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Marco Antonio Pedroni
Presidente da SBQ

Caro (a) leitor (a),

Para o quarto bimestre deste ano, a Sociedade 
Brasileira do Quadril (SBQ) está preparando uma 
série de atividades científicas para membros e 
associados. Por isso, nesta edição da Revista O 
Quadril, destacamos os grandes eventos que 
serão realizados com o apoio da SBQ e das suas 
respectivas regionais, além de evidenciarmos os 
eventos já realizados.  

Nas ‘Páginas Amarelas’, conversamos com o 
ex-presidente da SBQ Dr. Carlos Alberto Galia e 
com o atual presidente, Marco Pedroni sobre a 
reverberação do Dia do Cirurgião do Quadril entre 
os membros da SBQ, celebrado pela entidade no 
último dia 29 de agosto. 

Entre os outros assuntos abordados na revista 
estão o que pode e não pode no YouTube; na 
editoria Fora de Campo, trouxemos uma matéria 
sobre criação de muares, o hobby que é a 
paixão do membro da SBQ, Dr.  Rodrigo Monari, 
e apresentamos um breve spoiler sobre o XX 
Congresso Brasileiro do Quadril que será realizado 
no próximo ano. 

PALAVRA DO PRESIDENTE

Já na sessão Radar SBQ, conversamos com o Dr. Julio Rigol, de Alegrete (RS); a revista também 
mostra as principais notícias das regionais da SBQ, além da agenda de eventos para os próximos 
meses. Falando em agenda, para acompanhar todos os eventos, você pode acessar o site www.
sbquadril.org.br/eventos/. 

Boa leitura e até a próxima edição!
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O Conselho Federal de Medicina 
(CFM) possui normas para 
publicidade médica que devem ser 
seguidas por todos os profissionais 
médicos. No entanto, essas normas 
podem causar confusão devido às 
diferentes interpretações que elas 
podem ter e por serem elaboradas 
há muito tempo, quando não existia 
o uso das novas tecnologias de 
informação para comunicação e 
plataformas de compartilhamentos 
de vídeos, como, por exemplo, o 
YouTube. 

Primeiramente, vamos esclarecer 
o que é publicidade médica? 
Segundo a Resolução CFM nº 
1.974/11, do Manual de publicidade 
médica, “Entende-se por anúncio, 
publicidade ou propaganda a 
comunicação ao público, por 
qualquer meio de divulgação, de 
atividade profissional de iniciativa, 
participação e/ou anuência do 
médico.” Ou seja, qualquer tipo de 
comunicação compartilhada pode 
ser considerado uma publicidade, 
desde o site do profissional, passando 
por um fôlder e/ou publicações nas 
redes sociais. 

Hoje, vamos abordar mais 
especificamente na plataforma 
de vídeos do YouTube. Mas, antes, 
Aglaer Ricon, advogada da SBQ, 
lembra que “a publicidade médica 
e de outros profissionais da saúde 
foi regulamentada em 1.942 através 
do Decreto Lei n.º 4.113, de 14 de 
fevereiro de 1942, o qual encontra-se 
em vigor até os dias de hoje sendo 
complementado por regras mais 
atuais tratadas nas Resoluções 
editadas pelo Conselho Federal de 
Medicina.” explica a jurista. 

Para fazer publicidade médica há 
uma série de regras e diretrizes que 

Aglaer reforça que, na hipótese de serem verificados indícios de 
ocorrência de infração ética por parte do médico, poderá ser aberto 
processo ético-profissional onde será oportunizado ao profissional o 
direito à ampla defesa e contraditório, sendo submetido a julgamento 
e em caso de ser confirmada a existência de infração médica, o 
especialista poderá receber as penalidades de:

a) advertência confidencial, em aviso reservado;
b) censura confidencial, em aviso reservado;
c) censura pública, em publicação oficial;
d) suspensão do exercício profissional, até 30 (trinta) dias; e
e) cassação do exercício profissional.

NOTÍCIAS

devem ser seguidas para que a 
divulgação do trabalho profissional 
nas redes sociais esteja adequada 
ao Código de Ética Médica e ao 
Código de Defesa do Consumidor. 
A publicidade médica é permitida 
desde que o profissional siga as 
regras. Um dos tipos de publicidade 
permitido, por exemplo, é a postagem 
de conteúdo relevante e educativo 
relacionado à especialidade do 
médico em questão, com intuito de 
informar e educar os pacientes.

