
JORNADAS REGIONAIS 
ESTÃO DE VOLTA

Depois de dois anos sem eventos regionais, a SBCJ realizou com grande sucesso em 
setembro a 8ª Jornada de Cirurgia do Joelho da Regional Nordeste, em Maceió, que 

contou com a presença do convidado internacional Kristian Kley (ALE). Nos dias 21 e 22 
de outubro será a vez da 7ª Jornada Regional Norte/Centro-Oeste, em Belém/PA.
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Caros colegas, 

Nossa revista JOELHO traz as ações mais importantes da SBCJ nesse 
terceiro trimestre do ano com o foco principal em educação continuada 
e atualização. Um dos destaques é a Jornada Regional Nordeste, 

realizada com sucesso no início de setembro, em Maceió/AL.
Mostramos como têm sido as reuniões dos Grupos de Joelho das Regionais, 

eventos de alto nível científico e excelente participação dos colegas, seja de 
forma online ou presencial.

Destacamos também a parceria da SBCJ com duas publicações científicas 
associadas à American Orthopaedic Society for Sports Medicine: a Orthopaedic 
Journal of Sports Medicine (OJSM) e a Video Journal of Sports Medicine (VJSM). 

Abordamos ainda o livro sobre Cirurgia do Joelho que estamos editando com a indispensável ajuda de 
nossos colegas experts. É uma publicação com 80 capítulos que será um marco na SBCJ, pois trata-se do 
primeiro livro produzido por nós.

Para finalizar, o nosso Curso para formação de R4 merece atenção, pois é uma atividade de significativa 
importância na educação dos futuros cirurgiões. Mostramos que as aulas são o conteúdo mais acessado em 
nosso site, comprovando a relevância desse pilar da SBCJ.

Desejamos boa leitura e estamos sempre abertos a sugestões! 
Abraços

Alan de Paula Mozella

Caros colegas,

Escrevo neste espaço com mui-
ta honra por poder trazer aqui 
um pouco das atividades que 
temos desenvolvido esse ano. 

Depois de realizar com grande suces-
so o Congresso Brasileiro, em abril, 
voltamos nossa atenção para outras 
ações de educação e atualização de 
2022, como as Jornadas Regionais, o 
livro sobre Cirurgia do Joelho e o Cur-
so para R4, entre outras atividades de 
aprimoramento.

É uma satisfação como presiden-
te falar do livro, um legado da nossa 
gestão para os sócios SBCJ, pois será a primeira pu-
blicação com chancela da Sociedade. A obra tem a 
participação de dezenas de associados porque foi 
elaborada com foco em como cada um dos autores 
poderia contribuir com sua expertise ao longo dos 80 
capítulos. Estamos trabalhando com afinco para que 
seja lançado durante o CBOT, em novembro.

Retornamos também com as Jornadas de Cirur-
gia do Joelho juntamente com os delegados regio-
nais. Realizamos com êxito a Jornada Nordeste, em 
setembro, e temos em outubro a Jornada Norte/
Centro-Oeste. As jornadas da SBCJ são importantes 
para os colegas locais participarem como palestran-
tes, podendo, assim, mostrar sua experiência clínica e 
ampliar sua vivência acadêmica. É muito bom acom-

panhar o envolvimento de cada um 
nesses encontros! 

Sobre o Curso Preparatório para 
R4, tivemos uma pausa após o Con-
gresso e a Prova de Título, e voltamos 
em agosto, às segundas-feiras, partin-
do do início do programa, pelo tema 
Ligamento Cruzado Anterior. O curso 
tem boa audiência ao vivo, mas nos 
surpreende o quanto é acessado ‘on 
demand’ no nosso site: são mais de 58 
mil acessos desde 2020. Esse número 
comprova sua importância na forma-
ção dos futuros cirurgiões do joelho.

Ressalto ainda a parceria firmada 
pela SBCJ e as duas publicações cien-

tíficas associadas à American Orthopaedic Society for 
Sports Medicine: a Orthopaedic Journal of Sports Me-
dicine (OJSM) e a Video Journal of Sports Medicine 
(VJSM). É uma oportunidade ímpar para nossa Socie-
dade e os potenciais autores, considerando também 
o fato de que temos agora dois editores nestas pu-
blicações, o diretor científico da SBCJ, Dr. Guilherme 
Abreu, e o Dr. Camilo Helito. 

Para finalizar, agradeço o inestimável apoio de 
todos associados por prestigiarem e colaborarem 
com as atividades científicas e educacionais e, assim, 
mantermos nossa Sociedade em constante desenvol-
vimento!

