
dins, é conhecido pela 
mistura da cozinha con-
temporânea com ingre-
dientes brasileiros com 
forte presença amazônica. 

• Maní Manioca, da chef 
Helena Rizzo: também lo-
calizado nos Jardins, é des-
taque internacional pela 
cozinha contemporânea e 
pela mistura de ingredien-
tes regionais e sazonais. 

• Dinner in the Sky: em 
frente ao Parque Ibirapue-
ra, esse restaurante é para 
quem gosta de algo dife-
rente e não tem medo de 
altura. Criado na Bélgica, 
o Dinner in the Sky é uma 
plataforma a 50 metros de 
altura com espaço para 22 
participantes. O cardápio 
é surpresa e a expectativa 
também faz parte do pas-
seio. A experiência varia 
de 40 a 70 min e pode ser 
inesquecível. 

Para quem gosta da 

culinária japonesa, o res-
taurante Ryo e o Nōsu são 
muito elogiados. 

Para os acompanhan-
tes com tempo livre para 
passear, sugerimos algu-
mas atrações culturais 
que ocorrerão durante o 
Congresso:

• MASP, exposição VOL-
PI POPULAR: a exposição 
conta com cerca de 100 
pinturas do artista italiano 
Alfredo Volpi (1896-1988) 
e retrata temas do imagi-
nário popular brasileiro. 
Tem também o acervo 
permanente com obras de 
grandes artistas. Horário de 
funcionamento: 10h-18h

• Pinacoteca, Mo-
dernismo brasileiro: em 
comemoração aos 100 
anos da Semana de Arte 
Moderna de 1922, du-
rante todo o ano estarão 
expostas obras modernis-
tas, dentre elas a pintura 
Amigos, de Di Cavalcanti. 
Horário de funcionamen-
to: 10h-18h

E para finalizar destaca-
mos o Parque do Ibirapue-
ra para levar as crianças ou 
fazer uma corrida antes de 

ir para o Congresso. 

• Um dos parques mais 
famosos do país, o Ibira-
puera conta com o lago, 
a ponte japonesa e uma 
grande diversidade vege-
tal. Além disso, o espaço 
possui diversas atividades 
culturais e de lazer, como, 
museus, centro de convi-
vência, biblioteca e restau-
rantes. 

O que fazer em SP durante o CBCJ

Medidas de segurançaTemas livres têm 138 
trabalhos selecionados A SBCJ e a Comissão Organizadora do 18º CBCJ têm como prioridade a 

segurança dos participantes do evento em relação às medidas neces-
sárias para prevenir a Covid-19, por isso estão trabalhando para garantir 
que todos cumpram as regras necessárias, a saber:O Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho recebeu a ins-

crição de 207 trabalhos de temas livres, dos quais 138 
foram selecionados para apresentação em formato oral 

ou pôster, nas categorias Joelho Degenerativo, Medicina Espor-
tiva e Ciência Básica. 

Os trabalhos foram avaliados de acordo com sua adequação 
e qualidade em dez critérios: título, introdução, objetivos, meto-
dologia, resultados, conclusão, bibliografia, domínio do assunto, 
originalidade e relevância e qualidade técnica. Durante a apre-
sentação oral, serão também pontuadas qualidade visual, ora-
tória e resposta aos questionamentos feitos pelos avaliadores. 

Vale destacar que a avaliação dos trabalhos é feita em duas 
fases: inicialmente para definir se o trabalho será ou não aceito 
para o Congresso, quando dois avaliadores pontuam o trabalho 
e o classificam para apresentação oral ou pôster (um terceiro 
avaliador é acionado caso ocorra discrepância entre os parece-
res iniciais). 

Uma vez aprovado para o Congresso, o trabalho é novamen-
te avaliado, agora também pela qualidade da apresentação 
(seja oral ou pôster), durante o evento. Dessa forma, cada tra-
balho passa por 4 ou 5 avaliações, e a nota final considerada é a 
média destas avaliações. 