Lembrando que todas as 
publicidades devem incluir o 
número de registro no Conselho 
Regional de Medicina (CRM), o nome 
do médico, a especialidade e o 
número do Registro de Qualidade de 
Especialista (RQE). Se a divulgação 
incluir uma clínica médica, deve ter 
também o nome do responsável 
técnico e da inscrição do CRM do 
mesmo. 

No entanto, é vedado aos médicos 
o uso de imagens e/ou selfies com 
pacientes, mesmo com autorização 
dos mesmos; fotos impróprias na 

sala de cirurgia com o paciente 
sendo operado; imagens de antes 
e depois de algum tratamento. Tudo 
isso já é restrito há um bom tempo, 
e mesmo assim, alguns profissionais 
insistem em divulgar. 

O CFM orienta aos CRMs a 
investigarem os profissionais com 
suspeitas de burlarem a orientação 
contra a autopromoção por meio da 
colaboração com outras pessoas 
ou empresas. Deve ser apurado – 
por meio de denúncias, ou não – a 
publicação de imagens do tipo 
“antes” e “depois” por não médicos, 
de modo reiterado e/ou sistemático, 
assim como a oferta de elogios 
a técnicas e aos resultados de 
procedimentos feitos por pacientes 
ou leigos, associando-os à ação 
de um profissional da Medicina. A 
comprovação de vínculo entre o 
autor das mensagens e o médico 
responsável pelo procedimento 
pode ser compreendida como 
desrespeito à norma federal.

Publicidade
médica:
o que pode e não pode 
no YouTube
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PÁGINAS AMARELAS

Reverberação do Dia do 
Cirurgião do Quadril entre 
os membros da SBQ
Neste ano, a Sociedade Brasileira do Quadril (SBQ), 
celebrou pela primeira vez o Dia do Cirurgião 
do Quadril, no último dia 29 de agosto. A data 
escolhida pela classe médica é em alusão ao dia 
do nascimento do pioneiro no conceito atual de 
prótese total do quadril, o britânico Prof. Dr. John 
Charnley

O presidente destaca ainda as ações realizadas pela entidade na Semana alusiva ao 
médico-cirurgião do quadril, “ficamos muito felizes com a Semana do Quadril e o resultado 
foi satisfatório, tivemos muito engajamento nas mídias sociais em cima das divulgações 
realizadas naquela semana como o podcast,  os posts nos perfis oficiais da entidade e dos 
membros da SBQ, e com as publicações dos veículos de imprensa em todo Brasil. Além dos 
vídeos dos colegas ortopedistas e especialistas em quadril da nossa associação que falaram 
sobre o tema. Podemos ver a alegria de alguns que manifestaram o seu o orgulho de ser 
um cirurgião, de pertencer a uma sociedade científica, atuante e forte. Para mim, o mais 
importante  foi exatamente isso, valorizar a nossa marca, a marca da Sociedade Brasileira do 
Quadril e difundir e propagá-la para população.”, afirma. 

O ex-presidente da SBQ Dr. Carlos Alberto Galia 
assegura que “essa data comemorativa ao Cirurgião 
do Quadril foi uma grande ideia. Embora ortopedistas, 
todos nós temos um grande orgulho de termos nos 
preparado, nos capacitado para sermos Cirurgiões 
do Quadril e fazemos parte dessa família.”, disse. Já  
em relação à data escolhida pela entidade, o médico 
afirma que não poderia ser melhor escolhida, visto que 
ele, John Charley, foi o grande nome da Artroplastia do 
Quadril, “e se hoje estamos onde estamos, sem dúvida, 
devemos muito a esse grande homem.” Galia disse que 
a data se difundiu com muita rapidez, “recebi diversos 
cumprimentos e até presentes, o que me deixou bem 
feliz. Parabéns a essa excelente diretoria pela brilhante 
ideia.” conclui o ex-presidente da SBQ. 

Para o presidente da SBQ, Marco Pedroni, a Semana 
do Cirurgião do Quadril repercutiu muito bem entre os 
membros e nos veículos de imprensa, “nós tivemos a 
divulgação do Dia do Cirurgião do Quadril em vários 
meios de comunicação e isso difundiu não só a cirurgia 
do quadril, mas principalmente a nossa sociedade cujo 
objetivo é apresentar o trabalho dos nossos associados 
de uma maneira que a população mais leiga possa 
escolher especialistas treinados e capacitados para o 
tratamento das patologias do quadril.”, pontua. 
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FORA DE CAMPO

Criação de muares: 
cultura, paixão e hobby

Médico membro da SBQ conta 
como surgiu a paixão pela 
criação de muares

A importância da criação dos muares no Brasil, 
animais híbridos, oriundos do cruzamento do jumento 
com éguas, vem da grande habilidade que exibem 
como animais de carga. Conhecidos por auxiliar 
no transporte de alimentos, armas, munições e de 
mercadorias. No período colonial, os muares eram 
utilizados para carregar o ouro das minas, o café dos 
fazendeiros e o açúcar dos senhores de engenho. 
Após o período, eles foram inseridos nas atividades 
de preparação do solo ou auxiliando no cuidado de 
outros animais.