Abraços,
Victor Marques de Oliveira

EDITORIAL

Dr. Victor Marques 
de Oliveira 

Presidente da SBCJ

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. 
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Jornada Regional Nordeste 
é um sucesso em Maceió

Depois de dois anos sem eventos re-
gionais, a SBCJ realizou com grande 
sucesso a 8ª Jornada de Cirurgia do 
Joelho da Regional Nordeste, nos dias 

2 e 3 de setembro, no Hotel Ritz Lagoa da Anta, 
em Maceió/AL, com a presença de 110 cirurgiões 
inscritos.

O evento teve como destaque a participação 
do convidado internacional Dr. Kristian Kley, da 
Alemanha, expert em osteotomias. “As aulas do 
Dr. Kley impressionaram os participantes porque 
ele abordou novas técnicas em osteotomias de 
joelho, o que realmente fez uma diferença incrí-
vel na programação”, declarou o ex-presidente 
da SBCJ Dr. Sérgio Canuto, um dos coordenado-
res do evento.

O programa científico da Jornada Nordeste 
abordou os temas mais importantes da Cirurgia 
do Joelho em dois dias de programação com 40 
aulas e seis mesas redondas apresentadas pelos 
sócios da Regional e diretores da SBCJ.

O diretor da SBCJ Dr. Aloisio Reis Caneiro des-
tacou a participação efetiva dos membros da 
Sociedade em âmbito regional e da Diretoria na 
Jornada Regional Nordeste. “Foi um evento de 
excelente nível científico, auditório sempre lota-

Evento recebe 110 participantes 
em dois dias de programação 
e tem a presença do convidado 
internacional Kristian Kley

Diretoria SBCJ 
e convidado 

internacional Dr. 
Kristian Kley

O diretor da SBCJ Dr. Aloisio Reis Carneiro e o 
convidado internacional Dr. Kristian Kley

Jornada 
Regional 
Nordeste 

contou 
com 110 

participantes

A 7ª Jornada Regional Norte/Centro-Oeste 
da SBCJ será realizada nos dias 21 e 22 de 

outubro no Hangar Centro de Convenções e 
Feiras da Amazônia, em Belém/PA.

O programa científico contará com cerca 
de 50 palestrantes das regiões Norte e Centro-
-Oeste, além da participação da Diretoria da 
SBCJ. Os temas principais abordados no evento 
serão: Lesões Ligamentares do Joelho e Artro-
plastia Total de Joelho. 

A Jornada tem a coordenação local do dele-
gado regional Norte, Dr. Jean Klay Machado, e 
dos sócios Dr. João Alberto Maradei, Dr. Hilmar 
Tadeu, Dr. Erik Menezes, Dr. Edilson Andrade e 
Dr. Heribert Pidner, presidente da SBOT-Pará.

Atualização

Jornada Norte/
Centro-Oeste 
em outubro

do e uma grande confraternização”, disse. 
A importância da retomada dos eventos re-

gionais da Sociedade foi destacada pelo presi-
dente da SBCJ, Dr. Victor Marques de Oliveira: “É 
uma oportunidade para os cirurgiões da região 
estarem presentes, apresentando seus trabalhos 
e compartilhando sua experiência”, falou.

A coordenação da Jornada ficou sob respon-
sabilidade do diretor da SBCJ Dr. Aloisio Carneiro 
(BA), dos delegados regionais Dr. Leonardo Herá-
clio (CE) e Dr. Reuthemann Madruga (SE), e do ex-
-presidente da Sociedade, Dr. Sérgio Canuto (AL), 
demonstrando mais um grande trabalho em 
equipe da Diretoria e dos organizadores locais. 

Gratidão a todos os sócios presentes e aos 
palestrantes e organizadores pelo sucesso desse 
encontro científico!



Reuniões Científicas
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Grupos do Joelho mantêm reuniões 
científicas concorridas

Uma das ati-
vidades de 
a t u a l i z a -
ção mais 

importantes orga-
nizadas pela SBCJ 
junto às Regionais 
são as reuniões cien-
tíficas dos grupos do 

joelho, evidenciando real interesse dos sócios e residentes pelas aulas 
e discussões, tanto no formato online quanto presencial.

As Regionais Rio de Janeiro, São Paulo e Minas/ES têm alternado 
reuniões pelo zoom e presenciais, com encontros que chegam a con-
tar com 140 participantes online e 120 presenciais, como foi o caso 
do Rio nos meses de julho e agosto respectivamente, e Minas/ES com 
140 participantes no evento à distância de julho.

