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Sucesso do Congresso 
virtual faz crer que a
SBQ conseguiu se manter 
firme mesmo na pandemia

U

m congresso virtual com 

727 inscritos, acompanha-

do por mais de 800 pesso-

as, se incluídos patrocinadores, equipe 

de apoio de Informática e todo o staff, 

com nove palestrantes internacionais 

e uma grade científica de alto nível, 

comprovou mais uma vez que a SBQ 

manteve-se forte e ativa mesmo com 

as restrições criadas pela pandemia. 

A Diretoria executiva teve que in-

vestir na Tecnologia da Informação, 

contratar a plataforma Zoom, disponi-

bilizada para todas as Regionais e trans-

ferir todos os eventos científicos para o 

mundo virtual. Isso acabou aumentan-

do em muito o número de associados 

que passaram a acompanhar nossas 

reuniões e houve maior integração 

entre todos, com nossos associados 

aproximando-se e estreitando os laços 

que, na colocação perfeita do Conselho 

Consultivo, sempre fizeram que fôsse-

mos mais uma família do que uma as-

sociação de especialistas.

O sucesso do Congresso não pode 

ser considerado, porém, como o resul-

tado do empenho e da dedicação ape-

nas do presidente Guydo Horta ou da 

Diretoria executiva, que tenho a imensa 

honra de presidir nesses dias difíceis da 

história da SBQ. 

O resultado do evento maior da 

SBQ é decorrência do trabalho de to-

dos, desde os diretores, passando pe-

los presidentes das Regionais, das Co-

missões e englobando os responsáveis 

pelos Serviços credenciados e por to-

dos os especializandos, que souberam 

aproveitar as novas ferramentas ofere-

cidas, destaque especial para o DICE, a 

plataforma multifuncional de apoio ao 

especializando e também ao Quadri-

curso, tão bem desenvolvido pela CEC 

e conduzido magistralmente por Hilton 

Barros.

O sucesso que comemoramos é 

devido igualmente ao grande apoio re-

cebido do Conselho Consultivo integra-

do pelos ex-presidentes que, mais uma 

vez, foram fundamentais na decisão e 

no apoio às difíceis decisões que resul-

taram no formato virtual do evento. 

Mais uma vez a SBQ cumpriu sua 

missão maior, levar o mais recente 

conhecimento da especialidade, di-

fundir as inovações, pesquisas e os 

resultados alcançados por nossos pa-

res tanto no Brasil como no exterior e 

até antecipar o futuro, ao mostrar os 

caminhos que se abrem e o progresso 

vindouro. Fora tudo isso, recebemos 

de braços abertos os futuros associa-

dos que, igualmente de forma virtual, 

fizeram em duas etapas a longa prova 

que atesta estarem prontos para inte-

grar nossa sociedade. 

O resultado desse Congresso 

que vimos de encerrar não há ser útil 

apenas para o cirurgião do quadril. 

Como sempre, o grande beneficiário 

de nosso maior evento científico é o 

paciente, o brasileiro que em todos 

os Estados do País pode confiar que 

o associado da SBQ é profissional 

com grande capacitação, comparável 

à dos especialistas de qualquer lugar 

do mundo desenvolvido. 

A eleição de Marco Pedroni, durante 

o congresso, e a nova diretoria que as-

sume em janeiro de 2022 é motivo de 

orgulho, dada a característica dos seus 

integrantes e a esperança de que a SBQ 

continue uma sociedade de amigos, pu-

jante e feliz.



4

Congresso

O Quadril

Presidentes da SBOT, da SBQ 
e do Congresso discursam 
na abertura do evento virtual

O 

presidente do XIX Congresso da 

Sociedade Brasileira do Quadril, 

Guydo Marques Horta Duarte, primeiro 

a falar na abertura do evento que teve 

727 inscritos, destacou a difícil decisão 

de fazer o evento migrar para o formato 

digital, experiência inteiramente nova, 

mas coroada de sucesso. 

O presidente da Sociedade Brasi-

leira de Ortopedia e Traumatologia, 

Adalberto Visco, cumprimentou a SBQ 

pelo seu 25º aniversário e ressaltou o 

apoio e colaboração mútuas entre as 

entidades, enquanto o terceiro orador 

da inauguração do evento, o presidente 

Giancarlo Cavalli Polesello, listou parte 

das inúmeras iniciativas da gestão que 

preside, destacando o investimento na 

Informática, que resultou em audiência 

nos eventos científicos maior do que 

aquela que tradicionalmente é registra-

da nos encontros presenciais. 

