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Nesta edição de O Quadril publicada no início da nova gestão, buscamos 
privilegiar o interesse e a integração dos associados. Por isso mesmo 

a edição inclui a relação completa dos inúmeros eventos previstos para o ano 
de 2018, organizados principalmente pelas novas Diretorias das Regionais, que 
iniciaram seu trabalho com grande entusiasmo. 

Merecem destaque especial, entretanto, três eventos, a JOPPAQ, que se 
realiza em Ribeirão Preto, o Curso de Cirurgia Avançada do Quadril, que será 
no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo e o tradicional curso de Itaipava, o 8º 
Encontro de Cirurgia de Quadril.

A qualidade das reuniões científicas listadas, que levam a chancela, isto é, o 
selo da SBQ, mostram o esforço dos dirigentes de nossa instituição, seja no nível 
nacional, seja no estadual, de oferecer opções para a constante atualização do 
conhecimento, para divulgação das pesquisas e inovações mundiais e também 
para incentivar as discussões e trocas de experiência. 

Esse esforço nacional não se restringe, por sinal, aos eventos, mas abrange 
os muitos Serviços que, fazendo jus ao credenciamento por parte da Comissão 
de Ensino e Treinamento, preparam os R4 que se saem airosamente no difícil 
exame a que se submetem os médicos que almejam usar o título de especialista. 

Nossa sociedade científica, com mais de três décadas de existência, é hoje a que 
tem maior número de associados, em torno de 700, ultrapassando as congêneres 
dos Estados Unidos e Canadá, que por sinal enfrentam problemas semelhantes 
aos nossos já que, ao contrário dos países europeus, compactos e pouco extensos 
territorialmente, os três países das Américas tem imensas dimensões.

O tamanho do território brasileiro, em especial, o fato de que há especialistas 
em cirurgia de quadril trabalhando em centenas de cidades de 27 Estados 
da Federação, dificultam o objetivo colimado de garantir a integração dos 
associados. É por causa dessa vastidão territorial que valorizamos tanto o Portal 
www.sbquadril.org.br, que nos dois últimos anos difundiu mais de 170 notícias 
e informações de interesse dos sócios, quanto a revista O Quadril, que nasceu 
despretensiosa, como um pequeno jornal da Sociedade para se transformar, em 
2002, na pujante revista atual. E ganhou tanta importância, que hoje é distribuída 
não apenas aos associados da SBQ, mas a todos os sócios da Sociedade Brasileira 
de Ortopedia e Traumatologia – SBOT.  

Cabe lembrar mais uma vez que a revista está permanentemente aberta à 
colaboração dos associados. No sentido acima citado de buscar a integração 
e a troca de informações, são benvindas notícias sobre doutorados concluídos, 
pesquisas publicadas, cursos realizados, novos Serviços de quadril abertos nos 
hospitais, bolsas conseguidas e as demais realizações que os associados queiram 
compartilhar com seus pares. Basta encaminhar a nota para a Secretaria da SBQ, 
que é transmitida de imediato ao Conselho Editorial que responde pelo que é 
publicado na nossa revista, que só tem a ganhar, com a colaboração de cada 
vez maior número de associados. 

Guydo Marques Horta Duarte - presidente



Entrevista

Sérgio Nogueira Drumond, pioneiro da
prótese total de quadril em Minas Gerais

Quando as primeiras notícias 
sobre o sucesso das então 

recém-desenvolvidas próteses totais 
de quadril chegaram da Inglaterra, 
Sérgio Nogueira Drumond, ortope-
dista pela Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal de Minas 
Gerais resolveu pleitear uma bolsa 
para aprender ‘in loco’ a novidade. 

Conseguida a bolsa, foi especiali-
zar-se nos hospitais Prince of Wales 
e Wrighington, no Reino Unido e, de 
volta ao Brasil, foi um dos pioneiros 
da nova tecnologia.

Sempre preocupado com o ensino 
e a multiplicação do conhecimento, 
o professor Sérgio Drumond, da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais, 
formou ao longo da vida e nos Hos-
pitais Ortopédico, Belo Horizonte e 
Lifecenter cerca de 40 especialistas 
em quadril e mais de 400 ortopedistas 
e traumatologistas. E também para que 
os especialistas em quadril tivessem a 
atualização que considera necessária, 
assumiu a difícil tarefa de presidir o 
Congresso da SBQ, de 2007.

Extremamente ativo, é autor de 
mais de 50 artigos científicos, de 
11 livros como autor ou coautor, 
os mais recentes dos quais acabam 
de sair, sobre o quadril, é claro, em 
parceria com Luiz Sérgio Marcelino 
Gomes e é coautor da nova edição 
do Manual de Transplante de ór-

gãos, com Walter Antonio Pereira.
O Quadril – Como foi sua expe-

riência com o famoso John Charnely 
e Hanz Weisz, na Inglaterra?

Sérgio Drumond – Eles me mar-
caram muito. No fim da década de 
1960 recebíamos informações dos 
resultados animadores do empre-
go de próteses totais, na Inglaterra. 
Como no Brasil não existia experi-
ência no setor e era difícil importar 
os novos materiais, para se aperfei-
çoar era preciso viajar e consegui 
uma bolsa junto ao British General 
Medical Council. Foram dois anos, 
1970/71e tive contato tanto com 
Charnely, que então já era famoso 
e me marcou muito também um de 
seus assistentes, Hanz Weisz. 

O Quadril – Até então não se 
fazia prótese total no Brasil?

Sérgio Drumond – Antes de 1970 
os pacientes não tinham essa opção 
pela prótese, mas se aguardava a 
disponibilidade do novo tratamento. 
Quando voltei, em 1972, comecei a 
fazer em Belo Horizonte, onde Már-
cio Ibrahim de Carvalho também 
fazia próteses totais e Sérgio Rudelli 
começara a fazê-las em São Paulo. 
Consegui iniciar os procedimentos 
no Hospital Sarah Kubitschek e no 
Hospital das Clínicas da UFMG, 
onde já tínhamos uma equipe de 
Ortopedia e Traumatologia com 
múltiplas subespecialidades.

O Quadril – Como foi a demanda 
pelo novo procedimento?
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Sérgio Drumond – Os pacientes 
reagiram muito bem, a demanda 
cresceu e também no Hospital 
Ortopédico, no Hospital Belo 
Horizonte e no Lifecenter o pro-
cedimento foi incorporado. Neles 
já funcionava desde 1968 a Resi-
dência Integrada em Ortopedia e 
Traumatologia da SBOT.

O Quadril – E quanto à Residên-
cia para formação de especialistas 
em quadril, foi você que a iniciou?

Sérgio Drumond – Foi em 1980 
que iniciamos a Residência de Qua-
dril, sob minha coordenação. Há 
três anos, quando a Sociedade Bra-
sileira de Quadril passou a fiscalizar 
esses Serviços formadores de futuros 
especialistas, fomos credenciados. 
Já formamos 40 médicos em qua-
dril e uns 400 em Ortopedia e Trau-
matologia. Minha experiência no 
magistério começou como auxiliar 
de ensino na Universidade Federal 
de Minas Gerais, passei a professor 
assistente e a professor adjunto, sem-
pre por concurso. 

O Quadril – A sua carreira como 
professor foi toda na Universidade 
Federal de Minas Gerais?

Sérgio Drumond – Minha liga-
ção com a UFMG é muito grande. 
Foi lá que fiz o mestrado, em 1997, 
com o tema Osteonecrose da Ca-
beça Femoral, e o doutorado, em 
2001, sobre Tratamento cirúrgico 
dos afrouxamentos assépticos ace-
tabulares em Artroplastias totais de 
quadril e foi ainda na UFMG que 
preparei os artigos científicos da 
especialidade, mais de 50 no total, 
e onde redigi os livros dos quais fui 
autor e coautor. 

O Quadril – Quais as principais 
obras de que participou?

