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DIRETORIA DA SBQ - 2014/2015
Presidente: Sergio Delmonte 

Vice-presidente: Itiro Suzuki

Diretor científico: Edmilson Takata

Tesoureiro: Guydo Marques Horta 
Duarte

Secretário: Carlos Roberto Galia

Todo o trabalho que tivemos para organizar o XVI Congresso Brasileiro 
de Quadril, e foi muito, acabou fartamente compensado pelo sucesso 

do evento da nossa sociedade. Esse sucesso foi devido, mais uma vez, a um 
trabalho coletivo, que envolveu diretores, ‘staff’ da SBQ, associados e a de-
dicação muito grande da comissão local, comandada por Manoel Diógenes.

Foi uma surpresa muito agradável o total de inscritos, 800 congressistas, 
número mais significativo ainda para um Congresso realizado fora do eixo 
Rio-São Paulo, onde se concentra grande parte de nossos associados. Mas 
o mais importante para nós é que a programação, tão cuidadosamente 
montada pela Diretoria Científica, com sugestões e colaboração de muitos 
associados, atendeu totalmente à expectativa e foi amplamente elogiada.

É evidente que houve imprevistos, problemas a serem resolvidos na última 
hora, mas a dedicação da equipe organizadora permitiu que os congressistas 
se dedicassem a aproveitar ao máximo a oportunidade de ouvir alguns dos 
mais renomados especialistas internacionais e nacionais, e isso é vital na 
nossa especialidade.

A Cirurgia de Quadril é uma das mais áreas de conhecimento médico 
que passam por constante evolução. As inovações, novos procedimentos, 
pesquisas que, já agora, não são apenas internacionais, pois notamos com 
satisfação o desenvolvimento da pesquisa brasileira, tornam muito necessária 
a educação continuada do especialista, o acompanhamento do que é feito 
no restante do mundo, das inovações que dão certo e são incorporadas e 
também daquelas que, iniciadas com grande esperança, acabam não levando 
aos resultados esperados. 

É uma grande satisfação comprovar que, graças a uma organização perfeita 
e ao apoio inconteste dos nossos parceiros, que compraram todos os espaços 
oferecidos na área de exposição, promoveram simpósios e apresentaram 
o que há de mais moderno em instrumentação, próteses e insumos para 
nossa especialidade, tivemos um congresso no qual foi possível empatar a 
despesa, e não foi pequena, com as receitas recebidas.

E ainda nos referindo a custos, vale ressaltar que na situação atual e com 
a disparada do dólar, está cada vez mais custoso para um médico viajar e 
acompanhar os congressos internacionais, no exterior. Por isso mesmo é 
de grande valia para a atualização do conhecimento científico a presença 
das autoridades mundiais dos Estados Unidos, Itália, Suíça, Alemanha, 
Canadá, Inglaterra e Colômbia, que aqui vieram expor o ‘estado da arte’ 
da nossa especialidade, sem que os associados tivessem que ir ao exterior 
para ouvir suas exposições.

Por tudo isso, nosso congresso bianual foi um grande sucesso, mas é 
preciso reiterar mais uma vez que um sucesso de todos nós, no qual cada 
associado tem uma parcela importante porque afinal, como eu disse durante 
o evento, a nossa SBQ tem sido uma grande família. E há de continuar assim.

Muito obrigado.
Sergio Delmonte – presidente

delmonte@cqlago.com.br
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Congresso teve início com sessão solene 
no maior auditório do Centro de Eventos

A abertura solene do XVI Congresso Brasileiro de 
Quadril foi no Auditório A, o maior do Centro de 

Eventos de Fortaleza, às 8 horas do dia 3 de setembro. 
Compuseram a mesa diretiva dos trabalhos o presidente 
da SBQ, Sergio Delmonte, o vice-presidente, Itiro Su-
zuki, o diretor secretário, Carlos Roberto Galia, o pre-
sidente do Congresso, Manuel Diógenes e o palestrante 
norte-americano Seth Greenwald, dos Estados Unidos, 
que representava os 12 convidados do exterior, vindos 
tanto dos Estados Unidos como da Itália, Alemanha, 
Canadá, Inglaterra, Colômbia e Suíça, aos quais se 
somaram palestrantes de todos os Estados brasileiros, 
num total de 117. 

