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Editorial

Esta edição de O Quadril retrata a pujança e o crescimento da 
nossa Sociedade, em especial no desenvolvimento de suas 

atividades científicas, o que é o fruto do trabalho e do apoio de todos 
os associados.

Em primeiro lugar, cabe ressaltar o trabalho de 54 especialistas que, 
num labor voluntário, analisaram e selecionaram, entre os muitos artigos 
científicos originais, os enviados para o ‘Suplemento de Quadril’ a ser 
publicado pela RBO, suplemento cuja criação é o reconhecimento do 
alto nível de pesquisa realizado pelos integrantes da Sociedade.

Cabe destacar também o orgulho da SBQ ao listar os quase 50 
eventos científicos que as Regionais programaram para o correr do ano. 
São reuniões com palestrantes experientes e que estão se realizando 
em vários Estados e não só nas Capitais, mas também nas cidades do 
Interior. O crescimento de quase 20% desses eventos de um ano para 
outro só foi possível porque os associados têm dado todo o apoio 
e comparecido em grande número a essas reuniões científicas que 
aumentam a capacitação e o conhecimento dos especialistas em quadril. 

Ainda no que se refere à área científica, foram abertas e com desconto 
para os sócios quites as inscrições para o XVII Congresso Brasileiro de 
Quadril, cuidadosamente organizado pela dedicada equipe chefiada 
por Jorge Penedo, no Rio de Janeiro.

O artigo sobre como o uso da bengala pode prevenir as quedas do 
idoso, também nesta edição, contém informações de Carlos Vassalo 
e Itiro Suzuki e merece destaque. É que despertou tanto interesse na 
imprensa leiga, que acabou motivando o ‘Jornal Nacional’, da TV Globo. 
É a SBQ fazendo a divulgação dos meios para prevenir as fraturas de 
fragilidade do idoso.

Finalmente, não uma realização científica, mas nem por isso menos 
importante, nossa entidade passou a ter um escritório administrativo fixo 
em São Paulo, o que deve eliminar os problemas e percalços sempre 
enfrentados quando a sede muda de cidade, para ficar durante cada 
gestão no município em que trabalha o presidente. Esse escritório é 
apenas administrativo, centralizará arquivos, fichas de sócios, emissão de 
boletos e acabará com a complicada mudança de agência bancária e de 
cartório no início de cada gestão. É um importante avanço burocrático, 
necessário, à medida que nossa entidade continua se expandindo e 
ganhando em importância. 

Carlos Roberto Galia - presidente
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Concluída a seleção dos artigos
encaminhados à RBO

Foi concluído em janeiro o trabalho da 
Comissão Avaliadora que examinou os 

artigos apresentados por associados para serem 
encaminhados à RBO com vistas ao primeiro 
‘Suplemento da Revista Brasileira de Ortopedia’ 
voltado especificamente para o quadril.

Os trabalhos escolhidos levam a assina-
tura de mais de 50 médicos de oito Estados 
brasileiros, Rio Grande do Sul, São Paulo, 
Minas Gerais, Paraná, Goiás, Santa Catarina, 
Pará e Rio de Janeiro, o que comprova que 
a pesquisa sobre temas da subespecialidade 
é realizada em instituições de todo o País.

Os títulos dos trabalhos escolhidos são:

‘Prevalence of femoroacetabular 
impingement morphology in asymptomatic 
youth soccer players: a magnetic resonance 
imaging study with clinical correlation’, 
de Anthony Kerbes Yepez, Bruno Germani, 
Carlos Roberto Galia e Marcelo Abreu;

‘Abordagem anterior aberta versus 
artroscópica no tratamento do impacto 
femoroacetabular: estudo caso-controle com 
seguimento mínimo de dois anos’, de Bruno 
Dutra Roos, Antero Camisa Júnior, Ezequiel 
Moreno Ungaretti Lima, Mauricio Domingos 
Betto e Milton Valdomiro Roos; 
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‘Avaliação radiográfica da técnica de cimentação 
utilizando haste femoral cônica polida e tripla-cunha 
em artroplastia do quadril’, de Ademir Antonio Schuroff, 
Alexandre Matos Lima, Fernando Silva Lupselo, Marco 
Antônio Pedroni, Mark Deeke e Rodrigo Ernesto Kunz; 

‘Análise de 994 casos com diagnóstico de bursite 
trocantérica’, de  Wiliam Soltau Dani, Danilo Moretto 
Siqueira, Francisco José Berral, Marco Aurélio Crespillo, 
Marcos Emilio Contreras e Ruy Cesar Abella Ferreira Neto; 

‘Desgaste de materiais ortopédicos nacionais e 
importados utilizados em artroscopia de quadril: 
uma comparação em um relato de caso’, de Fabio 
Vidal Moriya, Eduardo Henrique Herbster Gouveia, 
Jean Klay Santos Machado, Luan Teles Ferreira de 
Carvalho, Ricardo Wagner Ferreira Filho e Rui Sérgio 
Monteiro de Barros; e 

‘Ensaio estático de flexão após retirada de haste do 
fêmur proximal (PFN) – análise in vitro’, de Leonardo 
Morais Paiva, Anderson Freitas, Diogo Ranier de Macedo 
Souto, George Neri Barros Ferreira, Hélio Ismael da 
Costa e Sílvio Leite de Macedo Neto.

