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Caros colegas da SBCJ,

Realizamos em março o nosso congres-
so bianual, e dedicamos totalmente 
esta edição do jornal para relembrar-
mos e marcarmos este que foi mais um 

grande momento científico e de confraterni-
zação entre os sócios da SBCJ. A 14ª edição do 
CBCJ reuniu número recorde de participantes 
– 1.606 inscritos – e ficou marcada pela progra-
mação científica de alto nível e pelo intercâm-
bio entre os médicos nacionais e os convida-
dos estrangeiros.

Após a passagem do congresso e de mais da 
metade de nossa gestão, estamos trabalhando 
e dando continuidade ao planejamento feito 
para 2012. Teremos dois grandes eventos neste 
ano: a Jornada Lyonesa em junho, na cidade de 
Ouro Preto (MG), e o nosso tradicional curso de 

final de ano, no Guarujá (SP). A Jornada Lyone-
sa contará com a presença dos colegas france-
ses, além da comunidade joelhista brasileira, e 
terá como tema os últimos avanços na artrose 
do joelho, em particular sobre a artroplastia do 
joelho. 

Já no curso do final de ano, que será realiza-
do no Hotel Sofitel, discutiremos os aspectos 
atuais do tratamento das lesões ligamentares 
do joelho. Em breve anunciaremos os convida-
dos estrangeiros que farão parte da programa-
ção científica. 

Aproveito para saudar a chegada dos 162 
novos sócios aprovados na prova de admissão 
realizada durante o Congresso na Bahia. Sejam 
bem-vindos à nossa Sociedade!

Um grande abraço a todos,
Ricardo Cury

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. Coordenação editorial: 
Dr. Wagner Lemos. Jornalista responsável: Ilone 
Vilas Boas – MTB 24.216. Textos, diagramação 
e edição: Ponto da Notícia Assessoria de 
Comunicação. Sugestões e comentários: 
imprensa@pontodanoticia.com.br. 

Tiragem: 8.700 exemplares.
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SBCJ dá continuidade à programação 2012

dr. Ricardo Cury, Presidente da SBCJ

editoriaL

Caros colegas da SBCJ,

Este número do jornal JOELHO 
é dedicado à cobertura 
de nosso evento maior, o 

Congresso Brasileiro de Cirurgia 
do Joelho. Novamente o evento 
foi um sucesso, à altura de nossa 
Sociedade. Durante vários meses 
toda diretoria se esforçou ao máximo 
para que tivéssemos um congresso 
que alcançasse ou talvez superasse a 
expectativa do membro SBCJ, tanto 
no que se refere à programação 
científica quanto à programação 
social. Ficamos muito satisfeitos 
com o reconhecimento do evento 
por parte de praticamente todos os 
membros da SBCJ que lá estiveram. 
Vários convidados estrangeiros nos 
enviaram e-mails parabenizando a 
organização e também comentando 
sobre o alto nível científico das 
apresentações e discussões. Vale 
destacar o comentário enviado pelo 

Dr. Bertrand Sonnery-Cottet que, 
para nossa surpresa, veio escrito em 
português.  

Nesta edição não teremos a seção 
bate bola, optando por usar este 
espaço para a divulgação de fotos do 
Congresso Brasileiro. Uma maneira 
de recordarmos bons momentos 
passados em um local tão agradável 

como o complexo Iberostar. Para 
finalizar esta edição divulgamos 
outro grande evento da Sociedade 
que é a jornada Lyonesa no Brasil. 
Desta vez nos encontraremos na 
simpática Ouro Preto para discutir 
o tratamento da artrose do joelho, 
principalmente o tratamento 
artroplástico com todas as suas 

possibilidades. Estamos preparando, 
mais uma vez, um grande evento, em 
que a programação social se mistura 
com a beleza histórica e o clima frio 
de Ouro Preto no inverno. 

Boa leitura a todos e até o nosso 
próximo encontro, em Ouro Preto!