Perante o auditório ocupado por centenas de con-
gressistas, o presidente Delmonte saudou os presentes e 
disse da importância do evento científico que se iniciava, 
que é um momento de atualização dos especialistas 
em Cirurgia de Quadril, uma oportunidade de ouvirem 
conferências pronunciadas por vários dos mais afamados 
especialistas mundiais e de uma verdadeira recicla-
gem sobre o que está sendo descoberto, desenvolvido 

e pesquisado ao redor do mundo e que leva à evolução 
constante da especialidade cujos Serviços têm cada vez 
tem maior demanda.

O presidente do Congresso falou da satisfação do 
Ceará de abrigar em sua Capital um evento de tama-
nha importância, deu as boas-vindas aos congressistas. 
Ressaltou que a infraestrutura oferecida pelo Centro 
de Eventos do Ceará garantia um congresso tranquilo, 
propiciando a troca de experiências e de conhecimento 
dos envolvidos, levando ao desenvolvimento e aprimo-
ramento da cirurgia de quadril no Brasil. 

Manuel Diógenes encerrou sua oração lembrando 
a beleza natural e a hospitalidade da Capital cearense, 
que se preparara para receber os congressistas de braços 
abertos e oferendo o que tem de melhor. 

A cerimônia foi necessariamente curta, porque logo 
em seguida começou a programação científica do Con-
gresso, com a palestra ‘Alternative bearing surfaces; and 
evolution in time’, apresentada por um dos conferencistas 
internacionais, Seth Greenwald, dos Estados Unidos. 

Da esquerda para a direita: Carlos Roberto Galia, Sergio Delmonte, 
Edmilson Tanaka e Guydo Marques Horta Duarte
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Carlos Roberto Galia preside SBQ 
a partir de janeiro de 2016

Numa eleição tranquila realizada durante o XVI 
Congresso Brasileiro de Quadril, a chapa ‘SBQ 

Unida’, única registrada, foi eleita para presidir os des-
tinos da Sociedade durante os próximos dois anos. A 
urna foi montada no estande da SBQ e muitos asso-
ciados aproveitaram a oportunidade para o pagamento 
da anuidade.

A Chapa é formada por:

Carlos Roberto Galia, presidente. Galia, que é gaú-
cho, é doutor em Medicina pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, e tem larga folha de serviços 
prestada à categoria, pois coordenou as provas de tí-
tulo, presidiu a Comissão de Educação Continuada e 
presidiu a Regional Sul da SBQ, foi vice-presidente 
da SBOT/RS e na atual gestão coordenou equipe que 
fez a vistoria, adequação e credenciamento de todos 
os Serviços formadores de R4 do Brasil. Professor da 
UFRGS, tem grande produção científica, foi orientador 
de mestrados e doutorados e participou de bancas de 
TCC e de comissão julgadora de concursos públicos.

Guydo Marques Horta Duarte, vice-presidente. É 
de Minas Gerais, fez residência em Ortopedia e Trau-
matologia no Hospital do Servidor do Estado, é mestre 
em Ciências da Saúde e muito dedicado às atividades 
associativas, pois foi secretário da SBQ, vice-presidente 
e presidente da SBOT/MG, secretário, diretor científico 
e presidente da Regional Sudeste da SBQ.

Giancarlo Cavalli Polesello, tesoureiro. Mestre e 
doutor em Medicina, Ortopedia e Traumatologia pela 
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São 
Paulo, onde também é professor adjunto, Polesello é de 
São Paulo e é Associate Master Instructor da Arthroscopy 
Association of North America, desde 2002. Presidiu a 
Regional Paulista da SBQ no biênio 2012/13.

