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Editorial

Dentre vários fatores, o grande sucesso do XVIII 
Congresso Brasileiro de Quadril, é devido ao in-

cansável trabalho realizado com seriedade, competência 
e total empenho pelo seu presidente, Paulo Silva, bem 
como por sua equipe, concretizando um evento deveras 
brilhante, e inclusive viabilizando-o financeiramente com 
maestria, num momento de crise econômica no qual os 
patrocínios são raros e difíceis de serem concedidos.

Aliando-se ao trabalho do seu presidente, o sucesso 
do congresso, um dos maiores da nossa Sociedade, 
foi fruto da grande atividade científica que vem sendo 
desenvolvida pela SBQ. É a consequência esperada do 
trabalho sério e dedicado das várias Diretorias que se 
sucederam, das centenas de sócios que ao longo dos 
anos acompanham e promovem os eventos científicos, 
as aulas de Educação Continuada, as reuniões dos 
Clubes de Quadril, e que nas Regionais oferecem seu 
trabalho voluntário para o crescimento da nossa socie-
dade. Dessa forma, os eventos da SBQ somam mais de 
uma centena a cada ano, realizados nas mais variadas 
cidades dos 27 Estados brasileiros, num total que di-
ficilmente é alcançado pelas sociedades congêneres.

Igualmente, o grande êxito do congresso decorreu 
dos esforços e dedicação dos Serviços formadores dos 
especialistas em quadril, da disponibilidade dos inte-
grantes da CEC que os credenciam e acompanham, 
merecendo destaque ainda, aqueles associados que 
investem em pesquisas originais, e que muito interesse 
despertaram nos cerca de 930 participantes que pres-
tigiaram o nosso congresso bianual, em número tão 
expressivo, engrandecendo a SBQ.

Atualmente a SBQ tem confirmada a sua respeitabilida-
de e admiração em todo o Brasil e no exterior, pois os 13 
convidados internacionais que participaram do Congresso 
aceitaram de imediato virem compor com suas palestras 
a grade científica do evento, valendo ressaltar que foram 
escolhidos entre os mais competentes do mundo. 

Da mesma forma os 181 palestrantes nacionais aten-
deram de imediato ao convite para integrarem com seus 
valorosos conhecimentos a programação científica do 
evento, que contou também com a presença do gover-

nador do Estado de Goiás e colega ortopedista, Ronaldo 
Caiado, e do presidente da SBOT, Moisés Cohen, que após 
participarem e discursarem na Solenidade de Abertura do 
Congresso, foram se confraternizar com os congressistas. 

Ainda durante a Solenidade de Abertura, a diretoria da 
SBQ veio a público prestar justa e meritória homenagem 
ao Dr. José Carlos Affonso Ferreira, Presidente da gestão 
1989/92, entregando-lhe o Título de Sócio Benemérito 
da Sociedade, enfatizando que na verdade a SBQ é o 
resultado da força de trabalho continuado, sério, dedicado 
e frequente das muitas diretorias que nos antecederam.

A constatação de que nossa Sociedade segue em 
linha ininterrupta de crescimento científico, de res-
peitabilidade e de expansão, atingindo seus objetivos 
no decorrer dos anos, é claramente observada pela 
presença neste ano, de 126 novos ortopedistas como 
candidatos na Prova de Título, representando um nú-
mero muito maior que os das provas anteriores, todos 
com o propósito de obterem o tão valorizado título de 
Especialista de Quadril.

Guydo Marques Horta Duarte - Presidente



Abertura
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O XVIII Congresso da Sociedade Brasileira de Qua-
dril, em Goiânia, foi considerado o ‘evento da 

integração’, pela participação de especialistas de todos 
os Estados brasileiros seja como palestrantes, seja como 
debatedores nas inúmeras mesas-redondas ou ainda como 
apresentadores dos temas-livres que, de forma inovadora, 
foram apresentados juntamente com as palestras dos con-
vidados internacionais, 13 no total e nacionais, 181.

O evento contou com 930 inscritos, com recorde de 
votos na eleição da nova Diretoria e na Prova de Título, que 
teve 126 candidatos e uma exposição prestigiada pelas mais 
importantes empresas do setor, que ocuparam os estandes 
oferecidos. O Congresso não foi considerado apenas um 
sucesso do ponto de vista científico, mas também acabou 
não apenas se pagando, produzindo um superávit finan-
ceiro para a SBQ, fato importante num momento de crise 
econômica e que comprova a eficiência com que o evento 
foi organizado pela equipe comandada por Paulo Silva. 

Paulo Silva, foi por sinal, o primeiro orador da sole-
nidade de abertura, prestigiada também pelo presidente 
da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – 
SBOT, Moisés Cohen e pelo governador Ronaldo Caiado, 
que também é ortopedista. 

A importância científica do evento foi reconhecida 
igualmente pela imprensa local, tanto que três emissoras 
de televisão levaram ao ar entrevistas com Paulo Silva, cujo 
trabalho foi destacado no discurso de abertura do presidente 
da Sociedade, Guydo Marques Horta Duarte. Ele se referiu e 
agradeceu os quase dois anos de trabalho do presidente do 
Congresso, da Diretoria, das várias comissões e especialmente 
do diretor científico, Marco Pedroni e do presidente da CEC, 
Osvaldo Pires, na cuidadosa preparação da grade científica.

Guydo ressaltou que no atual mundo digital em que 
vivemos, “com imensa disponibilidade de informações 
cientificas, faz-se cada vez mais necessário ao cirurgião 
de quadril possuir a capacidade de filtrar as mais verda-
deiras, úteis, dotadas de forte evidência cientifica, isentas 
de vieses comerciais e de qualquer outra natureza que não 
sejam o de propiciar o melhor cuidado possível aos nossos 
pacientes” e essa é uma das funções do Congresso bianual. 

Para o orador, “neste contexto, o CBQ possui impor-
tância relevante, pois sendo a programação cientifica 
cuidadosamente elaborada por especialistas dotados de 
notório saber, preparam os temas de interesse de todos, 
expostos e discutidos, baseando-se em critérios que aten-
dam interesses estritamente técnicos e científicos”. 

