
Evento especial 
marcará os 40 

anos de história 
da SBCJ

Reserve sua agenda para participar desse encontro tão importante para nossa 
Sociedade. Vamos juntos discutir a evolução do tratamento da osteoartrite e 

comemorar o aniversário da SBCJ!
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Caros colegas, 

Este ano estou assumindo a edição deste Jornal e é um prazer ocupar essa 
função e poder ajudar a levar a vocês um rico conteúdo sobre as realizações 
da SBCJ e outros assuntos pertinentes para todos os associados.

Nesta edição damos ênfase às ações importantes que serão realizadas no 
segundo trimestre de 2023, com destaque para o evento comemorativo dos 40 anos 
da nossa Sociedade nos dias 2 e 3 de junho em São Paulo, as Jornadas Minas/ES e 
Sul, a Prova de Título e muito mais!

Lançamos algumas novidades nesta edição: uma delas é a coluna Bate-Papo, 
que estreia com nosso Ex-Presidente Dr. Moisés Cohen, uma sumidade em LCA. Ele 
compartilha conosco sua larga experiência no tratamento desta lesão, conteúdo 
que também será disponibilizado no nosso canal de podcast. A ideia desta seção é 
ter sempre um expert da Cirurgia do Joelho falando sobre um tema específico.

Criamos também a coluna Casos&Causas no formato de entrevista pingue-pongue, em que convidaremos um 
sócio SBCJ que tenha algum fato relevante e curioso para contar. Nesta edição, o entrevistado é o Ex-Presidente Dr. 
Marcus Luzo, que fala sobre o projeto Semear da Escola Paulista de Medicina. Vale a pena conhecer!

Para finalizar, quero comunicar que também adotamos para nosso Jornal JOELHO o formato eletrônico apenas, 
pois, além da questão ambiental, o modelo virtual permite a interação com outras plataformas nestes tempos s em 
que estamos quase sempre conectados. 

Esperamos que vocês apreciem essa leitura e estamos abertos a sugestões!
Abraços

Dr. Marcelo Kubota

EDITORIAL

Caros colegas,

Este é um ano de comemoração 
para a SBCJ e para nós cirurgi-
ões do joelho do Brasil. Vamos 
celebrar o aniversário de 40 

anos da nossa Sociedade com várias 
ações, sendo uma delas um evento 
especial nos dias 2 e 3 de junho/23, no 
JW Marriott Hotel, em São Paulo.

Com o tema “Do remédio à robó-
tica: a evolução do tratamento da os-
teoartrite”, este encontro é exclusivo 
para sócios SBCJ e vamos reunir todos aqueles que 
ajudaram a construir sua linda trajetória na ortopedia 
brasileira, uma referência tanto no Brasil quanto inter-
nacionalmente.

Nós da Diretoria estamos empenhados na realização 
deste evento e também no apoio à organização das Jor-
nadas Regionais de Minas/ES nos dias 5 e 6 de maio, e da 
Jornada Sul, nos dias 30 de junho e 1º de julho. 

Além dos eventos científicos, temos ainda neste 
primeiro semestre o Exame de Obtenção de Título de 
Membro SBCJ, que será online como tem sido nos anos 
anteriores. A Comissão de Ensino e Treinamento (CET) 
está trabalhando juntamente com a Diretoria na fina-
lização da prova que será em 4 de junho. Lembrando 
que as inscrições estarão abertas até dia 31 deste mês 
de março.

Outra ação significativa que contamos com a cola-
boração dos sócios é para o envio de artigos para pu-
blicação na Video Journal of Sports Medicine – VJSM. É 
uma oportunidade para a divulgação dos avanços da 
cirurgia de joelho brasileira e de dar visibilidade para 

a SBCJ e principalmente para nossos 
pesquisadores. Este é o momento de 
enviar seu artigo, cujo prazo termina 
em 30 de março. Com os artigos dos 
sócios teremos esta edição especial da 
SBCJ na VJSM, por isso sua participação 
é fundamental!

Ainda sobre as realizações desse 
primeiro trimestre, firmamos uma par-
ceria com a ESSKA, ampliando nosso 
compromisso de trazer novos benefí-
cios aos associados. Com a parceria, a 
SBCJ passa a ser uma Sociedade Cola-

boradora da ESSKA, categoria que engloba sociedades 
de joelho nacionais localizadas fora da Europa.

Paralelamente a tudo isso também estamos nos 
preparativos do 19º Congresso Brasileiro de Cirurgia do 
Joelho, que será de 18 a 20 de abril de 2024, no Rio de 
Janeiro.

Para finalizar esta mensagem, estamos implemen-
tando algumas mudanças na comunicação com os 
associados. Uma delas é o novo site que já está no ar, 
com design mais moderno e de fácil navegação; e este 
Jornal, que segue a tendência das publicações apenas 
eletrônicas. A cada edição, você associado receberá 
pelo e-mail o link para acessar o jornal diretamente no 
site, por isso é importante atualizar o cadastro caso ain-
da não tenha feito. 

Concluindo, 2023 será um ano de muitas ações e 
eventos focados em educação e atualização dos sócios, 
sempre almejando manter nossa Sociedade no lugar 
de destaque que ela conquistou!

