
Regionais 
incluem 
identidade 
visual no 
logo da SBQ 

Conheça os projetos aprovados  
na reunião da Diretoria



Os membros da Sociedade Brasileira do Quadril  
já podem receber, mediante assinatura,  

o calendário completo de eventos científicos em  
seu smarthphone (e-mail), 

e com a segurança da atualização em tempo real. 

Acompanhe os eventos científicos 
em seu aplicativo de calendário
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O 

longo interregno causado 

pela pandemia e que, como 

era previsível, afetou seria-

mente também a Sociedade Brasileira 

do Quadril, acabou gerando uma rea-

ção contrária assim que as restrições 

começaram a se reduzir. 

Tanto é assim que fica difícil enume-

rar todas as atividades, iniciativas e o 

dinamismo da nossa Sociedade, assim 

que a situação começa a mudar. 

Este número de O Quadril mostra 

um pouco de tudo que estamos fazen-

do, a começar pelo DICE, que graças ao 

trabalho intenso da Comissão de Infor-

mática evoluiu muito e agora facilita a 

inserção de novos dados, mostrando 

ainda um quadro da situação de cada 

estagiário. 

O Painel Nacional, criado durante a 

pandemia, continua agora, desta vez, 

com um tema candente, os ‘Honorários 

Médicos’. Cada Regional tem seu re-

presentante nos debates, coordenados 

pelo diretor científico, Osvaldo Pires. 

Quanto aos eventos da SBQ, que 

a cada ano são uma centena, estão 

sendo programados pelas sete Re-

gionais e, como não se sabe quanto 

tempo ainda haverá risco de contágio 

em grandes reuniões, estamos privile-

giando cursos ‘hands-on’ com poucos 

inscritos, que se mostram muito efi-

cazes no aprimoramento da capacita-

ção dos cirurgiões.

A Prova de Título já começou a ser 

montada pela CET. A carteira do porta-

dor de prótese, que agiliza a passagem 

pelos sistemas de segurança já está 

sendo emitida e 40 pacientes passaram 

a entrar em bancos e a passar pelos 

controles com mais facilidade.

Também o logotipo da SBQ recebeu 

de várias Regionais uma forma diferen-

ciada de identificação visual, num tra-

balho artístico que enriquecerá os pos-

ters, avisos e notas oriundos de cada 

região do País.

Para completar, a catástrofe que 

atingiu  Bahia e Minas Gerais e que dias 

depois se repetiu em Petrópolis, mos-

trou a preocupação social dos nossos 

associados, que já tinha se tornado 

explícita nos dias mais duros da pande-

mia, quando o programa ‘Família SBQ – 

Sempre o Bem Querer’ tinha coletado 

doações para instituições que atendem 

a pessoas carentes. 

Os projetos avançam, 
apesar da pandemia

Quando da destruição em Petró-

polis, o ex-presidente Delmonte, que 

trabalha justamente na área, passou a 

centralizar as doações e auxílio envia-

dos pelos associados de todo o País, 

mais uma vez irmanados na ajuda ao 

próximo, que é o apanágio do cirurgião 

do quadril.

     

Marco Antônio Pedroni

 Presidente da SBQ
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Notícias

O

s associados quites com a SBQ já 

emitiram 40 carteiras de ‘Alerta 

de Implante’, que  informa ser o paciente 

portador de implante e auxilia a passagem  

pelo sistema de fiscalização e Raio-X dos 

aeroportos, a entrada em agências bancá-

rias e outras áreas onde o ingresso só é per-

mitido após revista eletrônica.

A carteira era antiga reivindicação dos 

membros e de pacientes portadores de prótese, 

que enfrentam problemas nas áreas de seguran-

ça quando o equipamento detecta a presença de 

metal. A carteira agiliza a passagem pelo sistema. 

A emissão das carteiras pela SBQ foi conseguida após 

longo trabalho da equipe de Anderson Freitas, da Comissão 

de Tecnologia da Informação a qual, após a apresentação da 

reivindicação, detalhou o que é o implante, sua função, com-

posição e explicou que a ferramenta desenvolvida permitiria 

que apenas os cirurgiões do quadril devidamente titulados e 

associados à SBQ seriam autorizados a gerar o documento. 