Sérgio Drumond – Fui editor 
convidado de Clínica Ortopédica 
e de Infecção em Ortopedia, da 
Medsi – Editora Médica e Científi-
ca, obra de 2003. Fui coautor do 
Tratado de Ortopedia do Moises 
Cohen, de 2007,   O Quadril, da 
Atheneu, com Luiz Sérgio Mar-
celino Gomes, Reumatologia, da 
Guanabara, com Marco Antonio 
Carvalho e Cristina Lana, Fraturas, 
da Armed, com Schwartsman, Orto-
pedia e Traumatologia, da Artmed, 
com Sizinio Hebert, Transplante de 
Órgãos, da Coopemed, com Walter 
Pereira, Anatomia Cirúrgica, com 
Andy Petroianu, pela Guanabara, 
Emergências Médicas, com Mário 
Lopez, pela Guanabara, Hernias, 
com Alcino Lazaro, pela Copmed 
e Cirurgia Geriátrica, com Andy 
Petroianu, pela Medsi Editora Mé-
dica e Científica.

O Quadril – E quanto às ativida-
des associativas, já que sempre foi 
considerado um colaborador muito 
ativo tanto da SBOT como da SBQ? 

Sérgio Drumond – Na Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e Traumato-
logia – SBOT fui tesoureiro, integrei 
a Comissão de Educação Continu-
ada e também o corpo editorial da 
Revista Brasileira de Ortopedia, a 
RBO. Já na SBQ, presidi o Congresso 
Brasileiro de Quadril, de 2007, que 
foi realizado em Belo Horizonte e do 
qual me orgulho, pois foi tanto um 
sucesso científico, dado o alto nível 
dos palestrantes, como de público, 
com grande número de congressistas 
do Brasil inteiro. 

O Quadril – E quais as evoluções 
da especialidade, ao longo de sua 
longa carreira profissional?

Sérgio Drumond – Me foi dado 
acompanhar muitos avanços na es-
pecialidade de quadril. Houve avan-
ço tecnológico dos materiais, com 
melhora técnica na utilização do 
titânio em próteses sem cimento e 
das articulações, com cerâmica, re-
gistro o aumento marcante da longe-
vidade do polietileno cruzado com a 
Vitamina E. Cabe lembrar também o 
uso de novos materiais e novos mo-
delos de prótese de revisão, como 
o tântalo, o metal trabecular, das 
próteses de fixação distal. 

Há muita evolução, a utilização 
em revisão com perdas ósseas e os-
teonecrose de scafolds com células-
-tronco e novos materiais sintéticos 
e orgânicos, o grande avanço da 
cirurgia artroscópica de quadril, 
o desenvolvimento de operações 
orientadas por computadores e as 
cirurgias robóticas. Vivenciamos 
também o emprego de melhores 
acessos, menos agressivos, a inova-
ção nos medicamentos para reduzir 
o sangramento – ácido tranexâmico 
-, a melhora da utilização dos no-
vos anticoagulantes, mais seguros 
e eficientes.

Finalmente, é preciso lembrar o 
desenvolvimento técnico de trans-
posições de enxertos ósseos pedicu-
lados e os enxertos microcirúrgicos 
em osteonecrose, revisões de prótese 
e tumores. E certamente a evolução 
não vai parar, haverá muito avanço 
no futuro próximo.
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Será de 29 de agosto a 1º de setembro, no auditório 
do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, o 14º 

Curso de Cirurgia Avançada de Quadril. Os organizado-
res, professores Sérgio Rudelli e Emerson Honda contam 
que o mote do curso será ‘A Teoria na Prática – o que a 
ciência mundial tem a dizer sobre o presente e o futuro 
da especialidade’, tema a ser discutido por alguns dos 
maiores nomes internacionais da área de quadril.

Foram convidados o norte-americano Joel Matta, da 
Steadman Clinic, que falará sobre via anterior, osteoto-
mias periacetabulares, PTQ não cimentadas e tratamento 
de fraturas do acetábulo, o inglês John Timperley, do 
Princess Elizabeth Orthopaedic Centre, que vai discorrer 
sobre sua experiência em próteses cimentadas, em revi-

sões e no tratamento da 
instabilidade da prótese 
total de quadril, usando 
a prótese constrita.

Também foi convi-
dado Bruce H. Ziran, 
da Hughston Clinic de 
Atlanta, especializado 
em trauma. Ele falará 
sobre a evolução no 
tratamento cirúrgico 

das fraturas do colo do 
fêmur transtrocanteria-
nas, subtrocanterianas, 
de acetábulo e de anel 
pélvico. Outro convi-
dado é Eduardo Salvati, 
do Hospital for Special 
Surgery de Nova York, 
cirurgião internacional 
de larga experiência, que 
vai compartilhar sua vi-
vência de 50 anos no Hospital for Special Surgery. 

O francês Sebastien Lustig, da Université Claude Ber-
nard de Lyon é outro convidado. Trata-se de um professor 
associado de cirurgia ortopédica, especialista em cirurgia 
de quadril e de joelho e falará principalmente sobre a 
dupla mobilidade na via anterior na cirurgia primária, 
além de discorrer sobre revisão e acetábulo constrito. 

Da Alemanha virá Steffen Richoltz, da Universidade 
de Marburg que, desde 2015 é o diretor executivo do 
Centro de Ortopedia e Trauma da Universidade e que 
discorrerá, entre outros temas, sobre o uso de mega-
próteses (próteses, não convencionais), prótese total de 
quadril não cimentada e tratamento cirúrgico em fraturas 
de acetábulo.

Curso de Cirurgia Avançada de Quadril trará
a São Paulo seis especialistas internacionais

O Suplemento de Quadril, que voltou a circular 
como encarte da Revista Brasileira de Ortopedia 

no ano passado, será novamente editado este ano. O 
prazo para submissão de artigos terminou a 15 de 
fevereiro e a comissão de avaliação, dirigida pelo diretor 
científico, Marco Antonio Pedroni, já está definindo quais 
os artigos que serão publicados.

A RBO passou este ano a ser apenas virtual, no 
formato online, seguindo a tendência mundial das revistas 
científicas, passará a conter maior número de artigos e 
ganhará nova ferramenta de busca para facilitar a pesquisa. 

Com isso será mais rápida a pesquisa bibliográfica pois, 
com a disponibilidade de todos os números do periódico 
pela internet, o médico não terá mais que consultar a 
coleção em papel, necessariamente demorada quando 
é preciso compulsar diversos exemplares impressos. 

O editor-chefe, Gilberto Luís Camanho, explica que a 
receita publicitária caiu drasticamente nos anos recentes, 
o valor da postagem por Correio subiu muito, a ponto 
de representar 55% do custo da revista e também o 
aumento do preço do papel e da impressão elevaram o 
preço da publicação.

Começa a análise de artigos oferecidos
para Suplemento de Quadril da RBO
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JOPPAQ será em setembro com palestrantes  
da Suíça, Alemanha e Estados Unidos

A XVII Jornada Paulista de Patologia do Quadril – 
JOPPAQ este ano será de 26 a 29 de setembro 

no Hotel JP, de Ribeirão Preto. Segundo seu presidente, 
Luiz Sérgio Marcelino Gomes, a reunião científica 
vai consolidar a parceria com a AsBIO – Associação 
Brasileira para o Estudo de Infecções e Implantes 
Osteoarticulares, que realizará simultaneamente com o 
evento da SBQ/Paulista o seu segundo congresso anual. 

A JOPPAQ, que tradicionalmente reúne 550 
especialistas, terá como convidados, Dean K. Matsuda, 
dos Estados Unidos, Michael Leunig, da Suíça, e Seth 
Greenvald, também dos Estados Unidos, que coordenará 
a discussão dos temas reconstrução artroplástica 
de quadril, primária e de revisão, incluindo novos 
materiais e implantes, além dos maiores especialistas 
brasileiros da área. 