Abraços a todos
Dr. Alan de Paula Mozella 

Dr. Marcelo Kubota
Vice-Presidente 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. 
Sugestões e comentários: 
ilone@pontodanoticia.com.br. 

Tiragem: edição eletrônica.

DIRETORIA SBCJ 2023:

Presidente :
Dr. Alan de Paula Mozella (RJ)

Vice-Presidente:
Dr. Marcelo Seiji Kubota - (SP)

Primeiro Secretário:
Dr. Guilherme Zuppi (SP)

Segundo Secretário:
Dr. Guilherme Moreira de Abreu e Silva (MG)

Primeiro Tesoureiro:
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Um ano especial para nossa Sociedade

Dr. Alan de Paula Mozella
Presidente SBCJ

Curta a página da SBCJ 
no Facebook:
facebook.com/SBCJbrasil

Curta a página da SBCJ 
no Instagram:
instagram.com/SBCJbrasil
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Evento comemorativo dos 
40 anos da SBCJ discute a 
evolução do tratamento da osteoartrite

O ano de 2023 é especial para a SBCJ e 
para nós, cirurgiões de joelho brasileiros. 
Vamos comemorar os 40 anos de funda-
ção da nossa Sociedade, oficializada em 

17 de junho de 1983, tendo à frente grandes no-
mes da Ortopedia nacional à época, muitos deles 
atuantes até hoje na prática, na formação médica 
e na pesquisa, ajudando a construir a rica história 
da SBCJ. 

Para celebrar, estamos organizando o evento 
científico “Do remédio à robótica: a evolução do 
tratamento da osteoartrite” nos dias 2 e 3 de junho 
de 2023 no JW Marriott Hotel, em São Paulo/SP. Re-

serve sua agenda para participar desse encontro 
tão especial e marcante da nossa Sociedade!

Será muito importante reunir os sócios para 
celebrar essa data, pois quem faz a história de su-
cesso da SBCJ são os associados, número hoje que 
passa de 2 mil colegas.

Os pioneiros da SBCJ estarão presentes, assim 
como as gerações mais novas de Ex-Presidentes, 
Diretores e colaboradores que ajudaram a perpe-
tuar a SBCJ como uma Sociedade Médica referên-
cia tanto no Brasil quanto no exterior.

Do grupo inicial da Diretoria da SBCJ, sentire-
mos a ausência do fundador e primeiro Presidente 

Prof. Dr. Marco Martins Amatuzzi, porém os demais 
continuam ativos na prática clínica e com muita ex-
periência para compartilhar e histórias para contar.

O tema escolhido para este evento vai mostrar 
a evolução do tratamento da osteoartrite ao longo 
desses 40 anos e será imperdível para quem quer 
se atualizar nas novas tecnologias como a robótica.

Fica, portanto, o convite aos colegas cirurgiões 
do joelho, vamos participar ativamente dos 40 
anos da SBCJ. Contamos com vocês! 

Acesse aqui a página do evento:
https://sbcj.org.br/40-anos-sbcj/

Dr. Alan Mozella – Presidente SBCJ 2023

Comemoração dos 40 anos de fundação da SBCJ será no JW Marriott Hotel, em São Paulo/SP

RESERVAS

Reservas podem ser feitas pelo nosso site 
www.lunestour.com.br ou por e-mail: 
eventos@lunestour.com.br ou 
raquel@lunestour.com.br 
Atendimento para dúvidas:
(WhatsApp): 11 98268-0133 / 11 99721-1813
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Aniversário

Reserve sua agenda para participar 
desse encontro tão especial e marcante 
da nossa Sociedade nos dias 
2 e 3 de junho/23 no JW Marriott Hotel, 
em São Paulo

 Até 17/04/23  Até 22/05/23 No local

Sócio SBCJ R$ 900,00  R$ 1.200,00  R$ 1.600,00

INSCRIÇÕES ABERTAS

Diretoria da SBCJ reunida em São Paulo para discutir as ações de comemoração



Inscrições para a Prova de Título SBCJ 
vão até dia 31/03/2023

Pelo terceiro ano consecutivo o 
Exame de Obtenção de Título 
de Membro SBCJ será online 
e os ortopedistas interessados 

poderão se inscrever até o dia 31/03/23 
pelo nosso site. A prova será no dia 
04/06/23 e compreende duas avalia-
ções - teórica e prática - realizadas em 
sequência, das 13 às 17 horas.

O exame é dirigido a médicos mem-
bros titulares da Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia (SBOT) que 
cumpriram o treinamento de especiali-
zação em cirurgia do joelho em um dos 
serviços credenciados SBCJ. 

Além dos documentos exigidos, o 
valor cobrado para a inscrição é de R$ 
3.000,00 (três mil reais) e o pagamento 
deverá ser realizado até as 23h59 do dia 
31/03/2023, por meio do site oficial da 
SBCJ, ressaltando-se que a inscrição só 
será confirmada após a análise dos do-
cumentos e a efetivação do pagamen-
to. 