Disponibilizada nos últimos dias do ano passado, a geração 

da carteira é feita pelo Portal da SBQ. O documento, que tem 

o título de ‘Alerta de Implante’, é bilíngue e nele consta nome 

e CPF do paciente e o aviso de que ‘o portador deste cartão 

possui implante ortopédico’.

A marca e o modelo do implante também constam da car-

teira, havendo espaço para incluir a medida do acetábulo ou 

40 pacientes de associados da SBQ  
já receberam a  

carteira de portador de implante

do fêmur, data da cirurgia e o celular do paciente. A carteira 

contém um QR CODE, que leva a um documento explicativo 

da ANAC, o qual informa ao paciente portador de implante 

seus direitos e deveres no momento de acesso em locais mo-

nitorados.

A propósito, o presidente Marco Pedroni disse que o núme-

ro de carteiras emitidas em curto espaço de tempo comprova 

a utilidade desse novo serviço oferecido pela Sociedade Brasi-

leira do Quadril.

A 

Comissão Permanente de Educação Continuada teve 

reunião presencial em São Paulo, para dar início à 

montagem da próxima prova de título, da qual participarão 

os estagiários que estão se preparando nos vários serviços 

credenciados pela Sociedade Brasileira do Quadril, em quase 

todos os Estados brasileiros.

Na fotografia flagrante da reunião no escritório da SBQ, 

em São Paulo, encontro à frente do qual esteve o presidente 

da Comissão, Marcos Giordano, presentes o vice-presidente, 

Ricardo Horta Miranda e os demais membros, Hilton Barros, 

de Alagoas, Thiago Busato, do Paraná, Berliet Assad Gomes, 

do Rio de Janeiro, Oswaldo Pires, de São Paulo e Fernando Silva 

Lupsello, de Santa Catarina. 

CET se reuniu em SP para começar  
a preparar a prova de título
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Fora de Campo

Hobby de Carlos Galia é karatê,  
e Marcelo Oliveira é crooner de banda

Marcelo de Oliveira integra família de 
médicos e músicos

Filho de médico que também toca e canta e com a família 

inteira ligada à música, da mãe até os irmãos, um médico e 

outro delegado, Marcelo Buchmuller de Oliveira, de Patos de 

Minas, usa a música como escape para as tensões e o estresse 

da profissão. “Quando estou tocando ou cantando desligo to-

talmente, não penso na cirurgia do dia seguinte ou nas contas 

por pagar; a música para mim é a melhor terapia”, diz ele.

“Toda minha família é ligada à música”, conta Marcelo, 

cuja performance pode ser vista no YouTube com o título su-

gestivo de ‘Entre próteses e microfones’ no endereço eletrôni-

co   https://www.youtube.com/results?search_query=marce-

lo+buchmuller , que teve mais de duas mil visualizações e é 

acompanhado por 739 fãs de rock, pop e metal. “Infelizmente 

é um nicho limitado”, reclama ele, mas seu público é fiel, tanto 

que as bandas das quais faz parte não se apresentam apenas 

em Patos de Minas, mas em toda a região.

Suas performances são muito elogiadas, inclusive pelos 

colegas da SBQ e não se limitam às apresentações em que 

ele faz um ‘cover’ de Elton John, pois o médico também faz 

sucesso ao tocar guitarra e baixo embora, modesto, diga que 

“não sou brilhante como músico, realmente me dou melhor 

cantando”.  

Atuante na Sociedade Brasileira do Quadril, que ainda re-

centemente colocou no ar um ‘vídeo de um minuto’ do cirur-

gião, falando sobre fratura do quadril para o leigo, Marcelo 

formou-se em 2000 pela Fundação Educacional Serra dos Ór-

gãos, de Teresópolis e especializou-se em quadril no Hospital 

Ortopédico de Belo Horizonte. 

Marcelo, na ‘identidade’ de artista e no seu ‘visual’ de médico

O estresse das responsabilidades 
inerentes à função de cirurgião de 
quadril, estresse que se tornou muito 
maior quando somado à crise da 
pandemia, leva cada associado da SBQ 
a buscar um tipo de lazer ou mesmo um 
hobby como válvula de escape para a 
pressão profissional.
Essas opções ‘Fora de campo’, na 
definição do presidente da Comunicação 
e Divulgação, Tiago de Morais Gomes, 
passam a ser apresentadas a partir 
deste número de ‘O Quadril’.