Com 930 inscritos e 181 palestrantes, Congresso 
de Goiânia foi aberto com presença do governador
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O Congresso foi também a oportunidade para uma home-
nagem e a concessão do título de sócio emérito a José Carlos 
Affonso Ferreira, um dos fundadores do ‘Comitê de Quadril’, 
origem remota do que viria a ser a atual SBQ. Apenas outro 
fundador, Sérgio Rudelli, é detentor do título de emérito.

A vida associativa de Affonso Ferreira, hoje com 88 anos, 
não se limitou à SBQ, pois foi ele também o responsável 
pela modernização do TEOT, pois sob seu comando se 
implantou na SBOT o exame de certificação informatizado e 
também foi modificada a forma de avaliação dos candidatos 
ao título de especialista. Hoje o TEOT serve de exemplo 
para provas de título de várias outras especialidades.

Eleição

Ainda durante o evento foi realizada a eleição da nova 
Diretoria, dos novos Regionais e do Conselho Fiscal para 
a gestão 2020/2021. A chapa única, ‘Renovação e Integra-
ção’, foi eleita com o maior número de votos alcançado 
numa eleição da SBQ, o que demonstra o interesse e a 
grande participação dos congressistas. O fato de ter sido 
registrada uma única chapa confirma a satisfação dos 
associados com os rumos da SBQ e com a gestão que 
se encerra na qual, por sinal, o candidato a presidente, 
Giancarlo Polesello, ocupa o cargo de secretário. 

Participação mais intensa

A presença e participação dos congressistas nas pa-
lestras foi muito grande, relata o diretor científico, Marco 
Antonio Pedroni, pois as duas salas onde as palestras eram 
apresentadas de forma concomitante e intercaladas pelas 
apresentações de temas livres estavam sempre com plateia 
cheia. O presidente do Congresso, Paulo Silva, notou que 
todos os temas despertaram grande interesse, fosse feita a 
apresentação na forma de mesa-redonda, de aula ou de 
discussão de casos clínicos. Outra característica relevante 
da programação cientifica, foi o tempo dispensado para 
discussão e participação ativa de todos os participantes, 
após cada três palestras, o que é de grande e fundamental 
importância em um congresso médico. 

“Houve maior interesse, porém, por determinados 
assuntos”, acrescenta ele, destacando entre eles planeja-
mento da cirurgia, cirurgias primárias, revisões, cirurgia 
preservadora, trauma e infecção. Ele se refere também 
ao grande interesse pelos temas livres, dos quais os três 
melhores foram premiados com importância em dinheiro.

A parte social com ‘happy hour’, jantar e os passeios 
oferecidos às acompanhantes dos congressistas também 
foram elogiados, diz Paulo Silva, que recebeu e-mails de 
agradecimento de todos os convidados internacionais. 
“Apenas Pietro Cavaliere já conhecia Goiânia”, conta ele, 
“os demais ficaram muito impressionados com a cidade 
e com o Centro de Convenções”. 

“A maioria dos convidados internacionais conhecia 
do Brasil apenas São Paulo e Rio e aproveitaram muito a 
oportunidade de conhecer o Interior do País e sua pujan-
ça”, completa ele, que acha importante essa impressão 
positiva, pois certamente fará com que se disponham a 
participar do XIX Congresso que, sob a presidência de 
Guydo Marques Horta, já começa a ser planejado e será 
em Belo Horizonte. 



Palestrantes



Guydo Marques Horta Duarte

Marcos Noberto Giordano

Leandro Alves de Oliveira

Flavio Maldonado

Sergio Rudelli

Edmilson Takata

Takeshi Chikude

Marcelo Queiroz

Henrique Gurgel

Jorge Luiz Penedo

Lourenço Peixoto

Itiro Suzuki



À esquerda, Henique CabritaJosiano Valerio

À esquerda, Sergio Delmonte Alves Luiz Sergio Marcelino

Milton Valdomiro Roos Nelson Franco

Carlos Roberto Schwartsmann Sergio Rudelli

À direita, Giancarlo Cavalli Polesello Osvaldo Nunes e Emerson Honda

Marcos Contreras



Convidados
Internacionais



Stefano Climatoribus

Javier Pérez Torres

Francesco Benazzo

Femi Ayeni

Olivier Guyen

Pietro Cavaliere

Luigi Zagra

Júlio Cesar Palacio

David John Woodnutt

Amar Ranawat



Pré-Congresso &
Assembleia Geral
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Os três simpósios e os dois pré-congressos rea-
lizados em Goiânia atraíram grande número 

de interessados e foram considerados excelentes pelos 
participantes. Os eventos foram da Iconacy, Lima Corpo-
rate, Link, Amplitude e Zimmer Biomet, que ocuparam 
alternativamente os auditórios Lago Azul e Cerrado.

O pré-congresso da Iconacy enfocou as revisões 
complexas, o presente e o futuro do metal trabecular 
e as mini-próteses entre outros temas, e as apresenta-
ções foram feitas pelo norte-americano Christopher 
James Leslie, pelo inglês David John Woodnutt e pelo 
colombiano Javier Pérez Torres. 

 O curso da Lima Corporate foi “3D Printed Delta 
Acetabular System – over 10 years of clinical heritage” 
e constou de seis apresentações feitas pelos especialis-
tas italianos Luigi Zagra, Francesco Benazzo e Pietro 
Cavaliere.

O Simpósio da Link teve como tema as ‘Soluções 
para casos complexos de quadril’, no qual falaram o 
especialista espanhol Miguel Pons e os colombianos 
Julio Cesar Palacio e Javier Torres. 

A Assembleia Geral da SBQ que foi realizada 
durante o Congresso de Goiânia decidiu que 

as Comissões de Cirurgia e Trauma de Quadril e de 
Divulgação e Marketing passarão a ter sete membros, e 
não cinco, como atualmente. O presidente e o vice-pre-
sidente serão escolhidos pelo presidente da Sociedade, 
e os escolhidos definirão os cinco membros restantes. 
Também foi decidido que durante a próxima gestão a 
sede da Sociedade passa a ser o escritório de São Paulo, 
na rua Baronesa de Bela Vista, 411, Congonhas. Foram 

O evento da Zimmer Biomet enfocou a ‘Discussão 
de casos complexos primários e de revisão do quadril’. 
Os apresentadores foram Charles Lenwood Nelson, dos 
Estados Unidos e os brasileiros Pedro Ivo Ferreira de 
Carvalho, Jorge Luiz Penedo, Sérgio Delmonte e Ademir 
Schuroff. A primeira palestra foi sobre ‘Metal trabecular 
em tântalo Zimmer Biomet – mais de 25 anos de expe-
riência e resultados’, ‘Displasia do quadril’, ‘Desartrode-
se’, Fratura do fêmur proximal com artrose do quadril’, 
‘Osteólise’, ‘Soltura Asséptica’, ‘Desgaste do polietileno’, 
além de mesas redondas sobre casos e soluções para re-
visão acetabular em Artroplastia total e casos e soluções 
para revisões femorais de Artroplastias totais do quadril’.

