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Estamos caminhando 
para o final do man-
dato da atual diretoria 

e escrevo esse texto com 
certa nostalgia por estar 
encerrando, ao final deste 
ano, meu ciclo na SBCJ. A 
convivência durante sete 
anos com os companheiros 
da diretoria, a experiência 
de participar ativamente 
de congressos, jornadas, 
cursos e demais eventos da 
Sociedade foram muito im-
portantes para conhecer o 
potencial de nossos colegas 
pelo país inteiro e saber que 
estamos evoluindo cada vez 
mais na especialidade.

Em Maceió senti como nossa entidade é for-
te e reconhecida e como é grandioso o Congres-

so Brasileiro de Cirurgia do 
Joelho, que em sua abertu-
ra contou com a presença 
do governador do Estado, 
Teotonio Vilela Filho. O 
evento envolveu mais de 
3 mil pessoas, incluindo 
1.700 participantes ins-
critos e todo o pessoal de 
apoio, organização e expo-
sitores. A grande adesão 
dos colegas “joelhistas” é 
uma demonstração clara 
da importância da atuali-
zação científica na cirurgia 
do joelho.

Quatro meses depois 
do Congresso nacional, 
reunimos em Curitiba cer-

ca de 450 especialistas, entre palestrantes e ins-
critos, na sexta edição da Jornada Lyonesa no 

Brasil. Outra boa notícia é que os grupos e clu-
bes do joelho criados em várias partes do país, 
que contam com apoio e incentivo da SBCJ, es-
tão se reunindo com regularidade para discutir 
os temas mais importantes da especialidade, 
trocar experiências e conhecimento. 

Para marcar o encerramento da nossa gestão 
à frente da SBCJ e empossar a nova diretoria, 
queremos reunir o maior número possível de 
sócios  durante o XXVI Congresso Internacional 
Trienal da SICOT e o 46o Congresso Brasileiro de 
Ortopedia e Traumatologia, quando mais uma 
vez iremos organizar o Dia da Especialidade. O 
evento acontecerá no Rio de Janeiro, de 19 a 22 
de novembro, quando faremos um encontro 
de confraternização. Será minha despedida e 
gostaria muito de celebrar esse momento com 
todos vocês!

Abraços!

Hugo Cobra
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encerrando um ciclo

Dr. Hugo Cobra, Presidente da sBCJ

editorial

Caros amigos “joelhistas”,

Mais um final de gestão repleto de boas novas 
se aproxima. Nessa gestão 2013/2014 

foram criados em todo território nacional vários 
“grupos de estudo do joelho” que, estimulados 
pela Diretoria e apoiados pelas Regionais, 
têm tudo para crescerem e se desenvolverem, 
seguindo a tradição da educação continuada em 
nossa SBCJ.

Neste ano, também tivemos o ingresso de 155 
novos membros em nossa Sociedade, que após 
se submeterem a uma rigorosa avaliação teórica 
e prática vieram se somar aos membros titulares 
já existentes, totalizando 1.270 sócios. Isso faz 
com que a SBCJ se consolide cada vez mais 
como o maior e mais forte dos comitês da nossa 
sociedade mãe, a SBOT.

Tivemos ainda a eleição da nova diretoria 
para o período 2015/2016, eleição essa que 
como sempre se pautou pela tranquilidade e 
escolha democrática de seus candidatos e futuros 

dirigentes. Para a seleção 
dos componentes desta 
nova diretoria, procuramos 
manter a unidade e a amizade 
como critérios principais na 
composição da chapa, não 
nos esquecendo também 
da capacidade científica, 
do profundo conhecimento 
da maneira de se 
administrar a SBCJ e do bom 
relacionamento que todos 
devem ter com os colegas 
“joelhistas” do país. 

Uma chapa com estas 
características não provoca 
rancores nem desconfianças no momento da 
votação, e isso ficou comprovado pela ausência 
de uma oposição e pela aclamação unânime que 
pudemos observar durante o Congresso Brasileiro 
em Maceió, local onde a nova diretoria foi eleita.

Muitos, assim como nós, 
acham que haver oposição é 
saudável, mas isso pode também 
ser prejudicial a qualquer 
sociedade quando surge 
somente por razões pessoais, 
regionais ou outras razões pouco 
recomendáveis. Durante toda 
nossa existência, agora mais de 
30 anos, nunca tivemos “chapa” 
da oposição na SBCJ, pois nunca 
tivemos entre nós a que ou a 
quem nos opor.