Marcos Norberto Giordano, diretor-científico. Pro-
fessor da Universidade Gama Filho, coordena o Progra-
ma de Residência Médica do Hospital da Força Aérea 
do Galeão. Foi vice-presidente e presidente da SBQ/RJ, 
por duas vezes vice-presidente da SBOT/RJ, e é membro 
da comissão de Educação Continuada e da Comissão 
de Ensino e Treinamento da SBOT. Foi o vencedor do 
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Prêmio Jovem Ortopedista, na sua primeira edição. 
Marco Antonio Pedroni, secretário. Paranaense, fez 

especialização em Cirurgia de Quadril na Santa Casa de 
São Paulo e em Medicina Esportiva na Unifesp, e chefia 
o Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Hospital 
Universitário Cajuru. Presidiu a Regional Paraná da 
SBQ, foi tesoureiro e presidente da SBOT/PR e é diretor 
técnico do Hospital Marcelino Champagnat. 

Penedo presidirá o Congresso

O próximo congresso bianual da SBQ será em 2017, 
no Rio de Janeiro, e presidido por Jorge Luiz Penedo. 

O evento, para o qual Penedo já convidou todos 
os associados ainda durante o congresso de Fortaleza, 
já começou a ser preparado pelo especialista que fez 
residência no Instituto Nacional de Ortopedia e Trau-
matologia, chefiou o serviço de Cirurgia de Quadril do 
Hospital de Ortopedia do Rio de Janeiro e foi presidente 
da Regional da SBQ do Rio. 

Penedo foi também diretor científico, vice-presidente 
e presidente da SBQ, à frente da qual esteve no biênio 
2006/2007.

Regionais eleitos

Os associados da SBQ também elegeram os presi-
dentes das Regionais, que são os seguintes:

Tiago de Morais Gomes, do Ceará - Regional Norte/
Nordeste

Leandro Alves de Oliveira, de Goiás - Regional 
Centro/Oeste

Carlos Emílio Durães da Cunha Pereira, de Minas 
Gerais - Regional Sudeste

Roberto Dantas Queiroz, de São Paulo - Regional 
Paulista

Lourenço Peixoto, do Rio de Janeiro - Regional Rio 
de Janeiro

Juan Rodolfo Vilela Capriotti, do Paraná - Regional 
Paraná

Bruno Dutra Roos, do Rio Grande do Sul - Regional Sul

Conselho Fiscal

O futuro Conselho Fiscal será integrado por três 
titulares e três suplentes.

Titulares:
Carlos Cesar Vassalo, de Minas Gerais
Marcio Valin, do Rio Grande do Sul
Claudio Feitosa, do Rio de Janeiro
Suplentes:
Takeshi Chikude, de São Paulo
Paulo Silva, de Goiás
João Wagner Junqueira Pelluci, de Minas Gerais
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Presidente futuro: foco será aumentar 
a integração com Regionais

Recém-eleito em chapa única, Carlos Roberto Galia 
enfatizou que dá grande importância à missão 

científica da instituição, para o que planeja uma aproxi-
mação maior ainda com as Regionais, que pretende apoiar 
na organização, no suporte e dar apoio financeiro para 
a realização de seus eventos. “Para uma SBQ ainda mais 
unida, nossa gestão vai investir muito na comunicação, 
seja através da revista O QUADRIL, seja pelo site que, 
renovado, será ainda mais dinamizado, seja pela revista 
científica, que pretendemos lançar”.

Galia diz que sua gestão, a ser iniciada em janeiro, há 
de enfrentar alguns desafios difíceis. Um deles, gerir uma 
sociedade científica, cujos recursos sempre são limitados, 
no momento em que o Brasil enfrenta sua maior crise eco-
nômica e sem que se vislumbre perspectivas animadoras 
no futuro próximo. “O outro desafio, é superar uma gestão 
tão profícua como a de Sergio Delmonte, que tanto fez 
pela nossa especialidade e que coroou o período em que 
comandou a Sociedade com um dos mais impressionantes 
congressos que nos foi dado acompanhar”.