A avaliação inicial é às cegas, pois os avaliadores, seleciona-
dos pela SBCJ entre diretores, ex-presidentes e membros ativos 
da Sociedade, recebem os trabalhos sem as informações auto-
rais, o que garante a imparcialidade do processo.

Neste Congresso, a SBCJ premiará o primeiro e o segundo 
colocado de cada uma das três categorias, tanto na apresen-
tação oral quanto pôster. Para o primeiro lugar, o prêmio é de 
R$ 3.000,00 e para o segundo, de R$ 2.000,00, totalizando 12 
trabalhos premiados.
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18º CBCJ

Comprovante 
obrigatório de 

vacinação contra a 
Covid-19.

Uso facultativo 
de máscaras.

Verificação da 
temperatura dos 
participantes na 

chegada, antes da 
entrada no evento.

Higienização e 
desinfecção contínua 

de superfícies e 
objetos, como 

maçanetas e cadeiras.

Disponibilização de 
álcool em gel em 

diferentes pontos para 
desinfecção das mãos.

Orientação e 
ajuda para que as 

medidas sejam 
cumpridas.

Acervo MASP



Programação CBCJ-2022

20/04/2022 – QUARTA-FEIRA

8h00 - CERIMÔNIA DE ABERTURA

8h10 - 12h10 - SIMPÓSIO 
INOVAÇÃO/ROBÓTICA

12h10 - 14h10 - INTERVALO PARA  
ALMOÇO

MÓDULO 1 – LCA

14h10 - Qual o enxerto ideal?
14h18 - Posicionamento do túnel 
femoral
14h26 - O enxerto caiu no chão, e 
agora?
14h34 - Infecção, manter ou não o 
enxerto?
14h42 - Conceito de posicionamento 
dos túneis
14h50 - LCA no atleta de alto 
rendimento
14h58 - Critérios de retorno ao esporte
15h06 - Cuidados pós-operatórios e 
reabilitação
15h14 - Discussão

 
16h26 - MESA REDONDA 

MODERNA – LCA – SITUAÇÃO 
CLÍNICA

15h46 - 16h20 - INTERVALO

MOMENTO CURSO DO JOELHO DE 
CAMPINAS

16h20 - Abertura: O Grupo do Joelho 
de Campinas
16h23 - Instabilidade patelofemoral: 
mudança de paradigma com uso da 
avaliação funcional
16h31 - Tratamento das lesões do LCA 
pelo GEJC, evolução em 30 anos
16h39 - Experiência e evolução da 
cirurgia de prótese do joelho
16h47 - Cirurgia por navegação, 
robótica, será esse o nosso futuro?
16h55 - Perguntas e respostas

MÓDULO – TÉCNICAS CIRÚRGICAS 
EM VÍDEOS

17h00 - Trocleoplastia
17h05 - LPFM
17h10 - LPFM fise aberta

17h15 - MESA REDONDA MODERNA 
– PATELA – SITUAÇÃO CLÍNICA

MÓDULO 2 – PATELA

17h35 - Luxação aguda com lesão 
condral
17h43 - Instabilidade patelar e mal 
“tracking” (rotação e outros fatores)
17h51 - Instabilidade patelar na fise 
aberta. Como tratar?
17h59 - Trocleoplastia por artroscopia 
na instabilidade patelar
18h07 - Discussão

21/04/2022 – QUINTA-FEIRA

MÓDULO 3 – MENISCO

8h00 - Alça de balde isolada. Quando 
suturar?
8h08 - Lesão da raiz traumática vs 
degenerativa
8h16 - Lesão radial, como abordar?
8h24 - Lesão em rampa, diagnóstico 

e tratamento
8h32 - Discussão

 8h44 - MESA REDONDA MODERNA 
– MENISCO – SITUAÇÃO CLÍNICA

MÓDULO 4 – CARTILAGEM

9h04 - Microfratura e OATS
9h12 - Membrana, tipos e indicações
9h20 - Transplante osteocondral a 
fresco
9h28 - Terapia celular
9h36 - Discussão