Carlos Galia é agora faixa preta de 
karatê

Embora tenha chegado a jogar futebol como ponta-direita 

do Grêmio, clube do qual chegou a ser diretor, o ex-presidente 

da SBQ, Carlos Roberto Galia nunca se desligou totalmente 

do karatê, a arte marcial japonesa na qual começou a treinar 

ainda criança. “Tive que parar durante algum tempo”, diz ele, 

ironicamente por causa de dor justamente no quadril, mas vol-

tou a treinar em 2018 e então, com mais afinco, treinando 

duas ou três vezes por semana, recebeu a faixa preta.

O sensei (professor) foi sempre o panamenho Ernesto Yee, 

de origem chinesa, e em dezembro Galia recebeu a faixa preta, 

que é dada aos atletas que atingiram todos os conhecimentos 

da classe Kyu e dominam a arte marcial ‘classe Dan’. 

A tranquilidade, a clareza de pensamento e o desligamen-

to dos problemas do dia a dia proporcionados por quem se 

concentra na arte marcial são importante para Galia, que as-

sumiu há pouco o Departamento de Cirurgia da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que 

tem 36 professores, 800 alunos e muita tradição, pois é uma 

Universidade com mais de cem anos de existência. 

Além da tão almejada faixa preta, o karatê deu a Galia uma 

outra grande satisfação, pois seus filhos, Rafaela e Alberto 

também abraçaram o karatê e atualmente treinam na mesma 

academia, sob orientação do mesmo sensei. 

Galia treinando e com os filhos, Rafaela e Alberto
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Capa

A 

publicitária Christiane Bertolu-

ci Futuro, irmã do presidente 

da Regional Rio, foi a encarregada de 

desenvolver uma identidade visual a 

ser acrescentada ao logo da SBQ, para 

as ações e informações da  SBQ cario-

ca. Ela providenciou também a arte 

para a folheteria. 

“A Christiane tinha feito o layout 

de encontros científicos virtuais”, ex-

plica o presidente Daniel Futuro, mas 

este projeto foi bem mais ambicioso. 

Como a artista reside no Rio Grande 

do Sul, gostou quando a segunda Re-

gional a incluir uma imagem própria 

na logomarca na esteira do seu traba-

lho foi a gaúcha. 

Rio foi a primeira Regional a incluir sua 
identidade visual na logomarca da SBQ

Paraná
A identificação da Regional Paraná 

é do presidente Thiago Busato, que 

escolheu o pinheiro ‘Araucaria angus-

tifolia’ que, além de ser um símbolo do 

Estado como um todo, tem um senti-

do ecológico importante.  “A Araucá-

ria está em perigo de extinção”, expli-

ca Busato.

Ele lembra ainda que “toda crian-

ça paranaense aprende que a gralha 

enterra o pinhão como reserva de 

alimento e, como esquece onde en-

terrou, ele acaba brotando e dando 

origem a uma nova araucária”. Esse 

símbolo de tenacidade tem tudo a ver 

com a Cirurgia do Quadril, que tam-

bém promove esperança e qualidade 

de vida a nossos pacientes, conclui. 

Norte/Nordeste
O presidente da Regional Norte/Nor-

deste, Hilton Barros, foi buscar na água 

do mar que banha as praias do Nordeste 

e na água doce dos rios da Amazônia a 

inspiração para a identidade da Regio-

nal que territorialmente é a maior da 

Sociedade Brasileira do Quadril.

“A jangada é um símbolo do Nordes-

te, diz ele, e os navios-gaiola do Amazo-

nas são uma característica dos Estados 

do Norte”, diz ele, que teve a ideia, dis-

cutiu com os diretores da Regional e en-

comendou ao desenhista Eduardo Alves 

a realização da imagem. 

Paulista
O presidente da Regional Paulis-

ta, Rodrigo Guimarães, desenvolveu 

a ideia da identidade visual de São 

Paulo na logomarca da SBQ. Ele op-

tou pelo Monumento às Bandeiras, de 

Victor Brecheret.

O monumento, desenhado em 

1920, só foi construído mais de 30 

anos depois, quando do centenário 

da cidade de São Paulo. Ele retrata 

bandeirantes e índios avançando pelo 

sertão, a cavalo e empurrando uma 

canoa usada nas monções, e está no 

Ibirapuera, montado com 240 blocos 

de granito de 50 toneladas cada um. 

dos estão no extremo Sul e, ao longo da 

história do Brasil e também da cirurgia 

do quadril tiveram que ‘lutar’ para mos-

trar suas virtudes”, complementa. O 

‘Laçador’, monumento escolhido por 

representar o gaúcho é de 1954 e para 

Santa Catarina a opção foi a imagem da 

ponte Hercílio Luz, a maior ponte pênsil 

do Brasil, com 821 metros de extensão. 

