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E

ste número de O Quadril inicia 

uma nova etapa na comunicação 

da SBQ. A revista impressa, inicia-

da em maio de 2002, tornou-se a mídia 

principal da Sociedade, detalhando 

eventos, novidades e divulgando en-

trevistas dos associados. Passa agora 

a ser uma publicação mais compacta, 

que traz todas as informações de forma 

sucinta e objetiva, dando ao associado 

visão rápida e abrangente do que se 

passa na nossa sociedade. 

A versão mais longa, mais explica-

tiva e ilustrada, o leitor encontrará nas 

várias centenas de páginas virtuais do 

portal www.sbquadril.org.br.

A razão da mudança é multifatorial. 

Em primeiro lugar, segue a tendência 

mundial de privilegiar a informação vir-

tual, mais dinâmica porque imediata e 

acessível, basta lembrar que todos os 

quase 700 sócios da SBQ estão ligados 

e se comunicam atualmente pela web.

Outra razão é o crescente custo 

não da revista impressa, mas da posta-

gem, onde onera tanto a publicação im-

pressa, que até mesmo o vetusto Diário 

Oficial do Estado deixou de circular em 

papel e várias revistas, como também O 

Quadril, optaram por papel mais fino e 

leve para reduzir custos.

A razão principal, porém, é a pujan-

ça da SBQ. A entidade se tornou tão 

dinâmica, há tantas realizações, que 

seria impossível divulgar tudo que é ne-

cessário usando apenas o papel. Basta 

lembrar que ao pedir que as Regionais 

enviassem sua agenda, ainda em janei-

ro, a Secretaria recebeu uma relação de 

nada menos que 63 eventos já progra-

mados, dentre eles o importantíssimo 

Simpósio de Cirurgia Preservadora, a 

tradicional JOPPAQ e o Curso Avançado 

de Cirurgia do Quadril. 

Aos eventos, se somam as novas 

ferramentas que a SBQ coloca à dispo-

sição dos associados, como Traumacad 

e Orthoevidence, além do programa 

‘Minuto do Quadril’, que consta de 

vídeos de um minuto dirigidos ao pú-

blico leigo. Não poderíamos deixar de 

salientar a sempre oportuna discussão 

sobre os limites da propaganda médica 

e as tradicionais Páginas Amarelas, no 

necessário resgate da história daqueles 

que, como expoentes da nossa especia-

lidade fizeram nossa Sociedade chegar 

onde chegou. Boa leitura.

Sociedade Brasileira de Quadril

Rua Baronesa de Bela Vista, 411, cj. 

14-T Congonhas

São Paulo – SP 

CEP 04612-002

www.sbquadril.org.br

Comissão de Comunicação: 

Presidente – Marco Antonio Pedroni

Membros: Carlos Cesar Vassalo, Antero 

Camisa, Cláudio Marques, Leandro 

Alves, Henrique Gurgel e Walter 

Riccioli. 

Secretaria: 

Nice Franzoni 

secretaria@sbquadril.org.br
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Entrevista 

Ex-presidente da SBQ   ,  
Luiz Sérgio Marcelino Gomes  
é apaixonado pela pesquisa

A   

paixonado pela pesquisa, a pro-

fundando-se agora em infecção, 

tanto que assumiu a presidência 

da Associação Brasileira para o Estu-

do de Infecções e Implantes Ostearti-

culares, Marcelino tem no currículo a 

montagem da primeira prova de título 

da SBQ, além da JOPPAQ, cuja primeira 

edição reuniu em Taubaté apenas uma 

vintena de ortopedistas.

O Quadril – Se não havia médico na 

sua família nem ligação maior com a 

Medicina, como explica sua opção pela 

área?

Marcelino – Não explico. A voca-

ção veio forte, de repente e não mui-

to cedo. Não houve influência alguma, 

mas apesar do sucesso da banda – eu 

tocava e toco guitarra e também can-

tava -, não tive dúvidas de que o cami-

nho era a Medicina e, embora nascido 

em Santo André, me formei na USP de 

Ribeirão Preto. Mas nunca esqueci a 

banda, ainda hoje atuante e integrada 

apenas por médicos e de várias espe-

cialidades, gastro e cardiologista entre 

elas.