Abraços, 
Wagner Lemos

dr. Wagner lemos - 2o Secretário da SBCJ
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14o CBCJ: sucesso total, científica e socialmente

Mais uma vez a programação científica 
do CBCJ superou todas as expectati-
vas. Dividido em dois grandes audi-
tórios, os temas “Joelho no Esporte” 

e “Joelho Degenerativo” estiveram sempre com 
plateia total durante todas as conferências e 
mesas redondas. Os temas de atualização sobre 
LCA, LCP, lesões meniscais e femoropatelar domi-
naram o temário da “Tenda”, tanto nas brilhantes 
palestras de colegas nacionais como nas dos con-
vidados estrangeiros. As mesas modernas sobre 
esses temas foram mais uma vez o ponto alto das 
sessões, dando oportunidade a grandes e interes-
santes discussões entre debatedores, coordena-
dores e plateia atingindo, assim, o grande alvo do 
congresso, que é a troca de experiências e vivên-
cias nos temas de cirurgia do joelho em atletas.

O auditório Pelourinho, onde se discutiu “Joe-
lho degenerativo”, diferentemente dos anos ante-
riores, também apresentou lotação total durante 
todo o evento, demonstrando o grande interesse 
do cirurgião brasileiro pelas inovações nesta área. 
As brilhantes apresentações dos convidados es-
trangeiros sobre artroplastias do joelho não só 
enriqueceram nosso conhecimento como tam-
bém serviram para nos mostrar que, mesmo mui-
tas vezes convivendo com dificuldades materiais 
e financeiras, a cirurgia reconstrutiva do joelho no 
Brasil está entre aquelas de melhor nível mundial. 

Os temas livres apresentaram nível excelen-

te devido a uma seleção daqueles de conteúdo 
mais importante e com nível de evidência melhor. 
Ainda com relação aos temas livres, estamos estu-
dando uma melhor maneira de incluí-los na grade 
da programação científica, pois a intenção é que 
pela sua importância científica e sua qualidade 
cada vez maior consigamos dar a eles o destaque 
que merecem. Todos os trabalhos enviados à SBCJ 
foram lidos e analisados e aqueles não apresenta-
dos na sessão de temas livres puderam ser mos-
trados na forma de pôsteres, premiando assim 
todos aqueles que se esforçaram em produzi-los.

As atividades científicas paralelas ao Progra-
ma Oficial também foram bastante concorridas, 
superando nossa expectativa. O pré-congresso e 
os workshops realizados nos períodos reservados 
ao lazer tiveram plateia recorde, demonstrando o 
grande interesse dos colegas em conhecerem as 
novidades em técnicas cirúrgicas de ponta para a 
especialidade. A ampla área de exposições con-
seguiu cumprir com conforto e agilidade sua fun-
ção de mostrar as novidades na área instrumental 
e de equipamento cirúrgico, recebendo visitação 
intensa e constante dos congressistas.

O que dizer de nossos convidados internacio-
nais? Nomes mundialmente conhecidos em suas 
áreas de atuação trouxeram-nos apresentações e 
aulas de altíssimo nível científico e, o mais impor-
tante, dentro do programa elaborado por nossa 
diretoria. Os destaques na Tenda foram Dr. Char-

les Brown Jr, Dr. Robert Arciero, Dr. David Dejour e 
Dr. Bertrand Sonnery-Cottet que nos mostraram 
suas experiências em lesões ligamentares e pato-
logia femoropatelar. Enquanto isso, na sala Pelou-
rinho, os Drs. Douglas A. Dennis, William Bugbee 
e Craig Della Valle, dentre outros, nos brindaram 
com aulas brilhantes sobre doença degenerativa 
do joelho, mostrando o que há de mais moder-
no no tratamento de lesões condrais, das artro-
plastias primárias e complicações das mesmas. E 
todos se integraram científica e socialmente tão 
bem com os colegas brasileiros que, menos de 
uma semana após o evento, recebemos de todos 
eles mensagens de congratulações pela mag-
nitude de nosso congresso e a manifestação do 
desejo de voltar ao nosso convívio ou de receber-
nos a qualquer hora em seus serviços.