Este relacionamento cordial e 
sincero de amizade e confiança, 
que sempre existiu entre nós, é 

que nos mantém fortes e “maiores” em relação 
aos outros comitês.

Vamos continuar assim!  

 José F. Nunes

Dr. José F. nunes - Diretor Científico
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sucesso de público com todas as vagas preenchidas

Dia da especialidade 
e posse da 

nova diretoria
Durante CBOT 2014, SBCJ 

organiza discussões sobre joelho 
e realiza confraternização

A sexta edição da Jornada Lyonesa no Brasil 
foi um grande sucesso, tanto pelo número 
de inscritos quanto pelo alto nível cientí-

fico da programação. Organizada pela Socieda-
de Brasileira de Cirurgia do Joelho (SBCJ) e por 
ex-alunos da Escola de Lyon, a Jornada reuniu 
448 participantes, sendo 390 inscritos e 58 pales-
trantes. As vagas disponibilizadas para o evento 
foram todas preenchidas, o que mostra a impor-
tância do curso para os profissionais da ortope-
dia brasileira. 

Tendo como tema central a patela, a Jornada 
foi realizada no Hotel Four Points-Sheraton, em 
Curitiba, de 28 a 30 de agosto e reuniu alguns 
dos principais nomes da Escola de Lyon, convi-
dados de outras nacionalidades e especialistas 

brasileiros de grande renome para discutir o 
tema. Dr. Pierre Chambat, da França, é o mais an-
tigo membro do grupo ainda vivo, e foi um dos 
destaques do encontro, onde apresentou aulas 
mostrando a evolução da cirurgia do joelho na 
França e a linha de estudos que sempre orientou 
o grupo.

A programação científica foi elaborada com 
muita atenção e dedicação para que todos pu-
dessem aproveitar ao máximo os conteúdos 
apresentados. Nos três dias de jornada, os par-
ticipantes tiveram a oportunidade de assistir e 
acompanhar aulas e mesas-redondas sobre os 
principais aspectos que envolvem a patela, em 
um ambiente de interação e troca de conheci-
mentos entre todos. “A Jornada já deixou de ser 

apenas uma reunião específica e passou a ocu-
par seu espaço entre os melhores cursos de pato-
logias do joelho e a fazer parte do calendário de 
educação continuada da SBCJ”, declara o diretor 
científico, Dr. José Francisco Nunes.

 
Campinas é sede em 2016

Durante a Jornada Lyonesa em Curitiba, 
foi definido que o próximo encontro será em 
Campinas, em 2016. Após reunião entre o atual 
presidente do Grupo de Lyon, Michel Bonnin, e 
do vice, David Dejour, com Wilson Mello e José 
Francisco Nunes, presidente e vice respectiva-
mente do Grupo de Estudo do Joelho de Campi-
nas, ficou acertado que a Jornada será no mês de 
agosto no The Royal Palm Plaza Hotel & Resort.

vI JornaDa lyonesa no BrasIl

A Sociedade Brasileira de Ci-
rurgia do Joelho organizará 

novamente esse ano o Dia da 
Especialidade durante o XXVI 
Congresso Internacional Trienal 
da SICOT e o 46o Congresso Bra-
sileiro de Ortopedia e Trauma-
tologia, que acontecem entre 
os dias 19 e 22 de novembro de 
2014 no Centro de Convenções 
Sul América, no Rio de Janeiro. 
No dia 20 haverá uma com-
pleta programação específica 
voltada aos especialistas em 

joelho, com a presença de dois 
convidados internacionais, os 
franceses Harvé Silbert e Xavier 
Cassard, além de todos os gran-
des nomes da especialidade no 
Brasil. 

A programação científica 
elaborada pela SBCJ conta com 
quatro painéis: I -  Ligamento 
Cruzado Anterior; II - Ligamen-
to Cruzado Posterior; III - Arti-
culação Femoropatelar e Lesão 
Condral; e IV - Joelho Degenera-
tivo.  O convidado Harvé Silbert 

falará no painel LCA, enquanto 
Xavier estará presente nos pai-
néis sobre LCP e Femoropatelar 
e Lesão Condral.