O Quadril – E dentro da Medicina, o 

que mais o atraiu?

Marcelino – Jovem ainda, me cho-

cava muito no trauma a facilidade com 

que uma pessoa dinâmica, tinha su-

bitamente suas perspectivas futuras 

frustradas após um acidente. Em con-

sequência me interessei pela 

reabilitação, e comecei 

a trabalhar com plásti-

ca reconstrutora, área 

muito difícil. 

O Quadril – E como foi a opção pelo 

quadril?

Marcelino – Ainda na Residência re-

cebi importante impulso do professor 

José Batista Volpon, que me deu uma 

boa visão da pesquisa e com seu espí-

rito científico muito aguçado me orien-

tou tanto para a pesquisa básica, como 

clínica. O mestrado e doutorado na USP 

consolidaram essa tendência e quando 

fiz um fellowship em Minneapolis, tive a 

sorte de trabalhar com Ramon Gustilo, 

chefe do Serviço que já tinha desenvol-

vido próteses e que é um dos iniciado-

res da artroplastia moderna. Cheguei a 

publicar trabalhos junto com ele, que 

me garantiu ainda ao primeiro contato 

com a biomecânica.

O Quadril – Foi o estágio que o levou 

a investir na pesquisa de novos implan-

tes?

Marcelino – Posso dizer que sim. Já 

no Brasil, o Laboratório de Metalurgia 

Física da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul me convidou para tra-

balhar quando da implantação do labo-

ratório de implantes. Fiquei cinco anos 

e acabei orientando várias teses, tanto 

de mestrado como de doutorado.

O Quadril – E a vida associativa, 

como começou?

Marcelino – O ‘Comitê’ de Quadril 

era pequeno e quando evoluiu para 

Sociedade de Especialidade, eu já par-

ticipava, sou um dos fundadores e foi 

natural que na gestão Nelson Franco/

Ademir Schuroff fosse criado o primeiro 

centro credenciado, em Batatais, onde 

eu me fixara. Era o SECROT – Serviço 

de Cirurgia e  Reabilitação Ortopédica e 

Traumatológica da Santa Casa. E atraiu 

médicos hoje altamente conceituados 

e vindos de longe, do Rio de até da Ar-

gentina. 

Leia a íntegra da entrevista no site 

www.sbquadril.com.br

Apesar de fazer 
sucesso com a banda 
de jazz e blues que 
montou jovem ainda, 
a vocação pela 
Medicina foi tão 
forte e repentina, que 
provocou a guinada 
que levou Luiz Sergio 
Marcelino Gomes a 
se tornar o primeiro 
médico da família e 
à cirurgia do quadril, 
paixão que já tem 
mais de 40 anos.
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O 

presidente da SBQ, Guydo Mar-

ques Horta Duarte, recebeu 

das mãos do presidente eleito, 

Giancarlo Polesello, um troféu na forma 

de uma peça de acrílico com dizeres 

alusivos à gestão 2018/2019, que foi 

uma das mais profícuas da Sociedade. 

A peça tem os seguintes dizeres: So-

ciedade Brasileira de Quadril – Guydo 

Marques Horta Duarte – nossos agra-

decimentos pelos inestimáveis serviços 

prestados como presidente da SBQ na 

gestão 2018/2019’.

Dr. Guydo recebe 
homenagem pela profícua 
gestão que terminou

TraumaCad e OrthoEvidence, 
novas ferramentas para os 
associados da SBQ

Com a família 
formando a 
tripulação, 
Richard 
Canella  
vence regata 
em Floripa

A

ssociado da SBQ e precep-

tor de residência médica de 

Ortopedia e Traumatologia 

do H. Governador Celso Ramos, 

Richard Prazeres Canella venceu a 

’51ª Regata Volta à Ilha de Santa 

Catarina’ numa prova em que a 

tripulação do veleiro ‘Sorelle’ foi 

integrada por sua própria família. 

Vídeos de um minuto da SBQ tem 
versão até para deficientes auditivos

D

iretores, presidentes de Regio-

nais e de Comissões da SBQ 

são alguns dos especialistas em 

quadril que já gravaram vídeos em lin-

guagem simples e bem objetivos para 

esclarecer as dúvidas da população 

sobre patologias do quadril, recursos 

para tratamento e qualidade de vida de 

quem precisa colocar uma prótese total 

de quadril. 