Sul
O presidente da Regional Sul, Mar-

celo Guimarães, delegou ao diretor de 

integração, Rodrigo Kunz, o desenvol-

vimento da identidade visual represen-

tando os dois Estados da Regional. O 

desenho foi criado com apoio do de-

signer gráfico Carlos Frederico Martins 

Ferreira. 

A proposta da logo com os dois mo-

numentos foi vencedora. “Nossos Esta-
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Regionais

A

s inscrições na forma de doa-

ção de alimentos e material de 

higiene como parte do projeto Família 

SBQ (Sempre o Bem Querer) para o 

Encontro da SBQ Sudeste no início 

de fevereiro, realizado no Centro de 

Estudos do Hospital Felício Rocho, 

renderam quase 100 quilos que foram 

entregues à Provedoria da Santa Casa 

Evento arrecadou donativos  
para vítimas das enchentes

de Belo Horizonte em parceria com a 

Cruz Vermelha. As doações foram em 

benefício das vítimas das chuvas que 

castigaram Minas Gerais.

O presidente da Regional, Mar-

cos Tadeu Caires Lopes, adianta que 

a reunião científica destacou três te-

mas ligados à síndrome dolorosa no 

grande trocanter, o desafio do diag-

nóstico ao tratamento e quando indi-

car infiltrações e ondas de choque e o 

tratamento cirúrgico.

As apresentações dos temas ficaram 

a cargo de Leandro Emílio Santos, Ricar-

do Cassiano e Carlos Cesar Vassalo. 

O evento incluiu ainda palestras 

sobre ultrassonografia com ênfase na 

articulação do quadril, e um mini-curso 

sobre o tema, ministrado pelo presiden-

te da Associação Brasileira de Ultras-

sonografia Musculoesquelétrica, Túlio 

Ravelli.

SUDESTE

Mini-curso de ultrassonografia

A 

diretoria da Regional Paraná, 

presidida por Thiago Busato, pro-

gramou os 16 eventos de 2022 e 2023, 

e o primeiro, como é tradicional, foi uma 

Jornada no Interior, desta vez em Pato 

Branco. O convidado especial foi o ex-

-presidente da SBQ, Nelson Franco Fi-

lho, que compartilhou sua experiência, 

seguindo-se discussão de temas ligados 

à Artroplastia, Cirurgia Preservadora e 

Trauma. 

As demais reuniões científicas de 

2022 serão em Curitiba, inclusive os 

encontros do Clube do Quadril, que ti-

veram início juntamente com a criação 

da própria Regional. É o mais longevo 

da Ortopedia Paranaense, nunca inter-

rompido e sempre foi prestigiado pelos 

especialistas de todo o Estado.

Programação 
tem 16 eventos 
para os dois 
anos de gestão

PARANÁ

O 

novo presidente da Centro-O-

este, Wender Freitas, explica 

que a nova gestão mantém os pilares 

tradicionais do trabalho da Regional, 

cujo maior desafio “é manter unida-

de uma região geograficamente tão 

ampla”, integrando os sócios dos Es-

tados que a compõem, Mato Grosso, 

CENTRO-OESTE

Mato Grosso do Sul, Goiás e também 

o Distrito Federal.

A integração começa na diretoria, 

diz Wender, muito unida e  preocupada 

com “o apoio aos serviços de formação 

de novos cirurgiões de quadril em toda 

a região e a necessidade dos eventos de 

educação continuada”, uma das voca-

ções da SBQ.

Os eventos da Regional estão sendo 

programados em várias cidades. Um en-

contro científico com dois dias de dura-

ção foi programado para maio no Mato 

Grosso do Sul, outro também no Distrito 

Federal e três eventos, em março, junho 

e novembro em Goiânia. Todos terão a 

agenda detalhada na página de eventos 

do portal www.sbquadril.org.br .

NORTE/NORDESTE

A 

Diretoria da Regional Norte/Nor-

deste, presidida por Hilton Bar-

ros, realizou o primeiro evento do ano 

no início de março, centrado na discus-

são de casos de dia a dia dos associados 

dos vários Estados. 