Para o médico Ortopedista e Traumatologista Rodrigo 
Monari (47 anos), “a cultura muladeira envolve também 
culinária com pratos típicos dos tropeiros e apreciadas 
na cozinha, à moda de viola caipira, conhecimento de 
história e geografia, doma de animais. Participar de 
uma roda de viola, após uma cavalgada, ao lado de 
uma comida típica dos tropeiros, tem muito valor em 
nossas vidas, atribuladas pela responsabilidade de 
nosso trabalho como cirurgião de quadril.” 

Dr. Monari explica que ganhou sua primeira mula 
de um grande amigo criador, Marco Antônio Fausto. 
Segundo o médico, a paixão pela criação de muares 
só pode estar no sangue, transmitida pelo seu avô 
paterno. “Comecei a participar de cavalgadas 
utilizando uma égua campeira, mas os muares eram 
a minha paixão. Observar a beleza, os adereços de 
alpaca, a marcha ainda mais cômoda, resistência 
e rusticidade superior aos cavalos rapidamente 
me fizeram mudar para os muares e abandonar os 
cavalos.” cometa 

Rodrigo também lembra que a equinocultura é 
extremamente importante para a economia do país. 
“Gira uma cadeia produtiva que vai desde a venda 
de sementes de pasto, fertilizantes, alimentação 
de animais, mão de obra especializada, selaria, 
embocaduras, suplementos e medicações, e venda 
de animais para trabalho em fazendas, e para 
romarias e cavalgadas, provas de marcha.  Enfim, 
isso gera um movimento econômico, que gera renda 
para o Brasil.” afirma 

Atualmente o médico tem uma criação de cavalos 
e muares, totalizando oito animais na propriedade, 
uma égua mangalarga e quatro muares, filhos de 

jumentos pega com variação na raça das éguas; 
sendo muares filhos de égua Mangalarga Marchador, 
Mangalarga Paulista, Mangolina e Árabe. “O Próximo 
cruzamento será do jumento Playboy RF com a égua 
Mangalarga Marchador, filha e neta de campeão 
nacional.”, explica. 

Para o Dr. Monari, “é uma criação que não tem objetivo 
comercial, é um hobby, e um prazer ter animais 
capazes de enfrentar o estradão em uma cavalgada 
que podem chegar a durar vários dias. Assim a tropa 
só aumenta.” O médico já  participou de cursos 
de doma de muares, com o capitão Gigio (rei dos 
muladeiros) e seu filho Diogo Biaseto, preparação de 
animais para pista de marcha e curso de morfologia. 
Além disso,  é associado da Associação Brasileira dos 
Criadores de Jumento Pêga (ABCJPêga).

“Sabemos que existe um preconceito em relação à 
montaria de muares, seja pela função que exerceu 
no passado, pela história de ter sido proibido seu uso, 
pois os reis vendiam os cavalos, e queriam lucros com 
seus animais, seja pela montaria mais cuidadosa. 
Atualmente, temos uma geração de animais mansos, 
fruto da profissionalização dos criadores, uso de bons 
jumentos e matrizes, e melhor entendimento da doma 
racional. Vemos muitas mulheres e crianças hoje já 
montando em muares nas romarias. Uma bela mula 
de patrão, quando vendida, chega a valores de uma 
caminhonete zero quilômetro.” finaliza Rodrigo.
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XVIII  edição da Jornada 
Paulista de Patologias 
do Quadril acontece em 
Ribeirão Preto
No último mês de setembro, a regional SBQ Paulista 
realizou, em Ribeirão Preto (SP), a XVIII  edição da 
Jornada Paulista de Patologias do Quadril (JOPPAQ). A 
edição deste ano foi celebrativa aos 18 anos da JOPPAQ 
e em conjunto com o 1º Simpósio AO RECON BRASIL.