Com relação ao exame, a parte teóri-
ca contará com 80 questões de múltipla 
escolha e a prática consistirá em casos 
clínicos e imagens anatômicas também 
com respostas de múltipla escolha. A 
nota mínima para aprovação é 6 em 
cada uma das avaliações. O resultado 
será divulgado no dia 27/07/2023.

Comissão de Ensino e Treinamento da SBCJ, reunida para elaboração do exame

Acesse aqui o link do edital:
https://sbcj.org.br/wp-content/uploads/2023/02/EDITAL-2023-PROVA-SBCJ-1.pdf

Documentação 
exigida para 
se inscrever:

1 – Certificado de quitação da 
anuidade SBOT do ano de 2023.

2 – Certificado comprobatório de 
conclusão de 1 (um) ano de treina-
mento em SCE (Serviço Credencia-
do de Ensino) junto à SBCJ. 

3 – Comprovante de pagamento 
da taxa de inscrição na Prova para 
Obtenção do Título de Membro 
Titular da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia do Joelho.

Bibliografia:
1 – Insall and Scott. Surgery of the Knee. 6ª ed. (em inglês).

2 - Kennedy MI, Strauss M, LaPrade RF. Injury of the Me-
niscus Root. Clin Sports Med. 2020 Jan;39(1):57-68. doi: 
10.1016/j.csm.2019.08.009. PMID: 31767110.

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

4 - Getgood A, Brown C, Lording T, Amis A, Claes S, Geeslin A, Musahl V, ALC Consensus Group. The anterolate-
ral complex of the knee: results from the International ALC Consensus Group Meeting. Knee Surg Sports Trau-
matol Arthrosc. 2019 Jan;27(1):166-176. doi: 10.1007/s00167-018-5072-6. Epub 2018 Jul 25. PMID: 30046994.

Membro Associado
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https://sbcj.org.br/area-do-associado/
cursos/curso-preparatorio-para-r4/
Para apoiar a preparação dos 
cirurgiões, temos as aulas ao vivo do 
Curso Online para R4, além de mais 
de 90 módulos gravados disponíveis 
online no nosso site.



Tiradentes receberá a 8a Jornada 
de Cirurgia do Joelho Minas/ES 

No clima agradável e acolhedor da cidade histórica de Tiraden-
tes, será realizada a 8ª Jornada de Cirurgia do Joelho Regional 
Minas/Espírito Santo nos dias 5 e 6 de maio de 2023, com a 
presença de palestrantes renomados dos dois estados e de 

toda a Diretoria da SBCJ.
A Jornada Minas/ES terá início na sexta-feira, dia 5, às 13h20 e encer-

ramento às 18h, com um programa científico que abrangerá quatro mó-
dulos: LCA, Menisco, Multiligamentar e Patelofemoral. No sábado, dia 6, 
a programação se estenderá das 8h às 13h15 e contará com mais quatro 
módulos: Lesão Condral, Artrose, Artroplastia e Artroplastia de Revisão.

O Diretor da SBCJ Dr. Guilherme Abreu e o Delegado Regional Minas/
ES, Dr. Matheus Jacques Gonçalves, serão os coordenadores locais do 
evento, que contará também com a Diretoria da SBCJ na organização.

“Estamos muito animados para essa Jornada, que está com um pro-

grama científico abrangente. Além disso, a cidade de Tiradentes é en-
cantadora e propicia aos participantes momentos agradáveis de lazer 
em meio a sua riqueza arquitetônica e cultural”, ressalta Dr. Guilherme 
Abreu.

Os colegas interessados em participar da Jornada deverão acessar o 
site da SBCJ e fazer a inscrição online, ressaltando que sócio SBCJ é isen-
to de taxa. O valor para residente é de R$ 600,00 e para médico não-só-
cio SBCJ é de R$ 1.500,00.

No site também é possível conferir mais detalhes sobre o local da 
Jornada, a Pequena Tiradentes Pousada.

Mais informações e reservas poderão ser solicitadas no link da pousa-
da, que se encontra no hotsite do evento:

https://sbcj.org.br/8a-jornada-de-cirurgia-do-joelho-regional-mg-es/

8ª Jornada de Cirurgia do Joelho Regional Minas/Espírito Santo será realizada na cidade histórica de Tiradentes/MG

Jornada de Cirurgia do Joelho 
Sul será em Bento Gonçalves, 

na Serra Gaúcha

Os colegas do Sul já podem se programar para a Jornada de Cirurgia do Joelho Regio-
nal Sul, que ocorrerá nos dias 30 de junho e 1º de julho de 2023 na cidade de Bento 
Gonçalves, na Serra Gaúcha. 

A Jornada terá como tema as “Lesões Desportivas no Joelho”, com o objetivo de imprimir 
uma abordagem mais aprofundada das patologias envolvendo praticantes de esportes.

O Diretor Científico da SBCJ, Dr. Osmar Valadão, e o Delegado Regional Sul, Dr. Anderson 
Carlos Stiegemaier, serão os coordenadores locais da Jornada, que contará com a participa-
ção de toda a Diretora da SBCJ.

Em breve, o programa e as informações sobre as inscrições estarão disponíveis no nosso 
site.