O “Acetábulo de Dupla Mobilidade – Saturne II”, 
foi o assunto do Simpósio da Amplitude, apresentado 
pelo suíço Oliver Guyen, que falou sobre quatro temas: 
conceito de dupla mobilidade, dupla mobilidade ofe-
rece mais vantagens que cabeças grandes e implantes 
constritos, dupla mobilidade – limitações e falhas, dupla 
mobilidade em cirurgias de revisão e dupla mobilidade 
em cirurgias primárias.

definidos ainda os critérios para chancela ou apoio da 
SBQ a eventos científicos, criado o cargo de Diretor de 
Integração nas Regionais e ainda definida como será a 
administração dos recursos financeiros para a realização 
de Jornadas e Cursos promovidos pelas Regionais e, no 
caso de eventos promovidos conjuntamente por duas 
entidades, como será a distribuição dos resultados.

As alterações estatutárias aprovadas entrarão em 
vigor em 1º de janeiro.

Iconacy, Lima Corporate, Link, Amplitude  
e Zimmer promoveram cursos em Goiânia

Número de membros das Comissões, sede e Diretoria 
de Integração foram definidos na Assembleia



Eleição &
Prova de Título
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Eleição com recorde de votantes elege 
Giancarlo Polesello presidente 

Com 224 votos, maior número 

já registrado nas eleições 

da SBQ, a chapa única ‘Renovação 

e Integração’ encabeçada por 

Giancarlo Polesello foi eleita para 

dirigir a Sociedade Brasileira de 

Quadril no biênio 2020/21. 

A eleição foi realizada durante 

o XVIII Congresso, em Goiânia, e 

a proposta da Diretoria Executiva 

eleita é levar ao público leigo o co-

nhecimento do que significa a SBQ, 

da qualificação dos profissionais por 

ela titulados, das provas de capacita-

ção exigidas para que um ortopedis-

ta possa usar o título de Especialista 

em Cirurgia de Quadril, bem como 

da prevenção de problemas e dos 

importantes recursos com que a 

Medicina conta para tratar dessas 

afecções e garantir boa qualidade 

de vida aos pacientes.

Para Polesello, as administra-

ções que o precederam fizeram um 

trabalho importante, que levou ao 

crescimento da Sociedade, à me-

lhoria dos serviços oferecidos aos 

associados, à educação continuada 

e aos eventos científicos por todo o 

país, que ultrapassam uma centena 

a cada ano. 

“Chegou a hora de levar o conhe-

cimento da SBQ para fora de casa”, 

diz Polesello, “de fazer campanhas 

que atinjam a população, que di-

vulguem a imagem da Sociedade e 

também do trabalho das Regionais”, 

que há de ser difundido por meio 

da Comissão de Divulgação e Ma-

rketing, focando o público leigo do 

Brasil inteiro. 

A Diretoria Executiva recém-

eleita vai priorizar igualmente o 

recredenciamento dos Serviços 

formadores de R4, pois entende que 

a formação dos futuros especialistas 

é fundamental e o acompanhamento 

dessa formação deve ser constante, 

posição essa por sinal confirmada na 

Assembleia geral realizada durante 

o último Congresso. 

Na Assembleia, foi também pro-

posta a criação de um novo cargo, 

considerado necessário, de Diretor 

de Integração Regional e o aumento 

do número de integrantes das Co-

missões, de Trauma, Cirurgia Pre-

servadora, Educação Continuada e 

Planejamento e Marketing. 

Também é objetivo da gestão que 

se inicia em janeiro tornar a SBQ 

mais inclusiva, para o que está pre-

vista pesquisa junto aos associados, 

para saber em que setores e de que 

forma cada um que queira colabo-

rar possa assim fazer e participar 

do trabalho de engrandecimento 

da Sociedade.

As propostas de Polesello foram 

desenvolvidas a partir do conhe-

cimento acumulado ao longo de 

vários anos de serviços à SBQ, de 

cujos eventos científicos participa 

há 25 anos. Formado em 1989 pela 

Universidade Federal do Paraná, já 

presidiu a Regional Paulista e, na 

Diretoria Nacional da SBQ já foi 

tesoureiro e atualmente ocupa o 

cargo de secretário. 

Professor-adjunto da Faculda-

de de Ciências Médicas da Santa 

Casa de São Paulo, Giancarlo Po-

lesello fez sua residência, mestrado 

e doutorado na mesma Santa Casa, 

onde chefia o Grupo de Afecções 

do Quadril. 

Casado com Carolina, que sem-

pre lhe deu muito apoio e a quem 

atribui as condições que teve para o 

desenvolvimento da carreira muito 

exigente que escolheu, tem duas 

filhas, uma das quais já está cur-

sando Medicina, enquanto a mais 

nova planeja futuramente também 

seguir os passos do pai.
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RELAÇÃO DOS ELEITOS

Com 126 candidatos, 112 especialistas voluntários 
para a função de examinadores, que trabalharam 

dez horas seguidas e quatro horas de prova para cada 
aspirante ao título de especialista em quadril, realizou-
-se durante o Congresso de Goiânia a mais concorrida 
Prova de Título da história da entidade. Do total de 
concorrentes, foram aprovados 84 o que “manteve a 
média histórica de aprovação, de 33%”, informa Ricardo 
Horta, que integra a Comissão de Educação Continuada, 
dirigida por Osvaldo Guilherme Nunes Pires. 

A prova foi muito completa, constando de exame 
escrito, seguido de prova oral durante a qual cada 
candidato foi questionado por dois examinadores que 
tinham dez situações diversas para proporem, desde 
fotografias de próteses até radiografias ou exames 
de imagem. 