A relação dos avaliadores

‘Vantagens e limitações dos registros nacionais de 
artroplastias; da necessidade de registros multicêntricos: 
o REMPRO-SBQ’, de Luiz Sérgio Marcelino Gomes, 
Milton Valdomiro Roos, Ademir Antonio Schuroff, 
Antero Camisa Jr, Edmilson Takehiro Takata, Ricardo 
Horta Miranda e Sérgio Delmonte Alves; 

‘Revisão acetabular em artroplastia total de quadril 
com cunhas de tântalo associadas a enxerto ósseo 
bovino liofilizado’, de Carlos Roberto Galia, Carlos 
Alberto de Souza Macedo, Cristiano Valter Diesel, 
Marcelo Reuwsaat Guimarães e Tiango Aguiar Ribeiro; 

‘A utilização do ácido tranexâmico em pacientes 
submetidos à artroplastia total primária do quadril: uma 
avaliação do seu impacto, em diferentes protocolos de 
administração’, de Gustavus Lemos Ribeiro Melo, Daniel 
Souza Lages, Guilherme de Paula Pellucci, João Lopo 
Madureira Junior e João Wagner Junqueira Pellucci; 

‘Avaliação da eficácia do protocolo para cirurgia 
segura do quadril (Artroplastia total)’, de Antonio 
Augusto Guimarães Barros, Carlos Cesar Vassalo, Carlos 
Henrique Cardoso Mendes, Eduardo Frois Temponi, 
Euler de Carvalho Guedes e Lincoln Paiva Costa; 

Foram 54 os especialistas que analisaram e 
selecionaram os trabalhos enviados à RBO.

Por ordem alfabética, são eles Ademir Antonio 
Schuroff, Alceu Gomes Chueire, André Azambuja 
Neves Wever, André Eugenio Omine Fernandes, 
Antero Camisa Junior, Antonio Marcos Ferracini, 
Bruno Dutra Roos, Carlos Cesar Vassalo, Carlos 
Roberto Galia, Esdras Fernandes Furtado, Fabio 
Stucchi Devito, Fabio Vidal Moriya, Fernando 
Martins de Pina Cabral, Flávio Leite Aranha Junior, 
Giancarlo Cavalli Polesello, Guydo Marques Horta 
Duarte, Hardi Siebeneicher, Henrique A. Berwanger 
de A. Cabrita, Henrique Melo de Campos Gurgel, 
Henrique Ribeiro Gonçalves, João Wagner Junqueira 
Pellucci, Jorge Luiz Mezzalira Penedo, José Ricardo 
Negreiros Vicente, Júlio Paim Rigol, Leonardo 

Brandão Figueiredo, Luís Felipe Moyses Elias, Luiz 
Antonio Cordeiro de Loyola, Luiz Sergio Marcelino 
Gomes, Marcelo Cavalheiro de Queiroz, Marcio 
Rangel Valin, Marco Antonio Naslausky Mibielli, 
Marco Antonio Pedroni, Marco Bernardo Cury 
Fernandes, Marcos Emilio Kuschnaroff Contreras, 
Mark Deek, Milton Valdomiro Roos, Mustafa Ahmad 
Zoghbi, Nelson Franco Filho, Paulo David Fortis 
Gusmão, Raul Carneiro Lins, Ricardo Horta Miranda, 
Richard Prazeres Canella, Roberto Dantas Queiroz, 
Roberto Sergio de Tavares Canto, Rodrigo Aurélio 
Monari, Rolix Hoffmann, Sandro Cabral Teixeira 
Lemos, Sergio Nogueira Drumond Junior, Sergio 
Sampaio Novo, Silvio Neupert Maschke, Takeshi 
Chikude, Thiago Sampaio Busato, Tiago de Moraes 
Gomes e Wiliam Soltau Dani. 



Inscrições para o Congresso da SBQ estão
abertas e terão desconto se feitas até 5 de maio

As inscrições para o XVII Congresso Brasileiro 
de Quadril já podem ser feitas pelo endere-

ço eletrônico www.cbq2017.com.br/inscricoes com 
desconto de quase 40% para os associados quites que 
se inscreverem até o dia 5 de maio. O valor cheio da 
inscrição, para ser feita no próprio congresso, entre 
5 e 8 de setembro, é de R$ 1.200,00, mas os sócios 
adimplentes que se inscreverem até maio só pagarão 
R$ 750,00, em cartão ou boleto. O acesso à ficha de 
inscrição é feito com o e-mail e a senha do associado.

Desconto proporcional é oferecido a não sócios, a 
acadêmicos de Medicina e residentes de Ortopedia, e 
também os convites extras para a festa de confraterni-
zação, custam R$ 200,00 até maio – os inscritos fazem 
jus a um convite, recebido quando da inscrição. 

As informações são do presidente do Congresso, 
Jorge Penedo, que convida os associados a levarem seus 
familiares, tanto porque o congresso será num dos locais 
mais aprazíveis do Rio de Janeiro e com possibilidade 
de conhecer dezenas de atrações turísticas, como o 
novíssimo Aquário Marinho e o Museu do Amanhã, o 
mais visitado do Brasil. E por causa dos preços especiais 

que a organização do Congresso conseguiu negociar 
com os melhores hotéis, todos eles tão próximos do 
local do congresso que acesso pode ser feito a pé.

No Marriott Barra a diária do apartamento duplo 
ficará por R$ 422,00, enquanto no Sheraton o valor 
negociado foi R$ 598,00, no Windsor Oceânico R$ 
642,00 e no Windsor Barra R$ 665,00. 

Já o presidente da Sociedade Brasileira de Quadril, 
Carlos Roberto Galia, destaca a importância do even-
to no qual “pela primeira vez a SBQ vai apresentar os 
resultados, ainda iniciais, do projeto de Registros, o 
REMPRO-SBQ que, desenvolvido em gestões anteriores, 
e comandado pelo Dr. Marcelino Gomes, amadureceu e 
foi efetivamente iniciado em nesta gestão”. E não é preciso 
lembrar que raros países e todos muito desenvolvidos 
conseguiram montar um registro da especialidade, diz ele.

Galia destaca ainda que importantes nomes mun-
diais da cirurgia de quadril não só estão aceitando o 
convite para participar do evento, como se sentem 
gratificados por serem lembrados para a reunião da 
nossa sociedade, que dia a dia ganha importância no 
panorama internacional.
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Prazo para apresentação de 
Temas Livres é até 18 de junho

Termina dia 18 de junho o prazo para inscrição 
de temas livres para o XVII Congresso Brasileiro 

de Quadril e a Secretaria da SBQ lembra que só pode 
ser feita pelo site www.cbq2017.com.br cada trabalho 
poderá ter no máximo seis autores e o resumo tem que 
ser bilíngue, em português e inglês, com no mínimo 
2.500 caracteres e no máximo 3.000. 