A SBCJ aproveitará a pre-
sença dos colegas joelhistas 
no Dia da Especialidade para 
promover um evento de encer-
ramento da gestão 2013/2014, 
presidida por Dr. Hugo Cobra, e 
de posse da nova diretoria para 
o biênio 2015/2016, que tem 
como presidente Dr. Marcus Vi-
nicius Malheiros Luzo.

A nova diretoria da Sociedade ficou 
composta da seguinte forma:

Presidente: Dr. Marcus Vinicius Malheiros Luzo
vice-Presidente: Dr. José Francisco Nunes Neto
1o secretário: Dr. Wagner Guimarães Lemos
2o secretário: Dr. José Ricardo Pécora
1o tesoureiro: Dr. André Kuhn
2o tesoureiro: Dr. Victor Marques de Oliveira
Diretor Científico: Dr. Sérgio Marinho de 
Gusmão Canuto
vogal: Dr. Rodrigo Sattamini Pires e Albuquerque



dr. Gilberto luís Camanho - Faço a 
reconstrução do LFPM + correção da TA-
GT se for > 20 mm.

dr. Marco antonio Percope de an-
drade - Na primeira consulta, deve ser 
feita a avaliação do número e a frequência 
das luxações, além do grau de interferên-
cia nas atividades da vida diária. Espera-se 
nessa avaliação dois tipos de pacientes: a) 
aqueles que relatam luxações infrequen-
tes, com grande espaço de tempo entre 
elas e com pequena interferência nas ati-
vidades da vida diária; b) os episódios de 
luxação são frequentes, levando a quedas 
e consequentemente gerando inseguran-
ça. Neste grupo com frequência se observa hipotrofia muscular. No primeiro 
grupo de pacientes, a orientação é para o tratamento não cirúrgico, com 
exercícios de fortalecimento muscular - quase sempre os pacientes se sen-
tem satisfeitos com esta abordagem e não há necessidade de se conside-
rar o tratamento cirúrgico. No segundo grupo, dificilmente se obtém boa 
resposta com o tratamento não cirúrgico e a tendência é de se indicar o 
tratamento cirúrgico. Casos intermediários são avaliados e a tendência é de 
se indicar também neles o tratamento inicial fisioterápico.

dr. rogério Fuchs - Inicialmente indico o tratamento conservador com 
reabilitação durante quatro a seis meses. Se persistir a instabilidade com 
episódios repetitivos de luxação patelar, indico a cirurgia de acordo com as 
alterações clínicas e radiológicas. 

dr. Wagner lemos - Na minha opinião, existem duas patologias distin-
tas, a luxação aguda e a luxação recidivante da patela. A primeira seria o caso 
de uma luxação aguda, primeiro episódio. Neste caso, minha abordagem 
é com tratamento conservador, baseado em um trabalho epidemiológico 
prospectivo importante sobre luxação da patela (Fithian D. Epidemiology 
and Natural History of Acute Patellar Dislocation.  Am J Sports Med. 2004; 32 
(5). Este trabalho mostrou que apenas 17% dos pacientes com primo-luxa-
ção apresentaram outro episódio de luxação. O trabalho mostrou também 
que os pacientes que já tinham experimentado um episódio de luxação 
prévio tinham uma chance sete vezes maior de apresentar nova luxação 
que o grupo de luxação primária. Este grupo de pacientes eu trato cirurgica-
mente pelo alto risco de novas luxações da patela.

dr. Wilson Vasconcelos - Avalio o número de episódios, em que si-
tuação houve e a instabilidade ao exame físico (apreensão, mobilidade 
- quadrant test - e tracking anormal). A repetição dos acidentes de insta-
bilidade e alteração importante nestes sinais irão conduzir ao tratamento 
cirúrgico.

Tema:
 
Instabilidade
patelar

O tema do Bate-Bola dessa edição é a 
Instabilidade Patelar. Para falar so-

bre o assunto, convidamos os cirurgiões 
Gilberto Luís Camanho (SP), Marco An-
tonio Percope de Andrade (MG), Rogério 
Fuchs (PR), Wagner Lemos (MG) e Wilson 
Vasconcelos (BA). Confira como cada um 
atua nas situações questionadas pelo 1o 
Secretário da SBCJ, André Kuhn.

