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“O lado bom das coisas:  
quando essa via de acesso é 
a opção menos sofrida”

A 

‘SBQ Jovem’, o Quadricurso 

para ajudar no preparo dos 

candidatos à prova de título ou os que 

simplesmente querem atualizar-se, o 

sucesso dos Talk Shows com os maio-

res especialistas brasileiros na área do 

quadril falando para a população leiga, 

as facilidades da Plataforma Zoom que 

permitiu que os eventos científicos das 

Regionais e das Comissões passassem 

a ter alcance nacional, a formação de 

uma nova geração de palestrantes que 

começam a ser capacitados e a sur-

presa maior, o incrível resultado dos 

Encontros Virtuais com Amigos Verda-

deiros, que já chegou a ter 270 parti-

cipantes, mantendo média de 180 par-

ticipantes, são alguns dos resultados 

da SBQ diante dos desafios impostos 

pelas restrições da pandemia.

É com orgulho que verificamos que 

após um semestre considerado perdido 

por tantos setores da vida brasileira – 

basta ver o que sucedeu com a Edu-

cação e muitas empresas e serviços-, 

nossos associados se uniram e levaram 

adiante as bandeiras que iam sendo le-

vantadas pela Diretoria.

Nem todas as decisões foram fáceis, 

basta citar a de postergar o pagamen-

to da anuidade, assumindo sacrifícios 

para manter todos os serviços ofereci-

dos ou como a decisão de não comprar 

uma sede própria, mantendo o escritó-

rio da SBQ em imóvel locado, o que se 

demonstrou decisão acertada quando 

a crise financeira causada pela pande-

mia atingiu a todos.

Nossa sociedade certamente sairá 

da crise maior, mais forte, mais eficien-

te e dinâmica do que entrou. Esse resul-

tado é fruto do trabalho coletivo e ouso 

dizer que vivemos nestes meses um re-

corde de participação e de atividades.

Além do empenho dos cinco dire-

tores, das equipes das sete Regionais, 

dos integrantes das seis Comissões 

Permanentes, do Conselho Consul-

tivo, que reúne a capacidade dos ex-

-presidentes e da valorosa equipe que 

organiza o Congresso bianual que, 

apesar da crise, prepara um evento de 

alto nível e que certamente será ines-

quecível, há que se agradecer a dedica-

ção de todos e às dezenas de associa-

dos que abraçaram os programas que 

foram sendo lançados.

Foram muitos os sócios da SBQ que 

se ofereceram espontaneamente para 

preparar os vídeos de um minuto que 

levam ao leigo respostas claras, conci-

sas e cientificamente corretas sobre as 

patologias do quadril e seu tratamento.

Muitos também ajudaram a de-

senhar e montar os talk shows com 

apresentações e debates altamente 

relevantes sobre a especialidade.  Para 

completar a participação e disponibili-

dade dos membros da sociedade, a Co-

missão de Educação Continuada lista 

a relação de nomes de jovens especia-

listas que se oferecem para dar aulas 

àqueles que se iniciam na profissão, 

preparando-os para a prova de título, 

através do Quadricurso.

Essas realizações mostram que nes-

sa crise generalizada da pandemia, nos-

sa Sociedade não só está combatendo, 

mas cresceu muito, com participação 

de todos seus integrantes nas inicia-

tivas da Diretoria. E isso é motivo de 

orgulho para nós. Por tudo isso, ver o 

lado bom das coisas nos faz crer que é 

a melhor via de acesso para uma vida 

útil e prazerosa.
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Entrevista 

Sérgio Delmonte, 
uma vocação para a
Medicina que começou 
ainda na infância
Ainda criança , Sérgio Delmonte passava longas 
horas cuidando dos animais domésticos feridos 
que encontrava, sem sequer desconfiar que sua 
vocação seria uma continuidade dessas ações. 
Mais tarde, quando resolveu que seu caminho era a 
Medicina, sua ambição era apenas atuar cuidando 
da população de sua cidade, a pequena Três Rios, 
no interior do Estado do Rio de Janeiro. 

C

om o passar do tempo os ho-

rizontes do já então cirurgião 

de quadril se ampliaram, começou a 

trabalhar na área associativa em 1998 

a convite de Jorge Penedo. Não ima-

ginava  que um dia viria a presidir a 

Sociedade Brasileira do Quadril e que 

criaria um dos eventos científicos mais 

importantes da SBQ: Os Encontros de 

Cirurgia do Quadril de Itaipava, que já 

alcançam a  nona edição, conta com 

convidados internacionais e que, pela 

primeira vez, deve ultrapassar a marca 

de 200 participantes.

Essa carreira brilhante não impe-

diu, entretanto, que continuasse liga-

do à sua Três Rios. Toda semana Sér-

gio Delmonte dedica pelo menos uma 

tarde para atender na sua cidade natal, 

hoje muito maior, no Interior do Esta-

do do Rio.