Os vídeos estão disponíveis para a 

população no portal www.sbquadril.

org.br e, caso único entre essas peças 

explicativas das sociedades de especia-

lidade médica, tem versão em Libras, 

para garantir a acessibilidade da po-

pulação de deficientes auditivos, 9,7 

milhões de brasileiros, segundo o IBGE.

O 

TraumaCad, programa de pla-

nejamento pré e pós-operató-

rio e o OrthoEvidence, que re-

úne e direciona publicações dos mais 

importantes periódicos nacionais e 

internacionais, utilizando filtros, são 

duas novidades que a SBQ está ofe-

recendo a seus associados.

TraumaCad, propriedade da mar-

ca BRAINLAB, plataforma rápida e 

útil, atende a quem usa radiografias 

digitais na sua rotina, com os tem-

plates digitalizados de uma farta 

gama de fabricantes. Já o OrthoE-

vidence, reúne e direciona publica-

ções dos mais importantes perió-

dicos nacionais e internacionais, 

usando filtros que o próprio usuá-

rio pode controlar, tornando mais 

eficaz e produtiva a busca de atu-

alizações de assuntos importantes 

na sua prática diária.

O site tem também tutoriais, para 

quem quer usar as ferramentas e es-

clarecimentos sobre o OrthoEviden-

ce Já para o programa TraumaCad, 

da BRAINLAB, as dúvidas podem ser 

esclarecidas no tutorial que está no 

site da SBQ, assim como no telefone 

(11) 3355-3370. 
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Agenda

10 de março – Regional Paraná – Clube do Quadril 

- Artroplastia primária e planejamento pré-operatório –  

Curitiba

13 a 14 de março – Regional Centro Oeste – Clube do 

Quadril - Osteoartrite do quadril  – Goiânia 

14 de março – Regional Paulista – Clube do Quadril – 

Novotel -  São José dos Campos

19 a 21 de março – SBQ Nacional –  II Simpósio de 

Cirurgia Preservadora  da SBQ– Hospital Samaritano – São 

Paulo – informações www.sbqpreservadora.com.br

26 de março – Regional Sudeste – Reunião científica – 

Artroplastia Primária Complexa – Belo Horizonte

26 de março – Regional Sul – Encontro multidisciplinar 

quadril e imagem – Impacto femoroacetabular – Hospital 

Moinhos de Vento – Porto Alegre 

27 e 28 de março – Regional Paraná – Encontro de 

Integração da SBQ. Pato Branco

3 e 4 de abril – Regional Paulista – XII Jornada Itinerante 

de Quadril em São José do Rio Preto. Centro de 

Convenções da FAMERP

14 de abril – Regional Paraná – Clube do Quadril – 

Artroplastia de quadril infectada – Curitiba

17 de abril – Regional Sul – Jornada de Quadril da Serra 

Gaúcha e Encontro da Regional. Caxias do Sul

24 de abril – Regional Centro-Oeste – Artroplastia em 

situações complexas. Brasília.

25 de abril – Regional Rio – Atualização em fraturas do 

terço proximal do fêmur – Hospital Federal de Ipanema – Rio

5 de maio – Regional Paraná – Clube do Quadril. Trauma - 

Curitiba

8 e 9 de maio – Regional Centro-Oeste – Infecção 

osteoarticular – Brasília

15 de maio – Regional Sudeste – Mini-Simpósio sobre 

Trauma de Quadril – Montes Claros – Minas Gerais

22 e 23 de maio – Regional Sul – Encontro Científico – 

Passo Fundo

23 de maio – Regional Paulista – Clube do Quadril, em 

Campinas

29 de maio – Regional Centro-Oeste – Complicações das 

fraturas do fêmur proximal. Itumbiara, Goiás

Próximos eventos

M

arco Antônio Pedroni, do Paraná, da Comissão de Co-

municação, diz que a missão é apresentar aos brasi-

leiros a Sociedade Brasileira do Quadril e explicar a 

importância do paciente procurar um médico associado, que 

fez o exame de título e que tem o aval da SBQ sobre sua ca-

pacitação.