Também estarão presentes os coordenadores do II 
Consenso Internacional sobre Infecções Osteoarticulares, 
que será em julho, na Filadélfia, Jarved Parvizi, dos 
Estados Unidos e Thorsten Gehrke, da Alemanha, que 
trarão as informações sobre os mais recentes avanços 
no diagnóstico e tratamento das IOAs. 

Oito módulos 

A programação científica prevê oito módulos em 
simpósios específicos, sobre Infecção em implantes de 
fixação e estabilização óssea (prevenção, diagnóstico e 
tratamento), Infecção articular periprotética (quadril e 
joelho), Implantes artroplásticos (mecanismos de falhas 
e designs atuais), segurança e eficácia dos implantes 

protéticos nacionais, Cirurgia Preservadora de quadril, 
Artroplastia primária de quadril, Artroplastia de revisão 
de quadril e fraturas de quadril no idoso. 

A parte social do evento também se destaca, diz 
Marcelino, que convocou o tradicional conjunto 
Demônios da Garoa para apresentar-se à noite, após 
as reuniões e debates científicos. 

A Comissão Científica, integrada por Luiz Sérgio 
Marcelino, Takeshi Chikude e Henrique Gurgel adianta 
que o objetivo da JOPPAQ é priorizar a discussão de temas 
relevantes para o dia a dia do especialista, que transcendem 
os limites da cirurgia de quadril e impactar o processo de 
tomada de decisões diagnósticas e terapêuticas. 

Considerando que os pacientes devem ser os grandes 
beneficiários das ações preventivas, diagnósticas e 
terapêuticas, para atingir esse objetivo a JOPPAQ 
vai usar técnicas e instrumentos pedagógicos-
educacionais específicos que incluem da participação 
dos pesquisadores e cirurgiões das áreas relacionadas, 
à participação de técnicos da indústria e de órgãos 
reguladores e fiscalizadores do desenvolvimento e 
fabricação dos produtos para a saúde. 

Luiz Sérgio Marcelino Gomes, que idealizou a 
JOPPAQ ainda na gestão de Bruno Lombardi, na qual 
foi diretor científico da Regional Paulista da SBQ, diz 
que o evento é “bastante pretencioso em seu conceito, 
estrutura e dinâmica operacional”, e tem certeza que 
será de grande utilidade para que os profissionais do 
setor tenham acesso aos mais recentes avanços na 
área do conhecimento médico a que se dedicam os 
ortopedistas que trabalham com quadril.

Dean K. Matsuda, MD Michael Leunig, MD Javad Parvizi, MD Thorsten Gehrke, MD Pietro Cavaliere, MDA. Seth Greenwald,  
D.Phil.(Oxon)
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Ansiosos, Pedro Ivo de Carvalho e Pina Cabral, 
presidente e diretor científico da SBQ nascente, 

organizaram com um dos mais famosos ortopedistas 
da época, o professor Cecil Rorabeck, da University of 
Western Ontario, um evento científico Brasil/Canadá, 
em 1997, em Toronto.

“Chegamos no aeroporto no Canadá e eu dizia para o 
Pina Cabral que não daria certo, não tínhamos conseguido 
convencer os colegas médicos, tínhamos muito medo que 
não aparecesse ninguém”, lembra Pedro Ivo. “Entretanto, 
no saguão vazio de repente aparece o Sérgio Rudelli, 
puxando uma grande mala, logo em seguida o Emerson 
Honda, com sua malinha e foi chegando mais um, mais 
um e, para nosso imenso alívio e também surpresa, no 
fim éramos 32”, que se somaram aos 32 canadenses e 
também americanos que receberam a delegação brasileira 
com um calor humano que não esperávamos”. 

E ele lembra o nome da maioria dos participantes: Sérgio 
Rudelli, Emilio de Freitas, Jorge Penedo, Sérgio Delmonte, 

Sérgio Drumond, João Wagner, Carlos Schwartzmann, 
Paulo Alencar, Itiro Suzuki, José Carlos Affonso Ferreira, 
Emerson Honda, Romulo Scelza, Manoel Diógenes, Flávio 
Rabelo. “A SBQ da época estava lá em peso e todos deram 
aula, foi um sucesso incrível”. Foi um orgulho presidir o 
evento, diz Pedro Ivo, que comandou a visita junto com 
o presidente canadense, Cecil Rorabeck.

Havia americanos presentes também, Robert Bourne, 
Wayne Paproski e John Callahan, de Iowa, que confessou 
ter nascido no Rio de Janeiro, mas que deixou o Brasil aos 
três anos de idade, nunca voltou, esqueceu o português, 
e foi extremamente afável com o grupo.

Foram dias de maravilhoso intercâmbio para a equipe 
da pequena SBQ de então, lembra Fernando Pina Cabral, 
e Carlos Schwartzmann garante que “foi a primeira vez 
que tivemos reconhecimento total no exterior, recebidos 
que fomos como de País de primeiro mundo”.

Sérgio Delmonte diz que para ele, que estava 
começando na carreira, foi extremamente importante. 

Memória

Há 20 anos, SBQ teve seu primeiro
congresso internacional, no Canadá
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Ele conta que fez amigos extremamente fraternos, 
amizades que perduram até hoje, foi tratado de igual 
para igual pelos grandes nomes mundiais do quadril. 
Foi uma porta importante que se abriu, um evento de 
grande relevância que não esquecerá jamais.

Depoimento semelhante é o de Paulo Alencar, que 
destaca a boa vontade dos canadenses, a tal ponto 
que brasileiros que não dominavam suficientemente 
o inglês puderam fazer suas palestras, com tradutor, 
se necessário.

Ele recorda a visita ao hospital em London, no Ontario, 
onde Rorabeck operava, um hospital universitário de 
primeiríssima linha, as discussões das cirurgias ao vivo, 
a cordialidade dos canadenses.

“O Congresso propriamente dito não teve plateia, 
eram só os participantes e todos os brasileiros 
apresentaram trabalhos, e o ambiente era de incrível 
amizade, gentileza”, lembra ele. E Paulo Alencar conclui 
dizendo que “se é preciso definir esse primeiro evento 
internacional da nascente Sociedade Brasileira de 
Quadril, eu diria que foi sensacional...e colocaria três 
pontos de exclamação em seguida”. 

Paulo Alencar acrescenta que os laços de amizade 
criados então jamais foram perdidos. “É verdade que 
alguns dos canadenses presentes naquele evento 
memorável já estão aposentados, mas cada vez que 
há um congresso nacional de quadril, podemos contar 
com pelo menos algum dos especialistas canadenses 

que, há tanto tempo e com tanto carinho, receberam 
os colegas brasileiros”. 

O congresso foi no Hotel Royal York, e a impressão 
que tivemos, lembra Itiro Suzuki, foi que embora os 
canadenses tivessem mais recursos, “na experiência clínica 
e na capacidade técnica não ficamos nada a dever”. E 
curiosamente, como o Canadá tem uma população muito 
menor que a brasileira, já naquela época o Brasil contava 
com número maior de especialistas em quadril, mas vários 
dos canadenses já tinham renome internacional, eram 
mundialmente respeitados. E Pedro Ivo complementa 
que “a grande diferença não era na habilidade técnica 
nem no conhecimento, mas sim na capacidade de coletar 
resultados, pois os canadenses contam com um Comitê 
de Resultados que gostaríamos de ter”.

Até os problemas que enfrentávamos eram 
semelhantes, lembram os médicos, os canadenses 
recebiam pouquíssimo dos convênios de saúde, menos 
do que os brasileiros, tinham que atender a até 30 
pacientes por dia, mas em compensação não tinham 
gastos, até o consultório era por conta do governo. 