9h48 - MESA REDONDA MODERNA 
– CARTILAGEM – SITUAÇÃO CLÍNICA

10h08 - 10h43 - INTERVALO

MÓDULO 5 – MENISCO

10h43 - Lesão meniscal no esportista 
master
10h51 - Lesão meniscal na criança 
(discoide – hipermóvel)
10h59 - Lesões complexas, qual o 
limite da preservação?
11h07 - Complicações da 
meniscectomia e do reparo
11h15 - Discussão

MÓDULO – TÉCNICAS CIRÚRGICAS 
VÍDEO EDITADO

11h27 - Sutura de raiz meniscal – 
passo a passo
11h32 - Subcondroplastia

MÓDULO 6 – OSTEOTOMIA

11h37 - Planejamento das 
osteotomias
11h45 - Osteotomia femoral e tibial – 
opções de técnicas cirúrgicas
11h53 - Osteotomia de delexão tibial 
para falhas de LCA
12h03 - Discussão

12h15 - 14h15 - INTERVALO PARA 
ALMOÇO

MÓDULO 7 - HIGHLIGHTS 
JORNADA LYONESA

14h15 -  O paciente ideal
14h20 -  Indicações e limites
14h25 - Resultado das UNIs: análise 
da literatura
14h30 - Critérios para uma UNI bem 
sucedida
14h35 - Técnica convencional & Uni 
medial: armadilhas a evitar
14h40 - Particularidades das UNI laterais
14h45 -  Uni & robótica
14h50 - Particularidade de UNI pós-
traumática
14h55 - Patello OA management
15h05 - UKA X HTO in mono-
compartimental OA
15h15 - Prótese Unicompartimental
15h23 - Discussão

15h43 - MESA REDONDA MODERNA 
– ARTROSE UNICOMPARTIMENTAL – 

SITUAÇÃO CLÍNICA

16h03 - 16h33 - INTERVALO

MÓDULO 8 – ATJ

16h33 - Opções de abordagem da 

artrose do joelho antes da cirurgia
16h41 – Bloqueios: capsular x 
periférico
16h49 - ATJ sem garrote x com garrote
16h57 – Reduzindo sangramento
17h05 - TKA in case of extra articular 
deformity
17h15 - Como lidar com patela baixa 
na ATJ primária
17h23 - ATJ no joelho rígido
17h31 – Artroplastia patelofemoral
17h39 - Physical activity after TKA
17h49 – Discussão

18h01 – ASSEMBLEIA SBCJ

22/04/2022 – SEXTA-FEIRA

MÓDULO 9 – INFECÇÃO ATJ

8h00 - Prevenção em pacientes de 
risco
8h08 - Novas perspectivas no 
diagnóstico da infecção
8h16 - Quando está contraindicada 
a ATJ
8h24 - D + R
8h32 - Revisão em 1 tempo e 2 
tempos
8h40 - Discussão infecto com 
ortopedista

 
8h52 - MESA REDONDA MODERNA 

– ATJ PRIMÁRIA – SITUAÇÃO 
CLÍNICA

MÓDULO 10 – REVISÃO ATJ

9h12 - Hastes: tipos e estratégias
9h20 - Como escolher o tipo de 
“constrição”
9h28 - Abordagem dos defeitos 
ósseos
9h38 - Re-revisão. Como planejar?
9h46 - Discussão

 
9h58 - MESA REDONDA MODERNA 

– INFECÇÃO ATJ – SITUAÇÃO 
CLÍNICA

10h18 - 10h53 - INTERVALO

MÓDULO 11 – INOVAÇÃO

10h53 - Alignment in TKA – a new 
paradigm
11h03 - Transseptal portal – when 
and how?
11h13 - Patella alta when and how 
to treat
11h23 - Trocleoplastia
11h33 - Reparo do LCA – quando?
11h43 - Discussão