5www.sbcj.org.br

Jornadas Regionais

Aponte a câmera 
do celular para 
o QR code para 
acessar o site da 
Jornada



Novos Benefícios
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SBCJ firma parceria de 
colaboração com a ESSKA

A SBCJ amplia cada vez mais 
seu compromisso em tra-
zer novos benefícios aos 

associados. Desta vez trata-se 
de uma importante parceria 
com a ESSKA (European So-
ciety for Sports Traumatolo-
gy, Knee Surgery and Arthros-
copy), da qual a SBCJ passa a 
ser uma Sociedade Colaboradora, 
categoria que engloba sociedades de 
joelho nacionais localizadas fora da Eu-
ropa.

O presidente da SBCJ, Dr. Alan Mo-
zella, ressalta que o relacionamento 
com outras sociedades internacionais 
só contribui para o fortalecimento da 
SBCJ e para a divulgação das nossas 
ações. Nesta nova parceria, as medidas 
de colaboração incluem:

Reconhecimento da SBCJ como 

Sociedade Colaboradora com 
um link do nosso site dentro 

do site da ESSKA, https://
www.esska.org/.

Oportunidade de 
enviar material do Con-
gresso Brasileiro de Ci-

rurgia do Joelho para ser 
divulgado nos congressos 

da ESSKA.
Oportunidade de colaborar com a 

ESSKA em projetos científicos e ativida-
des benéficas para a comunidade orto-
pédica em geral.

Acesso à ESSKA Academy, a platafor-
ma educacional online.

Dr. Alan disse conhecer e utilizar a 
ESSKA Academy e afirma ser uma ex-
celente plataforma de educação para 
atualização dos sócios. Esperamos que 
todos possam fazer uso do recurso!

A 17ª edição do Curso de Cirurgia do Joelho de Campinas, o JOCA, está de volta após 
a pausa devido à Covid-19.  O Curso ocorrerá no próximo mês, dias 14 e 15 de abril 
de 2023, no Royal Palm Hall em Campinas, e conta com o apoio da SBCJ.

O último JOCA ocorreu em 2019, razão do nosso grande entusiasmo com esse 
retorno.  Organizado pelo Grupo de Estudo do Joelho de Campinas, o Curso tem sido reco-
nhecido como um evento rico em conteúdo científico e novidades, tornando-se referência 
ao longo dos anos. Queremos que essa tradição continue, e para isso contamos com sua 
presença!

O tema central deste ano é “Cirurgia do Joelho em Discussão”, sendo que no dia 14/04 
será abordado o joelho no esporte, e no sábado, dia 15, estará em discussão o joelho de-
generativo. O programa científico contemplará diversas mesas redondas, que tratarão da 
cirurgia do joelho na atualidade e perspectivas futuras com as ferramentas de inovação 
tecnológica, como os robôs cirúrgicos já presentes em nosso meio. 

Para a 17ª edição do JOCA, contaremos com renomados especialistas brasileiros para a 
atualização e o compartilhamento de experiências, incluindo a Diretoria e os Ex-Presidentes 
da SBCJ. Estão também confirmados os palestrantes internacionais Dr. César Rocha, da Co-
lômbia, Dr. Federico Manfrin e Dr. Rodrigo Maestu, da Argentina; além do Dr. Rafael Calvo, 
do Chile, que representarão a SLARD.

A inscrição online pode ser feita no site do evento até o dia 3 de abril: 
https://grupodojoelho.com.br/joca2023/inscricao/

Esperamos todos em Campinas!

Dr. Wilson Mello
Presidente do Grupo de Estudo do Joelho de Campinas

Dr. José Francisco Nunes
Vice-Presidente do Grupo de Estudo do Joelho de Campinas

Inscrições para o Curso de Cirurgia do 
Joelho de Campinas vão até 3 de abril

Dr. Cesar
Rocha

Dr. Rafael
Calvo

Dr. Federico
Manfrin

Dr. Rodrigo
Maestu

·

·

·

·



Novidades SBCJ
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Prazo para envio dos artigos termina em 30/03/2023. Esperamos seu trabalho!

Fac-símile da imagem de abertura do novo site da SBCJ

A SBCJ está implementando algumas 
mudanças na comunicação com os 
associados. Uma delas é a renovação 
do site, que está com um design mais 

moderno e de fácil navegação, com uma área 
exclusiva para os sócios terem acesso ao conte-
údo de educação e atualização, como podcasts, 
webinars, reuniões científicas, congressos, cur-
sos etc. 

Outra mudança é com relação a este Jornal, 
que segue a tendência das publicações apenas 
eletrônicas, o que nos permite incluir nas maté-
rias links e QR codes, direcionando o leitor para 
outras plataformas de comunicação da SBCJ e 
para links externos relacionados às pautas. A 
cada edição, o associado receberá pelo e-mail 
o link para acessar o jornal diretamente no site, 
por isso é importante atualizar o cadastro caso 
ainda não tenha feito. 

A nossa JOELHO News, publicação criada em 
2022, mantém a periodicidade mensal trazendo 
de forma sucinta os principais acontecimentos 
e novidades de interesse dos associados. 

Além disso, estamos retomando as grava-
ções de podcasts com o objetivo de diversificar 
a forma de divulgar nosso conteúdo científico. 
Assim, um assunto do jornal poderá também 
ser gravado em formato de podcast para facili-
tar quem prefere essa ferramenta de áudio.