A Diretoria da SBQ ressaltou a colaboração dos 
sócios mais antigos, pois ao chamado de voluntários 
para atuarem como examinadores se ofereceram 112 
especialistas, mais do que o total que a CEC necessitava.

Os três candidatos com pontuação mais alta foram 
anunciados durante a solenidade de encerramento do 
Congresso e receberam como prêmio a inscrição gra-
tuita para o próximo congresso bianual da SBQ, que 
será em Belo Horizonte, em 2021.

Abaixo, a lista dos aprovados, por ordem alfabética: 

ALEXANDRE GONCALVES SOUSA LIMA
ALTAIR ANTONIO DE CARVALHO DA SILVA JUNIOR
ANDERSON REUS TREVISOL
ANDRÉ GOMES RIBEIRO
ANDRÉ LOURENÇO PEREIRA
ANIELLO SAVARESE
ANTONIO PIERRE AGUIAR JUNIOR
ARTHUR DE FREITAS SOARES
BRUNO BORBA FERREIRA
BRUNO FERREIRA FIGUEIREDO
BRUNO LANNOY SANTANA RIZZO
BRUNO SEVERINO NUNES

Na maior Prova de Título da história
da SBQ 84 candidatos são aprovados

É a seguinte a relação dos eleitos:

Presidente: Giancarlo Cavalli Polesello
Vice-Presidente: Márcio Rangel Valin
Diretor Científico: Ricardo Horta Miranda 
Tesoureiro: Paulo Silva 
Secretário: Tiago de Morais Gomes

O presidente do XIX Congresso Brasileiro de Quadril, 
em Belo Horizonte, será Guydo Marques Horta Duarte.

Foram também eleitos os presidentes das Regionais:

Norte/Nordeste: Fábio Vidal Moriya
Centro-Oeste: Renam Urt Mansur Bumlai
Sudeste: Lincoln Paiva Costa

Paulista: Osvaldo Guilherme Nunes Pires
Rio de Janeiro: Berliet Assad Gomes 
Paraná: Paulo Gilberto Cimbalista de Alencar 
Sul: Cristiano Valter Diesel

Conselho Fiscal, membros efetivos:
 
Flávio Leite Aranha Junior (SP)
Silvio Neupert Maschke (PR)
Marcos Aurélio Silveira (MG)

Conselho Fiscal, membros suplentes:

Marcos Emílio Kuschnaroff Contreras (SC)
Paulo Rogério Ferreira (SP)
Sálvio Lucio de Almeida Magalhaes (RJ)
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CARLOS DE NIGRIS GONZÁLEZ
DANIEL NAYA LOURES
DIEGO HADDAD REIS
DIOGENES RODRIGUES MACHADO
DUDLEY ZANELLA
EDMILSON DA SILVA REIS
EDSON DE LIMA NOVAES
EDUARDO TERRA FERON
FABIO ZEGO
FELLIPE TAKATSU
FERNANDO HENRIQUE FERREIRA GARRIDO
FRANCISCO RODRIGO TAVARES LINHARES
FREDERICO AUGUSTO ALVES COSTA
GABRIEL CANTO TOMAZINI
GABRIEL CHUBASSI DE AVEIRO
GABRIEL SEVERO DA SILVA
GEORGE KALIF LIMA
GILVAN FERREIRA VAZ
GUILHERME ALBUQUERQUE VASCONCELOS
GUILHERME DE PAULA PELLUCCI
GUSTAVO BARRETO GAMEIRO SILVA
GUSTAVO PINTO DE OLIVEIRA
HAROLDO FERREIRA NETO
HEITOR CLAUDIO NAKAO
JOAO BATISTA AUGUSTO DE FIGUEIREDO SOUSA
JOAO HELIO ZUCARELLI REZENDE
JOAO RODOLFO RADTLE GONCALVES
JÔNATAS LAURINDO GIACOMINI
JOSÉ MARCOS LAVRADOR FILHO
JOSE THOME DE CARVALHO NETO
JULIANA MARIA TREVISAN MARANHO
LEONARDO COMERLATTO
LEONARDO MARCOLINO AYRES
LEONARDO SALANI JACOB
LUCAS FERRAZ DE SOUZA
LUCAS VICENTINI SOUSA
LUIS ANDRES MONTERO

LUIZ ARTHUR RESENER DE MORAIS
LUIZ FELIPE ALBERTE DERROIDI
LUIZ FILIPE DINIZ PINTO
MARCELO DE GÓES NEVES
MARCELO MACHADO DE MACHADO
MARCO VINICIUS SABIÃO COELHO DE QUEIROZ
MARCOS TADEU SILVANO BASTOS
MARCUS CÉSAR DE CARVALHO SÁ
MATEUS PONTE
MAURÍCIO ALVES PAES
MAURICIO DA CAMARA FERREIRA
MAXWELL DA SILVA OLIVEIRA
PAULINO CORREIA FONSECA NETO
PAULO HENRIQUE MINORIN MENDES RAMOS
PEDRO TAKATA
PÉRICLES DE OLIVEIRA BOUREAU FILFO
RAFAEL WEI MIN LEAL CHANG
RICARDO AUGUSTO SKROCH
RICARDO WAGNER BEZERRA FILHO

RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE
RODRIGO ROSA ROCHA
ROGÉRIO AUGUSTO DE CASTRO NEVES
SAMUEL MILLAN MENEGOTTO
SAMUEL SILVA FARIAS
TAIUÃ MILAN
THIAGO DE CARVALHO GONTIJO
THIAGO LOPES LIMA
THIAGO TRONCO SALERNO
TOMÁS SEIBEL
VICTOR ATSUSHI KASUYA BARBOSA
VICTOR MARCHEZI COBE
VINICIUS ARAÚJO NAVES
VITOR HUGO VIAN
WALLACE DE CARVALHO MELO
WILLIAM MARTINS FERREIRA



Exposição



- AF INSTUMENTAL
- AMPLITUDE 
- BAUMER
- BBRAUN
- BIO2 
- BRAINLAB
- CERAMTEC
- FERMEDBH
- ICONACY
- IMPOL
- IOL
- JOHNSON & JOHNSON 
- LAS
- LIMA
- MACOM
- MEDACTA

31 empresas patrocinaram o Congresso,
que teve grande área de exposição

Embora muito grande, foi ocupada a área desti-
nada à exposição, onde montaram seus estandes 

empresas produtoras de equipamentos, instrumental 
cirúrgico e de implantes ortopédicos e cuja participação 
foi vital para cobrir os custos do Congresso.