Finalmente, podemos sem sombra de dúvida 
afirmar que nacional e internacionalmente nos-
so 14o Congresso teve a repercussão e o alcance 
que, desde o início de nossa gestão, foram a gran-
de preocupação de todos os membros da direto-
ria. Sentimos totalmente recompensados pelos 
esforços que dedicamos a esse evento, êxito cien-
tífico e social que nos preocupa em um ponto: 
como fazer ainda melhor o 15o CBCJ?

Desde já aceitamos sugestões!  

dr. José Francisco nunes 
1º tesoureiro da SBCJ

diretoria da SBCJ trabalhou incansavelmente para realizar o 14o CBCJ que ficará marcado para sempre na memória de cada um
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as tendas montadas no complexo iberostar 
garantiram espaço e conforto para as 
atividades científicas e exposições

O francês david dejour e o diretor 
científico da SBCJ, andré Kuhn, atentos 
às aulas e debates

Robert arciero, da Universidade de 
Connecticut, um dos palestrantes de 
destaque na área de lesões ligamentares

Realizada antes do CBCJ, prova de título para 
admissão de novos sócios da SBCJ contou 
com 213 inscritos e 162 aprovados 

Ricardo Cury, presidente da SBCJ, e aloisio 
Reis Carneiro, presidente do Congresso 
Brasileiro na abertura do evento

Camanho coordenou mesa dos consultores da SBCJ 
com Barretto, Mello, Percope, arnaldo Hernandez, 
Ricardo Cury, neylor, Cohen, abdalla e Fuchs

douglas a. dennis (EUa), assim como William 
Bugbee e Craig della valle, mostrou o que há de 
mais moderno em artroplastia total do joelho

tobias Jung, da alemanha, falou aos 
congressistas no módulo sobre lesão do 
ligamento cruzado posterior

a presença de simpáticas “palhaças” 
garantiu respeito ao tempo de fala de cada 
palestrante, mantendo a grade no horário

Craig della valle, do Rush University 
Medical Center, de Chicago, participou das 
discussões sobre lesões condrais e atJ

Em show intimista, ivete Sangalo prezou 
a interação com o público e cantou os 
principais sucessos

as crianças deixaram o sono de lado e 
curtiram animadas o show de encerramento 
com a baiana ivete Sangalo



CBCJ 2012

5www.sbcj.org.br

Congressistas e familiares no show de 
abertura do CBCJ que teve como atração a 
banda de samba reggae Casa di Mãe 

Área de expositores contou com dezenas 
de estandes e muitas novidades, atraindo a 
atenção constante dos congressistas 

Espaços amplos e sinalização garantiram 
movimentação tranquila dos congressistas 
por todo complexo iberostar 

Charles Brown Jr. (EaU) foi um dos 
palestrantes internacionais de destaque nas 
discussões sobre lesões do lCa

CBCJ 2012 contou com 14 palestrantes 
internacionais promovendo importante 
intercâmbio com brasileiros

Brett R. levine (EUa) falou no CBCJ sobre 
artroplastia total do Joelho, sua principal 
área da atuação

Ex-presidentes da SBCJ em foto oficial 
do evento, que contou com participação 
marcante de cada um deles

Bertrand Sonnery-Cottet (FRa) trouxe 
a experiência da escola de lyon e ficou 
impressionado com nível do CBCJ

O auditório Pelourinho, onde se discutiu 
joelho degenerativo, esteve sempre cheio 
durante todo o evento

a tenda montada especialmente para atender 
à necessidade de um segundo auditório para o 
CBCJ tinha capacidade para mil pessoas

Moisés Cohen falou aos congressistas em 
mesa redonda moderna com participação de 
palestrantes brasileiros

Os convidados estrangeiros levaram a 
melhor impressão possível do Congresso, 
reiterando o desejo de voltar no próximo



Presente em todos os 
congressos da SBCJ, nosso 

colega Carlos Alberto Cury 
Faustino foi o primeiro a se 
inscrever para o Congresso 
Brasileiro deste ano. Também 
foi o primeiro a chegar ao 
complexo Iberostar, no dia 25 
de março, onde descansaria 
antes do início do evento, 
no qual seria um dos nossos 
palestrantes. Depois da perda 
da esposa, há três anos, vivia 
uma nova fase de sua vida e 
se dizia muito feliz. Mas, como 
é de conhecimento de todos, 
faleceu de infarto fulminante, 
aos 56 anos. 