Qual sua abordagem terapêutica frente a uma instabilidade 
patelar objetiva no paciente jovem (fise fechada)?

Como conduz sua investigação radiológica no 
planejamento terapêutico da instabilidade patelar?

Como  planeja atualmente seu passo a passo no 
tratamento cirúrgico da instabilidade patelar?

dr. Gilberto luís Camanho - Solicito 
tomografia com medida TA-GT, altura pate-
lar e ângulo da tróclea.

dr. Marco antonio Percope de an-
drade - O primeiro exame é a radiografia 
e nela é sempre solicitado o perfil real, com 
superposição da parte posterior dos côn-
dilos femorais para estudo da displasia da 
tróclea e da altura da patela. O axial deve 
ser realizado em torno dos 30 graus de 
flexão. A ressonância magnética também 
tem o seu papel na primeira avaliação 
objetivando verificar o ligamento femo-
ropatelar medial e as alterações condrais 
na patela e tróclea femoral. A tomografia 
computadorizada é solicitada apenas nos 
casos em que se vê indicação cirúrgica e 
nela buscam-se a báscula da patela e a avaliação da TA-GT.

dr. rogério Fuchs - Sempre faço radiografias (frente / perfil / axial patela). 
Este simples exame confirma meu diagnóstico e já serve para medir o Índice 
Patelar (IP). Quando existe a indicação da cirurgia por exame clínico/radio-
grafia, solicito a Tomografia Axial Computadorizada (TAC) com protocolo de 
Lyon, que mostrará as possíveis alterações (TA-GT / Inclinação patelar lateral 
/ etc). 

dr. Wagner lemos - Sempre solicito tanto a ressonância magnética 
quanto a tomografia computadorizada para avaliação da TA-GT além do 
raio-x.

dr. Wilson Vasconcelos - Para o diagnóstico, solicito radiografias simples 
(frente, perfil e axial de patela), avalio displasia troclear e altura patelar. No 
planejamento terapêutico, incluo imagens de tomografias (estudando a Tilt 
patelar - que representa mais uma consequência do que causa - e TA-GT). Em 
pacientes com  patela alta acrescento IRM (avalio o comprimento do tendão 
patelar)  e investigo o status da cartilagem.

dr. Gilberto luís Camanho - Realizo 
a reconstrução do LFPM nos casos de luxa-
ção recidivante e correção da medialização.

dr. Marco antonio Percope de an-
drade - Alguns fatores são considerados 
no planejamento: a) a luxação é em flexão 
ou extensão? A luxação em flexão cursa fre-
quentemente com encurtamento do qua-
dríceps e nesse caso o alongamento ou a 
quadricepsplastia entra no planejamento. 
b) Existe patela alta? Nos casos extremos 
deve-se planejar a distalização da tuberosi-
dade anterior da tíbia (TAT). c) A TA-GT está 
aumentada que justificasse a medialização 
da TAT? d) Existe um valgo acentuado que 
justificasse a osteotomia femoral?

dr. rogério Fuchs - Se existem valores anormais de TA-GT, IP e inclinação 
patelar, faço a correção de cada um, dando a preferência para o realinhamen-
to distal da TAT e a seguir o realinhamento proximal (se for necessário). 

dr. Wagner lemos - Se já indiquei o tratamento cirúrgico, no meu passo 
a passo realizo inicialmente a retirada do enxerto do semitendíneo, seguido 
de realinhamento distal quando indicado e posteriormente o realinhamento 
proximal com reconstrução do LPFM. 

Dr. Gilberto luís Camanho

Dr. Marco antonio 
Percope de andrade

Dr. rogério Fuchs

Dr. andré Kuhn
1o secretário da sBCJ
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dr. Wilson Vasconcelos - Identifico 
os fatores (TA-GT, displasia troclear, pate-
la alta, comprimento do tendão patelar 
e alterações de cartilagem) e alterações 
no exame físico (mobilidade aumenta-
da e teste de apreensão) os corrijo um 
a um, individualmente ou em conjunto. 
Displasia de alto grau (B e D) com bump 
acima de 5 mm e tracking  anormal - tro-
cleoplastia; patela alta - distalização se 
associada a um tendão patelar com com-
primento maior que 52 mm realizo teno-
dese; TA-GT aumentado - medialização; 
diante de um paciente com apenas displasia troclear de baixo grau - reconstru-
ção isolada do LPFM. Em todos os pacientes associo a reconstrução do LPFM.