‘O Quadril’ perguntou se é verdade 

que há quem acredite que Delmonte fa-

ria o mesmo sucesso se tivesse optado 

pela música e ele respondeu: “Não sei 

se faria sucesso, mas realmente toco 

baixo e guitarra e cheguei a tocar um 

pouco no congresso de Fortaleza. 

Perguntamos também porque a vo-

cação pela cirurgia do quadril e a res-

posta é que após a residência no Hos-

pital da Polícia Militar, no Rio e o TEOT, 

voltou a Três Rios, cujos seis únicos 

ortopedistas, muito amigos, disseram 

que como ninguém fazia quadril na ci-

dade, ele podia preencher essa lacuna. 

Essa escolha, somada ao R4 no 

INTO, tendo como professor Pina Ca-

bral, chefe do Grupo de Quadril do 

hospital, acabou selando sua opção, 

consolidada ainda mais quando foi 

convidado para a Santa Casa do Rio e 

em São Gonçalo, quando “tive a opor-

tunidade de operar um grande numero 

de pacientes que certamente foi muito 

importante para minha formação.”

Delmonte também acompanhou 

alguns serviços na Alemanha e nos 

Estados Unidos, sempre no segmento 

da cirurgia do quadril. “Hoje resido em 

Itaipava que é um distrito de Petrópo-

lis, trabalho no Hospital Santa Teresa 

em Petrópolis desde 1999 a convite 

de Pedro Labronice que era o Chefe do 

Serviço na época. Trabalho também 

no Rio de Janeiro três dias na semana, 

entretanto, uma tarde por semana vou 

atender na minha Três Rios, onde tam-

bém opero, de quatro a cinco casos por 

mês”. 

Ele considera que foi natural sua 

aproximação da SBQ, quando ainda 

não era sociedade de especialidade, 

mas apenas um Comitê. “Sempre admi-

rei o trabalho de Pina Cabral, Pedro Ivo 

de Carvalho, Emilio Freitas e do Jorge 

Penedo que hoje são grandes amigos”. 

Foram verdadeiros incentivadores da 

consolidação do trabalho associativo e 

Delmonte já era membro do Comitê há 

um ano, quando a SBQ se tornou socie-

dade em janeiro em 1996. 

Delmonte relembra que “tive a hon-

ra de conhecer Jorge Penedo quando fiz 

o R4 em 1992 no antigo HTO, e tornou-

-se um grande parceiro no Rio de Janei-

ro; começamos a trabalhar juntos em 

agosto de 2000, na ocasião montamos 

o grupo Pró-quadril, onde atuamos lado 

a lado já  há 20 anos e ambos viríamos a 

ser presidentes da SBQ”. 

A grande realização do congresso 

de Fortaleza, em sua gestão e a criação 

do Encontro de Cirurgia de Quadril, de 

Itaipava, que hoje prepara sua nona edi-

ção, são outras das realizações de Sér-

gio Delmonte Alves. 

Veja a íntegra da entrevista 

no site www.sbquadril.org.br 
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Regionais

PAULISTA

NORTE NORDESTE
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C

oordenado por Mauro Caron 

e Luis Felipe Elias, de Campi-

nas, o Clube do Quadril da Regional 

Paulista realizou uma reunião científi-

ca virtual com duas mesas redondas, 

Clube do Quadril da Paulista foi 
coordenado de Campinas

A 

Regional Sul da SBQ iniciou 

em julho sua programação 

virtual com uma palestra de Emerson 

Honda sobre ‘Revisão Femoral com 

enxerto impactado: indicações, técni-

ca, dicas e limitações”, e tem eventos 

mensais até o fim do ano e participa 

do primeiro congresso de ortopedia 

gaúcho virtual, da SBOT..

Íntegra no site da SBQ

Regional Sul 
tem eventos 
mensais e 
participa do 
CGOT virtual

respectivamente sobre ‘ATQ primária’, 

com apresentação de Mustafa Zoghbi 

e Osamu Kimura e sobre Preservadora, 

com o anestesista Helio Zen.

Mais detalhes no site

SUL

RIO

O 

primeiro evento virtual organi-

zado pela Regional Rio após o 

início do isolamento social foi um su-

cesso, com 90 participantes, entre os 

quais quatro ex-presidentes da SBQ, 

Sérgio Delmonte, Ademir Schuroff , Pe-

dro Ivo de Carvalho e Jorge Penedo. 

Íntegra da matéria no site

Rio comemora 
sucesso em 
evento virtual

Mustafa Zoghbi e Osamu Kimura

Leia sobre o evento no site: www.sbquadril.org.br

PARANÁ

Associados 
discutem 
problemas que 
a pandemia 
trouxe

Os associados da Regional Para-

ná estão se reunindo virtualmente 

na primeira terça-feira de cada mês 

não só para discutir temas científi-

cos, mas sim para debater a perda 

financeira, as mudanças e cuidados 

no atendimento do consultório, o 

problema dos pacientes que não po-

dem ser operados agora e, principal-

mente, como será a vida profissional 

quando a pandemia passar.