Cury Faustino era uma 
referência na sua cidade São José dos 
Campos, onde era chefe do Grupo de Joelho 
da Orthoservice e coordenador do serviço 

de especialização 
em cirurgia de joelho 
desde 2007. Destacou-
se nos estudos sobre 
a lesão do ligamento 
cruzado posterior e 
canto posterolateral, 
com vários trabalhos 
publicados em revistas 
científicas. Desde 1991, 
coordenava e organizava 
a tradicional Jornada de 
Cirurgia do Joelho do 
Vale do Paraíba. Também 
foi delegado regional 
do Estado de São Paulo 
da SBCJ nas gestões 
97/98, 03/04, 05/06 e 
coordenador da seccional 

do Vale do Paraíba da regional São Paulo da 
SBOT – 2010/11.

Era membro das principais sociedades 

nacionais e internacionais de ortopedia: 
Membro Titular da Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia, da SBCJ e da 
Sociedade Latino-Americana de Ortopedia 
e Traumatologia; Membro da American 
Academy of Orthopaedic Surgeons, Membro 
Titular da Sociedade Brasileira de Artroscopia 
e Traumatologia Desportiva; Membro da 
International Society Arthroscopy, Knee 
Surgery, and Orthopaedic Sports Medicine; 
Membro da Sociedade Latino-Americana 
de Artroscopia Rodilla e Deporte (SLARD); 
Membro efetivo Sociedade Brasileira de 
Trauma Ortopédico; e Membro da Sociedade 
Pan-Americana de Trauma.

Sua morte deixou toda nossa Sociedade 
em luto, mas temos de lembrá-lo  como um 
colega que se destacava pela dedicação, 
franqueza, amizade e hospitalidade com 
todos. Sua perda será insubstituível. 

dr. José ricardo Pécora - 2º tesoureiro da SBCJ
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Na apresentação de trabalhos com temas 
livres durante o 14o Congresso Brasileiro 

de Cirurgia do Joelho, o ganhador foi o Dr. Ge-
raldo Granata, da Escola Paulista de Medicina/
Universidade Federal de São Paulo. Ele venceu 
com o trabalho “Portal Posteromedial na Artros-
copia do Joelho - um novo e seguro método 
de fazê-lo”. O trabalho foi realizado em cadá-
veres humanos onde concluiu-se que o novo 

índice para o portal torna a realização do portal 
posteromedial prática, fácil, reprodutível e segu-
ra nas artroscopias do joelho. Dr. Granata já havia 
conquistado o prêmio de temas livres nos Con-
gressos de 2004 e 2010.  

O 14o Congresso Brasileiro de Cirurgia do Jo-
elho recebeu a inscrição de 98 trabalhos para os 
temas livres, vindos de pesquisadores de diversas 
instituições do país. Todos os resumos submeti-

dos foram aprovados, porém, por sugestão dos 
examinadores, dez trabalhos que inicialmente 
teriam exposição oral foram transformados em 
pôster. Os pesquisadores que enviaram temas 
livres orais tiveram sete minutos disponíveis para 
apresentação e mais três minutos para discussão.   

dr. Sérgio Marinho de Gusmão Canuto
Vogal SBCJ

temas livres

dr. Carlos alberto Cury Faustino

Uma perda insubstituível

a diretoria da 
SBCJ discutiu 
novas formas 
de valorizar 
ainda mais os 
temas livres 
nos próximos 
congressos
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A 14a edição do Congresso 
Brasileiro de Cirurgia do 
Joelho encerrou sua pro-

gramação em grande estilo no 
dia 31 de março, em um evento 
que contou com a participação 
de Ivete Sangalo.  Os congres-
sistas, seus familiares e os ex-
positores marcaram presença 
no show da cantora baiana. Ao 
todo, mais de 2.800 pessoas 
compareceram para assistir às 
duas horas de música. 