dr. Gilberto luís Camanho - Medialização se TA-GT > 20 mm; raramente 
indico só a distalização.

dr. Marco antonio Percope de andrade - A distalização da TAT é indi-
cada em casos de patela alta (acima de 1,2 do índice de Caton e Dechamps) 
objetivando trazer o índice a 1,0. A medialização é indicada hoje apenas em 
casos extremos, com acentuado aumento da TA-GT (normalmente acima de 
26). Aumentos menores podem ser compensados com os procedimentos de 
reconstrução do LFPM e eventualmente com a distalização da TAT.

dr. rogério Fuchs - Com Índice Patelar (IP - Caton-Deschamps) maior 
que 1.2, faço a distalização da TAT. Com TA-GT elevada (acima de 17-18 mm) 
faço a medialização da TA-GT, procurando deixar em 10-11 mm. 

dr. Wagner lemos - Os trabalhos iniciais da TA-GT de Bernargeau e Gouta-
lier foram posteriormente validados pela escola de Lyon e o valor normal para 
a população foi de 16 mm + -  4 mm. Portanto, um valor de TA-GT superior a 20 
mm na minha opinião não se trata de uma variação do normal e sim de uma 
alteração patológica da inserção do tendão patelar. Da mesma forma a patela 
alta é a expressão de uma displasia de todo o mecanismo extensor. São fatores 
importantes na gênese da luxação e se não 
corrigidos podem afetar o seu resultado final, 
principalmente a patela alta. Faço o realinha-
mento distal sempre que TA-GT maior que 20 
e índice de Caton-Deschamps maior que 1,2.

dr. Wilson Vasconcelos - Frente uma 
instabilidade objetiva a distalização no index 
> 1,2 (caton) e a medialização nas TA-GT  > 
20 mm. Avalio sempre o comprimento do 
tendão patelar e caso aumentado uso duas 
âncoras para tenodese. Correlaciono a for-
ma troclear com a medialização, evitando 
assim conflito medial (tróclea plana permite 
maior medialização). Lembrando que a dis-
talização promove uma medialização auto-
mática de 4 mm.

Para que situações indica a distalização ou a 
medialização da tuberosidade anterior da tíbia na 

instabilidade patelar?

Como realiza a técnica de reconstrução do lPFM e 
qual sua opção de enxerto e método de fixação?

Qual sua visão crítica quanto ao tratamento cirúrgico 
no paciente com  instabilidade patelar?

dr. Gilberto luís Camanho - Uso enxerto com tendão patelar (minha 
técnica).

dr. Marco antonio Percope de andrade - A minha opção de enxerto 
é o tendão do músculo semitendíneo. Ele é preso por duas âncoras na sua 
parte central, no local de origem na face medial do terço proximal da patela, 

Gilberto luís Camanho - A cirurgia é 
útil apenas para a estabilização, não previne 
artrose e nem trata dor anterior.

Marco antonio Percope de andrade 
- Temos um trabalho publicado há alguns 
anos na RBO que espelha a minha visão do 
tratamento cirúrgico. Nele, os pacientes 
submetidos ao tratamento cirúrgico em 
apenas um dos joelhos relatavam grande 
melhora após o tratamento, com bons ín-
dices nos testes funcionais e baixo índice 
de recidiva de luxação, porém a maioria 
deles ainda considerava o joelho não ope-
rado como o melhor. Resumindo: o trata-
mento cirúrgico deve ser realizado nos ca-
sos de instabilidade. Mas a possibilidade de tratamento conservador deve ser 
sempre considerada, já que as avaliações de longo prazo demonstram com 
frequência alterações degenerativas da articulação femoropatelar.

rogério Fuchs - Minha visão crítica está no “excesso” de indicação da 
reconstrução do LFPM. No meu modo de ver, na patologia femoropatelar, o 
LFPM é somente uma parte do problema e normalmente a sua influência só 
ocorre de modo secundário às outras alterações (displasia de tróclea, TA-GT 
elevada, patela alta). Por isso, minha preferência é abordar em primeiro lugar 
a parte distal do problema.