Mudanças na comunicação: site renovado, 
jornal eletrônico e novos podcasts

Edição especial da SBCJ na Video Journal of Sports Medicine 

A Video Journal of Sports Medicine - VJSM - é 
uma revista de vídeo fundada em 2021, 
de acesso aberto e revisada por pares que 

publica temas de interesse principalmente para 
cirurgiões ortopédicos especialistas em medicina 
esportiva e artroscopia. 

A parceria da SBCJ firmada no ano passado 
com a revista VJSM é uma grande conquista para 
os cirur giões de joelho brasileiros. Entre os bene-
fícios dessa parceria está prevista a publicação de 
uma edição da VJSM com artigos submetidos por 
nossos membros.

É uma oportunidade para a divulgação dos 
avanços da cirurgia de joelho nacional, para maior 
visibilidade da SBCJ  e principalmente para nossos 
pesquisadores, que terão maior reconhecimento 
perante a comunidade científica internacional. 

Este é o momento de enviar seu artigo, o prazo termina em 30 de março! E 
somente com os artigos dos sócios teremos esta edição especial.

Os textos deverão ser escritos em inglês segundo as regras da revista e se-
guirão para processo normal de peer-review; e caso o artigo seja aprovado, a 
SBCJ pagará a taxa de publicação. O passo a passo para envio dos artigos à SBCJ 
está ao lado:

Para os associados que ainda não se cadastraram 
no nosso site, abaixo trazemos o passo a passo: 

 
1 – Acesse o site www.sbcj.org.br
2 – Na barra de menu clique em “login”
3 – Insira seu e-mail ou CPF (sem pontuação) em “usuário”
4 – Digite os cinco primeiros dígitos do seu CPF em “senha”
5 – Clique em acessar
Você pode alterar o seu login e senha após o primeiro acesso. 
*Os chefes de serviço também precisam fazer o cadastramento do R4 em treinamento na área restrita.
**Em caso de dúvidas, entrem em contato pelo WhatsApp: (21) 99961-7270.

· Acessar o endereço https://journals.sagepub.com/author-instructions/VJS 
para que o artigo e o vídeo editado sigam as normas da revista;
· Escolher o tema dentro do escopo da revista (medicina esportiva);
· Escrever o artigo em inglês, gravar o vídeo com narração também em inglês, 
podendo utilizar imagens e slides do serviço a que pertence;
· A SBCJ disponibilizará no site uma imagem do logo da SBCJ, que deverá 
ser a imagem inicial do vídeo (imagem estritamente para divulgação da so-
ciedade);
· O primeiro, segundo e último autores devem ser obrigatoriamente mem-
bros da SBCJ;
· Uma vez pronto, enviar o artigo à SBCJ pelo email secretaria@sbcj.org.br, 
escrevendo no assunto SUBMISSÃO ARTIGO PARA VJSM;
· Se eventualmente ocorrer impossibilidade de incluir todos os artigos rece-
bidos por excesso de submissões, a SBCJ fará uma seleção baseada na qua-
lidade técnica;
· A Diretoria da SBCJ realizará a submissão dos artigos recebidos na platafor-

ma da revista, e reenviará aos autores os comentários editoriais e revisões solicita-
das para o aceite do mesmo (a SBCJ não editará, modificará ou revisará os artigos 
submetidos);
· Se o artigo for aceito pela VJSM, a SBCJ financiará a taxa de publicação e este será 
incluso na edição especial da revista voltada à SBCJ, respeitando a autoria e o servi-
ço a que pertencem os autores.
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“Quando acho que aprendi tudo de 
cruzado anterior aparece alguma coisa 
a mais para poder colocar na pauta”

Prof Moisés, o Sr. vivenciou os principais avanços 
nas técnicas de reconstrução do LCA, desde as 
reconstruções extra-articulares, reconstruções 
intra-articulares por artrotomia, até os concei-
tos mais modernos da reconstrução anatômica 
artroscópica. Esse bate-papo vai ajudar a escla-
recer algumas dúvidas que nossos associados 
sempre questionam nos eventos científicos.
A honra é toda minha de ter sido convidado para 
esse bate-papo. Eu, como quinto presidente da SBCJ 
(1997-1998), me sinto muito orgulhoso de ver a for-
ma como nossa Sociedade cresceu e quão pujante 
ela é no cenário nacional e internacional.  
Realmente nós vivenciamos todos os avanços das 
técnicas de reconstrução do cruzado anterior. Na mi-
nha residência no pavilhão Fernandinho, fazíamos as 
cirurgias abertas, incisões enormes, intra-articulares, 
extra-articulares, e com o tempo nós fomos vendo 
que o tratamento foi mudando em função do co-
nhecimento da anatomia e do conhecimento da 
própria biomecânica do joelho. Eu acho que a hora 
que a gente acha que aprendeu tudo de cruzado an-
terior, sempre tem alguma coisa a mais para poder 
colocar na pauta.
  