O formulário para submissão dos trabalhos está dis-
ponível no site e serão aceitos artigos sobre nove eixos 
temáticos: Artroplastia total do quadril primária, Com-
plicação em Artroplastia do quadril, Revisão de Artro-
plastia total do quadril, Trauma na região do quadril e 
da pelve, Cirurgia preservadora do quadril, Artroscopia 
e videoendoscopia do quadril, Osteotomia na região do 
quadril, Lesão do quadril no esporte e Relato de caso. 

Resumo vai para os Anais

As normas para preparação do resumo são muito 
específicas, é preciso dar a justificativa da pesquisa, 
os métodos, os resultados conseguidos e finalmente 
as conclusões. O formato tem que ser esse, porque 
os resumos serão impressos nos Anais do Congresso.

A íntegra do trabalho deve seguir as normas da Revista 
Brasileira de Ortopedia – RBO – e conter o arquivo do 
texto, com resumo, abstract, descritores, keywords, introdu-
ção, material e métodos, resultados, discussão, conclusões 
e referências bibliográficas. É muito importante não incluir 
nome de autores nem de instituições no artigo. 

O cronograma para os Temas Livres é o seguinte: 
inscrição, até 18 de junho, avaliação pela Comissão de 
Temas Livres, de 19 de junho a 16 de julho, resultado da 
avaliação até 1º de agosto. 

A Comissão vai receber os trabalhos sem identi-
ficação dos autores e instituições envolvidas e cada 
trabalho será analisado por, no mínimo, dois membros 
da Comissão. Os 30 melhores trabalhos serão selecio-
nados para apresentação oral dentro da grade científica 
do Congresso. Os demais serão apresentados como 
pôsteres, segundo instruções enviadas para o mesmo 
e-mail usado para a inscrição inicial. 

Cada trabalho selecionado para apresentação fará jus 
a um certificado com o nome de todos os autores e um 
certificado individual para o apresentador e os trabalhos 
concorrerão a três prêmios em dinheiro, cabendo a escolha 
dos premiados à Comissão de Temas Livres.

O Quadril  Março 2017 7|
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Hospital Alvorada, de São Paulo, realizou simpósio em 
parceria com o Hospital for Special Surgery, dos EUA

Foi realizada em fevereiro, no Hotel Tivoli 
Mofarrej, a terceira edição do Simpósio Inter-

nacional de Artroplastias, promovida pelo Hospital 
Alvorada e pelo norte-americano Hospital for Special 
Surgery, com a presença do professor Mathias Bostrom, 
da Universidade de Cornell, de Fritz Boettner, cuja es-
pecialidade é a Artroplastia de quadril e Seth Jerabek, 
especialista em substituição de articulações, além de 
palestrantes brasileiros.

O evento, que contou com parceria da SBOT e da SBQ, 
teve como um dos organizadores Osvaldo Guilherme 
Nunes Pires, da SBQ contou com vários apresentadores 
associados à entidade, entre os quais o presidente da 
instituição, Carlos Roberto Galia, Paulo Alencar, Guydo 
Marques Horta Duarte, Giancarlo Polesello, Henrique 
Cabrita, Emerson Honda, Marcos Giordano, Edmilson 
Takata, Roberto Queiroz, Sergio Delmonte e Ricardo Horta.

Os temas escolhidos para o simpósio foram a artrose 
primária de joelho e de quadril e suas complicações. Os 
títulos das palestras foram ‘Primary THA – From planning 
to discharge’, ‘Hip teschniques – complex primary hip, 
dysplasia, fusion take down, ROH’, ‘Hip techniques – 
complex primary hip: Brazilian perspective’, ‘Periprosthetic 
fractures – femur, acetabulum’, ‘Periprosthetic fractures: 
Brazilian perspective’, ‘Revision THR: Complications’, 
‘Infection’, ‘Infection: Brazilian perspective’, ‘Dislocation/
Instability’, ‘Brazilian perspective’, ‘Leg length discrepancy 
– How can I avoid it?’, ‘Hip tips and tricks – implant 
removal’ e ‘Hip worst case scenario’.

Da esquerda para a direita: Marcos Giordano, Emerson Honda, Seth Jerabek, Osvaldo Nunes e Ricardo Negreiros





Campanha quer vencer preconceito 
contra bengala, para conter 
epidemia de fraturas em idosos

A utilização de bengalas pelos 
idosos, que ainda é vista de 

forma preconceituosa, poderia evi-
tar até 60% das quedas e fraturas 
de fragilidade em que, segundo os 
mais recentes dados do Ministério 
da Saúde foi causa de 85.939 in-
ternações anuais, o que representa 
crescimento de 30% em cinco anos.

A afirmação é de Carlos Cesar 
Vassalo, da SBQ, que há pouco as-
sumiu o cargo de diretor de Comu-
nicações da SBOT. Ele divulgou a 
campanha em dezenas de jornais, 
sites da internet e chegou ao Jor-
nal Nacional, ao qual lembrou que 
só no Estado de São Paulo há 30 
internações diárias de idosos devi-
do a fraturas de quadril. “E não é 
só no Brasil que nos preocupamos 
com o que está ocorrendo”, diz ele, 
pois estudo da University College 
de Londres prevê aumento de seis 

vezes das fraturas de fragilidade na 
América Latina, em 20 anos. 

Para Itiro Suzuki, da Equipe Mul-
tidisciplinar de Ortopedia Geriátrica 
do IOT do HC/USP, dependendo da 
condição do idoso a bengala é um 
recurso importante. “O idoso perde 
massa muscular – sarcopenia – e tem 
afetado o equilíbrio e a coordenação 
motora”, diz ele, por isso a recomen-
dação de exercícios físicos para pre-
venção da queda, é “primordial para 
fortalecer a musculatura”.

Itiro lembra também que com 
a idade algumas pessoas tendem 
a andar um pouco curvadas e essa 
postura alterada modifica o centro 
de gravidade e a bengala ajuda a 
dar maior segurança na caminhada. 
Ele recorda também que na parte 
ambiental há muito a fazer pela pre-
venção e defende a chamada ‘casa 
segura’ com pisos antiderrapantes, 

Carlos Cesar Vassalo
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retirada de obstáculos, de tapetes e 
um ponto importante, a iluminação, 
principalmente no caminho entre 
o quarto e o banheiro, pois o idoso 
que se levanta à noite corre o risco 
de tropeçar, se não houver alguma 
iluminação no trajeto. 