O discurso de Guydo Marques mar-

cou a abertura do Congresso, às 17 

horas do dia 8 de setembro. Ele contou 

como foi adotada, em maio, a decisão 

de não fazer o evento presencial, se-

guindo-se o grande esforço para orga-

nizar uma programação que atendesse 

aos interesses científicos dos associa-

dos, condensando-a dentro do pequeno 

espaço de tempo disponível se compa-

rado ao Congresso presencial. 

O presidente do evento deixou claro 

que o sucesso do evento era decorrên-

cia do trabalho de toda uma equipe, da 

Diretoria, das Comissões, do apoio do 

Conselho Consultivo, das empresas pa-

trocinadoras e da VS Futura que viabili-

zaram o evento que se iniciava.

Ao falar em seguida, o presidente da 

SBOT, Adalberto Visco, ressaltou a per-

manente aliança entre a SBOT e a SBQ, 

que resulta em benefício para a socie-

dade brasileira, a qual conta com uma 

Ortopedia extremamente avançada. Ele 

encerrou o discurso com o convite para 

que os congressistas participem do 

congresso presencial de novembro, que 

a SBOT realizará no Transamérica Expo 

Center, de São Paulo. 

Ao fazer seu pronunciamento o 

presidente da SBQ, Giancarlo Cavalli 

Polesello falou dos dissabores e desa-

fios causados pela pandemia e disse 

que, como se fosse uma premonição, 

a Diretoria já tinha criado a Comissão 

de Tecnologia da Informação, que foi 

fundamental para manter a coesão dos 

associados e para a migração de mais 

de uma centena de eventos para o mun-

do virtual, através da plataforma Zoom, 

que foi contratada. 

Com a importante infraestrutura 

virtual montada, a SBQ conseguiu rea-

lizar a assembleia virtual ainda no ano 

passado, implementou o Quadricurso, 

viabilizado pela CEC e encabeçado por 

Hilton Barros, que chegou a ter 280 par-

ticipantes numa sala virtual. 

Polesello falou também do advento 

do DICE, plataforma multifuncional para 

o apoio e acompanhamento do especia-

lizado, lembrou a migração do GEPAF 

para o formato virtual e lembrou a or-

ganização dos ‘Encontros Virtuais com 

Amigos Verdadeiros’, organizado por 

Marcos Giordano e Ricardo Horta. Enu-

merou também outras realizações da 

gestão, os Painéis Nacionais, coordena-

dos pelas Regionais, os Talk shows, o in-

vestimento nas redes sociais e na asses-

soria de imprensa e o resgate da história 

da SBQ por todos seus ex-presidentes, 

estampado em duas edições sucessivas 

da revista O Quadril. ( Continua no site 

www.sbquadril.org.br)Guydo Marques Horta Duarte

Giancarlo Cavalli Polesello

Adalberto Visco
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Em eleição virtual, associados elegem 
‘Unidos na SBQ’  para a gestão 2022/2023

A 

chapa ‘Unidos na SBQ’, encabeçada por Marco Anto-

nio Pedroni, foi eleita através da plataforma ‘Eleja On-

line’, escolhida pela Comissão de Tecnologia da Informação 

para garantir eleições virtuais rápidas, precisas e com sigilo de 

voto garantido, nas quais votaram os associados quites com 

a Tesouraria. 

A chapa, que responderá pela gestão 2022/2023, tem a 

seguinte composição:

Presidente - Marco Antonio Pedroni, PR

Vice-presidente - Paulo Silva, GO

Tesoureiro - José Milton Pelloso Jr, MT 

Diretor Científico - Osvaldo Nunes Pires, SP

Secretário - Cristiano Valter Diesel, RS

Comissão de Comunicação e Divulgação - Tiago de M. Gomes

Comissão de Tecnologia da Informação - Anderson Freitas

Comissão de Educação Continuada - Marcos Giordano

Comissão de Cirurgia Preservadora  - Luis Felipe Moyses Elias

Comissão de Trauma - Henrique Ribeiro Gonçalves 

Presidente do XX Congresso - Carlos Roberto Galia, RS

Regional Paulista - Rodrigo Pereira Guimarães

Regional Norte/Nordeste - Hilton José Melo Barros

Regional Rio de Janeiro - Daniel Bertoluci Futuro

Regional Centro-Oeste - Wender Barbosa de Freitas

Regional Sudeste - Marcos Tadeu Caires Lopes 

Regional Sul - Marcelo Reuwaat Guimarães

Regional Paraná - Thiago Sampaio Busato

Também foram eleitos os membros do Conselho Fiscal, Ed-

milson Takehiro Takata, Edison Noburi Fujiki, de São Paulo, Vi-

nicius Rodrigues, da Bahia, como membros efetivos e Fernan-

do Silva Lupselo, de Santa Catarina, Leandro Calil de Lazari, 

de São Paulo e Marcelo de Almeida Ferrer, do Distrito Federal, 

como suplentes. 