Vários cirurgiões utilizam a posição isométrica 
na confecção dos túneis ósseos na RLCA, alegan-
do bons resultados, familiarização da técnica e 
menor risco de re-lesão.
Muitos atletas de alto rendimento que na época fi-
zemos o isométrico e voltaram a jogar num ótimo 
nível, hoje apresentam uma artrose importante. Isso 
nos faz parar e pensar, e foi o que nos fez mudar as 
técnicas ao longo do tempo. Começamos a enten-
der que nada é mais perfeito do que a anatomia feita 
pelo nosso grande arquiteto do Universo e procura-
mos então reproduzir essa anatomia. 

A técnica isométrica pode ser feita, mas tem que ten-
tar obedecer aos pontos anatômicos, e é isso que às 
vezes é difícil, principalmente se for feito o transtibial, 
onde nós dependemos da posição do túnel da tíbia 
para atingir o melhor ponto no fêmur.

O Sr. é defensor do uso do enxerto com o tendão 
do quadríceps. Existem situações específicas em 
que o Sr. indica o uso dos tendões flexores, ten-
dão patelar, aloenxertos ou fibular longo?
Sou defensor do tendão do quadríceps e faço há 
muitos anos. Na minha opinião é um enxerto espe-
tacular e se assemelha muito ao ligamento cruzado. 
É claro que a gente procura, em algumas situações, 
customizar a indicação. Por exemplo, se o atleta faz 
um esporte onde ele vá bater muito com o joelho no 
solo, eu evito usar o tendão patelar. 
No caso do jogador de futebol, que precisa dos res-
tritores secundários da rotação externa e da abdução 
do joelho, da perna, eu evito usar os flexores, pois 
eles são importantes restritores desse movimento. 
Os flexores não os considero o melhor enxerto pela 
própria característica do tendão, do colágeno e uma 
tendência a afrouxamento. O patelar continua sendo 
um ótimo enxerto. No jogador de futebol quando 
não opto pelo quadriciptal, opto pelo patelar. Am-
bos são muito bons.
Os aloenxertos, eu tenho usado principalmente em 
situações de politrauma, que você não tem muito de 
onde tirar mais enxerto, ou de revisões. O fibular lon-
go que tem se discutido mais recentemente, eu par-
ticularmente não gosto, pois tem a sua importância 
na estabilização do pé e tornozelo, não me agrada 
mexer em uma outra articulação que também é im-
portante para a propriocepção.

Com o avanço das fitas sintéticas, existe a pos-
sibilidade de um dia realizarmos a reconstrução 
sem o uso de enxerto biológico?
Existe a possibilidade sim. Já se tentou bastante, mas 
uma coisa é fundamental: entender o que são essas 
fitas sintéticas. Eu pessoalmente tenho utilizado há 
uns seis anos essas fitas, mas elas não têm a função 
de substituir o enxerto biológico. Elas são um au-
mentation, um backup para o enxerto biológico e 
não permitem uma volta mais rápida à atividade.  

Quanto aos dispositivos de fixação dos enxer-
tos, os parafusos de interferência voltaram a ser 
muito utilizados no nosso meio. A fixação corti-
cal all inside com botões ajustáveis é a melhor 
escolha?

Entrevista feita pelo Dr. Marcelo Kubota

Tema: LCA
É uma honra participar 
dessa coluna “Bate-Papo” 
entrevistando o Prof. 
Moisés Cohen, Professor 
Titular do Depto. de 
Ortopedia e Traumatologia 
da EPM – UNIFESP, 
autoridade em pesquisas 
sobre o ligamento cruzado 
anterior.

Dr. Moisés Cohen e Dr. Freddie Fu, em 
sua última vinda ao Brasil, em 2019

Com Freddie Fu em 1991: amigo e maior 
parceiro internacional, um ícone em LCA e 
grande colega dos brasileiros

O parafuso de interferência foi o primeiro método de 
fixação a ter uma confiabilidade maior. Mas há tam-
bém as críticas, pois ele ocupa um espaço entre o 
biológico e a parede do túnel. O aparecimento dos 
botões nos finais dos anos 80 ajudou muito, principal-
mente na escolha da fixação com os flexores.  
Eu uso bastante os botões ajustáveis no fêmur com 



Acima, com Dr. Jimmy Andrews, 
seu primeiro mentor internacional 
e abaixo com Dr.  Robert LaPrade

Com Lars Engebretsen nas 
Olimpíadas no Rio de Janeiro

Prof. Dr. Moisés Cohen, quinto 
presidente da SBCJ e um ícone 
da cirurgia do joelho
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enxerto dos flexores ou quadríceps. Na fixação na tí-
bia pode ser usada a técnica chamada all inside, que 
exige um pouco mais de experiência. Uma forma de 
facilitar é fazendo um túnel regular na tíbia e fixando 
com parafuso de interferência. Quando uso tendão 
patelar eu prefiro parafusos absorvíveis.
Na própria fixação hoje se fala em injetar elemen-
tos biológicos, PRP, outros afins ou também bone 
narrow da medula naquela região com um pouco 
de sangue para estimular a parte biológica da ci-
catrização.