Novas tecnologias

No Japão, onde 22% da popu-
lação já tem mais de 65 anos, foi 
lançada recentemente a calça com 
airbag, semelhante à usada em provas 
de velocidade com motocicletas. O 
produto, que fez sucesso na ‘Milan 
Fashion Week’, apelidado de ‘human 
airbag’ foi apresentado pela primeira 
vez na ‘Home Care and Rehabilitation 
Exhibition Tokyo’, e os dois airbags 
que, inflados, são pouco maiores que 
bolas de futebol, pesam 1,1k, levam 
0,1 segundo para se inflarem e pro-
tegem tanto o quadril, numa queda 
de costas, como a cabeça. 

Especificamente para proteger a 
cabeça, os geriatras brasileiros estão 
recomendando o uso de capacete 
de motociclista dentro de casa, para 
idosos com histórico de quedas fre-
quentes. Em Portugal, entretanto, o 
Consorcio Ageing@Coimbra, volta-
do para a valorização e bem estar do 

idoso aposta também no treinamento 
de Tai Chi, que ajuda o equilíbrio e 
reduz o risco de queda, sem descuidar 
do incentivo à bengala que, segundo 
estudo da Faculdade de Ciências do 
Desporto e Educação Física da Uni-
versidade de Coimbra reduz de 20 a 
25% o peso descarregado sobre os 
membros, durante a caminhada. 

“E a bengala é barata”, comple-
menta Vassalo, custa de R$ 16,00 a 
R$ 40,00, e tem uma excelente rela-
ção custo-benefício, “levando-se em 
conta que dados estatísticos mos-
tram que 30% dos idosos sofrem 
pelo menos uma queda por ano e 
em 5% dos casos acontece a fratura 
e o pior, o índice de complicações 
correlatas é alto e a mortalidade 
atinge até 20% em 12 meses nas 
fraturas do quadril”. 

Ainda segundo Vassalo, os EUA 
gastam 10 bilhões de dólares anuais 
apenas para tratamento das fraturas 
de quadril e no Brasil a população 
idosa já corresponde a 14,3% da 
população. O IBGE informa que 
23,5 milhões de brasileiros ultra-
passaram os 60 anos, entrando na 
faixa etária onde a fratura é mais 
frequente e poderia ser evitada com 
o uso da bengala, se registrado pro-
blema de equilíbrio.

Itiro Suzuki
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Número de eventos das Regionais cresce
20% e já soma quase 50 no ano

O crescimento da Sociedade Brasileira de Quadril está se refletindo no número de eventos promovidos 
pelas Regionais, que cresceram de cerca de 40 para quase 50, de 2016 para 2017. Veja abaixo a relação 

cronológica dos eventos programados, com identificação da Regional que promove cada um:

X Jornada Itinerante da 
SBQ/Paulista. Quality Sun 
Valley Hotel. Marília. 

31 de março e 1 de abril

Reunião científica men-
sal da SBQ/Paulista. Audi-
tório da AACD. Das 19,30 
às 21 horas. 

9 de fevereiro

Às 18,45 hs. do dia 17 e 
9 hs. do dia 18. Clube da 
Preservadora da Regional 
Sul. Hospital Ortopédico 
de Passo Fundo.

17 e 18 de março

Evento da Regional Rio. 
Tema: Infecção em ATQ, 
convidados Javad Parvizi, 
dos EUA e Luiz Sergio 
Marcelino. No Copa Star, 
no Rio de Janeiro. 

10 de abril

Clube do Quadril da 
Regional Norte/Nordeste 
– Faculdade Christus – 
Fortaleza. Tema: Discus-
são de Quadros Clínicos.

3 de abril

3º Simpósio Internacio-
nal de Artroplastia – (Even-
to chancelado pela SBQ) 
Hotel Tivoli Mofarrej. São 
Paulo. Realização Hospi-
tal Alvorada/Hospital for 
Special Surgery. 

10 de fevereiro

Evento da Regional Rio, 
no Hospital Samaritano 
Barra da Tijuca. Tema: ATQ 
em situações especiais e re-
visão de ATQ. Convidado: 
Emerson Honda.

18 de março

Encontro Sul/Paraná de 
Cirurgia do Quadril da 
Regional Sul durante a 
SULBRA, em Curitiba, na 
Estação Convention Center. 

20 a 22 de abril

Clube do Quadril da 
Regional Norte/Nordeste 
– Faculdade Christus – 
Fortaleza. Tema: Discus-
são de Quadros Clínicos.

6 de março

Reunião científica men-
sal da SBQ/Paulista. Audi-
tório da AACD. Das 19,30 
às 21 horas. 

6 de abril

Evento da Regional Su-
deste. Tema: Trauma pél-
vico, acetábulo e fêmur 
proximal. Hospital Mater 
Dei, de Belo Horizonte, 
auditório 6.

23 de março

2ª reunião da SBQ/
Sudeste e 2º Encontro 
GEPAF. Renaissance Work 
Center, Belo Horizonte. 

23 e 24 de abril

Reunião científica men-
sal da SBQ/Paulista. Audi-
tório da AACD. Das 19,30 
às 21 horas. 

16 de março

II Jornada de Cirurgia 
do Quadril da Regional 
Centro-Oeste. Hotel Mer-
cure, Goiânia. Tema: Ar-
troplastia Total de Quadril 
Primária e Revisões. 

7 e 8 de abril

Reunião da Confraria 
do Quadril, da Regional 
Paraná. Local a definir. 

24 de março

Clube do Quadril da 
Regional Norte/Nordeste 
– Faculdade Christus – 
Fortaleza. Tema: Discus-
são de Quadros Clínicos.

8 de maio

Agenda
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Reunião científica men-
sal da SBQ/Paulista. Audi-
tório da AACD. Das 19,30 
às 21 horas. 