Essa opção de “conversarmos 

todos livremente pela plataforma 

Zoom, de falarmos dos problemas 

e de como cada um enfrenta a pan-

demia” foi adotada pelo presidente 

Paulo Alencar após pesquisa entre 

os associados.

Íntegra da matéria no site
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N

ão basta disponibilizar álcool gel e espaçar o horário 

dos clientes, para reabrir o consultório com segurança 

em tempo de pandemia. É preciso manter a máscara duran-

te a consulta, dar um sumiço na cesta de revista da sala de 

espera e até trocar as xícaras mais finas, de porcelana, voltar 

a servir o café em copinho des-

cartável e desinfetar as poltro-

nas da sala de espera.

O ‘novo normal’ dos con-

sultórios é explicado pela in-

fectologista Fernanda Maffei, 

da Santa Casa de São Paulo, 

que reitera o refrão da músi-

ca segundo a qual ‘nada será 

como antes, amanhã ou depois 

de amanhã....’

Veja a íntegra no site da SBQ

A 

plataforma ‘Zoom’, adquirida pela Diretoria e 

disponibilizada gratuitamente para as Regionais 

e Comissões tornou a SBQ ainda mais informatizada e 

dinâmica, otimizando a integração, necessária porque há 

associados em quase todos os Estados brasileiros.

O presidente Polesello convida os interessados a en-

trarem no endereço eletrônico https://us02web.zoom.us/, 

para conhecerem melhor a plataforma e os produtos ofe-

recidos pela ‘Zoom Video Communications Inc.’, entre 

os quais reuniões com vídeo HD, áudio, conversa, salas 

e espaços virtuais de trabalho, sistema de telefonia cor-

porativo em núvem, webinars em vídeo e expansão das 

salas de aula tradicionais na nuvem. 

Com plataforma ‘Zoom’, 
SBQ  se informatiza 
ainda mais

A 

pandemia, que teve como um dos efeitos nefastos a 

fome de muita gente, levou os associados da SBQ a 

se cotizarem para comprar alimentos para sociedades benefi-

centes de várias cidades: Cuiabá, Goiânia, Brasília, São Paulo, 

Rio de Janeiro, Fortaleza, Campo Grande, Porto Alegre, Belo 

Horizonte e Curitiba. 

Cada Regional escolheu as entidades que queriam aju-

dar e a arrecadação foi muito boa, apesar da crise também 

afetar os ganhos de todos, pela limitação das consultas e 

das cirurgias eletivas.

Detalhes no site www.sbquadril.org.br

Entidades beneficientes receberam 
alimentos ofertados pela SBQ

Pandemia muda a rotina 
do consultório

Tradicionais aulas  
do Sudeste passaram 
a ser virtuais

A

s aulas de preparação dos R-4 que farão a prova de 

título da SBQ oferecidas pelo GEPAF não foram inter-

rompidas pela pandemia. Passaram a ser virtuais,  transmiti-

das pela Zoom.

A primeira aula transmitida pela nova ferramenta foi de Fá-

bio Stuchi Devito, ‘Fratura trocantérica – como abordar’. Entre 

as demais aulas, Mustafa Zoghbi falou sobre ‘Fraturas da pelve 

– o que avaliar e como tratar’. Maiores informações podem ser 

conseguidas passando e-mail para hortaricardo@hotmail.com.

Leia a íntegra da matéria no site

Regionais

Centro-Oeste promove 
aulas online semanais

A 

informação é do presidente da Regional, Renan Bunlai, 

são abertas a todos os ortopedistas e fazem parte da 

programação de residência médica. Ele conta que o primeiro 

módulo do programa foi sobre Artroplastia Total de Quadril e 

Revisão, seguido pelo módulo de Trauma. 

Entre os expositores estão nomes desta-

cados da SBQ, como Paulo Silva, Tiago 

Gomes, Rodrigo Guimarães, Osvaldo pi-

res, Marco Pedroni, Walter Ricioli, Sergio 

Delmonte, Bruno Roos, Anderson Freitas 

e Mustafa Zoghbi.

Veja detalhes no site da SBQ

CENTRO-OESTESUDESTE
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A

s 17 perguntas que os cirurgiões de quadril mais ou-

vem nos consultórios sobre Artroplastia e as 30 per-

guntas mais frequentes sobre Cirurgia Preservadora, foram 

respondidas num trabalho completo sobre afecções do qua-

dril e seu tratamento.