A

os seis anos, uma doença no quadril fez Marco Anto-

nio Pedroni passar a conviver com ortopedistas e com 

o ambiente hospitalar, o que foi decisivo para sua opção pela 

Ortopedia. Esse fato foi relembrado pelo futuro presidente da 

SBQ no discurso, logo após o anúncio do resultado da eleição 

pelo presidente da Comissão, Anthony Yepez,  agradeceu os 

261 votos que sua chapa recebeu.

Além da gratidão pela confiança dos associados e da 

Diretoria, Pedroni disse que dará continuidade aos eventos 

científicos, à vocação de ensinamento da SBQ, principal-

mente nos eventos presenciais que voltam a ser possíveis 

agora, mas vai dedicar especial atenção à integração da 

‘família’ SBQ. E esclareceu que, em vez dos associados se 

verem como ‘concorrentes’, já que estão na mesma profis-

No discurso, Pedroni conta que opção pela
Ortopedia foi feita ainda na infância

são, os integrantes da SBQ formam um grupo que extrapo-

la a ligação profissional, vai além da amizade, para se tornar 

uma verdadeira família e isso é uma herança que o novo 

presidente quer valorizar cada vez mais.

Pedroni contou que foi nesse ambiente associativo que 

fez amizade com aqueles que hoje trabalham com ele e que 

acha importante que os novos associados introjetem esse 

padrão, tão importante que o nome da chapa faz alusão ao 

fato, pois é “Unidos na SBQ”.

Ele espera  que os que chegam agora à Sociedade se 

tornem amigos e façam amigos entre os especialistas mais 

antigos, pois essa unidade e esse valor da ‘família’ SBQ é 

uma característica que a Diretoria agora eleita promete pre-

servar e incentivar.  

A 

Baumer, Biolax, B Braun, DePuy Synthes, Stryker, Zim-

mer Biomet, Arthrex, Di Livros, CeramTec e a própria 

SBQ participaram da exposição virtual do Congresso e seus 

estandes foram ficaram expostos em conjunto no grande sa-

lão virtual ao qual se tinha acesso pela aba ‘Exposição e salas’.

Muito interativa, a exposição permitia que os congressis-

tas navegassem por cada estande, acessando o portfolio de 

a cada empresa, vídeos cursos sobre os produtos oferecidos 

e ainda havia recursos para um ‘bate-papo’ com um espe-

cialista, acesso às redes sociais de cada expositor e ‘chat’ 

onde o interessado podia perguntar sobre preço dos equipa-

Exposição virtual usou os recursos mais modernos  
da tecnologia e ficou perfeita

mentos, registro junto 

à Anvisa, forma de co-

mercialização, etc. 

O estande da Di Li-

vros, através do qual 

eram oferecidas várias 

obras e cujo carro chefe 

foi a obra ‘Estratégias 

no tratamento do trauma da pelve, do acetábulo e da extre-

midade proximal do fêmur’, permitia a aquisição do livro re-

cém-lançado. 
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O

s primeiros colocados na prova virtual que precedeu 

o XIX Congresso foram Thalles Martins, Hugo Diniz 

de Araújo, M. Roxana Viamont-Guerra, Yuri Alfaro, Guilherme 

Zeni Schuroff, Luciano Ramos Romanelli, Soamy Lima Rama-

lho, Vitor Pereira La-Gatta, Daniel André Baldasso, Victor Mon-

te Tenorio de Almeida, João Mauro Medina de Morais, Renan 

Herbert Ferreira, Eduardo Prota, Gustavo Albino, Murilo Luiz 

Quateiro, Arnaldo Authran Albuquerque Rosa, Rodrigo Terra 

Lasmar, Bruno Ferreira Gondim, Luiz Alberto Dantas da Silva 

Junior e Igor Cristiano Vasconelos. Eles foram nomeados indi-

vidualmente no discurso do presidente Giancarlo Cavalli Pole-

sello, no encerramento do Congresso. 