Galia conta, porém, com diretores do mais alto gabarito, 
diz ele, e a futura gestão cumpre a tradição de continuidade 
da SBQ a qual, além de uma sociedade científica, é como 
que uma grande família. E é na união e na homogeneidade 
dessa ‘família’ que ele aposta, trabalho esse do qual parti-
cipou ativamente na gestão atual, ao comandar a comissão 
que padronizou, vistoriou e aprovou todos os Serviços que, 
nos diversos Estados, se dedicam à formação dos R4.

Operacionalização do REMPRO

O futuro presidente pretende também operacionalizar 
imediatamente o Registro Nacional de Artroplastia e Cirurgia 
Preservadora de Quadril – REMPRO, primeiro ponto da pla-
taforma da chapa recém-eleita. A aposta é que os desdobra-
mentos futuros desse trabalho terão uma amplitude inigualável 
na respeitabilidade da cirurgia de quadril brasileira, que 
terá dados e informações altamente confiáveis a apresentar 
nos congressos internacionais. O REMPRO há de ser ainda 
elemento fundamental na coesão da Sociedade, acredita. 

Outras propostas são de fortalecer as comissões de edu-
cação continuada e de cirurgia preservadora de quadril, além 
de implementar a produção científica, cujos trabalhos serão 
divulgados na revista a ser criada.

Prezados associados da SBQ

Eu me dirijo a vocês, ainda surpreendido pelo 
apoio generalizado à chapa que encabecei, para 

garantir em meu nome de todos os diretores futuros 
da nossa Sociedade, que tudo faremos para justificar a 
honra que nos deram ao votar na chapa ‘SBQ Unida’.

Quero agradecer a confiança demonstrada e dizer 
que vamos receber o bastão de comando da SBQ 
não como um prêmio, mas como árdua missão a ser 
desempenhada. É que temos consciência que, embora 
nossa Sociedade se paute pela união, consenso e con-
tinuidade, tanto que já foi comparada a uma grande 
família, inúmeros problemas afetam nossa profissão.

Esta mensagem não é apenas de agradecimento, 
entretanto, é um pedido e até uma convocação para 
que todos os associados ajudem à diretoria que bre-
vemente assumirá a SBQ, para que, juntos, façamos 
nossa entidade mais forte, mais atuante, mais dinâ-
mica nos simpósios e reuniões científicas que vamos 
promover, e a missão não é fácil num País tão grande.

Por isso mesmo nossa plataforma que vocês endos-
saram, ao nos dar o voto, tem como Norte a integração, 
a aproximação das Regionais, a comunicação para que 
cada associado acompanhe o dia a dia da SBQ, não 
importa quão distante seja a cidade em que trabalha. 

Quero concluir esse agradecimento, a confiança 
em nós depositada, com um lembrete e um apelo, 
“não vamos nos dispersar”.

Carlos Roberto Galia

Os diretores eleitos da esquerda para a direita: Guydo Marques Horta 
Duarte, Marco Antonio Pedroni, Carlos Roberto Galia, Giancarlo Polesello 
e Marcos Giordano.
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Realizada durante o Congresso de Fortaleza, a 
prova de título, que este ano teve novo exame 

incluído, levou à aprovação de 34 profissionais de 
vários Estados brasileiros, que passarão a enriquecer 
os quadros da Sociedade Brasileira de Quadril. 

Para Marcos Giordano, um dos organizadores da 
prova, o exame físico, realizado pela primeira vez, per-
mitiu uma avaliação ainda melhor dos candidatos. O 
exame foi realizado com a colaboração de soldados do 
Exército, cedidos pelo coronel Sebastião Venturini, que 
se dispuseram a deitar nas macas para serem examinados 
pelos médicos que pleiteavam o título de especialista. 

