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Sociedade Brasileira de Quadril
Diretoria (2010-2011)

Presidente: Luiz Sérgio Marcelino Gomes
Vice-Presidente: Emílio H. C. de A. Freitas

Diretor Científico: Nelson Keiske Ono
Tesoureiro: Edmilson Takehiro Takata

Secretário: João Wagner Junqueira Pellucci
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Presidente: Paulo Silva
Vice-Presidente: Francisco Ramiro Cavalcante
Diretor Científico: Rogério de A. Amaral
Secretário: Marcelo de Almeida Ferrer
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Presidente: Marco Antonio Pedroni
Vice-Presidente: Ângelo Lair Lima
Diretor Científico: Marcio Raphael Pozzi
Secretário: Josiano Carlos Valerio
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Vice-Presidente: Edson Barreto Paiva
Diretor Científico: Ricardo Horta Miranda
Secretário: Guilherme Horta Dias
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Presidente: Julio Paim Rigol
Vice-Presidente: Richard Prazeres Canella
Diretor Científico: André V. Saueressig Kruel
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Nelson Keiske Ono

Antero Camisa

Lucas Leite Ribeiro
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Comissões Permanentes
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Milton Valdomiro Roos
Ademir Schuroff
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Antero Camisa

Grupo de Integração Social
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Helena Roos
Valeria Costa Gomes

Comissão Eleitoral para Eleição do 
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Leonardo Brandão
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Pedro Ivo Carvalho
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Conselheiros
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Mark Deeke (Paraná)
André Kruel (Sul)
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SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUADRIL (SBQ)
Gestão 2010 - 2011 - Direção Nacional
Presidente: Luiz Sérgio Marcelino Gomes
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Almendra Freitas
Diretor Científico: Nelson Keiske Ono
Tesoureiro: Edmilson Takehiro Takata
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Presidente: Ronaldo Silva de Oliveira
Vice-Presidente: Francisco Robson Vasconcelos Alves
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Secretário: Carlos Renato de Souza Gondim
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Presidente: Julio Paim Rigol
Vice-Presidente: Richard Prazeres Canella
Diretor Científico: André Vinicius Saueressig Kruel
Secretário: Ary da Silva Ungaretti Neto

Regional Sudeste
Presidente: Leonardo Brandão Figueiredo
Vice-Presidente: Edson Barreto Paiva
Diretor Científico: Ricardo Horta Miranda
Secretário: Guilherme Horta Dias

Regional Centro-Oeste
Presidente: Paulo Silva
Vice-Presidente: Francisco Ramiro Cavalcante
Diretor Científico: Rogério de Andrade Amaral
Secretário: Marcelo de Almeida Ferrer

Regional Paulista
Presidente: Edison Noboru Fujiki
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O Jornal da SBQ é uma publicação
bimestral da Sociedade Brasileira de Quadril.
Tiragem: 8.000 exemplares. Coordenação
editorial: Dr. Luiz Sérgio Marcelino Gomes.
Jornalista responsável: Anna Regina Tomicioli -
Mtb 30.518. Textos: SBQ
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Contatos para correspondência:
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site: www.sbquadril.org.br
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Prof. Dr. Luiz Sérgio Marcelino Gomes
Presidente da Sociedade Brasileira de Quadril

manifesta tão somente quando as ações e atitudes se 

fundamentam em objetivos específicos e determinados, 

a despeito de antecipados e eventuais óbices estruturais, 

conjunturais e operacionais. Encerra, portanto em sua 

essência o prazer das realizações almejadas e 

conquistadas. Contudo seu significado se amplia 

quando da participação de todo um grupo unido por um 

ideal comum e que compartilha da premissa básica de 

que não basta querer crescer e realizar, mas sim dar sua 

parcela de contribuição com o compromisso altruísta de 

fortalecer uma Instituição que tanto suporte pode dar 

aos inúmeros colegas que se dedicam à cirurgia de 

Quadril Brasileira.

Neste conceito é que se situa nossa afirmação 
de missão cumprida. No de sensibilizar, estimular, apoiar 
e dar suporte a todos que conosco caminharam nestes 
últimos anos. Infelizmente não conseguimos realizar tudo 
o que pretendíamos, mas acreditamos que pudemos 
concretizar os objetivos fundamentais de nossa proposta 
inicial, e executamos aquilo que planejamos, sempre 

Missão cumprida: Esta é uma sensação que se 

dentro dos preceitos democráticos e de transparência 
total para com os associados. Todos juntos, 
desempenhamos um papel que não se restringiu a ações 
administrativas peremptórias, mas sim à proposta de um 
novo início e de uma filosofia de atuação voltada às mais 
elevadas aspirações dos associados.