A prova, o TAA/SBQ. com 172 candidatos, teve 89 aprova-

dos e, embora virtual, seguiu a mesma metodologia tradicio-

nal, ressaltou o presidente da Comissão de Educação Conti-

nuada, Marcos Giordano, que falou a respeito no seu discurso 

no encerramento do Congresso.

Giordano agradeceu especialmente a dedicação dos in-

tegrantes do Núcleo de Ensino e Treinamento, da Comissão 

de Tecnologia de Informática e a Educat - Plataforma Peda-

Prova virtual para candidatos a
associado aspirante teve 89 aprovados

O 

livro sobre Trauma, que 

completa a trilogia dos 

três principais temas da Cirurgia 

do Quadril, foi lançado durante o 

Congresso virtual da SBQ. Na ex-

posição virtual com os estandes, 

foi possível comprar a obra, que 

também está sendo comercializa-

da pelo site www.dilivros.com.br/

SBQ, em até 6 vezes.

A obra, cujo editor foi o pre-

sidente da Comissão, Mustafa 

Ahmad Zogbi, tem como título ‘Estratégias no tratamento 

do trauma da pelve, no acetábulo e da extremidade pro-

ximal do fêmur’ e os 15 capítulos foram assinados pelos 

mais renomados especialistas da SBQ e, apesar das dificul-

dades inerentes a um tempo de pandemia, Mustafa con-

seguiu preparar a edição em tempo recorde, para fazer o 

lançamento durante o congresso bianual.

Ìntegra da matéria no site da SBQ

gógica Multifuncional, que adaptou a complexa ferramenta 

que permitiu a montagem de cinco salas em funcionamento 

simultâneo e garantiu o acompanhamento de toda a equipe 

de fiscais e o esquema de coleta e processamento das provas, 

atribuição das notas e cálculo dos pontos referentes às ativi-

dades de que participaram os especializandos. 

Ìntegra da matéria no site da SBQ

Congresso

Livro preparado pela 
Comissão de Trauma 
foi lançado durante o 
Congresso

Por serem virtuais, os 
quatro simpósios não 
tiveram limitação de 
participantes

S

tryker, Baumer, Zimmer Biomet e Depuy realizaram 

simpósios durante o XIX Congresso Brasileiro do 

Quadril que, por serem virtuais, não tiveram número limi-

tado de participantes. 

O simpósio da Stryker, o primeiro a se realizar, foi sobre ‘O 

futuro da Ortopedia – sistema robótico Mako para quadril’, 

seguindo-se o da Baumer, cujo tema foi ‘Vinte anos de ex-

periência com as próteses não cimentadas Logical e A-lock’, 

tema que foi desenvolvido por Carlos Alberto Macedo e Már-

cio Rangel Valin, do Rio Grande do Sul e Paulo Silva, de Goiás.

A Zimmer Biomet centrou seu simpósio nos ‘Casos 

complexos em artroplastia de quadril’, com apresentações 

de Wayne Paprosky e Aldo Marcelo Riesgo, dos Estados 

Unidos e dois ex-presidentes da SBQ, Pedro Ivo de Carva-

lho e Sérgio Delmonte, ambos do Rio de Janeiro.

A DePuy Synthes apresentou dois temas durante seu 

simpósio, que teve uma hora de duração, ‘Casos comple-

xos de revisão de artroplastia total de quadril’ e ‘Reduzin-

do os riscos de infecção do sítio cirúrgico em cirurgias 

ortopédicas’. 
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A 

mais nova Comissão permanente da SBQ, de Tecno-

logia da Informação, foi a responsável pela escolha e 

adaptação das plataformas que garantiram o sucesso do pri-

meiro Congresso virtual da Sociedade Brasileira do Quadril.

Presidida por Anderson Freitas, de Goiás e tendo como 

membros André Wever, de São Paulo e Thiago Busato do Pa-

raná, a Comissão pesquisou ferramentas de Informática que 

atenderiam às complexas demandas do Congresso. 

As demandas eram muitas. Era preciso identificar os as-

sociados adimplentes, que não precisaram pagar para partici-

par, enviar uma senha de acesso para cada um e montar um 

esquema para a inscrição e pagamento dos demais interessa-

dos, inclusive não associados. 

Foi preciso também definir ferramentas para permitir que 

Comissão de TI definiu as plataformas  
que viabilizaram o Congresso

T

odas as alterações estatutárias propostas foram apro-

vadas pela absoluta maioria dos participantes do Con-

gresso, durante a Assembleia Geral Extraordinária realizada de 

forma virtual a partir das 21 horas do dia 9 de setembro,.