11 de maio

Clube do Quadril da 
Regional Norte/Nordeste 
– Faculdade Christus – 
Fortaleza. Tema: Discus-
são de Quadros Clínicos.

5 de junho

Painel Hot Topics em 
ATQ, da Regional Paraná. 
Local a definir. 

23 de maio

Reunião científica men-
sal da SBQ/Paulista. Audi-
tório da AACD. Das 19,30 
às 21 horas. 

8 de junho

Evento da Regional Rio. 
Curso Avançado em Revi-
são de ATQ, no Hospital 
Santa Teresa, de Petrópolis. 

27 de maio

Encontro de Quadril da 
Regional Centro-Oeste. 
Sinop, Mato Grosso. 

Encontro da Regional 
Sul em Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul.

2 e 3 de junho

Encontro da Regional 
Sul, em Criciúma, Santa 
Catarina.

4 e 5 de agosto

Jornada Científica de 
Quadril da Regional Pa-
raná. Foz do Iguaçu.

16 e 17 de junho

Clube do Quadril da 
Regional Norte/Nordeste 
– Faculdade Christus – 
Fortaleza. Tema: Discus-
são de Quadros Clínicos.

7 de agosto

Clube do Quadril da 
Regional Norte/Nordeste 
– Faculdade Christus – 
Fortaleza. Tema: Discus-
são de Quadros Clínicos.

3 de julho

Reunião científica men-
sal da SBQ/Paulista. Audi-
tório da AACD. Das 19,30 
às 21 horas. 

10 de agosto

Reunião científica men-
sal da SBQ/Paulista. Audi-
tório da AACD. Das 19,30 
às 21 horas. 

13 de julho

1º Clube do Quadril da 
Regional Centro-Oeste. 
Durante o Congresso 
Goiano de Ortopedia.

9 de junho

Mesa redonda moderna 
de casos – ATQ em situ-
ações especiais. Regional 
Paraná. 

15 de agosto

Evento científico da 
Regional Rio – convida-
dos a definir.

15 de julho
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Evento da Regional 
Sudeste. Tema: Cirurgia 
Preservadora do Quadril. 
Hospital da Previdência. 
Belo Horizonte. 

24 de agosto

Evento da Regional Paraná. 
Fraturas proximais do fêmur: 
o que fazer quando a síntese 
falha? Atualização em trauma 
da pelve e acetábulo: o que 
mudou na última década. Lo-
cal: Auditório HC, Curitiba. 

19 de setembro

Clube da Preservadora 
da Regional Sul – Porto 
Alegre. Rio Grande do Sul. 

20 e 21 de outubro

VI Jornada da SBQ Nor-
te/Nordeste – COTECE. 
Fortaleza. 

21 a 23 de setembro

3º Clube do Quadril da 
Regional Centro-Oeste, 
Goiânia. 

4 de novembro

Reunião científica men-
sal da SBQ/Paulista. Audi-
tório da AACD. Das 19,30 
às 21 horas. 

14 de setembro

Reunião científica men-
sal da SBQ/Paulista. Audi-
tório da AACD. Das 19,30 
às 21 horas. 

5 de outubro

Reunião científica men-
sal da SBQ/Paulista. Audi-
tório da AACD. Das 19,30 
às 21 horas. 

9 de novembro

2º Clube do Quadril, da 
Regional Centro-Oeste. 
Goiânia. 

18 e 19 de setembro

Jornada científica da 
Regional Paraná. Maringá.

6 e 7 de outubro

Encontro da Regional 
Sul, em Passo Fundo, Rio 
Grande do Sul. 

24 e 25 de novembro

Evento da Regional Rio. 
Temas e convidados a de-
finir. 

25 de novembro
Evento da Regional 

Paraná – Palestra sobre 
superfícies bioativas em 
ATQ – o que se pode es-
perar. Local a definir. 

27 de novembro
Às 19,30 horas. Even-

to da Regional Sudeste. 
Tema: Artroplastia de 
quadril – novas técnicas. 
Hospital Felício Rocho, 
Belo Horizonte.

30 de novembro

XVII Congresso Brasi-
leiro de Quadril. Windsor 
Barra, Rio de Janeiro. 

5 a 8 de setembro
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SBQ passa a ter escritório administrativo fixo,
junto ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo

De acordo com a decisão da assembleia, a So-
ciedade Brasileira de Quadril passou a ter um 

escritório administrativo em São Paulo. Fica a menos 
de 200 metros do salão de embarque do aeroporto de 
Congonhas, podendo ser alcançado a pé, e vai facilitar 
as reuniões que frequentemente envolvem médicos os 
quais, após os encontros, precisam regressar rapida-
mente às suas cidades de origem. 

O endereço é rua Baronesa de Bela Vista, 411, con-
junto 14-T, no Jardim Aeroporto, CEP 04612-001 e o 
prédio, ‘CGH Aeroporto Offices’ é moderno, funcional, 
tem apenas seis andares sobre um terreno de quase três 
mil metros, 209 unidades e conta com salas de reuniões, 
cafeteria e WiFi nas áreas comuns. 

O presidente Carlos Roberto Galia destaca que o 
escritório é um apoio administrativo muito necessário, 
mas não se trata de sede que, estatutariamente continua 
a ser itinerante, transferindo-se em cada gestão para 
a cidade onde trabalha o presidente eleito. Assim, na 
gestão Sergio Rudelli a sede era em São Paulo, na de 
Sergio Delmonte a sede foi o Rio de Janeiro e na gestão 
atual é Porto Alegre. 

Acontece, porém que cada vez que a sede muda de 
Estado, um complicado trabalho logístico tornava-se 
necessário, com a transferência de todas as fichas de 

sócios, fechamento e reabertura de contas bancárias, o 
que implica em procedimentos burocráticos complexos 
com apresentação de atas e estatutos na nova agência 
bancária, definição de assinaturas autorizadas e prin-
cipalmente a burocracia junto aos Cartórios, onde são 
registradas as atas e documentos oficiais da instituição.