Para o grupo de brasileiros, que nunca tinham sido 
tratados com tanta deferência no exterior, a imagem que 
ficou gravada para sempre foi do jantar de confraternização. 
Foi oferecido no Yacht Club local. Uma lancha levou todo 
mundo até o local do jantar e, tremulando no mastro mais 
alto, lá estava a bandeira do Brasil. É uma memória que 
fica para sempre, completa Pedro Ivo.
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A Sociedade Brasileira de Quadril tinha acabado 
de nascer, substituindo o que era o Comitê de 

Cirurgia de Quadril em SBQ, nos idos de 1996, quando 
seu primeiro presidente, Pedro Ivo de Carvalho, resolveu 
fazer um informativo para manter os associados a par 
dos primeiros eventos da especialidade. “Mas tínhamos 
tão poucos recursos, que quem fazia o impresso era uma 
secretária do Hospital de Traumato Ortopedia, do Rio”, 
lembra Pedro Ivo.

Embora extremamente modesto, o informativo caiu 
no gosto dos primeiros membros da SBQ, teve um papel 
importante na integração dos associados que trabalham 
nos mais diversos Estados do País, numa época em que 
não existiam as facilidades atuais da comunicação 
eletrônica e o ‘jornalzinho’ cresceu, se transformou na 
revista O Quadril e recebeu os primeiros anúncios que 
passaram a sustentar a publicação. 

“Apesar do sucesso e do crescimento, a preparação 
da revista era um trabalho difícil”, lembra Luiz Sérgio 
Marcelino Gomes, que durante a gestão de Milton 
Valdomiro Roos assumiu o formato de um Jornal, 
privilegiando aspectos informativos aos conteúdos 
puramente científicos. Na gestão seguinte presidida por 
Ademir Schuroff, Marcelino assumiu a redação dos artigos 
e a edição do novo órgão. É que ele é, além de ortopedista, 
comunicador, teve muito sucesso como radialista e foi 
considerado o elemento ideal para a missão. E não era 
um desafio fácil, lembra ele, que trabalhou com o típico 
‘time do eu sozinho’ e que chegou a passar uma noite 
inteira fechando a edição, contando às vezes com o 
concurso de outro cirurgião, Lucas Leite Ribeiro. 

O trabalho todo era feito em Batatais, as gráficas eram 
da própria cidade e muito boas, lembra Marcelino, pois 
faziam o tratamento das fotos, formatavam os textos, 
acertavam o tamanho e o corpo dos títulos e respondiam 
pela impressão. 

A revista era distribuída a partir do correio local, 
crescia com pedidos dos sócios que queriam mais 
informações científicas, notícias sobre eventos com 
os palestrantes convidados, informações sobre cursos 
para R4, bolsas oferecidas e tanto noticiário que no 
começo da década chegou o momento que foi necessário 
profissionalizar a publicação. 

A SBQ passou então a contar com um Conselho 
Editorial, hoje presidido por Sérgio Delmonte. É o 
Conselho que decide os assuntos a serem explorados, 
as pautas, que são passadas a jornalistas profissionais 
os quais fazem as entrevistas, preparam os textos, e os 
submetem ao Conselho, enquanto outra equipe faz a 
comercialização da publicidade.

Geralmente são necessários oito anunciantes, 
laboratórios e empresas que produzem material cirúrgico 
e próteses, para cobrir as despesas com as reportagens, 
fotografia, papel, impressão e principalmente Correio, 
que nos últimos anos acabou se tornando um custo 
importante e extremamente alto. 

A revista tem grande penetração, entretanto, e em 
vez de se destinar apenas aos associados da SBQ, hoje 
é distribuída aos sócios da SBOT, e ainda está disponível 
na versão eletrônica, no Portal da SBQ.

Abaixo, algumas das capas de O Quadril atuais e 
do passado.

Revista O Quadril nasceu como
modesto informativo, faz duas décadas



Regionais programaram número recorde
de eventos científicos, 52 no correr do ano

A primeira providência dos Regionais, gestão 2018/19, foi programar as reuniões científicas, que chegam a 52 
no correr do ano. Veja abaixo a relação cronológica, com a identificação da Regional que promove cada uma.

Regional Paulista 
promove encontro 

científico na AACD, em 
São Paulo

15 de fevereiro

Reunião da Sudeste 
sobre Artroplastia 

cimentada no jovem e 
revisão com enxerto

15 de março

Encontro da Regional 
Paulista na AACD, em 

São Paulo

15 de março

Regional Sudeste 
discutirá ATQ cerâmica/

cerâmica

26 de abril

Regional Paulista tem 
evento no anfiteatro da 
AACD, em São Paulo

24 de abril

Clube do Quadril em 
Itumbiara, Goiás, da 

Centro-Oeste

16 e 17 de março

Reunião da Regional 
Sul na Santa Casa de 

Porto Alegre

9 e 10 de março

Reunião do Clube do 
Quadril da Norte/

Nordeste

8 de março

Clube do Osso se 
reúne em Cuiabá, pela 
Regional Centro-Oeste

27 e 28 de abril

Encontro da Regional 
Rio no Hospital Central 

do Exército

24 de março
Regional Paraná 

promove evento na 
Associação Médica de 

Maringá

23 e 24 de março

No Hotel Bourbon 
Curitiba Convention, 

evento da Paraná

17 de abril

Agenda
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Regional Paulista tem 
evento na AACD sobre 
Artroplastia no trauma 

de quadril

7 de junho

Simpósio do Grupo 
de Estudos da Pelve, 
Acetábulo e Fêmur, 
em Belo Horizonte, 
Regional Sudeste

6 de julho

Mesa redonda moderna 
da Regional Paraná, em 

Curitiba

21 de agosto

Encontro da Regional 
Sul durante o 

Congresso Catarinense 
de Ortopedia e 

Traumatologia, em 
Florianópolis

3 e 4 de agosto
Sudeste, simpósio 

do Grupo de Estudos 
de Pelve, Acetábulo 
e Fêmur, em Belo 

Horizonte

30 de julho

Em Gramado, Sul 
promove encontro 

durante o Congresso 
Gaúcho de Ortopedia e 

Traumatologia.

29 e 30 de junho

Reunião da Centro-
Oeste, no IPE-Home, de 
Brasília, junto com o 5º 
Encontro de Cirurgia do 

Quadril

24 e 25 de agosto

Regional Rio promove 
o VIII Encontro de 

Cirurgia de Quadril, em 
Itaipava

22 e 23 de junho

Evento sobre 
Tribologias em ATQ, 

em Curitiba, da 
Regional Paraná

19 de junho
Paulista, Jornada em S. 

José do Rio Preto  

8 e 9 de junho

Reunião científica da 
Sudeste na Santa Casa 

de Belo Horizonte

9 de agosto

Reunião do Clube do 
Quadril da Norte/

Nordeste

5 de julho
Em Campo Grande, 

Clube do Osso, 
Regional Centro-Oeste

27 de junho

Reunião mensal da 
Paulista no anfiteatro da 

AACD

16 de agosto

Regional Paulista 
promove a reunião 

mensal no anfiteatro da 
AACD

19 de julho

Clube da Cirurgia 
Preservadora do Quadril, 
da Regional Sul, reúne-se 

em Passo Fundo

18 e 19 de maio

Clube do Quadril em 
Brasília, promoção 

Centro-Oeste

No Hotel Bourbon, 
em Curitiba, reunião 
científica da Paraná

15 de maio
Reunião sobre 

Artroscopia do Quadril 
na AACD, evento da 

Regional Paulista

10 de maio
Jornada Baiana de 

Patologias do Quadril, 
da Norte/Nordeste, em 

Vitória da Conquista

10 a 12 de maio
Reunião do Clube do 

Quadril da Norte/
Nordeste

3 de maio
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Reunião do Clube do 
Quadril da Norte/

Nordeste

13 de setembro
Regional Rio promove 
encontro no Hospital 
Federal de Ipanema

25 de agosto

Clube do Quadril 
da Centro-Oeste em 
Pirenópolis, Goiás, 

junto com a Jornada 
de Ortopedia e 

Traumatologia do Hospital 
de Clínicas da FMG

14 a 16 de setembro

14º Curso de Cirurgia 
Avançada de Quadril, 

no Sírio-Libanês de São 
Paulo.