No mês de setembro, a Sociedade Brasileira do Quadril (SBQ) realizou pela primeira vez o  Fórum dos 
Chefes de Serviço da entidade, durante a XVIII JOPPAQ, em Ribeirão Preto (SP). No total, a entidade 
disponibiliza 67 serviços e participaram 57 serviços, que estavam presentes com seus representantes. 
Segundo o presidente da SBQ, Marco Pedroni, “A ideia foi apresentar para eles os objetivos da sociedade 
e mostrar os resultados em relação ao número de candidatos aprovados nas provas aplicadas pela 
SBQ, a soma de candidatos reprovados, apuração de serviços que tinham residência e estavam 
completando as vagas e as que não. Então, nós fizemos uma métrica de todos os serviços de números 
de residentes e aprovações. Além disso, abrimos a palavra para escutá-los, o que eles tinham de dizer, 
os comentários, as sugestões do que melhorar.” pontua.

O evento, que reuniu especialistas amplamente reconhecidos, abordou temas da área, além 
de atualizarem, de forma franca e objetiva, temas fundamentais como Artroplastia Primária, 
Infecção, Revisão de Prótese e Cirurgia Preservadora.

Além disso, no campo científico, foram mais de 30 horas, divididas em três dias de intenso 
conteúdo, voltados para área da Cirurgia do Quadril: trauma, artroplastia, revisão de artroplastia 
e cirurgia preservadora. Na ocasião, também foram realizados o  Curso de Ultrassonografia do 
Quadril, o 1º Simpósio AO  Recon Brasil e o simulado oral para a prova de título.

No social, o evento contou com um show de rock da banda Polietilenos, formada por ortopedistas 
membros da SBQ que fizeram sua estreia durante a Jornada  e agitaram a todos ao som de 
muito rock n roll da melhor qualidade. Na formação da banda: no teclado, Ramiro Zilles Membro 
SBOT/SBQ (Porto Alegre/RS); na bateria, Rodrigo Monari Membro SBOT/SBQ (Blumenau/SC); nas 
guitarras Luís Eduardo Palma (Músico contratado de Ribeirão Preto/SP) e  Túlio Ravelli Membro 
SBOT/Professor de USG (Maringá/PR); no vocal, Marcelo Buchmuller Membro SBOT/SBQ (Patos de 
Minas/MG); e, no baixo, Daniel Futuro Membro SBOT/SBQ (Teresópolis/RJ).
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Dia do Cirurgião do Quadril 
da SBQ é destaque na 
imprensa nacional
O Dia do Cirurgião do Quadril, celebrado pela primeira 
vez no último dia 29 de agosto pela SBQ, foi destaque 
na imprensa nacional. A festividade foi instituída 
pela Sociedade Brasileira do Quadril, no VIII Fórum de  
Planejamento Estratégico deste ano, com objetivo de 
homenagear todos profissionais que se dedicam a 
essa especialidade médica. 

O Dr. Manuel Diógenes ressaltou em entrevista à rádio 
Jovem Pan News Fortaleza, que a data escolhida para 
o Dia do Cirurgião do Quadril é uma homenagem ao 
dia do nascimento do médico ortopedista britânico 
John Charnley. Além disso, em uma conversa com 
a jornalista Carla Soraya, explicou as possíveis 
indicações cirurgias para prótese do quadril, “ existem 
duas indicações para a realização de prótese total de 
quadril. A artrose, um desgaste na articulação, e as 
fraturas. Algumas fraturas, principalmente em pessoas 
idosas, do colo do fêmur são tratadas também com 
prótese total do quadril.” O médico ainda lembrou 
que a cirurgia do quadril foi considerada a cirurgia do 
século. 

Já o Dr. Marco Pedroni teve seu artigo sobre a data 
alusiva publicados em diversos jornais impresso e 
digitais pelo país, como Gazeta de Alagoas (Alagoas), 
Jornal O Estado da Paraíba (Paraíba), Jornal Tribuna 
do Norte (Rio Grande do Norte), Jornal O Estado CE e o 
Diário do Nordeste (ambos do Ceará). 

MATÉRIA
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REGIONAIS

Em setembro, a Regional Norte-Nordeste reuniu seus associados no formato on-line para discussão de casos 
de Revisão de Artroplastia do Quadril, situações de alta complexidade, que despertam sempre grande interesse 
dos especialistas em quadril. Com a participação de colegas de vários estados do Norte e Nordeste, os casos 
apresentados pelos médicos Rogerio Gomide (PA) e Hilton Barros (AL) foram amplamente debatidos e diversas 
soluções colocadas em pauta, numa rica discussão clínica. Além disso, a regional esteve presente no maior evento 
da Cirurgia do Quadril deste ano, JOPPAQ 2022, o maior evento da Cirurgia do Quadril deste ano contou com ampla 
participação dos associados da Regional Norte-Nordeste. Foi um grande momento para aprendizado e para a 
confraternização, tão esperado por todos, após tanto tempo longe de eventos presenciais. Foi um grande momento 
para aprendizado e para a confraternização, tão esperado por todos, após tanto tempo longe de eventos presenciais.