O examinador escolhia uma patologia, suspeita de 
fratura ou outro problema, conta Giordano, e cabia ao 
candidato fazer o exame do ‘paciente’ de acordo com a 
‘queixa’ e a ‘suspeita’ apresentada. “Foi muito positivo”, 

34 novos especialistas foram 
aprovados na prova de título, que teve 
colaboração de soldados do Exército

conclui Giordano, e os 56 especialistas que trabalharam 
como examinadores elogiaram a preparação dos candi-
datos, que agora se torna mais homogênea e adequada, 
após o longo trabalho de vistoria e credenciamento dos 
Serviços que os preparam.

Na edição passada, ao escrever sobre Fortaleza, atribuímos erradamente ‘As velas do Mucuripe’ a 
Dorival Caymmi, provocando reação imediata dos ortopedistas cearenses.

A música inspiradora é de autoria de Belchior e Raimundo Fagner. Aí fica a correção. Co
rre

çã
o
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Lima e Zimmer responderam pelos 
cursos pré-congresso, com professores 
da Itália e do Canadá

Os resultados do uso de titânio tra-
becular e a tecnologia de trabe-

cular metal foram os temas dos dois cursos 
pré-congresso em Fortaleza, promovidos 
pela Lima Corporate e pela Zimmer Biomet, 
no próprio Centro de Eventos do Ceará.

O curso da Lima Corporate teve 
como convidados Francesco Benazzo 
e Luigi Zagra, da Itália, e constou de pai-
néis e mesas redondas, com cinco temas 
distintos. Foram eles: ‘O uso de titânio 
trabecular na Artroplastia primária de 
quadril: nossa experiência e resultados’, 
‘Hastes cônicas: da conicidade simples à 
dupla – a solução para casos complexos’ 
e ‘Avaliação do offset de acordo com o 
posicionamento da haste na Artroplas-
tia primária de quadril’, temas esses apresentados por 
Francesco Benazzo e ‘Indicações, técnica e resultados 
funcionais preliminares de uma haste curta metafisária’ 
e ‘Luxação recorrente: mobilidade dupla é uma boa 
opção?’, apresentações a cargo de Luigi Zagra.

Curso da Zimmer

Na sala C do evento, a Zimmer 
apresentou seu curso, com o título de 
‘Bate-papo sobre revisão: destacando 
a tecnologia de trabecular metal’, com 
o professor Clive Duncan, do Canadá, 
presente, com Allan Grosso, também do 
Canadá, via conexão remota e Pedro Ivo 
de Carvalho, do Rio de Janeiro.

Foi discutida a cirurgia de revisão 
de ATQ entre os três convidados, des-
tacando-se os temas do uso do metal 
trabecular em revisões complexas e as 
soluções em metal trabecular em situ-
ações de perda óssea grave.

            
Exposição foi a grande atração dos coffee-brakes

Além da Zimmer Biomet e da Lima Corporate, mais 
de duas dezenas de empresas montaram seus estandes 
na ampla área de exposições, para onde afluíam du-
rante os intervalos entre as apresentações centenas de 
congressistas. 
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Os expositores, recepcionistas e monitores apre-
sentavam os mais modernos equipamentos, literatura 
especializada e faziam demonstrações, atendendo às 
perguntas dos congressistas e, na maioria dos estandes, 
um cafezinho feito na hora e frequentemente um ‘tira-
gosto’ eram oferecidos. 

Entre os expositores e patrocinadores, a Bio2, 
DePuy Synthes, da Johnson & Johnson, CeramTec, 
Smith&Nephew, Braun Sharing Expertise, OrtoCir, Meta-
Bio – Expertise em Implantes, Arthrex, MDT Implantes, 
MicroPort Orthopedics, Amplitude, Sanofi, Impol Orto-
pedia e Traumatologia, Medsíntese, Ortosíntese, Bayer, 
Neuro Orthopaedics Surgeries, Ortospine, GMReis 
Qualidade para Videa, Fermed-BH, Di Livros, que ofe-

receu em seu estande centenas de títulos de obras de 
Medicina e AGS Materiais Cirúrgicos.