29 de agosto a  
1º de setembro

Jornada Norte/Nordeste 
de Patologia do Quadril, 
em Maceió, e Congresso 

Norte/Nordeste de 
Ortopedia

30 de agosto a  
1º de setembro

Simpósio sobre ATQ da 
Paraná, em Curitiba

18 de setembro

XVII Jornada Paulista de 
Patologia do Quadril, 

em Ribeirão Preto

26 a 29 de setembro

Clube do Quadril 
da Centro-Oeste em 

Cuiabá

19 e 20 de outubro

Regional Rio promove 
reunião sobre Cirurgia 

Preservadora na 
Faculdade de Medicina 

de Teresópolis

27 de outubro

Atualização do 
consenso sobre 

infecção em ATQ, da 
Paraná

9 de novembro

Reunião científica 
mensal da Paulista, na 

AACD

25 de outubro

Mesa redonda sobre 
revisão, da Regional 

Paraná

16 de outubro
Reunião da Sudeste 

na Santa Casa de Belo 
Horizonte

4 de outubro

Reunião do Clube do 
Quadril da Norte/

Nordeste

8 de novembro

Clube da Cirurgia 
Preservadora do 

Quadril da Sul, no H. 
Moinhos de Vento, em 

Porto Alegre

19 e 20 de outubro

Regional Sudeste, na 
Santa Casa de Belo 

Horizonte

8 de novembro

Em Goiânia, Centro-
Oeste promove o Clube 

do Quadril

19 e 20 de novembro
Encontro da Sul em 

Bento Gonçalves, Rio 
Grande do Sul

23 e 24 de novembro

Reunião da Paulista, no 
auditório da AACD, em 

São Paulo

25 de novembro

Encontro mensal da 
Paulista na AACD

13 de setembro
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A partir desta edição, o Conselho Editorial que é o 
responsável pela definição do que é publicado na 

revista O Quadril, passa a contar com mais um membro, 
Juan Rodolfo Vilela Capriotti, do Paraná. 

Capriotti, formado pela Universidade Federal do 
Paraná, onde se especializou em cirurgia de quadril, joelho 
e tumores ósseos, foi o presidente da Regional/Paraná da 
SBQ na gestão passada e chefia o Serviço do Centro de 
Reconstrução e Instituto de Pesquisa Articular do Hospital 
Angelina Caron, um dos Serviços credenciados pela SBQ 
para formação de R4. 

O Conselho Editorial é dirigido pelo ex-presidente 
da SBQ Sérgio Delmonte, chefe do Serviço de Quadril 
do Hospital Santa Tereza, em Petrópolis, e integrado por 
André Wever, da UNIFESP e Hospital Alberto Einstein, 
Henrique Gurgel, do IOT do Hospital das Clínicas da USP, 
Marcelo Queiroz, da Faculdade de Ciências Médicas da 
Santa Casa de São Paulo e membro do Grupo de Quadril 
do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Santa 
Casa e, agora também, por Juan Capriotti que respondem 
também pela orientação e publicações do portal eletrônico 
da SBQ, www.sbquadril.org.br. 

Conselho Editorial de O Quadril tem novo membro

Sérgio Delmonte André Wever Henrique Gurgel Marcelo Queiroz Juan Capriotti

As cinco Comissões Permanentes da Sociedade 
Brasileira de Quadril já tem definidos os nomes 

de todos seus integrantes para a gestão 2018/2019. As 
Comissões, cujos nomes já definem suas funções, são: 
Comissão de Planejamento Estratégico e Priorização de 
Ações, Comissão de Divulgação e Marketing, Comissão 
REMPRO/SBQ – Registro Multicêntrico de Procedimentos 
Operatórios, Comissão de Educação Continuada e 
Comissão de Cirurgia Preservadora do Quadril. 

A Comissão de Planejamento Estratégico e Priorização 
de Ações tem à frente o próprio presidente da SBQ, 
Guydo Marques Horta Duarte e, como integrantes, 
Marcos Noberto Giordano, Marco Antonio Pedroni, 
Márcio Rangel Valin, Giancarlo Polesello, Henrique 

Ribeiro Gonçalves, Anthony Kerbes Yépez, André 
Gaudêncio Ignácio de Almeida, Anderson Freitas, 
Takeshi Chikude, Cláudio Feitosa, Josiano Valério, 
Carlos Roberto Galia, Sérgio Delmonte, Sérgio Rudelli, 
Luiz Sérgio Marcelino Gomes, Ademir Schuroff, Jorge 
Penedo, Nelson Franco Filho, Milton Valdomiro Roos, 
Paulo Alencar, Emerson Honda, Pedro Ivo de Carvalho 
e José Carlos Affonso Ferreira.

Os presidentes nomeados são os seguintes: Comissão 
de Divulgação e Marketing: presidente - Sérgio Delmonte, 
Comissão REMPRO: presidente - Luiz Sérgio Marcelino 
Gomes, Comissão de Educação Continuada: presidente - 
Osvaldo Nunes Pires, Comissão de Cirurgia Preservadora 
do Quadril: presidente - Carlos César Vassalo.

Conheça os integrantes das cinco
Comissões Permanentes 
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Regionais
NORTE-NORDESTE

CENTRO-OESTE

SUDESTE

PAULISTA
RIO DE JANEIROPARANÁ

SUL

Centro-Oeste
Com oito eventos programados 
o ano será muito produtivo

A Regional Centro-Oeste tem programados oito even-
tos em três Estados e no Distrito Federal para o ano 

de 2018, que deverá ser intenso e produtivo segundo a nova 
Diretoria, encabeçada por Anderson Freitas e integrada por 
Alfredo Jordan, Wender Barbosa e Daniel Ismael.

Itumbiara, no Estado de Goiás, será 
o local para a primeira reunião do Clu-
be de Quadril, marcada para os dias 
16 e 17 de março e que está sendo 
organizada pelo diretor científico da 
Regional. Em abril, nos dias 27 e 28, 
o Clube do Osso se reúne em Cuiabá, 
em evento a cargo de Alfredo Jordan. 

Ainda no primeiro semestre, a 15 
de maio, Hélio Costa responderá, em 
Brasília, por mais um evento do Clube 
do Quadril, no qual a apresentação 
principal estará a cargo de Leandro Al-
ves. O Clube do Osso SABOR se reúne 
em Campo Grande, em evento montado pelo secretário 
da Regional, Daniel Ismael e nos dias 24 e 25 de agosto 
a Regional promove em Brasília o V Encontro de Cirurgia 
do Quadril, que está sendo preparado por Patrick Godinho 

e Anderson Freitas.
Aproveitando a realização da 10ª Jornada de Ortopedia 

e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina de Goiás – JOTRAHC, em Pirenópolis, no Estado 
de Goiás, Leandro Alves organiza mais uma reunião do 

Clube do Quadril com duração de três 
dias, de 14 a 16 de setembro.

Em outubro Cuiabá volta a sediar 
uma jornada de quadril, desta vez a 
cargo de Alfredo Jordan e que conta 
com a colaboração do ex-presidente 
José Milton Pelloso. 

O último evento do ano será em 
24 de outubro, novamente em Goiâ-
nia, que abrigará mais uma reunião do 
Clube do Quadril. 

O presidente da Regional, Anderson 
Freitas, explica que todos os eventos te-
rão a participação de convidados locais 

e de outros Estados brasileiros, objetivando a atualização 
constante e a possibilidade de interação e participação 
ativa, que é tradicional na Regional, dando continuidade 
ao trabalho realizado pelo ex-presidente Leandro Alves.

Reunião em Goiânia discutiu Artroscopia 
e impacto femoro-acetabular

O Clube do Quadril de Goiás realizou um encon-
tro dia 30 de novembro no Hospital Unique, 

em Goiânia, onde Marco Pedroni deu duas aulas sobre 
Artroscopia do quadril e impacto femoro-acetabular. 