Por ordem alfabética, foram as seguintes as empresas 
parceiras no maior evento da SBQ:

- NEOORTHO
- ORTHO SYSTEM
- ORTOCIR
- ORTOSINTESE 
- POEIRA & SILVA
- PRISMA
- SBOTPREV
- SICOOB
- SÍNTESE
- SMITH & NEPHEW
- STRYKER
- UNIMED GOIÂNIA
- UNITED ORTHOPEDIC 
CORPORATION
- VÍNCULA
- ZIMMER BIOMET
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Confraternização





Grupos
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Regionais
NORTE-NORDESTE

CENTRO-OESTE

SUDESTE

PAULISTA
RIO DE JANEIROPARANÁ

SUL

Centro-Oeste
Osvaldo Pires foi o convidado 
do Clube do Quadril, em Goiânia

A Regional Centro-Oeste recebeu Osvaldo Pires 
para uma reunião do Clube do Quadril, em Goi-

ânia. Ele deu duas aulas sobre Revisão em Artroplastia do 
Quadril, que foram complementadas com a apresentação 
de Flávio Rabelo, um dos pioneiros da cirurgia do quadril 
na região, o qual apresentou dois casos sobre o tema, 

para uma ampla discussão com os especialistas presentes.
O presidente da Regional, Anderson Freitas, conta 

que a sessão científica reuniu perto de 30 cirurgiões de 
quadril e que também fizeram apresentações Ademar 
Ferro, Ramiro Cavalcante e Paulo Silva, que presidiu 
o congresso bianual da SBQ.

Verdadeiro ‘aquecimento’ para o Congresso Bra-
sileiro de Quadril ocorreu em agosto, em Bra-

sília, segundo o presidente da Regional Centro-Oeste, 
Anderson Freitas.

O evento, um curso da Comissão de Educação Con-
tinuada da SBQ foi promovido pela Sociedade Brasileira 
de Ortopedia e Traumatologia – SBOT e o foco principal 

Curso da CEC em Brasília foi 
‘aquecimento’ para Congresso da SBQ

foi quadril, joelho e dor, amplamente discutido com os 
palestrantes, todos da Regional.

Anderson explica que o evento foi muito intenso, a 
interatividade bastante grande e faz questão de destacar 
o apoio e a confiança de Marcos Luzio e Nelson Ooka 
na organização do evento, que atraiu médicos não só 
de Brasília, como também de Goiânia e Mato Grosso. 
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Rio de Janeiro
Evento conjunto de Quadril e Joelho 
foi no Windsor Hotel, do Rio

Paulista
Mesas-redondas mensais
no auditório da AACD

Especialistas de joelho e de quadril se reuniram 
no Windsor Florida Hotel, no Rio de Janeiro, 

para um evento conjunto abrangendo os temas Qua-
dril, Joelho e Dor, que incluiu uma mesa redonda con-

A Regional comandada por Takeshi Chikude, 
promoveu quatro reuniões mensais no início 

do ano, todas bastante concorridas.
O primeiro evento, em fevereiro, foi sobre Artro-

plastia total do quadril primária complexa e teve como 
coordenador a Edmilson Takata, sendo debatedores o 
presidente e o diretor-científico da SBQ nacional, Guydo 
Horta Marques e Marco Antonio Pedroni. 

Em março o tema foi Fraturas transtrocanterianas, 
coordenado por José Octávio Hungria e debatido por 

vencional coordenada pelo presidente da Regional, 
Cláudio Feitosa, sobre Planejamento da ATQ Primária, 
que abarcou os temas Planejamento Pré-Operatório na 
ATQ, Via de Acesso Anterior, Via de Acesso Lateral 
e Posterior, Indicações e Limites da Hemiartroplastia 
nas Fraturas de Colo de Fêmur, Indicações e Cuidados 
Especiais na ATQ nas Fraturas de Colo de Fêmur, ATQ 
Dupla Mobilidade nas Fraturas do Colo de Fêmur, ATQ 
no Paciente Reumatóide, no Paciente Renal Crônico e 
no Paciente Falcêmico.

Outra mesa redonda abordou o Manejo da dor após 
ATJ e ATQ e outras ainda sobre Complicações após 
Artroplastia misto joelho e quadril, ATJ e ATQ: revisão 
séptica e mais uma mesa redonda sobre Dor crônica 
após Artroplastia e ATJ e Quadril: revisão asséptica a 
qual, entre outros temas, enfocou o Planejamento pré-
operatório na revisão de ATA, o Tratamento da grande 
perda óssea na revisão de ATQ e a periprotética na ATQ.

Jeisner de Ávila Godoy, da Santa Casa de Santos e Rogerio 
Nahim Sawaia, do Hospital municipal Antonio Giglio.

A reunião científica de abril centrou-se na Revisão 
acetabular e a mesa-redonda foi coordenada por Roberto 
Dantas Queiroz, que teve como debatedores Paulo 
Silva e André Weber.

Em maio o tema escolhido foi Artroplastia total pri-
mária, coordenado por Nelson Santos Filho, da Universi-
dade de Taubaté e os debatedores foram Lewis Hayashi, 
do Hospital Santa Cruz e Bruno Janarelli, da Unifesp.
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Sudeste
Tratamento da Osteonecrose da cabeça
do fêmur foi tema de discussão

Com grande presença de associados, a Regional 
Sudeste da SBQ promoveu no final de maio 

uma sessão científica na qual o chefe da Ortopedia e 
Traumatologia da Santa Casa de Sertãozinho, Leandro 
Calil de Lazari fez uma conferência sobre Atualização 
no Tratamento da Osteonecrose da Cabeça do Fêmur.

A sessão científica foi no auditório do Hospital Madre 
Teresa, de Belo Horizonte, e falaram na abertura o 
presidente da SBQ, Guydo Marques Horta Duarte, o 
presidente da Comissão de Cirurgia Preservadora do 

Quadril, Carlos César Vassalo e o presidente da Regional 
Sudeste, André Gaudêncio Ignácio de Almeida.