Lançada obra sobre cirurgia 
preservadora de quadril

A obra Cirurgia Preservadora do Quadril Adulto, 
que teve como editor Luiz Sergio Marcelino 

Gomes, foi lançada durante o evento de Fortaleza e 
comercializado no estande de livros científicos montado 
na área de exposição do congresso.

Como editores associados, assinam o livro nomes de 
grande relevo da subespecialidade: Carlos Cesar Vas-
sallo, Giancarlo Cavalli Polesello, Henrique Berwanger 
Cabrita, Marcos Aurelio Teloken, Paulo David Fortis 
Gusmão e Roberto Dantas Queiroz. 

A obra, volumosa, contou com a colaboração de 110 
autores, sendo 28 especialistas estrangeiros, incluindo o 
Prof. Emérito da Universidade de Berna, Reinhold Ganz, 
considerado o Pai da moderna cirurgia preservadora 

de quadril. O Dr. Ganz, além de contribuir com dois 
capítulos também escreveu a introdução e apresentação 
do livro, que foi editado pela Atheneu, editora fundada 
em 1928 e especializada em livros sobre Medicina, 
Enfermagem e Cardiologia e cujo Conselho Editorial é 
formado por professores e pesquisadores das principais 
Universidades brasileiras.

Considerada a obra como de grande importância, 
todos os 200 livros enviados para o congresso foram 
comercializados.
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Participação de convidados estrangeiros 
contribuiu para enriquecer o congresso
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Conferencistas do exterior fecham o ciclo 
de reuniões científicas da SBQ Paulista

A Regional Paulista da SBQ fecha sua progra-
mação de eventos científicos mensais do ano 

de 2015 com duas apresentações de convidados in-
ternacionais, que foram cinco, no correr do ano, John 
Collier e Pedro Dantas, de Portugal e Marc Phillipon, 
Hal David Martin e Gwo-Chin Lee, dos Estados Unidos. 

Henrique Cabrita, que preside a SBQ Paulista, 
convida os associados para as palestras, que pelo nível 

dos convidados, serão extremamente importantes.
O primeiro evento, a 15 de outubro, como sem-

pre no auditório da AACD, em São Paulo, será sobre 
‘Exame Físico do Quadril’, por Hal David Martin, do 
‘Hip Preservation Center’.

A segunda aula internacional foi marcada para 12 
de novembro, e o tema será ‘THA: Reclaim Revision 
Hip System’, sendo palestrante Gwo-Chin Lee.
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Palestras e Palestrantes
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Programa social organizado por Maninha 
encantou esposas dos congressistas

A esposa do presidente da SBQ, Maninha Delmonte, 
trabalhou durante alguns meses para organizar 

a programação social do congresso de Fortaleza, mas 
valeu a pena. Todas as participantes do tour pelos pon-
tos mais chamativos da cidade, pela antiga cadeia hoje 
transformada num importante centro de artesanato e 
pelo inesquecível almoço em que cada prato aludia a 
uma das estações do ano, estação essa também evocada 
pela música de Vivaldi, não esquecerão jamais o que 
vivenciaram e aprenderam na capital do Ceará.

Maninha teve, porém, que ir várias vezes a For-
taleza para escolher não só o roteiro turístico para 
as acompanhantes dos congressistas, mas também os 
locais para os dois jantares que foram oferecidos, um 
aos conferencistas, e outro a todos os participantes do 
evento. E haja preocupação, pois, era preciso pensar na 
segurança, garantir transporte, escolher o cardápio, com 
concessões à culinária local, diz ela, mas com muito 
cuidado, pois alguns temperos e preparações cearenses 
poderiam ser estranhas aos palestrantes estrangeiros, 
acostumados a uma dieta completamente diferente. 