As alterações, que estão detalhadas no site da SBQ, no 

endereço eletrônico www.sbquadril.org.br, se referem aos ar-

os participantes do evento tivessem acesso à sala virtual esco-

lhida, boa recepção das palestras tanto nacionais como inter-

nacionais e injetá-las, facilidade para eventualmente trocar de 

sala e para acompanhar as conferências internacionais através 

da tradução simultânea, quando fosse o caso. É claro que foi 

preciso também garantir uma boa recepção das palestras dos 

palestrantes tanto nacionais como internacionais e injetá-las 

no sistema do Congresso, com nível adequado de áudio.

As ferramentas para a prova de título também tiveram que 

ser definidas, incluindo o esquema para que os fiscais acom-

panhassem a prova, para as correções, para a contagem de 

pontos adquiridos pelo acompanhamento de eventos científi-

cos e finalmente para a divulgação do resultado final.

Ìntegra da matéria no site da SBQ

Assembleia Geral Extraordinária aprovou
as mudanças estatutárias propostas

Na Assembleia Geral, Tiago Gomes, Giancarlo Polesello, Nelson 

Franco, Paulo Silva e Marco Pedroni

tigos 12, 36, 42 e 48 e mais ao Capítulo VIII, tendo sido apro-

vado também a inclusão de um quarto parágrafo no artigo 49.

A Assembleia foi realizada através de videoconferência 

pela plataforma Zoom e cada associado com direito a voto 

inscreveu-se previamente, depois que recebeu o link individu-

al para acesso à sala virtual. Juridicamente a Assembleia vir-

tual possui o mesmo valor jurídico das sessões presenciais, 

respeitada a publicidade dos atos praticados.

Assembleia Geral Ordinária
Também de forma virtual e na mesma data foi realizada a 

Assembleia Geral Ordinária, que teve como item principal a 

eleição para a escolha dos membros da Diretoria Executiva da 

Sociedade Brasileira do Quadril.

Ainda na Assembleia Ordinária foram aprovadas as contas 

da gestão. 

Ìntegra da matéria no site da SBQ

Anderson Freitas André Wever Thiago Busato
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Congresso

N

ove dentre os mais importan-

tes especialistas internacionais 

em quadril participaram do Congresso 

à distância. Isso permitiu que embora 

em formato virtual, o evento tenha in-

cluido, como já é tradicional, palestras 

que trouxeram o mais atual conheci-

mento, informações sobre a evolução 

e perspectivas futuras para os associa-

dos da SBQ. 

Os convidados foram A.J. Timper-

ley, do College of Engineering, Maths 

and Physical Science, da Universidade 

de Exeter,  John Charity, do Princess 

Elizabeth Orthopaedic Centre, que fa-

lou em português, já que é carioca de 

nascimento, Marius Keel, do Trauma 

Center, de Zurich, Matthew Hubble, da 

Exeter Hip Unit, do Reino Unido, Mat-

thew Wilson, também do Princess Eli-

zabeth Orthopaedic Centre, Peter Kay, 

Palestrantes internacionais  
falaram desde seus países

Palestra de John Charity Apresentação de Peter Kay

Matthew Hubble Rinje Agricola apresentando

O 

melhor tema livre apresenta-

do durante o XIX Congresso 

Brasileiro do Quadril foi ‘Avaliação da 

concordância intra e inter observa-

dores da nova classificação AO/OTA 

para fraturas da região tronctérica e 

do colo do fêmur’.  

A premiação foi anunciada duran-

te a sessão virtual de encerramento 

pelo presidente Giancarlo Cavalli Po-

lesello e o trabalho é assinado por 

Thiago Sampaio Busato, Marcelo 

Gavazoni Morozowski, Lucas Dias 

Godoi, Juan R. Vilela Capriotti, Gla-

dyston R. Matioski Filho e Daniel Bal-

dasso, que foi também o apresenta-

dor. A nota concedida pela comissão 

de avaliação foi 8,665.

O segundo tema livre premiado 

foi ‘Comparação da via de acesso pos-

terior versus a via de acesso anterior 

Premiados os três melhores temas
livres apresentados no Congresso

para artroplastia total do quadril: revisão 

sistemática e metanálise de ensaios clí-

nicos randomizados’. Os autores foram 

Lorenzo Fagotti, Diego Costa Astur, Gi-

lherme Guadagnino Falotico, Benno Ej-

nisma, Moises Cohen e Daniel Augusto 

Maranho. A apresentação ficou a cargo 

de Lorenzo Fagotti e a nota foi 8,575. 