Desta forma esta Diretoria se sente em débito 
com todos aqueles que participaram da administração 
direta (Diretoria Executiva e de Regionais, e de todas as 
Comissões), e ainda para com todos aqueles que tanto 
apoiaram nossos propósitos e ações. 
 

Nesta última edição do jornal da SBQ de 
responsabilidade de nossa gestão, elencamos as 
principais realizações do biênio 2010-2011, com a 
certeza de que ainda há muito a realizar.

Desejamos boa sorte à nova administração que 
se avizinha sem, contudo nos alijarmos das contribuições 
e dedicação que com muito orgulho iniciamos há 2 
décadas, em conjunto com os amigos Bruno Lombardi, 
Milton Roos, Nelson Franco Filho, Jorge Penedo e 
Ademir Schuroff.

Não poderia encerrar este editorial sem o 
agradecimento a todos meus amigos e familiares que 
tanto estímulo e compreensão demonstraram nestes 
últimos 2 anos de intensa atividade. Em especial à minha 
esposa Valéria que não só participou ativamente de 
todas as realizações, como também foi meu esteio e 
porto seguro nos momentos mais difíceis.

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA SBQ



RELATÓRIO DE GESTÃO 2010-2011

Estrutura e Organização

- Planejamento Estratégico

No dia 19 de junho, a Diretoria da Sociedade Brasileira 

de Quadril (SBQ) concluiu seu Projeto de 

Planejamento Estratégico (PPE) junto aos consultores 

da H2, em uma reunião no Hotel Vitória, em 

Campinas-SP. Nas duas reuniões anteriores, a 

Sociedade havia definido a Missão, a Visão Futura e os 

Objetivos da Sociedade dentro do PPE.
Uma Sociedade organizada é capaz de 

desenvolver o propósito, a identificação de 
competências e o seu espaço de atuação, contribuindo 
para que os associados sejam amparados com segurança 
em relação às sua atividades.

O planejamento estratégico da SBQ almejou 
identificar pontos críticos no desempenho, necessidades 
de melhorias, aspirações dos associados e do público de 
interesse, bem como as metas e resultados da 
implementação de ações corretivas. A partir da 
identificação desses aspectos, a SBQ passou a contar 
com instrumentos para agir de forma proativa na adoção 
de melhores práticas e de projetos especiais com o 
objetivo de satisfazer as principais demandas de seus 
associados, parceiros e     comunidade em geral.

O planejamento dos processos internos 
incentivou a participação ativa dos associados em 
publicações científicas e que assim estimula projeções de 
conduta e procedimentos médicos. Com isso, a 
Sociedade aumenta a participação ativa dos associados, 
buscando melhorar a qualificação dos cirurgiões de 
quadril.

Para que o projeto seja contínuo e eficaz, dois 
indicadores estão sendo avaliados simultaneamente: a 
participação dos profissionais em eventos certificados 
especificamente e o percentual de aprovados na 
titulação de Especialista.
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- Constituição e Eleição do Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da SBQ teve sua primeira formação 
eleita em Assembléia realizada durante o 42° CBOT, 
de novembro de 2010 em Brasília. A comissão 
eleitoral, composta pelos colegas Marco Pedroni, Julio 
Rigol e Marcio Pozzi, comandaram o pleito, que após a 

MISSÃO

Promover e difundir conhecimentos tecnocientíficos aos 

associados, com o fim de  humanizar tratamentos e trazer 

bem-estar e saúde à comunidade.

VISÃO DE FUTURO 
Ser uma entidade reconhecida, em âmbito nacional e 

internacional, pelo nível de integração de seus membros e 

pela excelência das práticas de suas atividades.

VALORES 

Credibilidade, com o fim de fomentar ambiente de 

confiança entre entidade, associados e o público.

Transparência, com o compromisso de dar conhecimento 

público de todas as atividades da Sociedade.

Comportamento ético, traduzido por um conjunto de 

ações e atitudes que tornam a Sociedade merecedora de 

reconhecimento público.