Por isso mesmo ela ousou apenas com pratos com-
portados, como cubinhos de tapioca com geleia de 
pimenta, arroz de banana e castanha, carne de caran-
guejo que fez imenso sucesso e carne de sol.  E a esses 
problemas, a organizadora teve que somar outro, bem 
mais difícil, compatibilizar a verba limitada e fixa para 
a programação social, com a necessidade de oferecer 
uma programação ímpar, num nível que superasse todos 
os congressos anteriores da SBQ.

Roteiro compacto

A preparação da agenda social começou como se a 
própria Maninha fosse uma turista. Ela visitou os pontos 
de atração de Fortaleza, praias, igrejas, restaurantes, 
museus, todas as opções possíveis, e fez a visita com 
cronômetro na mão. “Era necessário dispor de três ho-
ras para ver tudo”, lembra ela, mas como esse passeio 
seria cansativo para as senhoras, foi preciso montar um 
roteiro especial com duração de uma hora. 

O roteiro final incluiu a praia de Iracema, a Catedral 
e a Emcetur, o centro de artesanato como paradas para 
compras e fotografias, e uma passagem sem parar pelos 
demais pontos de atração. Maninha teve cuidado de 
contratar guia turístico em português e em inglês, para 
as acompanhantes dos palestrantes estrangeiros e, após 
o tour, os dois ônibus se dirigiram ao ‘Lo Restaurante’, 
aberto exclusivamente para o grupo.
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Jantar dos Palestrantes

Para Maninha, a programação para as mulheres 
dos congressistas correspondeu apenas a me-

tade de suas atribuições. Ela precisou montar também 
o jantar dos palestrantes, que depois de analisadas 
várias opções, resolveu realizar no antigo terminal de 
passageiros do Porto de Fortaleza que, desativado, foi 
transformado num local de eventos.

O salão é suficientemente amplo para receber os 
119 palestrantes, e para que a refeição fosse preparada 
em quantidade suficiente, os convites foram entregues 
com o pedido do tradicional RSVP. Os aperitivos foram 
servidos na antessala, coloridamente decorada com 
flores locais, e só mais tarde foi aberto o salão, com 
um palco para a banda.

A surpresa 

No meio do jantar, a surpresa: os músicos deixam 
o palco e quem assume a banda são os ortopedistas, o 
presidente da SBQ, Sergio Delmonte na guitarra elétrica, 

acompanhado por dois ex-presidentes, Nelson Franco na 
bateria e Marcelino Gomes dando uma de ‘crooner’, que 
fez imenso sucesso cantando as músicas de Frank Sinatra. 
Outra noite perfeita, a ser relembrada principalmente 
pelos palestrantes estrangeiros, que queriam detalhes 
sobre o cardápio, a transformação do porto em salão de 
festas e sobre a hospitalidade. “Os brasileiros são sempre 
assim? ”, perguntava encantado um palestrante suíço a 
um médico italiano, igualmente encantado.  
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Encerramento reuniu mil convidados na 
maior casa de festas de Fortaleza

Com um show musical de cinco horas da banda 
‘Aicaiaca’ e diversos cantores que fizeram um tour 

pela musicalidade do Brasil, o jantar de encerramento do 
Congresso foi no maior salão de Fortaleza, La Maison, 
decorada especialmente pela cenografista Juliana Capelo. 

O evento teve dois pontos altos, o anúncio e entrega dos 
prêmios em dinheiro aos três melhores temas livres apre-
sentados e o grande balcão onde uma equipe de barmen 
preparava na hora caipirinha de frutas frescas, principalmente 
das frutas regionais, que muitos convivas acabaram comendo 
‘in natura’, na hora da sobremesa.