O terceiro tema livre premiado foi 

‘Impacto da pandemia de Covid-19 na 

moralidade e no tempo de interna-

ção hospitalar em idosos com fratura 

da extremidade proximal do fêmur’, 

assinado por Diego da Silva Santos, 

Edmilson Takehiro Takata, Guilherme 

Guadagnini Falotico, Edivando Mou-

ra Barros, Gustavo Trigueiro e Bruno 

Francesco Scatigna. O apresentador 

foi Guilherme Falotico e a nota para o 

tema livre foi 8,505. 

Apresentação de posters

do Wrightington Hospital, Pol Rom-

mens, do University Hospital Mainz, 

Rintje Agricola, do Erasmus University 

Medical Centre, da Holanda e Stefan 

Fickert, da Medical Faculty Mannheim, 

da Alemanha.



O Quadril
9

A

lém do portal www.sbquadril.

org.br e da revista ‘O Quadril’, 

a gestão investiu nas mídias sociais 

– Linkedin, Instagram, Facebook, You-

tube e Telegram -, como ferramentas 

de aproximação entre os associados e 

também de informação confiável para 

o público leigo que está acostumado a 

procurar informações sobre patologias 

do quadril pela internet.

A proposta de implementar a co-

municação da SBQ fazia parte da pla-

taforma eleitoral da gestão Giancarlo 

Cavalli Polesello e foi rigorosamente 

cumprida”, afirma Walter Ricioli Jr, in-

tegrante da Comissão Permanente de 

Divulgação e Comunicação. Ele lembra 

que com o trabalho desenvolvido a 

SBQ transmitiu aos pacientes e inte-

ressados informação em linguagem 

simples, segura, honesta, relevante, 

por meio de pequenas mensagens em 

Comunicação com associados e leigos  
é pilar fundamental desta gestão

Comunicação

vídeos ou textos, sempre com a men-

sagem final ressaltando a importância 

de procurar um especialista associado. 

“Tudo isso ocorreu de forma demo-

crática uma vez que foi o próprio as-

sociado quem criou as divulgações”, 

relembra ele.  

Na comunicação, Ricioli se pauta 

por uma colocação de Nelson Mandela, 

segundo o qual “se você falar com um 

homem numa linguagem que ele com-

preende, isso entra na cabeça dele, mas 

se falar com ele em sua própria lingua-

gem, você atinge seu coração”. 

A SBQ mostrou grande capacidade 

de adaptação do esquema de comu-

nicação durante a pandemia, pois foi 

através das mídias sociais e reuniões 

virtuais que conseguiu manter um ca-

nal aberto de informação e realizar uma 

enorme quantidade de cursos, aulas, 

encontros e reuniões. Essas iniciativas 

A

s Sociedades Brasileiras do Qua-

dril, de Cirurgia do Joelho e de 

Ortopedia Pediátrica se reuniram para 

realizar um curso sobre ‘Como se atuali-

zar sozinho e entender profundamente 

artigos científicos’.

O evento, voltado para os associa-

dos das três entidades médicas , foi 

desenvolvido por Dafne Port Nascimen-

to, especializada em metodologia em 

pesquisa clínica e teve três segmentos, 

‘Porque é importante aprender a estu-

dar – prática baseada em evidências’, 

com quatro módulos, ‘Como entender 

a metodologia em pesquisa’, com cin-

SBQ  promoveu curso de auto-atualização
e compreensão de artigos científicos

contribuíram para manter a coesão do 

grupo e fortaleceram ainda mais os la-

ços do associado com a sociedade. 

Walter Ricioli reconhece que “mui-

to ainda tem que ser feito e todo asso-

ciado está convidado a participar seja 

gravando vídeos, criando textos com 

informação aos pacientes ou ainda par-

ticipando das reuniões ou encontros”.

Para isso todas as plataformas estão 

abertas para que o associado entre em 

contato para sugerir, criticar, tirar dúvi-

das ou simplesmente se informar quan-

to a eventos futuros. 

A Diretoria reitera o convite para 

que usando e-mail ou mesmo o tele-

fone, os associados entrem em conta-

to, critiquem, sugiram, divulguem as 

iniciativas da SBQ entre seus colegas 

e pacientes, “para que criemos um 

canal de comunicação efetivo e per-

manente.

co módulos e ‘Bioestatística – para que 

serve e como começar’, também com 

cinco módulos. 

A apresentação introduzindo a te-

mática destacou a complexidade do 

trabalho do pesquisador, já que atu-

almente há um número explosivo de 

estudos científicos publicados mundo 

afora, nem sempre cientificamente con-

fiáveis. 