         Para cumprir essa missão e manter o associado 

informado dos eventos e serviços oferecidos pela SBQ, Pedro-

ni tem o apoio de seis associados que integram a Comissão, 

Henrique Gurgel, de São Paulo, Carlos Cesar Vassalo, de Mi-

nas Gerais, Antero Camisa, de Passo Fundo,  Cláudio Marques, 

de Recife, Leandro Alves, de Goiânia e Walter Riccioli, de São 

Paulo.

         Pedroni conta que o esforço para levar o conhecimen-

to dos especialistas em quadril à população passa pelos ‘press 

releases’ distribuídos aos jornais, revistas, emissoras de rádio, 

televisão, sites da Internet, pelos posts das redes sociais, víde-

os de um minuto em linguagem clara e objetiva, enquanto a 

comunicação interna, para os médicos, está sendo feita pelo 

portal www.sbquadril.org.br e pelo ‘O Quadril’, em nova for-

matação.

Comissão de 
Comunicação vai
divulgar a SBQ para 
a população

O 

médico pode publicar na imprensa foto com seu 

grupo de trabalho, divulgar endereço de consul-

tório e clínica, divulgar sua especialidade e con-

tar que realiza determinado procedimento ligado à sua 

especialidade, mas não pode publicar foto do paciente 

ou do paciente com o médico, foto tipo ‘antes ou de-

pois’ ou insinuar vínculos com empresas, equipamen-

tos e medicamentos.

Estas são algumas das normas do CFM que vedam 

sensacionalismo, autopromoção e concorrência desleal e 

que, a pedidos dos associados, a SBQ listou em matéria 

que pode ser vista no site www.sbquadril.org.br.

SBQ listou o que 
pode e o que é 
vetado na  
divulgação do  
nome do médico
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Regionais

RIO DE JANEIRO

A 

Regional Rio da SBQ realizou o 

Curso Avançado de Revisão de 

Artroplastia Total de Quadril no 

Hospital Central do Exército, no Rio de 

Janeiro. 

Os módulos foram, ‘Fratura peri-

protética e instabilidade em ATQ’, ‘Re-

visões nas solturas assépticas associa-

das a defeitos ósseos’ e ‘Desafios nas 

revisões de ATQ’. o curso contou com 

a participação do tenente-coronel mé-

Sociedade Brasileira de Quadril realiza
curso no Hospital Central do Exército

A 

Regional São Paulo da SBQ rea-

lizou um evento científico com 

mais de cem participantes, du-

rante o qual foram discutidos casos 

clínicos do cotidiano do cirurgião de 

quadril.

O presidente da Regional, Osvaldo 

Pires, conta que foram montadas nove 

São Paulo teve evento com nove 
mesas redondas e 54 palestrantes

PAULISTA

mesas redondas e que participaram 

54 palestrantes, 14 dos quais de São 

Paulo. Também durante a reunião a 

Regional fez o acolhimento dos no-

vos sócios e prestou homenagem aos 

aprovados no exame do final do ano 

passado, no qual foram aprovados 23 

ortopedistas.

NORTE NORDESTE

C

om a participação de alguns dos 

mais renomados professores da 

especialidade, teve lugar na Praia 

do Forte, na Bahia, o Congresso Norte/

Nordeste de Cirurgia de Quadril, even-

to tradicional que atraiu associados da 

SBQ não só da Bahia, como dos demais 

Estados da Região.

Henrique Ribeiro Gonçalves, con-

Congresso Norte/Nordeste levou
mais de 50 especialistas a Salvador

ta que contou com a participação de 

Giancarlo Polesello, Mustafá Zoghbi, 

Luiz Felipe Elias, Marco Antônio Pedro-

ni, Luiz Penteado, Milton Roos, Sérgio 

Delmonte, Edmilson Takata, Osvaldo 

Pires e Emerson Honra, o que permitiu 

a montagem de mesas redondas extre-

mamente produtivas. Saiba de mais de-

talhes no site.

PARANÁ

C

onferencistas de São Paulo, 

Goiás, de Minas Gerais e do 

Paraná reuniram-se em Curi-

tiba para a reunião científica que 

marcou o encerramento da gestão 

2018/2019 da Regional Paraná da 

Sociedade Brasileira de Quadril.