Na técnica de reparação do LCA, a resistência da 
cicatrização do coto femoral se assemelha à re-
sistência da técnica da reconstrução com túnel 
ósseo? O protocolo de reabilitação é igual?
Existem vários trabalhos contando os maus resul-
tados de uma reparação de cruzado. A resistência 
da cicatrização do coto femoral, se você consegue 
fazer uma boa fixação, é igual. O protocolo e a volta 
à prática esportiva são absolutamente iguais. A úni-
ca coisa é que as indicações têm que ser realmente 
muito precisas.
Condições importantes:  Primeiro, a lesão tem que 
ser bem alta, bem proximal, bem junto do fêmur, 
que nós classificamos como Shermann 1, que é 
quando ele arranca do osso; e Shermann 2, quando 
ele está bem próximo ao osso. Segundo, que esse 
coto tem que ter integridade para que possa ser 
submetido à sutura. 

O Sr. tem aumentado as indicações da reconstru-
ção do LAL e da tenodese do trato iliotibial asso-
ciadas à reconstrução do LCA?
Sim, nos casos de pivô exuberante porque ela 
corrige justamente o fator rotacional. A indicação 
também é válida quando se quer diminuir o fator 
rotacional quando tem associação de lesão de me-
nisco lateral ou meniscectomia lateral previamente 
realizada.
Nos casos de revisão ligamentar eu sempre ponde-
ro a indicação de fazer essa reconstrução e no caso 
de falências, onde se vai fazer uma segunda ou uma 

terceira revisão, sempre a reconstrução extra-articu-
lar é muito bem-vinda.
Eu faço a reconstrução do próprio ligamento ante-
rolateral, mas tenho gostado demais do uso da fás-
cia lata pela técnica do Mini Lemair.
 
A reconstrução do LCA com enxerto do tendão 
patelar e fixação com parafusos de interferência 
foi considerada na ocasião como padrão ouro. 
Existe hoje padrão ouro na reconstrução da LCA? 
Eu não acho que existe um padrão ouro na recons-
trução do ligamento cruzado anterior. Eu acho que 
cada caso é um caso e merece a sua consideração.  
Se é uma criança, você vai usar determinado tipo de 
enxerto, se é um adulto, mulher, ou se faz um espor-
te rotacional...então existem vários parâmetros que 
a gente procura direcionar, customizar na indicação 
de enxerto.
E quando isso não é possível, aí vai a preferência do 
cirurgião. O que é fundamental dizer é que não exis-
te cirurgião de um enxerto só. Nós vemos em nosso 
meio colegas que dizem “eu só faço esse tipo de en-
xerto” e isso é muito ruim, porque numa necessidade 
de revisão você tem que ter experiência com outros 
tipos também.

O Sr. é um dos poucos representantes brasileiros 
no ACL Study Group. Quais são as atuais linhas 
de pesquisa?
O ACL Study Group é um grupo fechado de pesqui-
sadores e estudiosos com experiência na recons-
trução do ligamento cruzado anterior. É um grupo 
realmente bastante avançado que nos permite obter 
conhecimento, e mais do que tudo, transmitir co-
nhecimento que às vezes não é possível nos nossos 
congressos devido ao tempo limitado das apresen-
tações. É sempre disponível um questionário para 
saber para onde está caminhando a reconstrução, 
como cada um prefere fazer a reconstrução do LCA.
Tem o lado dos biológicos também, que têm um 
valor muito grande na reparação do ligamento do 
cruzado anterior. Participei de uma mesa defenden-
do a reparação junto com experts, agora há pouco 
tempo com todos os médicos da NFL e da NBA. Eu 
me orgulho de ser o único membro fora dos Estados 
Unidos a participar de uma discussão dessa.
Aqui no final eu quero agradecer muito a oportuni-
dade de passar um pouco da nossa experiência, fica-
ria aqui um dia falando sobre cruzado anterior, sobre 
a minha experiência, a minha vivência. 

Muito obrigado!

Esse bate-papo foi muito interessante e até 
difícil de resumir no pouco espaço dessa 
coluna. A versão original tem mais de 30 
minutos de duração e pode ser conferida 
acessando pelo QR code abaixo.



Dr. Luzo,
Presidente
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se diz muito
gratificado 
pelo projeto
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Projeto criado pelo Ex-Presidente da SBCJ Dr. Luzo oferece 
suporte financeiro, psicológico e educacional a alunos da 
Escola Paulista de Medicina

O verbo semear traduz com exatidão o 
objetivo do projeto que leva esse nome 
na Escola Paulista de Medicina/UNIFESP. 
Criado pelo Ex-Presidente da SBCJ e Chefe 

do DOT/EPM, Dr. Marcus Vinicius Malheiros Luzo, o 
Semear é uma iniciativa de suporte aos estudantes 
em condições de vulnerabilidade social para que 
possam ter uma formação profissional e humana de 
excelência.

Nesta entrevista, Dr. Luzo explica como o projeto 
funciona e como pode servir de exemplo para outras 
instituições, afinal boas ações sempre trazem inspira-
ção e devem ser semeadas!

Como surgiu a ideia do projeto Semear?
Em 2016, quando iniciou o sistema de cotas nas 

universidades federais para preenchimento de 50% 
das vagas, vimos uma grande dificuldade de alguns 
alunos, principalmente aqueles com vulnerabilidade 
social, de se manterem na universidade por questões 
sociais, de moradia e alimentação. Havia situações 
de sofrimento, depressão e até abandono do curso.