O balcão, circular, foi enfeitado com decorativos potes de 
vidro, um deles contendo cajus inteiros, outro com cajus já 
sem a castanha e fatiados, outro ainda com cajás maduros, 
outro com morangos, kiwis, metades de limões, e enquanto 
os congressistas aguardavam a preparação das bebidas, deze-
nas de garçonetes circulavam oferecendo pasteizinhos, mini 
empadas, bolinhas de queijo e um sem número de aperitivos 
que antecederam o jantar. 

Servido em seguida, os pratos oferecidos no buffet contem-
plavam tanto a cozinha internacional como a culinária nordes-
tina, representada pela carne de sol e outros pratos regionais.

Temas livres premiados

Durante a sobremesa a mestre de cerimônias pediu ao 
diretor científico da SBQ, Edmilson Takata, que anunciasse 
os nomes dos autores dos temas livres escolhidos como os 
melhores pela comissão de seleção.

 Foi primeiro colocado o tema livre de uma equipe do 
Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clíni-
cas da Faculdade de Medicina da USP, assinado por Leandro 
Ejnisman, Felipe Souza, Consuelo Junqueira, José Ricardo 
Negreiros Vicente e Alberto Tesconi Croci, com o título de 

‘Are Femoroacetabular Impingement Tomographic Angles 
Associated With Histological Labral Tears? – a cadaveric 
study’. O tema livre fez jus ao prêmio de R$ 3.000,00.

O segundo lugar coube ao trabalho assinado por Bruno 
Dutra Roos, Milton Valdomiro Roos, Antero Camisa Jr. e 
Ezequiel Moreno Ungaretti Lima, do Hospital Ortopédico de 
Passo Fundo, do Rio Grande do Sul e o título era ‘Realinha-
mento subcapital artroscópico no tratamento da EPF crônica e 
estável: descrição de técnica cirúrgica e resultados precoces’. 

O terceiro premiado foi um tema livre da equipe de Santa 
Casa de São Paulo, de Marco Rudelli, Walter Ricioli Junior, 
Marcelo Queiroz, Emerson Honda e Patricia Fucs, ‘Preva-
lência e Fatores de Risco para Fratura Periprotética Intra-
Operatória em 1872 Pacientes Submetidos à Artroplastia 
Total do Quadril: um estudo transversal’.  

800 inscritos

Com a palavra o presidente do evento, Manoel Diógenes, 
comemorou o sucesso do Congresso, falou da imensa satis-
fação de receber em Fortaleza a nata da subespecialidade de 
Quadril, agradeceu a colaboração dos ortopedistas cearenses 
que tanto ajudaram a montar o evento e passou a palavra 
ao presidente da SBQ.

Sergio Delmonte também agradeceu, ressaltou a impor-
tância da grade científica tão cuidadosamente montada, a 
presença de todos, que transformaram o evento de Fortaleza 
no segundo maior congresso da SBQ, com 800 inscritos e 
fez um agradecimento especial a sua esposa, Maninha Noel 
e equipe, que tanto se empenharam em montar uma progra-
mação social de altíssimo nível, muito elogiada por todos. 
Disse também que o sucesso do Congresso era maior ainda, 
se levado em conta o difícil momento econômico-financeiro 
pelo qual passa o País, que tornou ainda mais difícil o desafio 
da montagem do XVI Congresso Brasileiro de Quadril. 

Emocionado, Delmonte lembrou que “amigos, não se faz, 
se reconhece”, e no que certamente era o dia mais importante 
de sua vida profissional, agradeceu aos presentes, todos eles 
amigos queridos. E enfatizou que, mais que uma sociedade de 
especialistas, a SBQ é uma família, caracterizada pela amizade e 
união de seus membros. Creditou a realização do evento a cada 
um dos participantes, que ajudaram com temas livres, sugestões, 
como palestrantes, como autores de perguntas oportunas após 
as conferências e, principalmente, com seu entusiasmo.

Coube a Jorge Penedo, do Rio de Janeiro, fazer o convite para 
o próximo Congresso, a ser celebrado em 2017 e para o qual 
esperava contar com a presença e o apoio de todos os presentes.
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