Também era problemático o manuseio dos boletos 
e a correspondência dos sócios, cujo número tem au-
mentado recentemente, e a mudança incluía contra-
tação e treinamento de novos funcionários, que eram 
dispensados quando já bem preparados, pois ao final de 
dois anos a sede mudava, levando a área administrativa 
com ela. Outro problema dizia respeito aos arquivos 
históricos da SBQ, já bastante volumosos, que também 
precisavam mudar de uma para outra sede.

Com a Secretaria num escritório fixo esses problemas 
deixam de existir. Galia diz que “essa iniciativa vai faci-
litar os muitos trâmites burocráticos necessários para o 
dia a dia de uma sociedade que cresce constantemente”, 
ganha importância e aumenta seus laços internacionais 
com entidades congêneres para as quais, registre-se de 
passagem, também devia ser estranho que a cada dois 
anos a correspondência da SBQ tivesse que ser enviada 
para um novo endereço.
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Sul
Encontro Sul-Brasileiro será 
realizado durante o XX Sulbra

O .presidente da Regional 
Sul .da SBQ, Bruno Dutra 

Roos, convida para o Encontro que 
vai promover durante o XX Con-
gresso Sul-Brasileiro de Ortopedia, 
o Sulbra, em Curitiba, nos dias 20, 
21 e 22 de abril.

A grade científica prevê como 
grandes temas, Fraturas da Pelve, 
Fraturas de Colo do Fêmur, Artro-
plastia Primária de Quadril, Revisão 
de Artroplastia e Cirurgia Preserva-
dora de Quadril, além de mesas 
redondas sobre cada um deles. 

Entre as palestras, uma apresenta-
ção sobre o REMPRO-SBQ, dicas e 

truques na fratura-luxação da sacroi-
líaca, fratura do acetábulo do idoso, 
fixação ou Artroplastia, fratura do 
colo Pauwels III – métodos de fi-
xação, minha experiência no trata-
mento das fraturas do colo femoral, 
fraturas de colo, cabeça grande, du-
pla mobilidade, osteotomias peria-
cetabulares ou Artroscopia nas DDQ 
borderline, lesão condral acetabular, 
como trato, opções de tratamento 
na EPF, o que há de novo e evitan-
do complicação na Artroscopia de 
quadril, manejo pré-operatório na 
ATQ, desequilíbrio espino-pélvico 
e superfícies protéticas, entre outros.

Centro-Oeste
Regional tem jornada com convidado  
da Itália: professor Pietro Cavaliere

Leandro Alves de Oliveira, da Regional Centro-
-Oeste, programou a Segunda Jornada de cirurgia 

de Quadril com convidados especiais, o especialista 
italiano Pietro Cavaliere, o presidente e o vice-presidente 
da SBQ, respectivamente Carlos Roberto Galia, do Rio 
Grande do Sul e Guydo Marques Horta, de Minas Gerais.

O evento, cujas inscrições podem ser feitas no site 
www.eventoall.com.br ou pelo telefone (62) 3091-3950, 

ao custo de R$ 200,00, foi marcado para os dias 7 e 
8 de abril no Hotel Mercure, de Goiânia, que fica na 
avenida República do Líbano, 1.613, no Setor Oeste.

Os temas escolhidos serão Artroplastia Total de 
Quadril Primária e Revisões e, durante a Jornada, haverá 
espaço para apresentação de Temas Livres, os melhores 
dos quais farão jus a premiações em dinheiro.
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Com a participação do presidente da SBQ, Carlos 
Roberto Galia, como um dos apresentadores, a Re-

gional Paulista promoveu no dia 9 de fevereiro um evento 
no auditório da Associação de Assistência à Criança De-
ficiente – AACD, cujo tema central foi a Revisão Femoral.

O evento, coordenado pelo diretor científico da Re-
gional, Rodrigo Guimarães, incluiu um módulo satélite 
sobre ‘Reabilitação nas revisões de Artroplastia de quadril, 
alterações biomecânicas/funcionais – como tratar?’ 

Rodrigo Guimarães explicou a escolha do tema, “por ser 
um dos mais controversos na prática ortopédica atual”, motivo 
pelo qual escolheu dois dos mais conceituados especialistas 
para apresenta-lo, o presidente da SBQ, Carlos Roberto Galia, 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que falou 
sobre a prótese cimentada e Edmilson Takata, do Grupo de 
Patologias do Quadril da Escola Paulista de Medicina, que 
discorreu sobre os conceitos da revisão não cimentada. 

Na segunda parte do encontro o presidente da Re-
gional Paulista, Roberto Dantas Queiroz, coordenou a 
apresentação e discussão de casos clínicos, com deba-
tedores de alto nível, explica Rodrigo Guimarães, que 
cita Guydo Horta, de Belo Horizonte, Leandro Alves, de 
Goiás, Márcio Pozzi, de Curitiba, Lourenço Peixoto, do 
Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, Juan 

Capriotti, do Hospital Angelina Caron e Ricardo Horta, 
da Santa Casa de Belo Horizonte. 

O módulo-satélite foi apresentado por Thamisa Araújo 
Silva, especialista em Fisioterapia aplicada à Ortopedia e, 
ao final do encontro, Rodrigo Guimarães disse que eventos 
como o que acabara de acontecer confirmam o compro-
misso acadêmico e de difusor de conteúdo fundamental 
da Sociedade Brasileira de Quadril, que tem igualmente 
um importante fator agregador, já que alcança especialistas 
de várias cidades.

Paulista
Sessão científica discute
a Revisão Femoral
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Flávio Maldonado anuncia que está tudo preparado 
para o grande evento que a Regional Paulista da 

SBQ vai promover em Marília, nos dias 31 de março e 1º 
de abril. O evento terá, entre os 25 palestrantes de todo 
o Brasil o convidado internacional John Charity o qual, 
embora formado na USP, trabalha há anos no Princess 
Elizabeth Orthopaedics Centre e integra o Royal College 
of Surgeons of Edinburgh. 

John Charity vai fazer quatro apresentações sobre temas 
novos e extremamente importantes, adianta Maldonado, que 
marcou o evento para o Hotel Sun Valley e definiu o tema: 
‘Vinte anos de experiência de prótese de exeter no Brasil’.