 
11h53 - 14h00 - INTERVALO PARA 

ALMOÇO

14H00 - MESA REDONDA 
MODERNA – REVISÃO SITUAÇÃO 

CLÍNICA

MÓDULO 12 – FRATURAS

14h20 - Abordagem das fraturas 
posteriores do platô tibial
14h28 - Abordagem das fraturas 
bicondilares da tíbia
14h36 - Fraturas distais do fêmur 
(hoffa e bicondilar)
14h44 - Fraturas periprotéticas – como 
evitar?
14h52 - Joelho flutuante

15h00 - Ruptura do aparelho extensor 
após artroplastia
15h08 - Discussão

15h20 - MESA REDONDA 
MODERNA - ATJ PRIMÁRIA - 

SITUAÇÕES ESPECIAIS - SITUAÇÃO 
CLÍNICA

 
15h40 - 16h15 - INTERVALO

TRABALHOS COM DESTAQUES 
INTERNACIONAIS

16H15 - PRESENCE OF THE 
ARTHROSCOPIC “FLOATING MENISCUS” 
SIGN AS AN INDICATOR FOR SURGICAL 
INTERVENTION IN PATIENTS WITH 
COMBINED ANTERIOR CRUCIATE 
LIGAMENT AND GRADE II MEDIAL 
COLLATERAL LIGAMENT INJURY

16H23 - 3D SPATIOTEMPORAL 
PARAMETERS OF GAIT IN 
INDIVIDUALS WITH OSTEOARTHRITIS 
OF THE KNEES SUBMITTED TO 
TREATMENT WITH INTRA-ARTICUKAR 
VISCOSUPPLEMENTATION: A 
PROSPECTIVE DOUBLE-BLIND 
RANDOMIZED CONTROL TRIAL

16H31 - “PARTIAL LATERAL 
MENISCECTOMY AFFECTS KNEE 
STABILITY EVEN IN ANTERIOR CRUCIATE 
LIGAMENT-INTACT KNEES”
16H39 - ETIOLOGY OF CARTILAGE 
LESION DOES NOT AFFECT CLINICAL 
OUTCOMES OF PATELLOFEMORAL 
AUTOLOGOUS CHONDROCYTE 
IMPLANTATION

16h39 - ETIOLOGY OF CARTILAGE 
LESION DOES NOT AFFECT CLINICAL 
OUTCOMES OF PATELLOFEMORAL 
AUTOLOGOUS CHONDROCYTE 
IMPLANTATION

MÓDULO 13 – LESÕES COMPLEXAS

16h47 - Luxação do joelho – manejo 
inicial
16h55 - O que e quando reparar 
(periferia)?
17h03 - PCL AND PLC
17h13 - LCA com LCM
17h21 - Planejamento dos enxertos 
nas lesões multiligamentares
17h29 - Discussão

17H41 - MESA REDONDA MODERNA 
– LESÕES MULTILIGAMENTARES – 

SITUAÇÃO CLÍNICA

23/04/2022 – SÁBADO

MÓDULO 14 – ATJ 
PERIOPERATÓRIO

8h00 - Evitando complicações na ATJ

8h08 - Joelho “vermelho” como 
conduzir?
8h16 - Manejo da dor no pós-
operatório
8h24 - Artroplastia bilateral simultânea
8h32 - Discussão

 
8h44 - MESA REDONDA 

MODERNA – DOR NA ATJ – 
SITUAÇÃO CLÍNICA

MÓDULO 15 – ANTEROLATERAL

9h04 - Reconstrução extraarticular de 
Lemaire
9h14 - Experiência Brasil anterolateral
9h22 - Discussão

9h34 - MESA REDONDA 
MODERNA – LCA + ASSOCIAÇÕES 

– SITUAÇÃO CLÍNICA

MÓDULO – TÉCNICAS CIRÚRGICAS 
EM VÍDEOS

9h54 - LCA out in
9h59 - LCA Transportal
10h04 - Ligamento anterolateral
10h09 - LCP Transtibial
10h14 - LCP on lay