Espírito científico, retratado pela capacidade de análise 

sob a ótica cientifica, visando estabelecer os critérios de 

evolução da especialidade.

apuração dos votos teve como resultado a seguinte 
formação - Membros Titulares: Dr. Manuel Diógenes 
(CE), Antero Camisa (RS) e Fabiano Boa Sorte (SP) - 
Foto acima. Membros Suplentes: Milton Roos (RS), 
Flavio Rabelo (GO) e Anderson Freitas (DF).



RELATÓRIO DE GESTÃO 2010-2011

Estrutura e Organização

Eleição para Presidente do Congresso Brasileiro de 

Quadril.  Através de alteração estatutária que atribuía 

ao Presidente da Regional Sede a incumbência de 

Presidente do nosso Congresso Bianual, foi aprovada 

nova determinação que estabelece a eleição direta do 

Presidente do Congresso, que passa, portanto, a fazer 

parte integrante da Diretoria Executiva. 

Criação do REMPRO-SBQ (Registro Multicêntrico 

de Procedimentos Operatórios da SBQ). Criado 

através de proposição da Diretoria Executiva e Conselho 

Consultivo, objetiva o Registro de Procedimentos 

Cirúrgicos em Cirurgia de Quadril, de caráter 

multicêntrico e estratificado em 3 grupos distintos: 

Artroplastia, Cirurgia Preservadora e Trauma (Artigos 

15 e 16). 

Maior rigor na admissão de novos associados: Aos 8 

pontos necessários à aprovação de novos associados, 

foram acrescidos mais 4 pontos e atribuídos pesos 

diferentes às diferentes exigências. O objetivo principal 

foi o de priorizar o treinamento em cirurgia de quadril e 

igualmente estimular atividades científicas (Veja 

Estatuto, artigo 36).

Criação da categoria de Sócios Históricos:   Esta 

alteração estatutária visou a permanência no quadro 

associativo de colegas que colaboraram na fundação do 

Comitê de Quadril e que contudo não exercem a 

atividade de cirurgia de quadril.  Esta categoria está 

isenta do pagamento de anuidade, porém não constam 

da relação de sócios em atividade na subespecialidade. 

(Veja Estatuto Artigo 34, alínea 3).

Instituída a Prova Oral  Para Admissão de Novos 

Associados Durante a  XIV Joppaq 2010 em 

Ribeirão Preto, foi realizada a primeira prova oral que 

complementa a avaliação escrita, como cumprimento ao 

requisito obrigatório para admissão de novos 

associados. Tal atividade mostrou-se bastante eficaz na 

seleção de candidatos, pois pôde identificar situações 

de aparente discrepância entre o desempenho na 

avaliação escrita e o desempenho frente a situações 

clínicas mais frequentes. É portanto um instrumento 

pedagógico que incorporou-se definitivamente ao 

processo de avaliação do núcleo de conhecimentos 

fundamentais do cirurgião de Quadril.

Criado o Grupo de Integração Social da SBQ. 

Através de Ato administrativo da Presidência foi criado 

em 14.02.2010 o Grupo de Integração Social (GIS) 

com o objetivo de coordenar atividades sociais durante 

os eventos da SBQ. Este Grupo, constituído 

inicialmente por Valéria, Helena, Nelson Franco, 

posteriormente incluiram as sras Ieda, Beth, Silvana, 

Maninha e Regina, demonstrou extrema competência na 

organização das atividades  sociais durante a XIV 

JOPPAQ em Ribeirão Preto e durante o XIV 

Congresso Brasileiro de Quadril em Foz do Iguaçu. 

Nossa expectativa é que permaneça atuante, para que 

possa integrar outras atividades como as de colegas 

músicos, esportistas, atividades artísticas etc.
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Recebimento de anuidades nas gestões

2006/2007 2008/2009 2010/2011

R$ 34.300,00

R$ 81.103,60

R$ 223.803,80

RELATÓRIO DE GESTÃO 2010-2011

Gestão e Administração

- Reuniões Ordinárias: Durante a presente gestão foram 

realizadas 5 teleconferências da Comissão de Educação 

Continuada, 4 reuniões ordinárias de Diretoria, 3 

reuniões extraordinárias para a realização do 

planejamento estratégico e 4 Assembléias Gerais.

- Recadastramento dos Associados

Durante 8 meses realizamos o recadastramento dos 

associados. Pode parecer uma ação simples, mas foram 

necessários mais de mil e quinhentos telefonemas para 

podermos fazer um levantamento sócio-a-sócio e 

atualizar os dados corretamente, com o máximo de 

informações possíveis de cada um deles.  Desta forma 

- Bens Incorporados ao Patrimônio Definitivo:

foi possível a numeração dos associados de acordo com 

o período de admissão e portanto da emissão do cartão 

do associado. 