Em 2017, chegaram para mim duas alunas do 
primeiro ano de medicina com essas dificuldades, 
tentei acolhê-las na ortopedia com bolsas de estudo, 
mas não era uma forma sustentável, pois havia mais 
alunos nas mesmas condições. Foi aí que entrei em 
contato com o Dr. Fábio Pacheco, colega do nosso 
Grupo de Joelho e membro da SBCJ, que trabalhava 
com o Instituto Semear em São José dos Campos. 
Ele explicou como funcionava o projeto para auxílio 
financeiro aos alunos, a tutoria com um professor, 
principalmente no primeiro e no segundo ano da 
faculdade. Com o auxílio do Dr. Fábio Pacheco e com 
a ajuda do Prof. Manoel Girão, na época Chefe do De-
partamento de Ginecologia e depois Diretor da EPM, 
conseguimos implantar aqui.

Como funciona o Semear?
O Semear acolhe 20 alunos anualmente, em mé-

dia dez do primeiro ano e dez do segundo, os dois 
anos cruciais para adaptação na universidade. São 
estudantes dos cursos de medicina, biomedicina, 
enfermagem e fonoaudiologia. Porém, a maioria é 
da medicina.  

Ele compreende três pilares: 
Financeiro, com o valor de R$ 400,00 de 

bolsa por mês, através de doações.
Tutoria individual e palestras motiva-

cionais, neste pilar, um professor assume 
um aluno, auxiliando-o nas dificuldades 
acadêmicas e mostrando como é a vida 
profissional, como vai ser no futuro e como 
pode ajudá-lo. Nas palestras motivacio-

Semear o futuro!

nais, convidamos pessoas de referência para dar seu 
depoimento de superação. Tivemos, por exem-
plo, o colega Gerson de Andrade Souza, membro 
da SBCJ, que compartilhou sua história como atleta 
olímpico e como isso o ajudou em sua vida e duran-
te a graduação.

Rede de contatos, um pilar muito importante, 
que funciona num grupo de WhatsApp entre os 
alunos do projeto e os professores tutores, além 
de nós da diretoria do Semear. Nesse grupo as de-
mandas são colocadas, desde um eletrodoméstico 
que um aluno precisa e um professor pode dispor, 
até um remédio ou orientações na área da saúde etc. 

Tem um curso de inglês também?
Sim, porque muitos desses alunos não tiveram 

um curso de inglês adequado durante o ensino mé-
dio. Então, criamos um curso de inglês técnico mi-
nistrado por um professor contratado para ajudá-los 
a ler e a compreender um trabalho científico, por 
exemplo. Estamos com mais de 120 alunos matricu-
lados porque estendemos a todos os estudantes de 
graduação interessados.

E qual é a contrapartida dos alunos partici-
pantes do projeto?

A contrapartida são as ações sociais que reali-
zam, além do desempenho acadêmico, em que pre-
cisam manter a média 6, pois do contrário perdem 

a bolsa. Também precisam participar dos encontros 
com os tutores e das palestras. Sem contar que es-
peramos que depois de formados possam voltar e 
retribuir essa ajuda que fez a diferença na vida de-
les. E isso já está acontecendo a partir desse ano: os 
alunos da primeira turma do Semear formados em 
2022 já estão ajudando quem está entrando agora 
no projeto.

Que tipo de ações sociais eles realizam?
As ações sociais são principalmente ligadas aos 

pacientes do Hospital São Paulo e às comunidades 
do entorno, que precisam de assistência, onde vi-

vem muitas crian-
ças. Por exemplo, 
no Dia das Crianças 
e no Natal, atra-
vés de doações os 
alunos compram 
brinquedos e or-
ganizam eventos 
de comemoração 

para distribuir às crianças. Nestas ocasiões verificam 
a carteira de vacinação e orientam as famílias para 
a importância das vacinas, caso estejam desatualiza-
das. Esse tipo de ação leva uma alegria muito grande 
à comunidade, eu mesmo já participei e vi como isso 
é gratificante para nós e para o projeto e importante 
para as famílias.

Como a comunidade em geral pode ajudar 
no projeto Semear?

O projeto tem um CNPJ para poder receber do-
ações de pessoas físicas e jurídicas. Temos uma Di-
retoria e um Conselho e atualmente sou fundador 
e Presidente, além disso temos vários ortopedistas 
como tutores. As doações são muito bem-vindas 

porque o Semear ajuda alunos carentes, 
independentemente de serem cotistas 
ou não, e com maior disponibilidade de 
recursos podemos acolher mais jovens, 
pois a demanda supera nossa possibi-
lidade de atendimento. Temos um site 
para quem quiser conhecer melhor: 
https://www.semearepm.com.br/
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Acesse o site da SBCJ para se informar de tudo 
que se passa na nossa Sociedade:

www.sbcj.org.br

Siga a SBCJ nas redes sociais:

Curta a página da SBCJ 
no Facebook:
https://facebook.com/SBCJbrasil

Curta a página da SBCJ 
no Instagram:
https://www.instagram.com/SBCJbrasil/