O tema será exposto por muitos dos maiores expoentes 
da subespecialidade, entre os quais Sérgio Rudelli, Roberto 
Dantas Queiroz, Pedro Ivo de Carvalho, Márcia Uchôa, 
Takeshi Chikude, Rodrigo Guimarães, Nelson Ono, Luiz 
Sérgio Marcelino, Giancarlo Polesello, Flávio Garcia, Paulo 
Santos, Lelio de Carli Jr., Flávio Maldonado, Henrique 
Cabrita, Carlos Roberto Schwartsmann, Gilberto Pereira, 
Daniel Futuro, Edmilson Takata, Fabio Devito, Emerson 

Os regionais da SBQ e os membros da Comissão de 
Educação Continuada participaram em fevereiro 

de uma reunião com a Diretoria Nacional em cuja progra-
mação foi acrescentada a participação de todos na reunião 
mensal que a Regional São Paulo promove no auditório 
Abreu Sodré, da AACD e que, naquela data, tinha como 
tema central a Revisão Femoral. 

O presidente da Regional Paulista, Roberto Dantas 
Queiroz, diz que ‘o dia foi fantástico’, tanto a reunião 
presidida por Carlos Roberto Galia, com os regionais, na 
sede da SBOT, como a participação deles à noite, no au-
ditório da AACD. 

Para Roberto Dantas Queiroz, “são momentos como 
esse, de confraternização entre os pares, de troca de co-
nhecimento, experiências e de trabalho de equipe que 
fazem valer a pena todos os sacrifícios necessários quando 
se assume cargos associativos”. A colocação do especia-
lista se explica porque, tendo assumido no ano passado 
a Regional Paulista da SBQ, Roberto Queiroz acumula, a 
partir de janeiro, a Regional São Paulo da SBOT, a maior 
de todas, com cerca de quatro mil associados. 

Honda, Fernando Baldi, Guydo Horta Duarte, Itiro Suzuki 
e José Octavio Hungria. 

As inscrições podem ser feitas na secretaria da SBQ/
Paulista, secretaria@sbquadril.org.br ou no próprio site 
www.sbquadril.org.br. O evento vai das 7,30 às 19,30 
horas de sexta-feira, dia 31 e das 8,30 às 12 horas do dia 
1º de abril e Maldonado, que é da Santa Casa de Marília, 
explica que focou a reunião científica no tratamento das 
artroses primárias, da osteonecrose, nas complicações 
da Artroplastia primária, nas complicações das revisões 
cimentadas e sem cimento. 

Ele adianta também que o evento será muito dinâmico, 
com palestras de cinco minutos se sucedendo de seis em 
seis. Após cada grupo de palestras haverá uma mesa 
redonda sobre os temas abordados, com discussão. E 
dada a importância dos temas e dos apresentadores, já 
recebeu manifestações de interesse de especialistas de 
várias cidades da região: Botucatu, Araçatuba, São José do 
Rio Preto, Presidente Prudente, motivo pelo qual acredita 
que o encontro terá mais de cem inscritos.

“O trabalho é intenso e aumenta nos fins de semana”, 
afirma ele, pois aos sábados e domingos sempre há duas 
reuniões a comparecer e, se não fosse a colaboração dos 
demais diretores, seria impossível ao presidente da Regional 
cumprir sua missão. 

“É claro que esse trabalho voluntário é muito gratifican-
te”, insiste, quando se consegue viabilizar um programa de 
educação continuada, montar uma jornada ou fazer um 
curso preparatório para os residentes do Estado, “como 
fizemos recentemente, com 218 participantes, a gente se 
sente muito gratificado”. 

 Queiroz afirma que o que viabiliza o trabalho de dirigir 
uma Regional de Ortopedia é a dedicação dos diretores 
e o compartilhamento do trabalho. Todos estão prontos 
a coordenar qualquer reunião, não importa se o tema é 
da alçada desta ou daquela área pois, quando a agenda 
aperta, a ajuda é mútua. E ele cita como sempre dispostos 
a oferecer seu tempo e a participar das muitas reuniões seu 
vice-presidente, Alberto Naoki Miyazaki, os secretários João 
Damasceno Lopes Filho e Eiffel Tsuyoshi Dobashi e os te-
soureiros Alexandre Fogaça Cristante e Roberto Y. Ikemoto.

Marília terá super evento 
com 25 palestrantes

Os regionais da SBQ participam, 
em São Paulo, de jornada na AACD
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Rio de Janeiro
Será em maio curso sobre
Revisão de ATQ, em Petrópolis

Será em maio, no Hospital Santa Teresa, em 
Petrópolis, o curso ‘Revisão em Artroplastia Total do 

Quadril’, promovido pela Regional carioca da Sociedade 
Brasileira de Quadril e organizado pela Diretoria Científica 
da Regional, que é presidida por Rolix Hoffman.

O Hospital Santa Teresa fica na rua Paulino Afonso, 
477 e as inscrições, gratuitas, podem ser feitas na 
Regional, pelos telefones (21) 3263-9928 ou 3941-
8741. A duração do evento é de um dia e o curso inclui 
cirurgia ao vivo.

Operation Walk Chicago fez mutirão de ATQ
em Recife com equipe de 53 norte-americanos

Os associados da Sociedade Brasileira de Quadril, 
Cláudio Marques e Raul Lins e o ortopedista 

local José Venâncio fizeram a triagem de mil pacientes 
na fila por uma operação de quadril, para selecionar 
aqueles que seriam beneficiados pelo primeiro mutirão 
da Operation Walk Chicago no Brasil.

O programa filantrópico norte-americano que tem 
como bandeira ‘40 People Will Walk Again’ atua há 
muito tempo em vários países ao redor do mundo, 
e em janeiro deste ano foi a primeira vez em que o 
programa veio ao Brasil e com uma equipe grande, 
53 pessoas entre médicos, fisioterapeutas e pessoal de 

Notas
Envie sua notícia para essa nova seção, teses, premiações, pesquisas, realizações, 

novos Serviços de quadril. Mandar para: secretaria@sbquadril.org.br



O Quadril  Março 2017 21|

enfermagem, que trouxeram também todo o material 
cirúrgico incluindo as próteses, doadas pela Stryker. 