Wagner lemos - Na minha opinião, estamos em uma fase de transição. 
Há alguns anos nem se comentava sobre o LPFM e atualmente são raros os 
cirurgiões que ainda realizam o avanço do VMO. Existem várias técnicas de 
reconstrução do LPFM, com vários tipos de enxerto possíveis e acho que isso 
não é bom. A padronização seria melhor. Também atualmente muito se tem 
questionado sobre a real necessidade do realinhamento distal, principalmen-
te a medialização da TTA. Acho que algumas dessas técnicas vão ser abando-
nadas por causarem aumento da pressão femoropatelar e consequentemen-
te artrose femoropatelar, como o que aconteceu com a técnica de Hauser. O 
tempo nos dirá. 

Wilson Vasconcelos - O sucesso está relacionado à identificação e/ou 
afastamento dos fatores causais, podendo oferecer ao paciente um tratamen-
to individualizado assim como é sua patologia.

Dr. Wilson vasconcelos

Dr. Wagner Guimarães 
lemos

Bate-Bola
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após ter sido feita pequena canaleta óssea no local. 
O ponto de inserção femoral é definido com o inten-
sificador de imagens no pré-operatório. O enxerto 
é introduzido no túnel ósseo no ponto de inserção 
determinado pelo raio-x de forma dupla e a fixação 
é feita com um parafuso de interferência absorvível 
com o joelho em torno de 60 graus de flexão. Após 
isso procura-se trazer a pequena parte descolada do 
VMO sobre o enxerto.

dr. rogério Fuchs - Não faço a reconstrução do 
LFPM. Quando é necessário, faço o avanço do vasto 
medial oblíquo (VMO) sobre a patela.

dr. Wagner lemos - Sempre realizo a reconstru-
ção do LPFM nas instabilidades femoropatelares. Pessoalmente utilizo en-
xerto do semitendíneo fixado com duas âncoras na patela e um parafuso 
de interferência absorvível na inserção femoral. Já tentei usar o grácil, como 
recomendado por parte da literatura, mas esporadicamente este enxerto 
fica insuficiente, e voltei a usar o semitendíneo. 

dr. Wilson Vasconcelos - Com ajuda da radioscopia confecciono um 
túnel cego ao nível do fêmur obedecendo os critérios estabelecidos por 
Schoettle, após fixação do enxerto no fêmur com parafuso de interferência 
realizo dupla fixação patelar com auxílio de duas âncoras estando o joelho 
com 30 graus de flexão.



A 15a edição do Congresso Brasileiro de Ci-
rurgia do Joelho comprovou mais uma 
vez a grandiosidade do evento e sua im-

portância para a ortopedia brasileira. Organizado 
pela Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, 
o encontro reuniu 1.700 ortopedistas, vindos de 
diversas regiões do País, no Centro de Conven-
ções de Maceió, entre os dias 10 a 12 de abril.

O CBCJ teve seu valor reconhecido pela ca-
pital alagoana, por meio da presença do go-
vernador do Estado, Teotonio Vilela Filho, que 
compareceu à abertura do evento para dar as 
boas-vindas aos congressistas e agradecer pela 
escolha de Maceió como sede de um debate 
tão importante para a medicina do país.

A programação científica teve dois temas 
principais: o joelho do atleta e o joelho dege-
nerativo, separados por auditórios e apresenta-
dos por 197 palestrantes brasileiros de grande 
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Evento reuniu 1.700 ortopedistas e trouxe seis palestrantes internacionais

CBCJ teve 1.700 inscritos, uma ampla feira de produtos e equipamentos e grande participação dos especialistas na exposição de temas livres: premiação aos melhores

renome e seis convidados internacionais com 
forte atuação clínica e acadêmica: Andreas H. 
Gomoll, Javad Parvizi e Mark David Miller, dos 
Estados Unidos; Kelly G. Vince, da Nova Zelân-
dia, Thorsten Gehrke, da Alemanha, e Stefano 
Zaffagnini, da Itália.

Para o presidente da SBCJ, Hugo Cobra, o 15o 
CBCJ permitiu uma ampla abordagem dos as-
suntos mais relevantes de cada área da progra-
mação. “A participação de todos os palestrantes 
convidados foi excelente, com a apresentação 
de aulas do mais alto nível que agradaram a to-
dos. O Congresso foi um sucesso, missão cum-
prida”, declarou Dr. Hugo.