O vice-presidente da SBCJ, Dr. Alan Mozella, ressalta que a escolha 

Online ou presenciais, 
encontros científicos promovem 
compartilhamento de 
conhecimento e experiência 
entre os sócios da SBCJ

Reunião 
Científica da 
Regional RJ de 
agosto contou 
com aula do 
Dr. Guilherme 
Zuppi (SP) e 120 
participantes

Dr. Hugo Cobra, Dr. Nelson Ooka, 
Dr. Alan Mozella, Dr. Idemar M. da 

Palma e Dr. Guilheme Zuppi na 
Reunião da Regional RJ

Reunião 
Científica 
Regional 

Centro-Oeste 
em Brasília
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Reuniões Científicas

dos temas e dos palestrantes contribui para o sucesso das reuniões, 
principalmente porque o formato online permite não só convidar pa-
lestrantes de fora como atrair participantes de outras regiões do país.

Em São Paulo, as reuniões virtuais incluem colegas de diferentes 
serviços do interior, possibilitando o compartilhamento de informa-
ção e experiência técnica entre os cirurgiões de joelho do interior e 
da capital.

Quanto ao Nordeste, as reuniões são feitas online com a partici-
pação das duas regionais. O mesmo ocorre no Sul para integrar os 
sócios dos três estados, sendo que a reunião de maio teve 80 colegas 
participantes. 

O Grupo do Joelho da Regional Centro-Oeste realizou sua Reunião 
Científica presencial em agosto, em Brasília, um evento no sábado 
que começou às 9h e terminou às 13h, com membros do Distrito 
Federal e de Goiás.

Vale destacar que a SBCJ conta com oito regionais: Sul, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Minas/Espírito Santo, Centro-Oeste, Norte e Nor-
deste, que se divide em duas, sendo uma com os estados da Bahia, 
Sergipe e Alagoas e outra com Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Ceará e Piauí.

Os conteúdos apresentados nas reuniões online são gravados para 
inserção e acesso dos sócios no site da SBCJ e assim tornam-se fonte de 
estudo e atualização para os cirurgiões interessados.

A SBCJ parabeniza os delegados regionais e diretores que se em-
penham para manter uma agenda científica tão produtiva!

Reunião Científica online do Grupo do Joelho 
da Regional Nordeste de julho

Reunião Científica da Regional SP de agosto

Reunião Científica da Regional Minas-ES de junho 
teve aula do Dr. Gustavo Constantino (SP)

Reunião Científica da Regional Sul de maio



Curso Preparatório para R4 é o conteúdo 
mais acessado no site da SBCJ

As aulas são ministradas por chefes e preceptores 
dos serviços credenciados SBCJ, com moderação da 

Comissão de Apoio Científico

Formação dos R4
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Com o propósito de man-
ter o compromisso com 
a formação dos novos 
cirurgiões do joelho, a 

SBCJ retomou no dia 1º de agos-
to de 2022 o Curso Preparatório 
Online para R4, ferramenta de es-
tudo dos residentes que prestam 

o exame de título de especialista SBCJ.
Para se ter uma ideia de sua relevância, no site da SBCJ é o 

conteúdo educacional mais visto, com 58,6 mil acessos on de-
mand. Até o final de agosto, o curso somava um total de 73 mó-
dulos, com cerca de 80 horas de gravação desde seu início.

Lançado em junho de 2020, o Curso para R4 tem aulas às 
segundas-feiras, com início às 20 horas, pelo aplicativo zoom, 
contemplando todos os temas da Cirurgia do Joelho, desde a 
anatomia do LCA até a revisão de ATJ.

Para ministrar as duas aulas semanais e apresentar os casos clí-
nicos para serem discutidos são convidados chefes e precepto-
res dos serviços credenciados SBCJ. Além de transmitir o módulo 
ao vivo, a SBCJ disponibiliza os vídeos de cada módulo no site 
para os residentes acessarem a qualquer momento. 

A coordenação do Curso para R4 é do diretor da SBCJ Dr. 
Marcelo Kubota, com o suporte da Comissão de Apoio Científi-
co composta pelos colegas: Dr. Rodrigo Sattamini Pires e Albu-
querque – presidente (RJ), Dr. Carlos Franciozi (SP), Dr. Fabiano 
Kupczik (PR), Dr. Leandro Jun Aihara (SP) e Dr. Tulio Vinícius de 
Oliveira Campos (MG).