Os temas abordados abrangeram, 

entre outros, os ensaios controlados 

aleatorizados, revisões sistemáticas, 

caso-controle, elaboração de per-

guntas clínicas, avaliação crítica das 

evidências e interpretação de dados, 

levantamento bibliográfico, ensinan-

do ainda como analisar os resultados 

de uma pesquisa, testes de hipóte-

ses, intervalos de confiança, tipos de 

erro, construção de bancos de dados 

e análise descritiva usando tabelas e 

gráficos. 

Com esta iniciativa, a união de es-

forços dessas sociedades procura aju-

dar os colegas a entender melhor como 

estudar em meio a tanta informação 

no mundo digitalizado, explicou o pre-

sidente Giancarlo Cavalli Polesello, ao 

apresentar o curso.
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Comissões

E

staõ confirmado para os dias 2 e 23 de outubro os dois 

módulos de um curso virtual sobre fêmur proximal e 

pelve e acetábulo, preparado em conjunto pela Comissão de 

Trauma e pela Comissão de Educação Continuada da SBQ.

A abertura do curso será feita pelo presidente da SBQ, 

Giancarlo Cavalli Polesello e a primeira aula será sobre fratura 

do colo femoral – osteossíntese: indicações e estratégias, a 

cargo do presidente da CEC, Marcos Giordano, seguindo-se 

aula de Emerson Honda, cujo tema será ‘Existe espaço para 

osteotomia valgizante nos casos de falha de osteossíntese da 

fratura do colo femoral em adultos jovens?’.

A terceira aula, de Guilherme Falótico, será sobre ‘fratura 

do colo femoral Garden 1 no idoso: osteossíntese ou artro-

plastia?’ e, em seguida, será a vez de uma mesa redonda so-

bre os limites da osteossíntese nas fraturas do colo femoral. 

A mesa será coordenada por Emerson Honda e serão debate-

dores Marcos Giordano, Guilherme Falótico e Luiz Henrique 

Penteado da Silva. 

Íntegra da matéria no site da SBQ

Trauma e CEC-SBQ convidam 
para curso virtual em outubro

U

m curso básico teórico-prático ‘hands-on’ em modelo 

anatômico será realizado pela Comissão de Cirurgia 

Preservadora da SBQ nos dias 6 e 7 de novembro, em Recife.

“O evento marca o retorno às atividades presenciais da 

Comissão”, explica seu presidente, Marcelo Queiroz, que or-

ganizou o curso juntamente com Raul Lins.

O número de vagas é limitado, serão 16, as inscrições 

podem ser feitas junto à Secretaria da SBQ, secretaria@sb-

quadril.org.br e as aulas serão no Auditório e Laboratório de 

Artroscopia Orthoserv, na rua Estácio Coimbra, 148. Para 

associados e especializandos, o valor da inscrição é de R$ 

2.500,00 e para não sócios R$ 3.500,00.

Como será o primeiro evento presencial após as restrições 

impostas pela pandemia, os organizadores escolheram um 

time excepcional de palestrantes, explica Marcelo, que já tem 

a confirmação do presidente da SBQ, Giancarlo Cavalli Pole-

sello, Felipe Lima, Carlos César Vassalo, Luis Felipe Elias e Mar-

co Pedroni, além dos dois organizadores.  

O evento tem apoio da Arthrex e da Orthoserv.

Curso Avançado de  
Artroscopia do Quadril

Um Curso Avançado de Artroscopia do Quadril, com téc-

nicas cirúrgicas avançadas, este virtual, também está sendo 

anunciado pela Comissão de Cirurgia Preservadora da SBQ.

Comissão de Preservadora terá dois 
eventos, um deles será presencial

O evento será dia 16 de outubro, gratuito para mem-

bros da Sociedade Brasileira do Quadril e está sendo organi-

zado pelo presidente da Comissão, Marcelo Queiroz, e por 

Luis Felipe Elias. 
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Regionais

O 

último evento presencial da 

SBQ foi a 14 de março do ano 

passado, em São José dos Campos. De-

zessete meses depois, em 28 de agos-

to, também em São José dos Campos e 

organizada pelos mesmos associados, 

Rafael Kallaur e Nelson Franco Filho, a 

mesma Regional, a Paulista, e a mesma 

cidade, São José dos Campos, teve a 

honra de receber a primeira reunião no-

vamente presencial, da SBQ. 