As vagas para o curso presencial de Artroplastia da Regional Norte-Nordeste foram esgotadas três semanas antes 
do evento, o que já demonstra que o curso era aguardado pelos membros da sociedade. No modelo hands on, 
o curso contou com instrutores de várias cidades do Nordeste e com a presença dos convidados nacionais Dr. 
Emerson Honda e Dr. Sérgio Delmonte, e teve como público alvo jovens cirurgiões, especializandos e residentes.

No mês de setembro, a Regional Paraná realizou mais um Clube do 
Quadril. O convidado foi o Dr. Rodrigo Monari, de Blumenau/SC, com o 
tema: microinstabilidade do quadril. Entre os debatedores, o presidente 
da SBQ, Dr. Marco Pedroni, Thiago Fuchs e Josiano Valério. O presidente 
da Regional Paraná, Thiago Busato, conta que, para 2023, os Clubes serão 
reformulados. “Temos cerca de 60 sócios, metade na capital e metade no 
interior do estado”, ressalta. 

Busato diz ainda que “atendendo a uma demanda antiga dos colegas do 
interior, que tem dificuldade de vir a Curitiba durante a semana, os Clubes 
serão concentrados nos Sábados, de modo que todos os colegas possam 
vir e estreitar os laços de amizade que nos unem”. O presidente já convida 
também a todos para prestigiarem a Jornada Paranaense, no dia 25 de 
março de 2023, em Foz do Iguaçú. “É um polo turístico internacional com 
inúmeras atrações, além de ótimas opções de compras”, completa.

SBQ Norte/Nordeste
Clube do Quadril

SBQ Paraná realiza 
mais uma edição do 
Clube do Quadril

Curso de Artroplastia do Quadril

SBQ Paraná

Sociedade Brasileira doo Quaaddril

Regional Parranná
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REGIONAIS

Entre os dias 21 e 24 de setembro, na cidade de Ribeirão 
Preto (SP), aconteceu a XVIII Jornada Paulista de Patologia do 
Quadril (JOPPAQ), evento marcado pela excelência científica, 

No mês de agosto, a  regional Rio realizou seu terceiro grande evento do ano, no elegante, 
moderno e recém inaugurado auditório da Clínica São Vicente da Gávea, casa dos 
ex-presidentes Dr. Jorge Penedo e Dr. Sergio Delmonte. O tema central foi a cirurgia 
preservadora do quadril e tivemos a honra de receber, de forma virtual, três expoentes 
da cirurgia do quadril, reconhecidos e respeitados mundialmente: Dr. Javier Perez, de 

XVIII Jornada 
Paulista de 
Patologia do 
Quadril

Cirurgia Preservadora do Quadril
SBQ Rio de Janeiro

SBQ Paulista

contando com colegas do estado de São Paulo, das demais regiões do Brasil e do mundo. Foram ao todo mais de 
400 inscritos, 21 estados brasileiros representados e 7 convidados internacionais. A diretoria da SBQ Nacional esteve 
em peso, representada pelo nosso Presidente Dr Marco Pedroni.

No âmbito científico, foram cerca de 36 horas, divididas em três dias de intenso conteúdo, que abrangeram todas 
as áreas da Cirurgia do Quadril: trauma, artroplastia, revisão de artroplastia e cirurgia preservadora. Os debatedores 
promoveram ricas discussões entre si, com participação do público, de modo a trocar conhecimento e experiências. 
Além disso, tivemos o Curso de Ultrassonografia do Quadril, com lotação máxima, o 1º Simpósio AO - Recon Brasil e 
o simulado oral para a prova de título.

No aspecto social, a Jornada contou, na quinta-feira, com um ilustre show de rock da banda “Poli e Tilenos”, formada 
por ortopedistas e que fizeram sua estreia no evento e na sexta-feira  foi a vez da banda Balaco que empolgou 
a plateia, que se divertiu regada ao chopp da mais que famosa Choweia do Pinguin. Além disso, dois coquetéis 
permitiram a descontração e a integração entre os participantes.