O evento, no Pata Negra Even-

tos, em Curitiba, teve apresentações 

sobre ‘Revisão em artrosplatia total 

do quadril’ e ‘Quebra de cerâmica’, 

seguindo-se o jantar de confraterni-

zação dos associados da Regional. 

A programação científica continuou 

no sábado no auditório do Hospital 

Universitário do Cajuru, com duas 

mesas redondas modernas sobre 

‘Osteonecrose da cabeça femoral’ e 

‘ATQ em situações especiais’.

Encerrada a 
gestão com 
uma reunião 
científica

dico Joel Akerman, que chefia o Servi-

ço de Ortopedia e Traumatologia do 

Hospital Central do Exército, de Guydo 

Marques Horta Duarte, do subchefe do 

Serviço de Ortopedia e Traumatologia 

do HCE, major Cláudio Feitosa e com 

cinco ex-presidentes da SBQ, Milton 

Roos, Jorge Penedo, Paulo Alencar, Sér-

gio Delmonte e Pedro Ivo de Carvalho, 

além de medicos civis e militares.

 (Veja mais detalhes no site)
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O 

Simpósio de Cirurgia Preser-

vadora deste ano será de 19 a 

21 de março, no Hospital Sa-

maritano, de São Paulo e contará com 

quatro workshops. O evento terá uma 

temática inovadora a qual vai incluir 

as controvérsias e discussões sobre a 

questão e serão também abordadas as 

diversas vertentes da chamada ‘Medici-

na Regenerativa’ aplicada ao quadril.

O presidente da Comissão, Mar-

celo Queiroz enumera a relação de 

apresentações programadas,  Estado 

da arte e controvérsias em artroscopia 

do quadril; Tratamento, regeneração e 

reparo de lesões condrais; Membrana 

de colágeno – condrogênese autóloga 

induzida por matriz; Subcondroplastia; 

Infiltrações; Radiofrequência; Ácido 

Simpósio de Cirurgia Preservadora será em 
março com foco na Medicina Regenerativa

hialurônico; PRP; BMAC; 

Células tronco mesenqui-

mais; Transplante condró-

citos; Legislação do uso 

de biológicos no Brasil e 

perspectivas; o negócio 

das terapias biológicas; 

medicamentos ortocêuti-

cos; osteonecrose da ca-

beça femoral e terapia de 

onda de choque. 

As vagas são apenas 

200, as inscrições podem 

ser feitas pelo portal www.

sbqpreservadora.com.br ”. Ele adianta  

que o evento contará com convidados in-

ternacionais escolhidos entre os que mais 

se dedicaram e inovaram na cirurgia pre-

servadora e os workshops serão ‘Terapia 

de Ondas de Choque’, ‘Subcondroplastia/

Rafiofrequência/Membrana’, ‘Ultrasso-

nografia – diagnóstico’ e ‘Infiltração por 

USG’. Conheça tudo sobre o Simpósio 

acessando www.sbquadril.org.br

E

lmano Araújo Loures, de Juiz de 

Fóra, já fez uma ATQ em paciente 

com cem anos; a equipe de Rober-

to Dantas Queiroz, no Servidor Públi-

co de São Paulo, passou a considerar 

rotina operações de fratura do fêmur 

proximal em pacientes com mais de 

90 anos; Eduardo Abreu, de Manaus, 

também registra sensível aumento no 

Implante de prótese total de quadril se torna 
comum em pacientes acima de 80 anos

número de pacientes muito idosos – 

operou um paciente com 106 anos - 

enquanto em Curitiba, Marco Antonio 

Pedroni considera estranho que esteja 

operando muitas idosas com mais de 

90 anos, mas nenhum paciente do sexo 

masculino nessa faixa de idade.

O envelhecimento da população 

brasileira e a maior expectativa de vida 

não bastam para explicar esse aumen-

to da idade dos pacientes de cirurgia 

do quadril, para o qual todo associado 

precisa se preparar. Para Elmano, que 

opera no Monte Sinai e no Albert Sabin, 

uma das razões é a crescente diferença 

entre a idade cronológica e a idade bio-

lógica do paciente.

Eduardo Abreu Elmano Loures Roberto Queiroz