O evento, o quarto promovido pela Regional Centro/
Oeste, que tinha à frente Leandro Alves de Oliveira, teve 

como inscritos especialistas de Goiânia, de cidades do 
Interior de Goiás e também de Brasília, além de residentes 
de toda a região. 

Como já é tradicional nas realizações do Clube do 
Quadril, depois das aulas a palavra foi dada aos ortope-
distas que tinham casos clínicos a discutir.
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Maceió reuniu profi ssionais de várias 
áreas para discutir O Quadril do Idoso

Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionis-
tas e acadêmicos das diversas áreas da saúde se 

reuniram em dezembro na Santa Casa de Maceió, para a 
Jornada: O Quadril do Idoso, promovida conjuntamente 
pela SBQ, pela Regional N-Nordeste, pela SBOT/Alagoas 
e pela própria Santa Casa. 

A palestra de abertura, ‘O que a equipe deve saber 
sobre fraturas do quadril do idoso’ ficou a cargo de Hil-
ton Barros, ao passo que a ‘Experiência de Serviço de 
Ortopedia Geriátrica’ foi a palestra de Marcos Giordano. 

Falaram também Paulo Silva, de Goiás, sobre ‘O que a 
Sociedade Brasileira de Quadril recomenda sobre fraturas do 
colo femoral’, Bruno Liberato, de Maceió, discorreu sobre 
‘Fratura transtrocantérica no idoso’, Hilton Barros falou sobre 
‘Fratura do acetábulo no idoso’, Marcos Giordano moderou 
a mesa redonda moderna sobre ‘Trauma do Quadril no 

idoso’, cabendo a Paulo Silva moderar a segunda mesa 
redonda, sobre ‘Artroplastia primária no idoso. 

O evento, que se prolongou das 14 às 21 horas incluiu 
apresentações da geriatra Monica Ferreira Lessa, sobre 
‘Manejo peri-operatório do idoso com fratura de fêmur’, 
os ‘Cuidados de enfermagem no idoso com fratura’ foram 
explicados por uma enfermeira da Santa Casa, a ‘Nutrição 
no idoso com fratura do fêmur’ foi o tema da palestra da 
nutricionista Yasmin Pedrosa, a ‘Reabilitação do idoso 
com fratura’ foi analisada pelo fisioterapeuta Marcone 
Braga e houve mais uma palestra, voltada para o ‘Manejo 
anestésico do idoso com fratura do fêmur’. 

Após as discussões, teve lugar um workshop sobre 
‘Cuidados no transporte e manipulação do idoso com 
fratura’, com participação de ortopedistas, fisioterapeutas 
profissionais de enfermagem.

Norte/Nordeste
Cinco capitais vão sediar as 
reuniões do Clube do Quadril

Com transmissão simultânea para as demais cidades 
da região, via internet, a Norte/Nordeste da SBQ 

já marcou os cinco eventos do Clube do Quadril de 2018, 
cada um dos quais será realizado numa das capitais dos 
Estados da Regional. 

O novo presidente, Henrique Gonçalves, explica que 
cada evento reunirá presencialmente os especialistas da 
capital em questão, poderá ser acompanhado pelos médi-
cos de outras cidades, simultaneamente, e vão se realizar 
no dia 1º de março, 3 de maio, 5 de julho, 13 de setembro 

e o último foi marcado 
para 8 de novembro. 

Além do Clube do 
Quadril, a Regional marcou para de 10 a 12 de maio, em Vi-
tória da Conquista, a Jornada Baiana de Patologias de Quadril, 
que está sendo organizada por Vinicius Rodrigues e a Jornada 
Norte/Nordeste de Patologias do Quadril, que será em Maceió, 
e que ocorrerá ao mesmo tempo que o Congresso Norte/
Nordeste de Ortopedia, de 30 de agosto a 1º de setembro. A 
organização está a cargo de Hilton Barros. 



A sede da Associação Médica do Paraná, em 
Maringá, foi escolhida como o local da primeira 

Jornada científica da Regional Paraná, em 2018. 
O evento será nos dias 23 e 24 de março e o novo 

presidente, Josiano Carlos Valério, adianta que os temas 
a serem abordados incluem aula do secretário da SBQ, 
Giancarlo Polesello sobre Semiologia do Quadril, mesa 
redonda sobre Cirurgia Preservadora de Quadril, mo-
derada pelo diretor-científico 
da SBQ, Marco Antonio Pedro-
ni, ATQ cimentada: como eu 
faço e dicas, pelo presidente 
da SBQ, Guydo Marques Horta, 
Síndromes dolorosas de qua-
dril, evidências dos tratamentos 
medicamentosos, Artroscopia 
de quadril: atualidades e futuro, 
mesa redonda sobre Fraturas 
Proximais do Fêmur, moderada 
por Silvio Neupert Maschke.

Estão previstas ainda aulas 
sobre O que não fazer em fra-
turas da pelve, Prótese Metafi-
siária, O que não fazer em fraturas proximais do fêmur, 
ATQ: Deformidades acetabulares: dicas e truques e 
ATQ: deformidades femorais: dicas e truques. 

O programa incluirá ainda mais três mesas redondas, 
Planejando próteses primárias: como eu faço, moderada 
por Josiano Valério, Fratura Periprotética, moderada 
por Juan Rodolfo Vilela Capriotti e Prótese Primária 
de Quadril: como eu faço, moderada por Luiz Antonio 
Cordeiro de Loyola. 

No dia 23 o evento começa às 18,30 horas e vai 
até às 21 horas e no dia 24 se prolonga das 8,30 horas 
até às 11,45. Informações e inscrições pelo telefone 
(44) 3262-0066. 

A Regional também já marcou reuniões mensais para 
Curitiba, onde os associados se reunirão no Bourbon 
Curitiba Convention Hotel, na rua Cândido Lopes, 
102, para apresentações de duas horas de duração, 
começando às 19,30. 

As datas confirmadas são: 17 de abril, quando haverá 
aula sobre Toxicidade das infiltrações articulares no 
quadril, 15 de maio, com mesa redonda sobre Pato-

logias incomuns na indicação 
de prótese total do quadril, 19 
de junho, com aula sobre Tri-
bologias em ATQ, 21 de agos-
to, com mesa redonda sobre 
Desafios em fratura do acetá-
bulo, 18 de setembro, quando 
ocorrerá simpósio incluindo 
planejamento radiográfico em 
ATQ, avaliação cardiológica, 
prevenção de TV e analgesia 
pós-operatória em ATQ, 16 de 
outubro com mesa redonda so-
bre Revisão de ATQ e 9 de no-
vembro com aula: Atualização 

do consenso de infecção em Artroplastia total de quadril. 
Os temas e palestrantes das reuniões mensais serão 

divulgados assim que confirmados, mas a Regional adianta 
que os eventos são gratuitos, destinados a ortopedistas 
especializados ou com interesse em Cirurgia de Quadril, a 
residentes de Ortopedia e Traumatologia, Fisioterapeutas, 
enfim, a todos profissionais da área da saúde com interesse 
voltado à Ortopedia e Traumatologia do Quadril. 

Os eventos estão sendo organizados pela nova Di-
retoria da Regional, que é presidida por Josiano Carlos 
Valério, tendo como vice-presidente a Thiago Busato, 
diretor científico Walter Taki e secretário André Eugenio 
Omine Fernandes.

Paraná
Maringá recebe o 
primeiro evento de 2018
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Ao completar seu 22º aniversário, a Regional Pau-
lista, agora sob a direção de Takeshi Chikude, 

prestará homenagem a todos seus ex-presidentes, aos 
quais foi pedido que escolham os temas de sua prefe-
rência para abordar nas tradicionais reuniões científicas 
mensais que são realizadas no auditório da AACD, a 
Associação de Assistência à Criança Deficiente, em 
São Paulo. A homenagem é uma forma de agradecer 
a contribuição prestada pelos ex-presidentes para o 
crescimento da Regional, explica Chikude.