10h19 - INTERVALO

MÓDULO 16 – LCA E LCP

10h54 - LCP isolado – como conduzir?
11h02 - LCA com canto póstero lateral 
– qual técnica?
11h10 - Lesão bicruzado
11h18 - LCA e mal alinhamento em 
varo
11h26 - Root Tears and Centralization
11h36 - Meniscus Transplant and 
Scaffold
11h46 - Correção do slope tibial – 
quando e como?
11h54 - Discussão

 
12h06 - MESA REDONDA 

MODERNA – LCA – REVISÃO/
COMPLICAÇÕES – SITUAÇÃO 

CLÍNICA

MÓDULO 17 – LCA COMPLICAÇÕES

12h26 - Artrofibrose após 
reconstrução do LCA
12h34 - Revisão do LCA em 2 tempos: 
quando?
12h42 - Utilização de alo enxerto 
primário e revisão
12h50 - Resultado e retorno ao 
esporte após a revisão
12h58 - Discussão

13h10 - ENCERRAMENTO/
PREMIAÇÃO DOS TEMAS LIVRES
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1 – Inscrição através do site da SBCJ até o dia 31/03/2022.
2 – Certificado de quitação da anuidade SBOT do ano de 2022.
3 – Certificado comprobatório de conclusão de 1 (um) ano de trei-

namento em SCE (Serviço Credenciado de Ensino) junto à SBCJ.
4 – Comprovante de pagamento das taxas de inscrição na Prova 

para Obtenção do Título de Membro Titular da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia do Joelho e no Congresso da SBCJ no mesmo ano.

5 – Apresentação de um trabalho científico nos moldes atuais 
da RBO, com a participação de até 2 candidatos, ou apresentação de 
trabalho publicado em revista internacional indexada, não sendo per-
mitida a apresentação de relato de casos ou revisão não sistemática 
da literatura.

Documentação exigida 
para se inscrever:

Bibliografia:

Prova de título será online e 
está confirmada para dia 13/05/22

Depois de realizar com sucesso a Prova 
de Título em 2021 de forma online, a 
SBCJ decidiu por não fazer o exame 

durante o Congresso Brasileiro e repetir o 
formato virtual este ano para os ortopedistas 
que fizeram o treinamento no ano passado e 
candidatos não aprovados em avaliações an-
teriores e treinados em serviços credenciados 
que ainda não participaram da prova. 

O exame será no dia 13 de maio e os inscri-
tos poderão aproveitar o CBCJ para se atuali-
zarem sobre os temas da prova. 

As inscrições para a Prova de Título 
vão até 31/03/2022 no endereço: 
https://sbcj.org.br/prova-titulo/

A prova constará de uma parte teórica e de 
outra prática, realizadas em sequência, das 13 
às 17 horas do dia 13 de maio.  A parte teóri-

ca contará com 80 questões de múltipla es-
colha e a prática consistirá em casos clínicos 
também com respostas de múltipla escolha. A 
nota mínima para aprovação é de 6 nas duas 
avaliações.

Título de Especialista
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Cirurgia do Joelho baseado no Livro Sur-
gery of the Knee, de Insall e Scott (6ª edição).

Artigos científicos:
1.  Kennedy MI, Strauss M, LaPrade RF. 

Injury of the Meniscus Root. Clin Sports 
Med. 2020 Jan;39(1):57-68. doi: 10.1016/j.
csm.2019.08.009. PMID: 31767110.

2.  Sonnery-Cottet B, Serra Cruz R, Vieira TD, 
Goes RA, Saithna A. Ramp Lesions: An Unre-
cognized Posteromedial Instability? Clin Sports 
Med. 2020 Jan;39(1):69-81. doi: 10.1016/j.
csm.2019.08.010. PMID: 31767111.