A segunda parte do evento constou de uma mesa 
redonda que foi coordenada por Sérgio Nogueira 
Drumond e que teve como debatedores João Wagner 
Junqueira Pelucci, João Lopo Madureira Jr., Edson 
Barreto Paiva, Fernando Antônio Silva Braz e Ricardo 
Horta Miranda.
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Simulado da Prova de Título
em Minas teve 41 participantes

Ortopedistas de vários Estados como São Paulo, 
Rio de Janeiro, Bahia, Brasília, Rio Grande do 

Sul, Ceará e também do Distrito Federal participaram no 
início de julho do simulado da Prova de Título realizado 
em Belo Horizonte. Foram 17 candidatos mineiros e 
24 de outros Estados. 

Ricardo Horta, que coordenou a prova e contou 
com 27 examinadores para a prova oral, explica que 23 
médicos alcançaram a nota necessária para a aprovação. 
Ele considera que mesmo a reprovação foi importante, 
porque serviu de alerta para quem não estava devida-

mente preparado e que ficou sabendo que precisava 
se esforçar mais.

“O médico que conseguiu a melhor nota foi Daniel 
Naia, de Juiz de Fora”, explica, seguido por dois candida-
tos paulistas. O resultado, com os pontos alcançados, foi 
encaminhado por e-mail para os participantes da prova e 
a cada um foi enviada a relação completa dos pontos, mas 
não dos nomes, de todos os candidatos, o que facilitou 
a percepção de cada um sobre o nível de seu preparo.
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Evento reúne simulado de Prova de Título,
reunião científi ca e simpósio do GEPAF

A Regional Sudeste da Sociedade Brasileira de 
Quadril realizou simultaneamente sua 3ª reu-

nião científica do ano, um simulado da Prova de Título 
da SBQ e o 4º Simpósio do Grupo de Estudos de Pelve, 
Acetábulo e Fêmur – GEPAF.

O local foi a Unidade Contorno do Hospital Mater 
Dei de Belo Horizonte e o presidente da Regional, André 
Gaudêncio Almeida destaca que contou, entre outros 
apresentadores, com todos os diretores da SBQ, a saber: 
Guydo Marques, Marco Pedroni, Marcos Giordano, 
Giancarlo Polesello e Márcio Valin, além de Osvaldo 
Pires, presidente da Comissão de Educação Continuada 
e do presidente do Congresso da SBQ, Paulo Silva. 

As inscrições foram gratuitas e, entre os participantes, 
quase uma centena, havia médicos de vários Estados, 
que aproveitaram a oportunidade para fazer o simulado 
da Prova de Título.
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Paraná
Reunião teve discussão 
sobre casos interessantes de ATQ

Ademir Schuroff e Luiz A. C. de Loyola foram 
os moderadores de uma discussão sobre casos 

interessantes de Artroplastia Total de Quadril. 
O encontro científico marcou o início das atividades 

científicas de 2019 e por isso depois da abertura oficial do 
calendário científico do ano, pelo presidente da Regional, 

Josiano Valério, o diretor científico da SBQ, Marco Pedroni, 
apresentou a programação nacional e a visão do futuro 
que a instituição está traçando para seus associados. 

No jantar de confraternização com a participação 
de todos os presentes houve uma explanação sobre o 
universo dos vinhos, por Paulo Alencar.

Prof. Gabriel Skroch é alvo de homenagem 
póstuma em reunião científi ca

Os associados da Regional prestaram homena-
gem ao professor Gabriel Paulo Skroch, da 

Universidade Federal do Paraná e da Universidade 
Positivo, recentemente falecido. A homenagem foi pres-
tada durante reunião científica realizada em junho, que 
consistiu num dinâmico crossfire sobre controvérsias 
em Artroplastia do quadril – dupla mobilidade.

O evento científico, que foi no Pata Negra Even-

tos, em Curitiba, teve como apresentador a favor da 
técnica cirúrgica Angelo Jair Lima, que é de Maringá, 
enquanto o contraditório foi apresentado por Thiago 
Busato, de Curitiba.

Após a apresentação a palavra foi franqueada aos 
mais de 30 especialistas que acompanharam a sessão, 
que fizeram perguntas, colocaram suas dúvidas e fa-
laram de suas experiências com a dupla mobilidade. 
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Curso CRIAr para 
residentes teve 
60 participantes

Artroplastia em 
hemofílico foi tema 
de Clube do Quadril

O tradicional Curso de Artroplastia Total de 
Quadril para Residentes teve sua quinta edição 

em Curitiba. O evento é promovido pelo Centro de 
Reconstrução e Instituto de Pesquisa Articular – CRIAr, 
chefiado por Juan Capriotti e integrado por Thiago Busato, 
Gladyston Matioski, Lucas Godoi e Marcelo Morozovski. 

O Curso enfocou os aspectos mais cruciais da 
Artroplastia de quadril, como História, Biomecânica 
e Planejamento até os mais avançados conceitos de 
Tribologia, Planejamento Digital e Prototipagem e 
incluiu ainda workshops demonstrativos. 

Na reunião do Clube do Quadril em agosto es-
tiveram presentes 35 especialistas, para ouvir 

Luciano Pacheco e Silvio Maschke.
Os temas foram Vinte Anos de Experiência com 

Artroplastia em Pacientes Hemofílicos e Caso clínico 
para discussão.

Um exemplar do livro de Luciano Pacheco sobre 
hemofilia foi oferecido pelo autor para cada um dos 
Serviços de Cirurgia do Quadril cujos integrantes es-
tavam presentes no evento científico.

O evento, que teve o apoio tanto da SBQ/PR como 
da SBOT/PR e ainda de patrocinadores locais, contou 
com especialistas da Regional Paraná que participaram 
da mesa redonda, partilhando suas experiências.



Clube do Quadril discute desafi os em Artroplastia

Os ‘Desafios em Artroplastia do quadril – o que 
você faria? ’foram tema da reunião do Clube 

do Quadril em setembro, na Regional Paraná. 
O evento foi no Pata Negra Eventos, em Curitiba. 

A sessão teve mesa redonda moderada por Flávio 
Mattuella e Luiz Antonio Loyola e debatedores Pedro 
Pércio, Márcio Pozzi, Marco Antonio Pedroni, Mark 
Deeke e Silvio Matschke como debatedores.