Bogotá, e Dr. Manoel Ribas e Dr. Carlomagno Cardenas, estes 
de Barcelona, que ministraram aulas. Tivemos o privilégio de 
recebermos também o renomado e experiente Dr. Lourenço 
Peixoto, ex-presidente da regional, que, elegante e sabiamente, 
coordenou a mesa redonda. Participaram como debatedores 
desta mesa, além dos convidados internacionais, nosso atual 
presidente da SBQ nacional, insigne cirurgião de quadril, Dr. 
Marco A. Pedroni. Foi um encontro memorável, com a casa 
cheia e inúmeros associados, que nos proporcionou enorme 
aprendizado além da oportunidade de esclarecermos dúvidas 
com cirurgiões conceituados. Parabenizo toda diretoria SBQ-RJ 
pela dedicação e trabalho!
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REGIONÁIS

A regional Centro-Oeste da SBQ realizou 
encontros com foco na atualização científica, 
e congraçamento de seus associados. Os 
tradicionais clubes do quadril foram mantidos,  
realizados neste trimestre em conjunto com 

SBQ Sul

SBQ Centro-Oeste

SBQ Sudeste

������������

Nos destaque da Regional Sul deste trimestre trazemos o evento pioneiro com a Regional Paraná, primeiro evento realizado em 
conjunto com outra regional em formato 100% on-line. No mês de agosto, as regionais organizaram uma imersão em displasia 
do quadril, abordando desde aspecto fisiopatológico e comportamento clínico da patologia, até opções terapêuticas mais 
modernas como cirurgias preservadoras e a artroplastia. O evento contou com uma mesa redonda sobre artroplastia do quadril 
na displasia composta por quatro ex- presidentes da sbq, entre eles Dr. Jorge Penedo, Dr. Ademir Schuroff, Dr. Milton Ross e Dr. Paulo 
Alencar. Destacamos ainda a presença do Dr Javier Perez, convidado internacional, uma das maiores autoridades mundiais no 
tratamento da displasia. 

O próximo evento da Regional Sul acontecerá nos próximos dias 14 e 15 de outubro, de forma presencial na cidade de Passo Fundo. 
A programação inclui os convidados nacionais, o ex-presidente da SBQ Dr. Sergio Delmonte, Dr Bruno Jannarelli de São Paulo e o Dr 
Paulo Silva, atual vice-presidente da SBQ. Serão discutidos estratégias de otimização de resultados em ATQ e em revisão complexa 
de ATQ. A todos os colegas  que quiserem participar do evento científico e dessa confraternização entre amigos serão muito bem 
recebidos.

Imersão em 
Displasia do 
Quadril

Encontros com Foco na 
Atualização Cientifica

Regional Sudeste
realiza 4º encontro
e Simpósio do GEPAF

A regional Sudeste realizou no primeiro final de semana de julho seu 4º encontro, juntamente com o simpósio do GEPAF e a jornada 
de cirurgia do quadril do Hospital Mater Dei. Este foi realizado no hospital Mater Dei unidade contorno em BH e contou com vários 
convidados de todo Brasil, com participação maciça da maioria dos colegas da regional, inclusive do ES. Foram abordados vários 
temas, com grande interação e discussões diversas, desde trauma do quadril até temas complexos como revisão de artroplastia 
do quadril. Temas  como cirurgia assistida por robôs e alta ambulatorial foram discutidos e a experiência dos membros da SBQ 
Sudeste foi comparada, nos diferentes cenários das discrepâncias da nossa regional. Nossa última reunião foi no começo deste 
mês, de forma virtual com o tema “O que aprendemos com nossas complicações”. Uma ótima troca de experiências conduzida 
pelo nosso ex-presidente Dr. Giancarlo Polesello. Depois tivemos discussões de caso clínico com membros da regional. 

eventos da SBOT (Congresso Goiano de Ortopedia e Traumatologia), na cidade de Goiânia (GO) Outro evento programado para o 
próximo mês de outubro, e chancelado pela comissão de trauma da SBQ, abordará tratamento das fraturas acetabulares, e será 
realizado em Brasília, no Distrito Federal. Assim, mantemos com rumo definido de atualização científica, e união dos cirurgiões de 
quadril na nossa regional.
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COMISSÕES

A SBQ prepara grandes eventos 
no último bimestre deste ano

Comissão de Trauma da SBQ 
promove o 2.º Curso Teórico 
e Prático de Acetábulo

A Sociedade Brasileira do Quadril em conjunto com suas regionais vem preparando uma extensa agenda de 
grandes eventos. Um deles, o Simpósio Brasileiro de Cirurgia Preservadora do Quadril, que acontece nos dias 2,3 e 4 
de novembro, no Centro de convenções “Royal Palm Hall”, em Campinas, São Paulo. Com objetivo de expor e discutir 
o estágio de evolução e os avanços nas soluções e tratamentos não-protéticos da articulação do quadril.
Para saber mais sobre as inscrições é só acessar o site da SBQ ou link www.sbquadril.org.br/eventos-2022/
preservadora/. O Simpósio contará com a presença de experientes cirurgiões nacionais e renomados especialistas 
estrangeiros. Até o momento, já confirmados para essa edição, o Dr. John Christoforetti, do Texas; Dr. Dante Parodi de 
Santiago, do Chile e Dr. Anil Hanawat, cirurgião do reconhecido “Hospital for Special Surgery” de Nova Iorque. 