Ivete Sangalo comandou um 
espetáculo alegre, cantando 
todos os principais sucessos de 
sua carreira. Por causa do nú-
mero de pessoas na plateia, o 
show teve um tom mais intimis-
ta quando comparado a outros 
feitos pela cantora. Simpática, 
Ivete prezou a interação com o 
público e se mostrou atenciosa 

ivete Sangalo faz apresentação animada de encerramento

Prova de título de especialista 
tem alto índice de aprovação

O 4o Exame para Avaliação de Inclusão de Membros da SBCJ, realizado no dia 28 de março 
antes do CBCJ, foi um sucesso. Ao todo, foram examinados 213 ortopedistas, dos quais 
162 foram aprovados, com índice de aprovação em torno de 75%. 

Gostaríamos de parabenizar todos os aprovados e agradecer a participação dos examina-
dores pela qualidade da avaliação e pela disponibilidade do horário. Recebemos vários elogios 
e algumas críticas que, com certeza, serão aproveitados para melhorar nossa avaliação no pró-
ximo exame.

Vale ressaltar que algumas mudanças já foram discutidas durante a Assembleia da Diretoria 
da SBCJ. Ficou estabelecido que estágios nacionais ou internacionais reconhecidos pela SBCJ 
deverão ter duração mínima de um ano e corresponderão a 180 pontos. Outra opção é a reali-
zação de dois estágios com duração de seis meses cada. 

Os 20 pontos restantes poderão ser conseguidos através de cursos ou jornadas com apoio 
da SBCJ ou cursos da SBCJ no Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, cada qual 
com sua respectiva pontuação. 

dr. Marcus Vinicius Malheiros Luzo – 1º Secretário 
dr. andré Kuhn – diretor Científico

SBCJ promove redefinição 
das Regionais

Com o objetivo de aprimorar os Cursos de Atua-
lização, a SBCJ propôs a redefinição das regio-

nais. Atualmente são realizados seis cursos distri-
buídos entre as seguintes regionais: Regional Sul; 
São Paulo; Rio de Janeiro; Espírito Santo e Minas 
Gerais; Pernambuco, Alagoas e Paraíba; Norte e 
Nordeste; Centro-Oeste; e Bahia e Sergipe. As pro-
postas discutidas visaram unir regiões e estados 
levando em consideração o critério de afinidade e 
assim viabilizar a realização dos eventos. 

A proposta da SBCJ é manter a quantidade de 
cursos oferecidos, modificando apenas a divisão 
das regionais. As mudanças vão ocorrer em rela-
ção às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O 
Nordeste passará a ter apenas duas regionais: uma 
composta por Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 
Paraíba e Pernambuco; e a outra composta por 
Bahia, Sergipe e Alagoas. 

O estado do Tocantins, que pertencia à regional 
Norte, passará a integrar a regional Centro-Oeste. 
Já o Maranhão, que embora faça parte da Nordes-
te, por questões de afinidades dos membros irá 
fazer parte da regional do Norte. Dessa maneira, 
as regionais passam a ser: 

- Sul
- São Paulo
- Rio de Janeiro
- Minas Gerais e Espírito Santo
- Bahia, Sergipe e Alagoas
- Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, 
Ceará, e Piauí
- Centro-Oeste
- Norte

com os fãs que estavam no local.
Usando um de seus tradicio-

nais vestidos que deixam as per-

nas à mostra, a cantora baiana 
empolgou a plateia que se di-
vertiu cantando em coro e dan-

çando ao som de suas canções. 
A apresentação não decepcio-
nou aqueles que esperavam 
um espetáculo que expressasse 
toda a alegria do povo baiano.  

Afirmando que a materni-
dade trouxe nova vontade de 
estar próxima às crianças, Ivete 
aproveitou e convidou os pe-
quenos para uma visita ao seu 
camarim. Além disso, durante 
todo o show deu atenção espe-
cial e se preocupou com a ga-
rotada que estava participando 
do evento. 