Já dentro desse objetivo de homenagem a primeira 
reunião foi marcada por uma apresentação do presi-
dente da SBQ/Paulista no biênio 2004/2005, Nelson 
Ono, da Santa Casa de São Paulo, que falou sobre A 
História da Artroplastia de Quadril. Tanto este primeiro 
evento como os seguintes podem ser acompanhados 
seja presencialmente, seja pelo endereço eletrônico 
www.sbquadril.tv, como ainda pela App SBQ-SP. A 
participação pelo WhatsApp é possível pelo número 
11-997171-5323.

Paulista
Regional presta homenagem 
a seus ex-presidentes

É a seguinte a programação completa dos even-
tos mensais, no auditório da AACD: 15 de fevereiro, 
Artroplastia de Quadril, 15 de março, Superfícies de 
contato – O que há de novo, 12 de abril, O quadril do 
atleta, 10 de maio, Artroscopia de quadril, 7 de junho, 
Artroplastia no trauma de quadril, 19 de julho, Luxação 
de prótese de quadril/Pubalgia, 16 de agosto, Fraturas 
de quadril, 13 de setembro, Infecção em ATQ, 25 de 
outubro, Revisão cimentada versus não cimentada e 8 
de novembro, Metal trabecular/Artroplastia infectada. 

Concomitantemente, com cada evento, haverá um 
módulo-satélite sobre reabilitação em Patologia de 
Quadril, pois Chikude considera importante o caráter 
multidisciplinar da Ortopedia de Quadril. Esses módu-
los serão realizados segundo a seguinte programação: 
15 de fevereiro, Dor persistente no pós de ATQ, 15 de 
março, Avaliação isométrica do quadril, 12 de abril, 
Reabilitação do quadril do atleta, 10 de maio, Rea-
bilitação no impacto femoroacetabular, 7 de junho, 
Alterações de marcha e funcionalidade, 19 de julho, 
Pubeite e exercícios de glúteo, 16 de agosto, Imobilis-
mo – como evitar, 13 de setembro, Recursos físicos na 
reabilitação de quadril, 25 de outubro, Planejamento 
pré-operatório e vida prática na reabilitação do quadril 
e 8 de novembro, Hidroterapia. 

Jornada Itinerante

Takeshi Chikude, que chefia o Serviço de Qua-
dril da Faculdade de Medicina do ABC e também do 
Hospital Ipiranga de São Paulo explica que, além das 
reuniões mensais na AACD, já no primeiro semestre 
deste ano será realizada a Jornada Itinerante, desta vez 
em São José do Rio Preto e ressalta que sua gestão vai 
trabalhar juntamente com a SBOT, num esquema de 
mútua colaboração.
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O primeiro, dos seis eventos científicos que a 
Regional Sudeste programou para 2018, tem 

palestra sobre Artroplastia cimentada no jovem e revisão 
de Artroplastia total de quadril com enxerto impactado, 
por Emerson Honda, da Santa Casa de São Paulo. Tam-
bém haverá mesa redonda sobre Artroplastia cimentada, 
coordenada pelo presidente da SBQ, Guydo Marques 
Horta Duarte, depois da apresentação de casos, para 
discussão. O evento realiza-se na noite de 15 de março. 

O presidente da Regional, André Gaudêncio Ignácio 
de Almeida, explica que a segunda reunião será dia 26 
de abril, também com um convidado nacional, pois 
Ademir Schuroff, de Curitiba, falará sobre Artroplastia 
total de quadril cerâmica/cerâmica e Tipos de fixação 
de prótese não cimentada, seguindo-se mesa redonda 
sobre Artroplastia não cimentada, tema que caberá a 
Leonardo Brandão. O evento se encerra com a apre-
sentação de casos. 

A Regional vai aproveitar a realização dos simpósios 
do Grupo de Estudos de Pelve, Acetábulo e Fêmur, 
GEPAF, da Santa Casa de Belo Horizonte, coordenado 
por Ricardo Horta, para suas reuniões científicas, nos 

Sudeste
Iniciadas as reuniões científi cas do 
ano com palestra de Emerson Honda

dias 29 de junho e 30 de julho. Ambos os eventos serão 
de manhã, com início às 8 horas. 

Mais um encontro científico foi marcado para o dia 
9 de agosto, e o tema escolhido foi Técnica cirúrgica de 
revisão acetabular e hastes moduladas, apresentação que 
ficará a cargo de José Ricardo Negreiros, de São Paulo. 
O encontro inclui mesa redonda sobre Artroplastia de 
Revisão, coordenada por Edson Barreto, seguindo-se 
apresentação de casos. 

O Tratamento do impacto periférico e técnica cirúrgica 
de reparo labral será discutido na reunião de 4 de outubro, 
sendo convidado o secretário da SBQ, Giancarlo Polesello. 
A mesa redonda da sessão terá coordenação de Carlos 
Cesar Vassalo, seguindo-se a discussão de casos. 

A reunião de novembro, que fecha a programação da 
Regional, foi marcada para o dia 8 e o tema da palestra 
será Osteotomia pélvica e redirecionamento capital 
(epifisiólise), com outro convidado nacional, Marco 
Aurélio Teloken, de Porto Alegre. A mesa redonda será 
sobre Osteotomia Pélvica, coordenada pelo presidente 
da Regional, André Gaudêncio de Almeida, seguindo-
se a apresentação de casos.
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A Diretoria da Regional Rio, agora presidida por 
Cláudio Feitosa, aprovou a montagem de quatro 

eventos maiores no correr do ano, para abordar atua-
lizações nos temas de Artroplastia primária e revisão, 
trauma e suas sequelas no quadril, cirurgias preservadoras, 
contando com palestrantes do Brasil inteiro e do exterior 
para troca de experiências, além de promover o encontro 
multidisciplinar, atraindo profissionais de outras áreas 
que trabalham em conjunto com os cirurgiões de quadril.

Os encontros científicos da Regional serão realizados no 
auditório do Hospital Samaritano Barra-América Medical City, 
em hospitais e o tradicional curso avançado com práticas 
em cadáver será na Faculdade de Medicina de Teresópolis, 
enquanto o Encontro de Cirurgia de Quadril, de Itaipava, que 
este ano chega à sua oitava edição, será no Hotel Vale Real. 

Todos os encontros serão abertos e divulgados oportu-
namente através de e-mail, no site www.sbquadril.org.br 

Rio de Janeiro
Quatro grandes eventos estão 
programados para este ano

e outras mídias.
Em 24 de março o encontro 

será no auditório do Hospital Central do Exército, e o tema 
será Artroplastia do Quadril – o estado da arte; nos dias 
22 e 23 de junho será celebrado o evento de Itaipava, 
em 25 de agosto mais um evento científico ocorrerá no 
auditório do Hospital Federal de Ipanema, tendo como 
tema Artroplastia de revisão do quadril – o estado da arte 
e dia 8 de dezembro a sessão científica sobre Cirurgia 
Preservadora de Quadril será na Faculdade de Medicina 
de Teresópolis, mas a data depende de confirmação da 
disponibilidade na agenda do convidado estrangeiro. 

Já o evento de Itaipava, que contará com três convida-
dos internacionais, deverá bater o recorde de inscritos. As 
atividades do ano se completam com a participação ativa 
da Regional no 50º Congresso Brasileiro de Ortopedia e 
Traumatologia, que este ano será no Rio de Janeiro.
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Porto Alegre, Passo Fundo, Gramado, Florianópolis e 
Bento Gonçalves vão sediar as reuniões científicas 

de 2018 da Regional Sul, que abrange os Estados do Rio 
Grande do Sul e de Santa Catarina.

Anthony Kerbes Yépez, que preside a Regional, explica que 
a marcação de eventos para cidades territorialmente distantes 
entre si objetiva permitir que, sem grandes deslocamentos, 
os especialistas que trabalham nas várias cidades possam 
acompanhar as apresentações, sempre muito importantes e 
cuidadosamente planejadas, pois “procuramos abordar os 
diferentes assuntos de interesse na área de Cirurgia de Quadril”.