3.  Getgood A, Brown C, Lording T, Amis A, 

Claes S, Geeslin A, Musahl V; ALC Consensus 
Group. The anterolateral complex of the knee: 
results from the International ALC Consensus 
Group Meeting. Knee Surg Sports Traumatol 
Arthrosc. 2019 Jan;27(1):166-176. doi: 10.1007/
s00167-018-5072-6. Epub 2018 Jul 25. PMID: 
30046994.

Vale destacar que o Curso Preparatório para 
R4 realizado pela SBCJ tem as aulas gravadas 
e serve de apoio ao estudo para a prova.

Comissão de Ensino e 
Treinamento e Diretoria SBCJ

Como funciona o 
processo remoto:

Cada candidato fará a prova em seu próprio 
computador, utilizando um browser de segu-
rança que não permite acesso a qualquer outro 
recurso do dispositivo. Por meio da webcam e 
do microfone, os fiscais da empresa realizadora 
da prova, juntamente com a Comissão de Prova 
da SBCJ, monitorarão o ambiente dos candida-
tos para assegurar a validade dos resultados. 

Depois da prova, será feita ainda uma audi-
toria, processo em que técnicos especializados 
verificarão se cada candidato cumpriu devida-
mente as regras previstas no edital.

Reuniões Científicas das Regionais em 2022 serão em formato online e presencial 

As reuniões científicas 
dos grupos de joelho 

das Regionais são atividades 
de grande interesse e im-
portância para atualização 
dos temas da nossa espe-
cialidade. Nos dois últimos 
anos, os encontros têm sido 
realizados online devido à 
pandemia, mas em 2022 al-
gumas Regionais estão pro-
gramando reuniões também 
presenciais. 

Abaixo, trazemos a agen-
da prevista das reuniões para 
poderem se programar e 
participar, lembrando que 
os eventos online são pelo 
zoom e o acesso é pelo site 
da SBCJ (www.sbcj.org.br). 

REGIONAL SP - Última 
quinta-feira de cada mês com 
eventos online e alguns pre-
senciais (a definir).
Delegado Regional: 
Dr. Alfredo dos Santos Netto 

24 de fevereiro
31 de março
28 de abril
26 de maio
30 de junho
28 de julho
25 de agosto
29 de setembro
27 de outubro
17 de novembro (será na 
quinta anterior devido ao 
CBOT dia 24)

REGIONAL RJ - Primeira 
terça-feira de cada mês (com 
algumas exceções) com 
eventos online e alguns pre-
senciais (a definir).
Delegado Regional: 
Dr. Nelson Ooka

09 de março
05 de abril
03 de maio
07 de junho
05 de julho
02 de agosto
06 de setembro
04 de outubro
08 de novembro
06 de dezembro

REGIONAL MG/ES - Segun-
da terça-feira de cada mês 
(com algumas exceções) com 
eventos online e alguns pre-
senciais.
Delegado Regional: 
Dr. Glauco de Almeida Passos

12 de abril online
10 de maio online 
07 de junho presencial
12 de julho online 
09 de agosto online 
13 de setembro online
18 de outubro presencial
08 de novembro online
09 de dezembro presencial 

REGIONAL NE - Terceira 
terça-feira de cada mês (com 
algumas exceções) com 
eventos online e alguns pre-
senciais (a definir).
Delegados Regionais: 
Dr. Leonardo Eráclio do Car-
mo Araújo (PE/PB/RN/CE/PI) 
e Dr. Reuthemann E. Teixeira T. 
A. Madruga (BA/AL/SE)

15 de março
17 de maio
21 de junho
19 de julho
16 de agosto
20 de setembro
18 de outubro
17 de novembro 
20 de dezembro

REGIONAL SUL - Três 
reuniões previstas online.
Delegado Regional: 
Dr. Thiago Fuchs

24 de maio online
23 de agosto online
22 de novembro online

REGIONAL NO - Duas 
reuniões previstas 
presenciais.
Junho e setembro
Delegado Regional: 
Dr. Jean Clay Santos 
Machado (PA)

REGIONAL CO - a definir.
Delegado Regional: 
Dr. Paulo Emiliano Bezerra 
Jr. (DF)
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