“Ainda foi com máscaras, álcool 

gel e distanciamento”, explica Rafael 

Kalaur, mas marcou de forma indelével 

o renascimento das confraternizações 

e das sessões científicas da Cirurgia do 

Quadril. Por isso mesmo na véspera da 

reunião científica, o ‘Bar do Coronel’ 

Depois de 17 meses, Paulista  
volta a ter reunião presencial,  
em São José dos Campos

abriu as portas para a confraternização 

dos especialistas, num reencontro não 

mais virtual e emocionante.

Depois do evento também houve 

outra confraternização, na forma de 

uma feijoada, que também é tradicional 

nas reuniões da Regional Paulista, agora 

presidida por Osvaldo Nunes Pires.

A grade do evento incluiu uma 

mesa redonda moderna sobre fratu-

ra do colo femoral, seguida de outra 

mesa redonda, sobre ATQ primária 

complexa, intervalo para o café, depois 

do qual foi a vez de uma conferência 

internacional remota, a única palestra 

virtual, e finalmente uma mesa redon-

da sobre ‘Revisão acetabular: cimenta-

da ou não cimentada’.

Rafael Kalaur ressalta, que além do 

entusiasmo dos associados de todo o 

Vale do Paraíba, que sempre prestigia-

ram com sua presença as reuniões da 

Paulista – 115 participantes da última 

vez -, ‘tudo foi como dantes’, inclusive o 

apelo social que jamais faltou nas reuni-

ões que organiza. Tanto é assim que no 

derradeiro evento antes que a pande-

mia virasse o mundo de ponta cabeça, 

uma ONG de Síndrome de Down levou 

seus integrantes para fazerem divulga-

ção e ajudarem na reunião da SBQ.

 Durante a pandemia, a Regional 

Centro-Oeste manteve o incentivo 

contínuo aos programas de residên-

cia médica em ortopedia e especiali-

zação em cirurgia de Quadril.

“Mesmo com a pandemia, esta-

mos seguindo o cronograma do R4 

de Quadril com aulas online sema-

nais”, diz o presidente da Regional, 

Renan Bumlai,  que conta com a par-

ticipação de staffs dos  Serviços e re-

sidentes da formação básica de orto-

pedia de outras unidades em Brasília.  

“Na verdade estamos tendo uma 

audiência muito maior do que na 

fase presencial dessas aulas”, afir-

ma Patrick Godinho, chefe do R4 de 

quadril, em Brasília. Resultado seme-

lhante foi registrado pelo CRER, em 

Goiânia, conta Luciano Lucindo, que 

coordena o serviço de R4. “Divulga-

mos o link e convidamos todos os 

especialistas de quadril da Regional 

para participar, o que enriqueceu o 

programa”, conta ele. 

A 

impossibilidade de fazer 

reuniões presenciais duran-

te o ano passado e parte deste ano 

não reduziu o trabalho da Regional 

Sul da SBQ, a Diretoria continuou 

acompanhando e se dedicando à 

formação dos especializandos que 

fizeram a prova de título durante o 

Congresso Brasileiro e também dos 

ortopedistas que se preparavam 

para o TEOT, da Sociedade Brasilei-

ra de Ortopedia e Traumatologia.

Quem fala sobre isso é o pre-

sidente da Regional, Cristiano 

Diesel, que não só aproveitou o 

período para a reorganização do 

cronograma para as futuras reu-

niões presenciais, como também 

incentivou os médicos que, nos 

Serviços de quadril credenciados 

pela SBQ se preparavam para o 

exame, a acompanharem as aulas 

do Quadricurso. 

Médicos da Regional Sul 
participaram ativamente 
do Quadricurso durante 
a pandemia

O 

presidente da Regional 

Sudeste da SBQ, Lincoln 

Paiva Costa, está preparando uma 

reunião científica excepcional 

para novembro, para marcar o en-

cerramento dos trabalhos do ano. 

Como os eventos de 2021 fo-

ram prejudicados por causa da 

pandemia, o último de ano será 

da maior importância e a Diretoria 

da Regional está se esmerando em 

seu preparo. A promessa é apre-

sentar temas de grande interesse 

a cargo de especialistas experien-

tes, que são muitos na área da Re-

gional. Tanto é assim, diz ele, que 

“a grade do Congresso Brasileiro 

inclui vários membros da Sudes-

te como palestrantes no maior 

evento bianual da nossa Socieda-

de”, além do presidente futuro da 

SBQ, Marco Antonio Pedroni. 

Regional Sudeste 
prepara grande evento 
científico para o 
fechamento do ano

Educação e treinamento 
é um dos pilares da 
Regional Centro-Oeste.