A opção pela reunião científica vir-

tual se explica pela imensa área terri-

Começaram os eventos do ano com  
discussão de casos do dia a dia

Coesão dos associados e diversidade de locais
de eventos são o foco da Regional

torial abrangida pela Regional, o que 

torna difícil a reunião dos associados 

de Estados tão distantes como Ama-

zonas e Sergipe, por exemplo. “Sendo 

virtual o evento, podemos também in-

cluir convidados de outras regionais”, 

explica o presidente.

A Regional está preparando a agen-

da para o segundo semestre, sempre 

com a preocupação de levar em conta 

a diversidade dos Estados que, por isso 

mesmo, foi representada na escolha dos 

diretores, que são do Ceará, Bahia, Ala-

goas, Pará e Pernambuco.
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A 

Regional Paulista da SBQ reali-

zou nos dias 11 e 12 de feverei-

ro, no Hospital Samaritano de São Pau-

lo a Jornada Itinerante juntamente com 

a Jornada de Robótica das Américas, 

com inscrição prévia e número limitado 

de vagas por conta das regras sanitárias 

de controle da pandemia.

Os eventos, para os quais vieram 

a São Paulo associados de vários Esta-

dos, contou inclusive com a presença 

do presidente da SBQ, Marco Pedroni, 

e teve participação de especialistas in-

ternacionais, explica o presidente da Re-

gional, Rodrigo Guimarães: Jesus Javier 

Martinez, da Espanha, que falou sobre 

‘Acesso superior direto com portal as-

sistido e Stefan Riggert, da Alemanha, 

que foi o palestrante encarregado de 

discorrer sobre ‘Acesso anterior direto 

biquíni com portal assistido’. As duas 

apresentações foram online. 

PAULISTA

Regionais

Jornada Itinerante da Paulista e Jornada de Robótica 
foram no Hospital Samaritano

Participantes da Jornada Itinerante da Paulista

A 

Regional Rio de Janeiro da SBQ 

já tem programados sete even-

tos, dois dos quais híbridos, presencias 

para os ortopedistas do Estado do Rio 

de Janeiro, no Hospital São José, de Te-

resópolis, e online para os convidados 

de fora do Estado.

Um convidado será Javad Parvizi, 

“ícones no tratamento e prevenção das 

infecções periprotéticas, da Universi-

dade Thomas Jefferson,” explica Daniel 

Futuro, e outro Marco Telöken, que faz 

parte do Segundo Consenso Internacio-

nal de Infecções musculoesqueléticas 

(ICM).  

Os eventos, um multidisciplinar 

e outro o tradicional Encontro de Ci-

O 

primeiro encontro científico vir-

tual da gestão comandada por 

Marcelo Guimarães na Regional Sul teve 

como tema as ‘Fraturas do Acetábulo’ 

e foi virtual. O palestrante foi Cristiano 

Saliba, de Curitiba, cuja palestra ‘Aces-

so anterior intra-pélvico de STOPPA 

– como eu faço?’, foi seguida por uma 

mesa redonda moderna.

Os debates tiveram por coordena-

dor outro convidado, Luiz Henrique Pen-

teado, de Passo Fundo e os debatedores 

foram o próprio Cristiano Saliba, Rodri-

go Kunz e Lauro Dornelles, ambos de 

Porto Alegre, Guilherme Cesa, de Joinvil-

le, e Helton Andreolla, de Caçador. 

SUL

‘Fraturas do 
Acetábulo’ 
foi o tema do 
encontro da 
nova gestão

RIO

Sete eventos, inclusive  
com convidados internacionais, 

estão programados  
pela Regional Rio

rurgia do Quadril, de Itaipava, vão in-

cluir convidados importantes, como o 

ex-presidente da Sociedade de Infec-

tologia, Mauro Salles, o anestesista 

Guilherme de Alencar, Marco Bernar-

do Cury, do INTO, o ex-presidente da 

SBQ, Pedro Ivo de Carvalho (ambos 

também fizeram parte do 2º ICM), Ja-

vier Perez, da Colombia, Manel Ribas e 

Carlomagno Cardenas, de Barcelona, 

John Charity, do Hospital Princess Eli-

zabeth e Martin Butaro, do H. Italiano 

de Buenos Aires. Também estão con-

firmados em um dos eventos o Presi-

dente da SBQ, Dr. Marco A. Pedroni e 

o Dr. Lourenço Peixoto, ex-presidente 

da SBQ-RJ. 