Outro evento que será realizado será o 15º Curso de Cirurgia Avançada de Quadril, do dia 27 a 30 de novembro, 
no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. O congresso terá o apoio da Sociedade Brasileira do Quadril e contará 
com a presença de especialistas brasileiros, assim como a participação de ilustres nomes da ortopedia mundial, 
seguindo a tradição das edições anteriores. Este ano, entre os palestrantes internacionais, o evento contará com a 
participação  do Dr. Daniel Berry da Mayo Clinic, Dr. John Timperley, Dr. Fares Haddad, Dr. Francesco Benazzo, Dr. Joel 
Matta, Dr. Thorsten Gehrke, Dr. Philippe Hernigou, Dr. Henrik Malchau e o Dr. Marc Philippon. Para realizar a inscrição é 
só acessar link  do evento, https://www.sbquadril.org.br/eventos-2022/cursoquadril/subscriptions. 

“Com essa distinta seleção de palestrantes nacionais e internacionais, gostaríamos de convidar todos os especialistas 
em quadril para se inscreverem e participarem desse congresso que sem dúvidas irá enaltecer a nossa prática 
clínica e cirúrgica”, convida o ex-presidente da SBQ e membro do Comitê Científico e Executivo do evento, Dr. Sérgio 
Rudelli. 

Além desses eventos, a SBQ já está nos preparativos do XX Congresso Brasileiro do Quadril. O CBQ 2023 contará 
com painéis de temas essenciais e reunirá especialistas do cenário internacional e nacional para compartilhar 
experiências. O congresso será realizado de 20 a 23 de setembro de 2023, em Gramado, na Serra Gaúcha (RS).

A Comissão de Trauma da Sociedade Brasileira do Quadril (SBQ) 
promoveu, no início do mês de outubro, o 2.º Curso Teórico e Prático 
de Acetábulo na Regional Centro-Oeste, em Brasília-DF.

O curso foi voltado ao especializando e aos membros jovens da 
SBQ para treinamento teórico e prático em fraturas do acetábulo, 
abordando temáticas relevantes para a área, como anatomia 
radiológica e tomográfica, classificação e abordagem na 
emergência das fraturas do acetábulo. O evento contou com 
convidados nacionais, além da participação de especialistas com 
grande experiência da própria Regional.

Para o presidente da SBQ, Marco Pedroni, ações como essa 
promovem a integração da classe e a difusão de conhecimentos 
tecnocientíficos junto aos seus colegas da área. 

Quer acompanhar a agenda de eventos da SBQ? É só acessar o site 
da entidade www.sbquadril.org.br/eventos/. 
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AGENDA DE EVENTOS

NOTÍCIAS

Membro da SBQ participa 
edição do Virtual Research 
Fellowship Programme

O médico ortopedista de Florianópolis (SC), Renato 
Locks, membro Titular da SBQ e Membro do Comitê 
de Pesquisa da ISHA (International Society of Hip 
Arthroscopy), foi o único representante latino-
americano na primeira edição do Virtual Research 
Fellowship Programme, promovido pelo Comitê de 
Pesquisa da ISHA. O evento ocorreu nos dias 17 e 24 
de setembro deste ano. O Membro da SBQ falou 
sobre formas de aumentar a probabilidade de 
aceitação de artigos pelas revistas científicas de 
alto impacto. 

O objetivo do Programa é aprimorar o conhecimento e as habilidades de pesquisa com 
apoio e orientação de alguns dos principais pesquisadores mundiais da ISHA. Como tal, 
o Programa é ideal para Cirurgiões preservadores de quadril com grande interesse em 
pesquisa, que desejam desenvolver suas habilidades no planejamento e execução de 
pesquisas cientificamente robustas. 