Show de encerramento
Para comemorar em grande estilo o encer-

ramento do 15o Congresso Brasileiro de Cirur-
gia do Joelho, a SBCJ caprichou na escolha da 
atração musical para agradar todo o público: os 
Paralamas do Sucesso; grupo ícone dos anos 80 
que mantém sua tradição e sucesso até os dias 
de hoje. Os congressistas puderam aproveitar o 
show acompanhados de suas famílias, em um 
ambiente de total interação.

Público acompanhou em dois auditórios diferentes as discussões do 15º Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho, 
que debateu o joelho do atleta e o joelho degenerativo:197 palestrantes brasileiros e seis convidados internacionais
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thorsten Gehrke (alemanha), Kelly G. vince (nova Zelândia), andreas H. Gomoll, Javad Parvizi e Mark David Miller (eUa) e stefano Zaffagnini (Itália): contribuição internacional

arnaldo Hernandez, 
presidente da 
sBot, Idemar M. da 
Palma, presidente 
do Congresso, Hugo 
Cobra, presidente da 
sBCJ, teotonio vilela 
Filho, governador 
de alagoas, e sérgio 
Canuto, diretor da 
sBCJ: abertura solene

Premiação de temas livres
Durante o Congresso houve a exposição de diversos temas livres, e a Sociedade 

Brasileira de Cirurgia do Joelho selecionou os três melhores trabalhos apresentados, 
que foram premiados com a quantia de R$ 2.000,00.

Confira os temas livres vencedores:
 
AVALIAÇÃO TOMOGRÁFICA DA ROTAÇÃO DOS COMPONENTES 
EM PRÓTESES TOTAIS DE JOELHO NAVEGADAS 
Felipe Conrado Schumacher, Pedro Debieux, Antonio Masseo de Castro, André 
Yui Aihara, Artur da Rocha Correa Fernandes, Antônio Altenor Bessa de Queiroz, 
Carlos Eduardo da Silveira Franciozi, Marcus Vinicius Malheiros Luzo.
 
ESTUDO ANATÔMICO E HISTOLÓGICO DO LIGAMENTO ANTEROLATERAL DO 
JOELHO 
Riccardo Gomes Gobbi, Camilo Partezani Helito, Marcelo Batista Bonadio, Marco 
Kawamura Demange, Luis Eduardo Passarelli Tirico, Fábio Janson Angelini, José 
Ricardo Pécora, Gilberto Luis Camanho.
 
FATORES PREDITIVOS DA NECESSIDADE DE CTI NO PÓS-OPERATÓRIO 
IMEDIATO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO 
Victor Elias Titonelli, Hugo Alexandre de Araújo Barros Cobra, Rodrigo Sattamini 
Pires e Albuquerque, Alan de Paula Mozella, Victor Cardoso Vasques, Murilo 
Barroso De Matos.

155 novos sócios 
entram para a SBCJ

Os novos membros foram aprovados na pro-
va realizada pela SBCJ nos dias 8 e 9 de abril, em 
Maceió. A avaliação constou de prova escrita e 
oral e contou com 210 participantes. Os três pri-
meiros colocados da lista foram premiados com 
cursos no exterior.

Curta a página da SBCJ no facebook 
e confira a galeria completa de fotos 

do Congresso Brasileiro
facebook.com/SBCJbrasil



A Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joe-
lho será presidida no biênio 2015/2016 
por Marcus Vinicius Malheiros Luzo, Pro-

fessor Adjunto Doutor da Disciplina de Orto-
pedia do Departamento de Ortopedia e Trau-
matologia da Escola Paulista de Medicina-EPM/
UNIFESP e Chefe do Grupo do Joelho e Artros-
copia do DOT.  A eleição para a nova diretoria 
da SBCJ aconteceu durante o Congresso Bra-
sileiro, em março, e Dr. Luzo foi confirmado no 
cargo de presidente, tendo como vice Dr. José 
Francisco Nunes Neto. Na Sociedade desde 
2009, contribuindo com suas realizações para 
o crescimento e desenvolvimento da especiali-
dade, o presidente eleito foi entrevistado pelo 
jornal JOELHO para expor seus planos para os 
próximos dois anos. Confira:

Como se sente falando como presidente 
eleito da SBCJ?