“O resultado foi melhor que 
o esperado”, explica Cláudio 
Marques, “pois em cinco dias 
foram feitas 45 Artroplastias totais 
de quadril” e os norte-americanos 
ficaram tão bem impressionados 
que já marcaram novo programa, 
para o segundo semestre, quando 
então o alvo serão os pacientes com 
disfunção articular no joelho. 

O projeto no Brasil foi viabiliza-
do pela Cone S/A – Condomínio de 
Negócios -, juntamente com o Hos-
pital Metropolitano Dom Helder 
Câmara, que cedeu 50 leitos e a 
Secretaria Estadual de Saúde. 

Cláudio Marques conta que já 
que tantos especialistas america-
nos estavam em Pernambuco, a Se-
cretaria aproveitou a oportunidade para um simpósio 
oferecido aos médicos e acadêmicos locais, simpósio 
no qual Cláudio Marques foi um dos palestrantes. Os 
temas foram patologias de quadril, reabilitação e ge-
renciamento de dor.

Coube ao Núcleo Estadual de Telessaúde a 
transmissão online do simpósio através de um sistema 
de videoconferência para as doze Regionais de Saúde 
do Estado.

A Operation Walk Chicago – presta serviços volun-
tários no tratamento para pacientes com necessidade 
de reposição articular e já atuou, entre outros lugares: 
no Nepal, atendendo às vítimas do terremoto que tive-
ram problema no quadril, em Hanói e Nha Trang, no 
Vietnã, em Pune, na Índia, em Hangzhou, na China e 
em Quito no Equador. 

Um vídeo sobre o programa realizado no Recife pode 
ser assistido no site www.operationwalkchicago.com, 
e a peça inclui depoimentos de pacientes operados 
com sucesso. Um deles explica que “tive leucemia e 
o tratamento acabou afetando minhas pernas”. Outro, 
conta que “sentia dor se ficava sem meus sapatos or-
topédicos e minhas muletas”.

A Operation Walk Chicago foi fundada em 2005 
pelos médicos David Stulborg e Victoria Brander e, 
além das cirurgias, oferece aulas para os ortopedistas 
e equipes de atendimento hospitalar nos locais onde 

atua, além de auxiliar na formação de programas públi-
cos para redução das deficiências relacionadas à artrite. 
Oferece também bolsas para que médicos estrangeiros 
estudem nos Estados Unidos. Os fundadores da insti-
tuição dizem que escolheram a opção de colocação 
de próteses de quadril e joelho “porque estão entre os 
procedimentos com melhor custo-benefício na Medici-
na, já que reduzem dramaticamente o sofrimento dos 
pacientes e permitem o retorno à vida ativa”.

RX pós operatório de um beneficiário do mutirão
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Leandro Alves de Oliveira, in-
forma que diretores da Regional 
Centro-Oeste representaram a 
SBQ junto ao Grupo de Trabalho 
de Quadril do Exército. O Grupo 
é integrado por representantes da 
AMB, CFM, SBOT, SBQ, da Direto-
ria de Saúde do Exército e cirurgiões 

Regional Centro-Oeste convocada para 
trabalho junto ao Exército Nacional

militares especializados em quadril. 
O objetivo é normatizar protocolos 
clínicos para a ATQ primária e de 
revisão, Artroscopia de quadril e 
demais procedimentos cirúrgicos 
da especialidade, padronizando os 
procedimentos nas unidades milita-
res e nas credenciadas pelo Exército. 

O professor Wiliam Dani, da 
Universidade do Planalto Catari-
nense, associado da SBQ, recebeu 
nota máxima ‘Sobresaliente’ na tese 
de doutorado feito na Universidad 
Pablo Olavide, em Sevilha, Espanha. 
O trabalho apresentado, ‘Avaliação 
da Espessura do Canal do Fêmur 

Membro do SBQ defende tese na Espanha 

Proximal em Pacientes que Vivem 
em Altitude’ também foi selecionado 
para concorrer ao ‘Premio Enrique 
Fuentes Quintana de teses docto-
rales de Fundas’, referente as me-
lhores Teses de Doutorado na área 
de saúde, que foram apresentadas 
na Espanha.

Mortalidade de pacientes 
idosos tratados cirurgicamente 
de fratura de quadril

A edição de janeiro da RBO publica 
artigo de Marcelo Teodoro Ezequiel Guerra 
e colaboradores, que estudaram a mortali-
dade em um ano de pacientes idosos com 
fratura de quadril, tratados cirurgicamente 
num hospital do Sul do Brasil.

O Brasil tinha 399.692 médicos 
em 2015, segundo levantamento 
da Universidade de São Paulo, e 
432.870 segundo o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística. A 
diferença decorre do fato do IBGE 
basear seu levantamento no número 
de registros médicos nos Estados, e 
muitos médicos estão registrados 
em mais de um Estado. 

Segundo o levantamento histó-
rico do IBGE, em 1980 os médicos 
brasileiros eram 137 mil, em 1990 
eram 219 mil, chegando a 291 
mil em 2000, a 364 mil em 2010 
e saltando para 432 mil em 2015, 
o que corresponde a 1,95 médico 
por mil habitantes no País. O índi-
ce é maior em São Paulo, onde o 
Cremesp registra 3,79 médicos por 
mil habitantes. 

Quanto aos ortopedistas, as-
sociados à SBOT há 12.286 e na 
Sociedade Brasileira de Quadril o 
total é de 710 associados, 595 dos 
quais ativos. 

Total de médicos cresceu mais 
de três vezes no Brasil, nas 
últimas décadas

Na matéria relativa ao painel sobre ‘Controvérsias em Cirurgia Preservadora’ promovido pela 
Regional Paraná, publicada na edição de dezembro de 2016, faltou a inclusão do nome de Munif 
Hatem, cuja apresentação foi sobre ‘O papel da versão femoral nas patologias do quadril’.

Também nos desculpamos pelo erro de grafia do título da palestra de André Eugênio, que discorreu 
sobre ‘Quadril Hipermóvel’. 
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