O Quadril
9

Comissões

A Comissão de Cirurgia Preservadora da SBQ 

agendou para 11 de junho, no IIESAU, Instituto Inter-

nacional de Estudos em Saúde, de Ribeirão Preto, o 

curso básico de artroscopia, que está sendo prepara-

do pelo presidente da Comissão, Luis Felipe Elias e por 

Leandro Kalil De Lazari. As inscrições para as vagas, 

que são 18, podem ser feitas no próprio site da SBQ.

A Comissão da Preservadora também concluiu a 

programação científica que vai apresentar em um dos 

módulos do Encontro de Cirurgia do Quadril de Itaipa-

va, que é um evento da Regional Rio de Janeiro e um 

Simpósio Nacional de Cirurgia Preservadora também 

será este ano e está sendo montado pela Comissão. 

O presidente da Comissão de Trauma da SBQ, Hen-

rique Gonçalves, já está definindo com sua equipe os 

temas para a Jornada da Comissão de Trauma, que será 

presencial e deverá incluir um curso teórico/prático. 

Além desse evento maior, a Comissão participará 

dos diversos eventos chancelados pela Sociedade Bra-

sileira do Quadril, participando e colaborando com as 

diversas grades científicas, especialmente no 9º Encon-

tro de Cirurgia do Quadril da Regional Rio de Janeiro, 

que será em junho, em Itaipava. 

A Comissão de Trauma também planeja realizar cur-

sos junto às sete Regionais, focados no aprendizado 

dos recém-formados e nos médicos que se preparam 

para a prova de título. 

O 

DICE – Desenvolvimento Interno Curricular do Esta-

giário incorporou novas ferramentas incluídas pela 

Comissão de Informática no sistema e agora a pontuação re-

ferente à documentação inserida pelos estagiários é analisada 

mais rapidamente pela Diretoria Científica, os pontos são so-

mados de forma automática e a informação fica à disposição 

dos aspirantes ao título de Cirurgião do Quadril.

O presidente da TI, Anderson Freitas, explica que o aumen-

to da potencialidade do DICE foi solicitado tanto pelos esta-

giários que se preparam para a prova de título, como pelos 

preceptores que os preparam nos serviços credenciados pela 

SBQ em vários Estados brasileiros. 

“Com o André Wever, que já participava da Comissão e o 

novo integrante, Robson Alves, de Fortaleza, trabalhamos duro 

no início do ano”, explica o presidente Anderson, “e além da 

contagem da pontuação conseguimos acelerar o sistema de 

inscrições nos eventos com uma plataforma própria da SBQ”. 

A mudança representou economia, explica, pois anterior-

mente para cada evento era preciso contratar o serviço de 

uma empresa terceirizada, e agora “não temos mais que pagar 

pelas páginas de módulos de inscrição”. Operacionalmente, 

porém, o associado não nota qualquer diferença, continua se 

Comissão de TI atende estagiários e
disponibiliza novos recursos no DICE

inscrevendo, fazendo o pagamento e recebendo a confirma-

ção da inscrição da mesma maneira que antes. 

Como também o pagamento da anuidade e a verificação 

do estado de adimplência dos associados continua feita por 

ferramentas disponíveis no portal da SBQ, esse site vai dispo-

nibilizando cada vez mais serviços ao associado, que responde 

positivamente, haja vista o crescimento do número de acessos 

registrado nos meses recentes.

Curso básico prático de 
artroscopia da

Preservadora será em 
Ribeirão Preto

Jornada da Comissão  
de Trauma será 

presencial e com curso  
teórico/prático
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Diretoria SBQ

A 

primeira reunião da nova Dire-

toria, que foi virtual em decor-

rência do recrudescimento dos casos 

de síndromes gripais, surpreendeu pela 

pró-atividade, pelas pesquisas já realiza-

das entre os associados e pelas ideias 

e propostas dos presidentes das regio-

nais e das comissões permanentes, que 

demonstraram grande entusiasmo pela 

missão assumida perante a sociedade. 

 “O desejo do retorno logo que 

possível às atividades presenciais com 

inúmeros eventos é comum a todos os 

novos representantes das Regionais”, 

relata o presidente Marco Pedroni, pois 

há propostas de vários encontros cientí-

ficos com mesas redondas e discussões 

de casos clínicos.