Falar como presidente eleito da SBCJ é uma 
honra muito grande e uma responsabilidade 
maior ainda. Por outro lado, nosso trabalho será 
facilitado por todas as diretorias anteriores que 
colocaram a SBCJ como uma sociedade de des-
taque no cenário nacional e internacional.

Quais são seus planos para a SBCJ nesse 
próximo biênio?

Recentemente realizei uma pesquisa no 
quadro associativo da SBCJ para ter uma ideia 
da distribuição por faixa etária dos nossos asso-
ciados. Me chamou a atenção que mais de 60% 
dos nossos associados estão na faixa de 30 a 45 
anos. Por isso, na nossa gestão, pretendemos 
dar uma atenção especial ao jovem cirurgião 
do joelho. Estamos estudando como viabilizar 
estágios e fellowships em grandes centros de 
treinamento em cirurgia do joelho na Europa e 
nos Estados Unidos.

em relação às Jornadas regionais há al-
guma mudança prevista? 

As Jornadas Regionais continuarão e serão 
mais fortes, contamos principalmente com 
uma maior participação dos membros mais 
jovens e, como de hábito, com o envolvimento 
de toda a diretoria da SBCJ.

Sobre o próximo Congresso Brasileiro, já 
tem alguma novidade?

Em relação ao CBCJ podemos afirmar que 

será nossa prioridade. Estamos já neste ano de 
2014 visitando algumas cidades que tenham 
condições de receber um evento deste porte, 
dentro de um padrão de qualidade científica e 
estrutural já estabelecido em nossos congres-
sos.

Como foi que você entrou para a Socie-
dade e o que aprendeu nesse tempo que 
poderá trazer de contribuição agora como 
presidente?

Entrei na SBCJ em 2009 durante a gestão 
da Dra. Márcia Uchoa, no cargo de tesoureiro. 
Posteriormente ocupei o cargo de secretário 
e, nesta última gestão, o de vice-presidente. 
Nesses seis anos na diretoria da SBCJ adquiri 
experiência e conhecimento sobre toda sua es-

trutura administrativa. Procurarei sempre ouvir 
sugestões de todos os serviços e associados no 
intuito de fortalecer nossa Sociedade, principal-
mente no que tange à Educação Continuada.

Fale sobre a composição da nova direto-
ria para o biênio 2015/2016.

A nossa diretoria tem como característica 
uma enorme amizade devido a todos esses 
anos de convivência. Na verdade nos tornamos 
uma grande família, cada qual com sua indi-
vidualidade e diferentes características, mas 
todos com um objetivo em comum: tornar a 
nossa SBCJ cada vez mais forte e participativa 
no cenário ortopédico nacional e internacional.
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“Me chamou 
a atenção que 
mais de 60% 

dos nossos associados 
estão na faixa de 
30 a 45 anos ”

atenção especial ao jovem cirurgião do joelho

Conheça mais:
Marcus Vinicius Malheiros Luzo - Graduação em 
Medicina pela Escola Paulista de Medicina - EPM/
UNIFESP (1983-1988), Residência Médica em Or-
topedia e Traumatologia pelo Departamento de 
Ortopedia e Traumatologia da Escola Paulista de 
Medicina (1989-1991), Curso de Especialização em 
Medicina Desportiva pela Escola Paulista de Medi-
cina (1990), Especialização em Cirurgia do Joelho 
e Artroscopia pela EPM (1992), realizou Mestrado 
no Programa de Pós-Graduação em Ortopedia e 
Traumatologia da EPM-UNIFESP (1995-1997) e 
Doutorado (1998-2002). Obteve o Título de Profes-
sor Afiliado modalidade Ensino/Assistência (2012), 
Coordenador da Graduação do Departamento de 
Ortopedia e Traumatologia na EPM (2012), exerce 
a função de Chefe do Grupo do Joelho e Artrosco-
pia da Disciplina de Ortopedia do Departamento 
de Ortopedia e Traumatologia da EPM-UNIFESP 
(2013) e obteve o Título de Professor Adjunto Dou-
tor do Departamento de Ortopedia e Traumatolo-
gia na EPM (2014).

Marcus vinicius Malheiros luzo, José Francisco nunes, José ricardo Pécora, sérgio Marinho 
de Gusmão Canuto, Wagner lemos e victor Marques de oliveira: diretores da sBCJ