Participaram também como mentores os seguintes membros da ISHA: Olufemi Ayeni 
(Canadá), Yi-Sheng Chan (Taiwuan), Joanne Kemp (Austrália), Vikas Khanduja (Inglaterra), 
Naomi Kobayashi (Japão),  Bent Lund (Dinamarca), Ajay Malviya (Inglaterra), Rob Roy Martin 
(Estados Unidos), Richard C. Mather III (Estados Unidos), Shane Nho (Estados Unidos), Benedict 
Nwachukwu (Estados Unidos) e Nicole Simunovic (Canadá). 

Comissão de Cirurgia
Preservadora da SBQ
2º Simpósio Brasileiro de Cirurgia 
Preservadora da SBQ

02 a 04/11/22
Centro de Convenções “The Royal 
Palm Hall” em Campinas, SP

Regional Centro-Oeste

Regional PaulistaRegional Paraná

5º Clube do Quadril da Regional 
Centro-Oeste

15º Curso do Quadril Avançada 
de Quadril 

Clube do Quadril
Regional Paraná

04/11/2022

27/11/202218/11/2022

Goiânia, GO

Hospital Sírio Libanês em São 
Paulo, SPParaná
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Alegrete (RS)

RADAR SBQ

Fora dos grandes centros:
entrevista com o Dr. Julio Rigol de Alegrete (RS)
O mundo cada vez mais conectado e com o auxílio das novas tecnologias abriu portas tanto para 
que profissionais trabalhem de forma remota, sem precisar estar em escritórios, ou, no caso do Dr. 
Julio Rigol (49 anos), possam trabalhar em cidades fora dos grandes centros urbanos. Nesta edição, 
conversamos com o médico especialista em cirurgias e membro da Sociedade Brasileira do Quadril.

Dr. Julio Rigol é casado,  pai de Artur (15 anos) e Ana Julia (13 anos). Possui formação acadêmica desde 
1998, atua com medicina há 20 anos, sendo que há 18 anos com dedicação exclusiva à Cirurgia do 
Quadril. Reside e trabalha na sua cidade natal, Alegrete (RS). O município fica localizado na fronteira 
oeste do Rio Grande do Sul, a 485 km de distância de Porto Alegre. 

Rigol lembra que passou por outras cidades do Rio Grande do Sul e que está em Alegrete com sua 
esposa desde 2010. “No ano de 2009, eu já estava casado e com filhos, e minha esposa é anestesiologista. 
Sentíamos um mercado um pouco ‘saturado’ em Passo Fundo, mas principalmente por causa dela, que 
não conseguia entrar em nenhum grande grupo de Anestesiologia de lá. E eu também comecei a notar 
que já era reconhecido profissionalmente não só em Alegrete, mas também em outras cidades da 
região, chegava a atender pacientes de cidades como Livramento e Rivera. Sendo assim, resolvemos 
mudar para Alegrete, que também estava precisando de anestesiologista”, comenta.

O médico não vê dificuldades em trabalhar na cidade. Para ele, “É tudo uma questão de estilo pessoal 
e também de ponto de vista. Não tenho dificuldades no dia a dia de trabalho. Sinto dificuldade 
apenas para reunir casos para fazer um trabalho científico, algo que gosto bastante. Como nosso 
volume não é muito grande, por se tratar de cidade pequena, às vezes demoro um pouco. Mas, mesmo 
assim, consegui fazer um estudo aqui e apresentei como tema livre (modalidade e-poster), no nosso 
Congresso Brasileiro em Goiânia.”, pontua. 

Rigol também explica que temos que definir o que é considerado grande centro.  “Não podemos 
‘comparar o incomparável’. Não tem como comparar o serviço que estou lentamente montando aqui 
com cidades universitárias. A Fronteira-oeste é composta de 13 cidades, sendo que Alegrete fica bem 
no meio. Se eu conseguir montar uma equipe de especialistas aqui, nos tornarmos uma referência, 
seremos um ‘grande centro’ na região. Se colocarmos dentro de um contexto, fazemos parte de uma 
grande região do Rio Grande do Sul com uma Universidade Federal de Medicina (Unipampa, em 
Uruguaiana), que estamos construindo algo que pode crescer com o tempo.”, explica.

“O que posso afirmar é que a maioria das pessoas veem as cidades pequenas com um certo 
preconceito, sem saber como realmente é viver lá. Temos uma vida boa aqui, e Alegrete não é melhor 
que as cidades grandes, mas também não é tão pior assim. O melhor lugar para se viver é aquele 
que te acolheu! Além disso, o Dr. Milton sempre falava: ‘Médico novo quer as coisas, mas não quer se 
envolver!’. Então é isso, se tu quer melhorar o teu local de trabalho, tu tem que participar mais”, afirma 
do Dr. Julio Rigol. 