“Surpreendentemente alguns regio-

nais apresentaram pesquisas recentes 

feitas entre os associados, que defen-

dem a continuidade de alguns modelos 

de eventos virtuais, principalmente a 

discussão de casos clínicos”.

Todos os sete residentes das Regio-

nais estão empenhados em aumentar o 

engajamento dos associados nos even-

tos científicos e vão começar a chamar 

a maior quantidade possível de partici-

pantes para tornar mais inclusiva a SBQ. 

Os associados estão sendo consultados 

também sobre quem está interessado 

em dar aulas ou participar de mesas re-

dondas, o que é importante tanto para 

Novas ideias na primeira  
reunião de Diretoria

os mais jovens, como para renovar o 

quadro de palestrantes. 

As Comissões também chegaram à 

reunião com uma relação dos projetos 

que já começaram a desenvolver. As Co-

missões de Trauma e de Preservadora 

estão muito empenhadas tentando re-

alizar cursos ‘hand on’, cursos teórico-

-práticos em cadáver ou em protótipos 

de plástico, para estimular o desenvol-

vimento das mais diversas técnicas e 

habilidades cirúrgicas. 

A Comissão de Comunicação, por 

sua vez, está empenhadíssima na con-

tinuidade da divulgação das atividades 

tanto para o público leigo como para os 

associados, para estes já estando dis-

ponível a agenda online de eventos da 

SBQ. A proposta é ampliar o número de 

notícias para o site e, importantíssimo, 

incentivar projetos sociais junto às co-

munidades, de que é exemplo proposta 

de evento presencial científico da Regio-

nal Sudeste, cuja ‘taxa’ de inscrição será 

a doação de alimentos e utensílios que 

serão encaminhados para entidades as-

sistenciais. É a continuidade e amplia-

ção do programa ‘Família SBQ - Sempre 

Bem Querer’.

A Comissão de TI está a todo vapor, 

trabalhando no constante  desenvolvi-

mento e atualização do DICE, programa 

que está sendo empregado para avaliar 

a evolução e aproveitamento dos esta-

giários. Já a Comissão de Educação Con-

tinuada estará empenhada, através dos 

seus núcleos de ensino e treinamento 

em avançar  na atualização constante do 

conhecimento dos associados e na pre-

paração dos futuros membros da SBQ. 

A reunião da Diretoria prolongou-se 

das 16 às 20 horas da sexta-feira, dia 28 

e ainda restaram temas a serem discu-

tidos, que serão debatidos no próximo 

encontro dos diretores.

A abertura da reunião foi feita pelo 

presidente Marco Pedroni, seguindo-se 

a apresentação das sete Regionais, de-

pois do que falou o diretor tesoureiro, 

José Milton Pelloso, apresentando a si-

tuação atual das finanças, previsão de 

receitas e despesas. 

Seguiu-se apresentação da CEC so-

bre os eventos programados, da CET, 

sobre previsão para Painéis Nacionais, 

Quadricurso e outros projetos, da Co-

missão de Comunicação, que apresen-

tou o panorama atual da divulgação 

tanto para os associados como para os 

leigos e da Comissão de Tecnologia da 

Informação, sobre a APP administrativa 

e perspectivas do DICE. 

As Comissões de Trauma e de Cirur-

gia Preservadora apresentaram seus pla-

nejamentos e, antes do encerramento, 

ainda foram discutidas as provas de tí-

tulo e a previsão dos palestrantes para o 

próximo Congresso Brasileiro do Quadril. 

A participação dos eventos virtuais 

continua expressiva. Na imagem, o 

Painel ‘Honorários médicos – o que 

podemos fazer para melhorar’, que 

teve apresentação de Fernando 

Ribeiro de Oliveira, moderação 

de Tiago de Moraes Gomes e 

coordenação de sala de Osvaldo 

Nunes Pires.
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NÃO PERCA 
OS EVENTOS 
NACIONAIS DA

9º Encontro de Cirurgia do Quadril 
em Itaipava – 23 a 25 de junho

JOPPAQ – Jornada Paulista de 
Patologia do Quadril – 21 a 24 de 
setembro

Simpósio da Comissão de Cirurgia 
Preservadora – 02 a 04 de novembro

15º Curso de Cirurgia Avançada do 
Quadril – 27 a 30 de novembro

Veja informações detalhadas em 
www.sbquadril.org.br