A programação da Regional começa com o evento 
de 9 e 10 de março na Santa Casa de Porto Alegre, cujo 
tema central será ‘Fraturas da Pelve e do Acetábulo’. Em 
maio, nos dias 18 e 19, o Clube da Cirurgia Preservadora 
do Quadril se reunirá no Hospital Ortopédico, de Passo 

Sul
Seis reuniões científi cas já foram marcadas
pela Regional Sul, para este ano

Fundo, e nos dias 29 e 30 de junho a Regional aproveitará 
a oportunidade da realização do Congresso Gaúcho de 
Ortopedia e Traumatologia, em Gramado, para organizar 
um encontro regional de especialistas em quadril. O tema: 
Artroplastia primária e revisão de Artroplastia de quadril.

Em agosto, nos dias 3 e 4, será igualmente aproveitada 
a oportunidade do Congresso Catarinense de Ortopedia 
e Traumatologia para um encontro regional de quadril, 
em Florianópolis. O tema escolhido foi ‘Artroplastia do 
Quadril em pacientes jovens’. 

O Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, abre 
as portas dias 19 e 20 de outubro para o Clube da Cirur-
gia Preservadora do Quadril e o último evento marcado 
pela Regional Sul será nos dias 23 e 24 de novembro, em 
Bento Gonçalves, sobre ‘Artroplastia Primária e Revisão 
de Artroplastia do Quadril’. 
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As Regionais poderão convidar durante o ano até seis 
palestrantes de outros Estados para seus eventos 

científicos, contando com o transporte por conta da SBQ 
nacional, mas a estadia não será custeada. Essa foi uma 
das decisões adotada durante o encontro em fevereiro, 
que reuniu todos os Diretores e todos os Regionais no 
escritório de São Paulo. 

Ricardo Horta, que é o vice-presidente da Comissão 
de Educação Continuada – CEC, conta que o encontro 
foi muito produtivo, pois os sete Regionais se fizerem 
presentes, trouxeram a programação científica completa, 

com detalhamento dos eventos que pretendem realizar e 
estão muito motivados. 

Após o encontro dos Regionais os integrantes da CEC, 
presidida por Osvaldo Nunes Pires se reuniram com o 
diretor científico, Marco Antonio Pedroni, e o encontro 
foi considerado produtivo, principalmente porque todos 
os integrantes da Comissão estavam presentes: Osval-
do Pires, Ricardo Horta, Lourenço Peixoto, José Ricardo 
Negreiros, Rodrigo Guimarães, Paulo Silva, Henrique 
Gonçalves, Tiago Gomes, José Milton Pelloso, Thiago 
Busato, Cristiano Diesel e Bruno Dutra Roos.

Regionais receberão apoio para convidar
palestrantes de outros Estados para eventos

Os R4 da Unimed Belo Horizonte, do Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado de Minas 

Gerais –IPSEMF, do Hospital Luxemburgo e da Santa Casa de 
Belo Horizonte tiveram a oportunidade fazer um simulado 
da prova para título de especialista em quadril, da SBQ. A 
iniciativa foi do Grupo de Estudos de Pelve, Acetábulo e 
Fêmur e o exame constou de 50 questões escritas e mais 
12 situações apresentadas para a prova oral.

O médico que conseguiu a nota mais alta, Paulino 
Correia Fonseca Neto, R4 do Hospital Unimed, conside-
rou o simulado como “foi muito importante para firmar 
o conhecimento adquirido ao longo do ano com as au-
las administradas”. Ele acrescentou que a prova serviu 
ainda para treinar a calma e a confiança, para que cada 

candidato identificasse suas falhas, os temas que precisa 
aprofundar e como deve ser planejado o estudo, até a 
prova efetiva, na SBQ.

Ricardo Horta, que organizou o simulado, conseguiu 
que o papel de examinadores fosse representado por vários 
dos especialistas mais renomados de Minas, Leonardo 
Brandão, Eliseu Felix, Vitor Freire, Marcos Caires, Eduardo 
Soares e João Carlos Lima, todos eles preceptores do 
GEPAF, André Gaudêncio, que é o presidente da Regional 
Sudeste da SBQ da nova gestão, Lincoln Paiva, que é o 
diretor científico, Fernando Drumond, do Hospital Belo 
Horizonte, Alex Fabiano, do Hospital Unimed, Antônio 
Augusto Guimarães Barros, do Hospital Madre Teresa e 
Carlos Garrido, do Hospital Semper.

R4 de Minas fi zeram simulado de prova de título

Notas
Envie sua notícia para essa nova seção, teses, premiações, pesquisas, realizações, 

novos Serviços de quadril. Mandar para: secretaria@sbquadril.org.br
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Depoimento de Paulo Silva

sileira de Quadril e nos honrava com 
sua presença e ensinamentos com seu 
notório conhecimento e saber. Era pai 
do ortopedista Cláudio Sousa Castro, 

Nota da redação: O Dr. Antonio Carlos de Castro foi morto a tiros na noite de 12 de fevereiro, quando ia para a casa de um 
amigo no Jardim Santo Antonio, em Goiânia. Três bandidos, que roubam carros por encomenda de uma gangue de presidiários, 
recebendo R$ 3.000,00 por veículo roubado, deram voz de assalto ao médico, atiraram e ele, já ferido na cabeça, bateu com o 
carro num poste. Dois dos três assaltantes, um deles com 15 anos, já foram presos. 

“É com grande tristeza que a 
comunidade médica bra-

sileira lamenta a perda de um gran-
de ortopedista goiano, Dr.  Antônio 
Carlos de Castro. Cidadão de bem, 
exemplar pai de família, grande ci-
rurgião e especialmente um grande 
amigo, que foi retirado do nosso con-
vívio de maneira absurda. Mais um 
que se torna vítima da inexistência da 
segurança pública e da injustiça que 
assola nosso país e vidas de pessoas 
são ceifadas diariamente.

Dr. Antônio era membro da Socie-
dade Brasileira de Cirurgia do Joelho, 
SBCJ, mas sempre esteva presente nas 
reuniões cientificas da Sociedade Bra-

também membro da SBQ. Sempre 
trabalhou em prol da ortopedia goiana 
e brasileira. 

A sua morte nos pegou de surpresa 
e o levou de nós tão repentinamente 
que neste momento de dor e conster-
nação pedimos a Deus que o ilumine, 
lhe dê paz e preencha de conforto 
o coração de sua família para que 
possam enfrentar essa enorme perda. 

Agradecemos muito o a oportuni-
dade de ter convivido com Você, Dr. 
Antonio Carlos. 

Você sempre será lembrado pelo 
seu profissionalismo, lealdade, com-
petência e sua capacidade de se fazer 
amado por todos”. 

Morreu em novembro, em 
acidente automobilístico, 

o ortopedista Honorly Souza Mondini, 
45 anos, que era associado da SBQ 
e operava nos quatro hospitais de 
Umuarama, cidade onde clinicava.

Honorly nasceu em Presidente 
Prudente, onde foi enterrado no 
Cemitério São João Batista e era 

formado pela Faculdade de Medicina 
de Marília.

O médico estava dirigindo na 
Estrada Boiadeira, o acidente ocorreu 
no trecho entre Tuneiras e Cruzeiro 
do Oeste e com ele morreu um 
de seus pacientes, que ele estava 
transportando para Umuarama.

Falecimentos  

Faleceu no dia 27 de fevereiro, 
aos 66 anos, o professor José 

Carlos Marcelino Gomes, único irmão 
do ex-presidente da SBQ, Luiz Sérgio 

Marcelino Gomes. Deixa a mãe, Alice 
Grespan Gomes, com quem residia 
em Piracaia, no interior de São Paulo, 
e que tem 91 anos de idade. O enterro 

realizou-se no cemitério de Piracaia. 
A SBQ por seus diretores expressa 

profundos sentimentos e solidariza-se 
com o Dr. Marcelino e sua família.