Pedro Ivo deu aula em Curitiba

O ex-presidente da SBQ, Pedro Ivo de Carvalho, foi 
o palestrante da reunião científica da Regional, 

realizada no salão de eventos Pata Negra, em Curitiba.  
 A apresentação foi sobre Revisão de Prótese 
Total de Quadril e na mesma reunião foi montada 

uma mesa-redonda moderna, integrada por Flávio 
Mattuella, Juan Rodolfo Capriotti, Luiz Antônio C. de 
Loyola, Paulo Gilberto de Alencar e Silvio Neupert 
Maschke. Vários associados da Regional também 
participaram da discussão.

Primeiro encontro em Curitiba
sobre Cirurgia Preservadora 

Com dois convidados internacionais e vários 
nacionais realizou-se o I Encontro Paranaense 

de Cirurgia Preservadora do Quadril, no Hospital 
Universitário Cajuru, de Curitiba.

Os avanços da cirurgia das osteotomia periacetabuar 
e osteotomias femorais foram apresentados por Javier 
Perez e Nicolas Restrepo, ambos da Colômbia, e 
Giancarlo Polesello, de São Paulo, Lourenço Peixoto, 
do Rio de Janeiro, Bruno Roos, do Rio Grande do Sul 
e Renato Locks, de Santa Catarina, que falaram sobre 

os avanços da cirurgia artroscópica do quadril. 
Participaram também como palestrantes 

o radiologista Fábio Almeida, do Paraná e o 
fisioterapeuta Ricardo Schroder, de Santa Catarina, 
que discorreram sobre suas visões no que tange à 
Cirurgia Preservadora do quadril. 

O público-alvo do evento foram os membros da 
Regional SBQ/PR e os médicos residentes do Estado, 
que tiveram participação ativa durante a programação 
e que falaram também de suas experiências pessoais.
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Sul
Tratamento da Osteonecrose da cabeça
do fêmur foi tema de discussão

O Hospital São Lucas que pertence à Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

acaba de ser premiado pela SBOT pelo desempenho de 
sua área de atendimento em Ortopedia e Traumatologia. 

O prêmio foi concedido levando em conta que em 

2018 o Hospital teve média mensal superior a 2.200 
atendimentos de emergência.

A distinção foi concedida levando em conta 
principalmente as cirurgias de quadril, joelho e mão, 
ombro e coluna vertebral.

Encontro Sulbrasileiro de Cirurgia 
do Quadril foi em Bento Gonçalves

O Encontro Sulbrasileiro de Cirurgia do Quadril, 
com participação das Regionais Sul e Paraná 

da SBQ foi realizado em junho, durante o XXI Congresso 
Sulbrasileiro de Ortopedia e Traumatologia, em Bento 
Gonçalves, no Rio Grande do Sul.

O presidente da Regional Sul, Anthony Yepez, conta 
que estiveram presentes mais de 50 associados dos 
Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Para-
ná, além de outros ortopedistas que também atuam na 
cirurgia do quadril.

Os temas foram Artroplastia primária e de revisão, 
além de cirurgia preservadora do quadril e Artroscopia, 
apresentados por vários especialistas, entre os quais o 
convidado internacional Javier Perez, que falou dos 
conceitos e aplicações da osteotomia periacetabular. 

Ainda segundo Anthony Yepez, a participação conjunta 
de associados de duas Regionais facilitou a troca de experi-
ências e conhecimentos científicos, bem como o convívio 
social, principalmente no jantar de confraternização.

Os próximos eventos da Regional Sul já está marcado 
e será em Criciúma, nos dias 25 e 26 de outubro, centrado 
no tema Fraturas do Quadril e o último evento do ano será 

nos dias 6 e 7 de dezembro, voltado para a Artroplastia 
Primária e de Revisão, em Porto Alegre.
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Norte/Nordeste



Cresce o número de associados nos últimos três anos 

Com mais 57 associados re-
cebidos entre 2017 e 2019, 

a SBC se consolida como uma das 
maiores sociedades da Especialida-
de Quadril, do mundo. Os novos 
associados são especialistas de 14 
Estados e do Distrito Federal: Acre, 
Bahia, São Paulo, Santa Catarina, 
Paraná, Minas Gerais, Goiás, Rio 
Grande do Sul, Pernambuco, Mato 
Grosso, Rio de Janeiro, Espírito San-
to, Rio Grande do Norte e Roraima. 

É a seguinte a relação dos novos sócios:

Acre
Roneido Teófilo Carvalho

Bahia
Vinicius de Brito Rodrigues
Vitor Magalhães Sampaio

Distrito Federal
Rodrigo Alexandre de Deus 
Domingues
Nicolay Jorge Bonvine Kircov
Mario Soares Ferreira Junior
Bruno da Rocha Moreira Rezende

Espírito Santo
Ricardo da Vitoria Mattedi

Goiás
Márcio Oliveira Calabria Júnior
Hugo Cesar Ximenes
Murilo Oliveira de Almeida
Tiago Augusto Di Macedo Bernardes

Mato Grosso
Renam Urt Mansur Bumlai
Marcos Giuberti Sucena Raga

Minas Gerais
Antonio Augusto Guimarães Barros

Lucas do Amaral Santos
André Figueiredo Bordini

Paraná
Guilherme Bello Prestes
Ivan Santini Silva
Fernando Cristiano Biggi
Lucas Dias Godoi

Pernambuco
José Venâncio de Oliveira Junior
Eduardo Vieira Akel

Rio de Janeiro
Guilherme Heffer de Souza e Silva
Marcel Alexander Ribeiro
Marcelo Gomes Gerk
Felipe Martins Pina Cabral
José Oliveira da Silva Neto

Rio Grande do Norte
Eduardo Correia Lima 
Rodrigues de Medeiros

Rio Grande do Sul
Carlos Rodrigo Jalowietzki Grun
Marcus Vinicius Bianchi
Marcelo Reuwsaat Guimarães

Roraima
Idan Noronha Nunes

Santa Catarina
Cassiano Ricardo Hoffmann
Antonio Rogers Medeiros Holanda
Fernando Silva Lupselo
Fernando Barone de Medeiros
Daniel Codonho

São Paulo
Pedro Teodoro Rodrigues de 
Resende Filho
Victor Fruges Júnior
Fernando Doro Zanoni
Renato Akira Ywashita
Rafael Elias Zamae
Fernando Augusto de Antônio Corradi
Gustavo Ferreira 
Felipe Spinelli Bessa
Matheus Zanchetta Ortiz Reis Souza
Bruno Alves Rudelli
Leandro Calil de Lazari
David Maximo Junior
Pedro Luiz Scardovelli
Paulo Emílio Dourado Nascimento
Bruno Berbert Rosa
Felipe Oliveira Jatobá
Raul Marcel Casagrande
Douglas Wilhelm
Thiago José Mari
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Notas

SBOT da Bahia promoveu 
simpósio sobre quadril

O ex-presidente da SBQ, Sérgio Delmonte, do Rio 
de Janeiro, Luís Felipe Moyses, de Campinas 

e o radiologista Maurício Martini, da Bahia, foram os 
convidados do Simpósio sobre Quadril promovido pela 
Regional Bahia da SBOT, no início de julho.