O show de abertura do even-
to ficou por conta da banda 
Casa Di Mãe, comandada por 
Sérgio Fernandes. O grupo de 
samba reggae trouxe canções 
que retratam em suas letras a 
conscientização negra com rit-
mo alegre e descontraído.
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A Escola de Joelho de Lyon é hoje re-
conhecida em todo o mundo. Ela se 
iniciou com Albert Trillat, que fez inú-
meros discípulos, dentre eles Henri 

Dejour e Pierre Chambat. No princípio dos 
anos 80, os brasileiros, seguindo o pioneiris-
mo dos colegas Gouveia e Pozzi, começaram a 
descobrir Lyon – Henri Dejour, Pierre Chambat, 
Gilles Walch e alguns anos mais tarde Philippe 
Neyret, David Dejour, Michel Bonnin e tantos 
outros.

Assim mais colegas chegaram até Lyon: 
Motty, Morandini, Ewerton, Tiago Jacques, 
Ernane Avelar, Edilson Thiele, Marco Percope, 
Breno Nora, Rogério Fuchs, Délio Camargo, 
Roberto Dórea, Célia de Conti, Isabelle Pozzi, 
André Khun e muitos outros, que ao longo dos 
anos povoaram Lyon de brasileiros, sempre 
tratados com a maior distinção.

Foi através das “Journées Lyonnaises de Ge-
nou” que a Escola de Lyon se tornou conhecida 
no mundo – novos conhecimentos em lesões 
ligamentares, em patologias femoropatelares 
e sobre a artrose do joelho vieram modificar 
alguns conceitos arraigados na época e man-
tidos como dogmas. De onde estiver Henri 
Dejour deve se alegrar de ouvir o mundo fa-
lando das displasias da tróclea! E as “Journées 
Lyonnaises” continuaram ao longo dos anos, 
mesmo após Trillat e Dejour!

Na busca por difundir cada vez mais o co-
nhecimento proporcionado por elas, em 2000, 
por iniciativa do colega Luiz Fernando Pozzi, foi 
realizada, em Porto Alegre, a primeira Jornada 
Lyonesa no Brasil. Depois vieram as Jornadas 
de Fortaleza, Itapema e Guarujá. Vale ressaltar 
que desde a III Jornada, em Itapema, a Socieda-
de Brasileira de Cirurgia do Joelho encampou 

Sobre lyon e a 
Jornada lyonesa

este evento como seu 
e vem dando todo o 
apoio para sua reali-
zação.

Acontecerá agora, 
de 14 a 16 de junho, 
V Jornada Lyonesa no 
Brasil! Minas Gerais 
foi o estado escolhi-
do e Ouro Preto, por 
representar a tradição 
de Minas e do Brasil, 
foi eleita a cidade-
sede. O que falar de 
Ouro Preto? Suas ruas 
e ladeiras, uma a uma, 
contam a história do 
Brasil. Em cada canto, 
uma paisagem linda! 
Os hotéis e pousadas, 
cada um deles com 
suas peculiaridades, 
são agradáveis, tradi-
cionais e acolhedores. Afora isso, o Centro de 
Convenções é fantástico. Nele estarão centra-
das todas as atividades científicas e sociais que, 
com certeza, serão muitas.

O programa científico, já divulgado, procura 
repetir os temas discutidos na última “Journée 

Lyonnaise”, versando ex-
clusivamente sobre os últi-
mos avanços na artrose do 
joelho, em particular sobre 
a artroplastia do joelho. 
Somados aos franceses de 
Lyon – Chambat, Dejour, 
Bonnin, Badet, Buisson e 
Quélard – há ainda o belga 
Jan Victor, que é nome de 
destaque internacional em 
cirurgia do joelho.

A parte social vai tentar 
agrupar todo o refinamen-
to e cuidado que a SBCJ 
proporciona aos seus só-
cios em seus congressos, 
com a tradição mineira de 
receber. Assim, na abertu-
ra da V Jornada Lyonesa, 
contem com a cachacinha 
mineira com carne de sol e 
muita “moda de viola”.

Visitem o site – www.jornadalyonesa.com.br  
e conheçam a parte científica e social. É um 
programa imperdível! A SBCJ, através de sua 
diretoria, e a comissão local da Jornada Lyone-
sa convocam todos para a V Jornada Lyonesa 
no Brasil, em Ouro Preto!

dr. Marco antônio Percope de andrade
Presidente da v Jornada lyonesa