As aulas do curso 
disponíveis no site 
já tiveram mais de 
58 mil acessos 
“on demand”



Lançamento  e Parcerias
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Em fase final de edição, o primeiro livro de Cirurgia do 
Joelho com chancela da SBCJ tem previsão de lança-
mento ainda em 2022, durante o 54º Congresso Bra-
sileiro de Ortopedia e Traumatologia, que acontecerá 

de 24 a 26 de novembro em Florianópolis (SC).
O livro contempla 80 capítulos com temas de abordagem 

prática, incluindo tanto cirurgias artroscópicas para lesões 
desportivas quanto cirurgias abertas para tratamento de di-
versas patologias e também para casos de joelho degene-
rativo. 

Uma novidade para ilustrar ainda mais as técnicas des-
critas nesta publicação são os vídeos dos procedimentos 
cirúrgicos que acompanharão a obra. Ao adquirir o livro, o 
cirurgião terá acesso aos vídeos que serão disponibilizados 
por meio da plataforma da Di Livros Editora, a editora respon-
sável pela publicação.

Para concretizar esse projeto, a SBCJ conta com a colaboração de asso-
ciados das oito regionais que são responsáveis por cada um dos capítulos, 
sob coordenação geral da Diretoria da Sociedade.

Dr. Guilherme Abreu é editor 
da Video Journal of Sports 

Medicine e o Dr. Camilo Helito, 
da Orthopaedic Journal of Sports 

Medicine. Esta parceria é uma 
excelente iniciativa em favor do 

ensino dos membros SBCJ!

Dr. Victor Marques 
de Oliveira 

Presidente da SBCJ

A Sociedade Brasileira de Cirurgia do 
Joelho fechou no mês de agosto 
uma importante parceria com duas 

publicações científicas associadas à AOSSM 
(American Orthopaedic Society for Sports 
Medicine): a Orthopaedic Journal of Sports 
Medicine (OJSM) (https://journals.sagepub.
com/home/ojs) e a Video Journal of Sports 
Medicine (VJSM) (https://journals.sagepub.
com/home/vjs). 

Essa iniciativa serve para dar mais visi-
bilidade à SBCJ, se juntando a várias ou-
tras sociedades internacionais de prestígio 
como parceira dessas respeitáveis revistas, 
e traz vantagens para os sócios da SBCJ, 
como a publicação dos trabalhos científi-
cos apresentados no próximo Congresso 
Brasileiro de Cirurgia do Joelho (Anais do 
Congresso) em um fascículo especial.

A SBCJ acredita que, com a parceria, 
poderá ampliar o incentivo aos sócios 
para ser atualizarem por meio dos artigos 
publicados nesses periódicos e também 
estimular que os membros da Sociedade 
publiquem mais trabalhos nessas relevan-
tes revistas. 

E outra novidade é que o Brasil tem 
agora dois representantes no corpo edito-
rial destas publicações: o diretor da SBCJ 
Dr. Guilherme Abreu é editor da Video 
Journal of Sports Medicine e o Dr. Camilo 
Helito, da Orthopaedic Journal of Sports 
Medicine. Sucesso aos dois membros 
SBCJ nesta importante função!

SBCJ faz parceria com publicações 
associadas à AOSSM

Livro sobre Cirurgia do Joelho está em fase final de edição
Com 80 capítulos, obra tem previsão de lançamento durante o Congresso Anual da SBOT, em novembro

foto: pexels/pixabay

O presidente da SBCJ, Dr. Victor Marques de Oliveira, explica que os autores 
de cada um dos capítulos podem contar com a colaboração de mais dois co-
autores convidados. Trata-se, portanto, de uma obra com intensa participação 
dos membros especialistas da SBCJ.

Sobre as 
publicações

O Orthopaedic Journal of Sports Medici-
ne (OJSM) é um periódico de acesso aberto 
publicado mensalmente e revisado por pares. 
Seus artigos trazem temas que combinam os 
interesses de pesquisadores e profissionais 
clínicos em medicina esportiva ortopédica, 
artroscopia e artroplastia de joelho e ombro.

O Video Journal of Sports Medicine 
(VJSM®) é um jornal de vídeo fundado em 
2021, também de acesso aberto e revisado 
por pares. Publica temas de interesse para 
cirurgiões ortopédicos especialistas em medi-
cina esportiva e artroscopia, médicos espor-
tivos, treinadores esportivos e fisioterapeutas.
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COLUNA ALÉM DO JOELHO
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Save The Date
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