O texto, acessível no site da Sociedade Brasileira de 

Quadril – www.sbquadril.org.br, tem mais de 8.000 palavras 

distribuídas em 237 parágrafos e oferece em linguagem sim-

ples as explicações sobre cada dúvida que os pacientes cos-

Site da Sociedade de Quadril passa a oferecer 
respostas às principais dúvidas dos pacientes

tumam externar nos consultórios dos especialistas. 

As perguntas e respostas partem dos temas mais simples, 

como o que é a articulação do quadril, passando por descrição 

do que é artroscopia e em que casos é indicada e abrangendo 

a dúvida de quem recebe uma prótese total, se poderá fazer 

exercícios, quais e com que cuidados. 

O presidente da SBQ, Giancarlo Poleselo, explica que o ob-

jetivo é oferecer explicações cientificamente corretas mas de 

fácil compreensão. 

O 

‘Quadricurso’, programa virtual e gratuito para a pre-

paração dos ortopedistas que pretendem atualizar-se 

ou fazer a prova de título da SBQ, foi criado por Marcos Gior-

dano e sua equipe da CEC – Comissão de Educação Continu-

ada, dentro do programa SBQ Jovem, também lançado recen-

temente, por iniciativa do presidente Polesello.

As aulas serão às quartas-feiras e abertas aos integran-

tes de todos os Serviços credenciados pela SBQ. Desta 

forma os cirurgiões mais jovens terão oportunidade de 

‘Quadricurso’, novo programa 
para candidatos à prova de título

participar durante as aulas tanto de mesas-redondas como 

de discussões de casos clínicos, o que é importante como 

preparação para a prova de título da SBQ, da qual partici-

pam os R4 de todo o País.

Também os cirurgiões mais experientes são convidados 

a acompanhar o Quadricurso, que serve como uma atuali-

zação necessária numa especialidade que vive constante 

progresso e evolução.

       Saiba como acompanhar acessando o site
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O 

emocionante depoimento de Ramiro Zilles Gon-

çalves, ‘A proximidade que tive com a morte’ 

emocionou dezenas de associados que o acompanha-

ram num dos recentes ‘Encontros Virtuais com Amigos 

Verdadeiros’.

O susto do diagnóstico, apresentado por uma pa-

tologista amiga, que chorava, os vários tratamentos 

com os efeitos colaterais que perduram até hoje, a luta 

contra as metástases, as cirurgias e a história da longa 

recuperação foram apresentados num longo e preciso 

depoimento virtual. E tão emocionante como o trata-

mento, foi o depoimento sobre o que passava pela ca-

beça nos longos dias na UTI, a expectativa de futuro, a 

preocupação com a família, a sucessão de pensamentos 

e, sobretudo, a esperança.

Leia o depoimento inteiro no site da SBQ

A

s restrições impostas pela pandemia levou socie-

dades de especialidade do exterior a convidarem 

sócios da SBQ para palestras virtuais. 

O presidente Giancarlo Polesello, Raul Lins, de Recife, 

o ex-presidente Pedro Ivo, o diretor científico Ricardo Hor-

ta e o presidente da CEC, Marcos Giordano, foram alguns 

dos especialistas convidados para essas palestras.

Veja detalhes no site da SBQ

O 

Instituto Mineiro de Ortopedia e Traumatologia, que 

deu origem ao Hospital Ortopédico, de Belo Horizon-

te, é responsável pela especialização de centenas de médicos, 

muitos dos quais em cirurgia do quadril. 

Coordenado atualmente por Sérgio Nogueira Drumond, 

o Serviço de Cirurgia do Quadril teve como primeiro resi-

dente José Marcos Nogueira Drumond, hoje professor as-

sociado em tumores ósseos. 

Veja no site o nome dos especialistas formados

T

alk shows voltados para os pacientes e desenvolvidos 

a partir das mais frequentes perguntas ouvidas nos 

consultórios são a nova forma de comunicação da SBQ e com 

grande sucesso.

Os programas-piloto foram apresentados pelo presidente 

Polesello, por Marcos Giordano, Paulo Silva, Leandro Alves e 

Walter Riccioli Júnior e a recepção mostra que o novo sistema 

de comunicação veio para ficar.

Veja a íntegra da matéria no site

Da esquerda para a direita, preceptores Sérgio Nogueira Drumond 

Junior, Fernando Corradi Fonseca Drumond, coordenador Sergio 

Nogueira Drumond, primeiro residente, José Marcos Drumond, e 

atual residente R-4, Debora Ramos Marcinichen.

Residência integrada 
em Ortopedia reúne 
os Hospitais Lifecenter, 
Ortopédico, Belvedere  
e Belo Horizonte

Na pandemia, 
associados fazem 
palestras para 
sociedades do exterior

A luta de Zilles para 
vencer o câncer

Talk Show da SBQ   ,
nova forma de falar 
ao leigo sobre quadril