Os temas debatidos foram Revisão de ATQ, Cirurgia 
Preservadora e impacto femoroacetabular. 

O evento foi presidido por Rogerio Meira Barros e teve 
lugar no Hotel Vila Galé Salvador, em Ondina.

SciELO fi rma parceria com Publons,
que benefi cia comunidade científi ca

O Programa SciELO/FAPESP assinou acordo com 
o sistema Publons do Web Science Group, da 

Clarivate Analytics, de apoio aos processos de revisão 
por pares. 

Pelo documento assinado, as publicações da 
coleção SciELO-Brasil passam a ter acesso ao serviço 
Reviewer Connect de busca de pareceristas, baseado 
em dados do Publons e da Web of Science, incluindo 
o SciELO, o que ajudará os editores a encontrar, filtrar 
e se conectar com os pareceristas mais pertinentes ao 
assunto dos manuscritos. 

Os periódicos também terão acesso ao Serviço de 
Reconhecimento de Pareceristas do Publons, o qual 
atribui e registra o crédito apropriado aos pareceristas. 
Os serviços vão estar à disposição das publicações 
indexadas, independentemente da plataforma de gestão 
e manuscritos online utilizada por cada periódico. 

Para o diretor do Publons, Andrew Preston, o 
Publons pode ajudar o SciELO a desenvolver periódicos 
científicos do Brasil, ao conectar editores, pareceristas 
e pesquisadores e ao garantir que os pareceristas 
obtenham reconhecimento pelo que fazem.
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Cirurgião associado da SBQ acaba 
de atravessar o Canal da Mancha, nadando

O especialista em cirurgia de quadril Humberto 
Costa Júnior, 45 anos, atravessou nadando, 

o Canal da Mancha, fazendo um percurso de 45 qui-
lômetros em 10 horas e 42 minutos.

A travessia do Canal, que separa a Inglaterra da Fran-
ça, tem 33 quilômetros, mas devido às fortes correntes 

no mar gelado e revolto, Humberto teve que fazer a 
travessia por um percurso mais longo, tornando-se o 
primeiro baiano a conseguir o feito. 

Este não é o primeiro desafio enfrentado pelo orto-
pedista, que costuma treinar em mar aberto, fazendo 
duas vezes por mês o percurso entre o farol de Itapuã 
e da Barra, em Salvador. Recentemente, porém, ele 
aumentou a distância do treinamento, nadando até o 
farol de Humaitá em pouco menos de 8 horas. 

Humberto já competiu na travessia de Salvador a Mar 
Grande, que tem 12 quilômetros, na prova 14 Bis, em 
São Paulo, de 24 quilômetros, mas sempre sonhou em 
enfrentar o chamado ‘Everest das águas’, a travessia da 
Mancha, que já custou a vida a dez nadadores, inclusive 
uma campeã brasileira, Renata Agondi.

A prova foi feita com uma equipe de segurança acom-
panhando o nadador, principalmente por causa do frio, 
pois o grande inimigo é a hipotermia, já que mesmo no 
Verão, como agora, a água do Canal não ultrapassa os 
15º e a dificuldade é conseguir que o organismo produ-
za energia suficiente tanto para as vigorosas braçadas 
necessárias como, ao mesmo tempo, para manter o 
corpo numa temperatura adequada.
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GESTÃO 2018-2019

DIREÇÃO NACIONAL

Presidente:
Guydo Marques Horta Duarte

Vice-Presidente: 
Marcos Noberto Giordano

Diretor Científico: 
Marco Antonio Pedroni

Tesoureiro: Márcio Rangel Valin

Secretário: Giancarlo C. Polesello

Presidentes das Regionais

Norte/Nordeste:
Henrique Ribeiro Gonçalves

Sul: Anthony Kerbes Yépez

Sudeste:
André Gaudêncio Ignácio de Almeida

Centro-Oeste: Anderson Freitas

Paulista: Takeshi Chikude

Rio de Janeiro: 
Cláudio Feitosa de A. Júnior 

Paraná: Josiano Carlos Valério

Comissão de Divulgação e Marketing

Presidente:
Sérgio Delmonte Alves 

Marcelo Queiroz 
Henrique Gurgel
André Wever
Juan Capriotti

Comissão de Educação Continuada 

Presidente: 
Osvaldo Nunes Pires

Vice-Presidente: 
Ricardo Horta

Lourenço Peixoto
José Ricardo Negreiros Vicente
Rodrigo Guimarães
Paulo Silva

Henrique Gonçalves
Tiago de Morais Gomes
José Milton Pelloso Júnior
Thiago Sampaio Busato 
Cristiano Diesel
Bruno Dutra Roos

Comissão REMPRO

Presidente:
Luiz Sérgio Marcelino Gomes

Milton Ross
Ademir Antonio Schuroff
Sérgio Delmonte Alves
Edmilson T. Takata
Antero Camisa 
Ricardo Horta 

Comissão de Cirurgia 
Preservadora do Quadril

Presidente: 
Carlos César Vassalo

Vice-Presidente: 
Marcelo Queiroz

Rodrigo Aurélio Monari
Luís Felipe Moyses Elias

Comissão de Trauma do Quadril

Presidente:
Mustafa Ahmad Zoghbi

Rolix Hoffmann 
Guilherme Guadagnini Falótico 
Alex Fabiano Dias Pinto 

CONSELHO FISCAL

Efetivos:
Roberto Dantas Queiroz
Carlos Emilio Durães C. Pereira
Lourenço P. Peixoto 

Suplentes:
Rodrigo P. Guimarães
João Wagner Junqueira Pellucci
Rolix Hoffmann
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