- Sistema de Captura Eletrônica de Dados (SCED): 

Através da criação do SCED foi possível realizar via 

eletrônica todo o processo de submissão de candidatos 

à Sócios Titulares, Envio de Artigos científicos para o 

Congresso Brasileiro assim como a Avaliação de artigos 

pela Comissão Científica. Está também em processo de 

construção o processo de captura eletrônica de dados 

para o REMPRO-SBQ.

Através destas medidas todo histórico da atual gestão, 

pode ser encontrada em arquivo eletrônico.
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• Cadeira Secretária

• Telefone Sem Fio Intelbrás

• Roteador Intelbrás 

• HD Externo Samsumg   

•Câmera Web Cam

• Fone/Microfone

• Aparelho Celular LG

• Aparelho Celular Samsung 

• Nobreak 

• Computador e Assessorios 

• HD Externo LG 

- Recursos Humanos: Para a execução dos objetivos 

institucionais da SBQ foi necessária a contratação de 1 

técnico em informática e 1 secretária administrativa, que 

ainda permanecem no quadro de funcionários.

Cartão do associado

- Cobrança de Anuidade Eletrônica 

Através de uma parceria com o banco HSBC, sem 

custos para a SBQ, foi instituída a cobrança eletrônica 

de anuidades, através da qual o boleto é gerado 

automaticamente e impresso pelo associado. Este 

procedimento, associado ao recadastramento 

possibilitou um aumento da arrecadação da SBQ em 

mais de 2 vezes o previsto no Planejamento Estratégico 

e cerca de 3 vezes em relação à 2008/2009.

SITUAÇÃO ATUAL DOS ASSOCIADOS
693sócios, sendo: 585  sócios ativos e 108 sócios históricos

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS

51 candidatos iniciaram o processo de admissão, dos quais 
36  foram admitidos na gestão atual e 15 estão pendentes 

quanto à documentação.

PROVA PARA CANDIDATO A MEMBRO TITULAR

57 candidatos prestaram a prova durante a XIV JOPPAQ - 
Ribeirão Preto 2010, dos quais 51 foram aprovados.

61 candidatos prestaram a prova durante o XIV CBQ - Foz 
do Iguaçu 2011, dos quais 46 foram aprovados.



RELATÓRIO DE GESTÃO 2010-2011

Gestão e Administração

- Criação dos Atos administrativos

Através dos Atos Administrativos a atual Diretoria, 

biênio 2010/2011, buscou a legitimação de sua 

gestão à frente da Sociedade Brasileira de Quadril.

Estes Atos consolidam a transparência administrativa, 

como forma de representação de posturas institucionais, 

explicitando claramente as ações presente e futuras, e 

sua forma de operacionalização, mas principalmente, 

sedimentando os preceitos estatutários envolvidos em 

sua edição. Desta forma, todas as ações da Diretoria são 

de domínio público, através da divulgação no portal da 

SBQ e assim sujeita a avaliação constante dos 

associados.

Para isso, fora criados instrumentos que facilitam o 

processo de gestão, através do feedback, dos 

associados, que permite, de forma rápida e legitima, a 

incorporação das sugestões e críticas ao processo 

decisório de Diretoria. Três níveis de Atos 

Administrativos forma criados: Atos Administrativos da 

Presidência (RP), Atos Administrativos da Diretoria 

(RP) e Atos Administrativos da Assembléia (RP).

Cada nível obedece à hierarquização administrativa, 

publicando ações de sua responsabilidade operacional. 

Dessa forma, é possível uma co-gestão com todos os 

associados.

Somente assim, a Sociedade poderá planejar e 

estruturar-se para o futuro, como também, consolidar 

sua relevância no presente.

- 8 Edições do Jornal da SBQ

Durante a presente gestão também priorizamos a 

comunicação e integração entre os membros da 

sociedade e, com esta finalidade, publicamos oito 

edições do Jornal da SBQ, sendo quatro edições em 

2010 e quatro em 2011. Salientamos que esta última 

edição foi totalmente escrita e diagramada dentro da 

sede da SBQ.
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2010-2011

Educação Continuada

- Livro “O Quadril”: Dentre as grandes realizações 

deste biênio, destaca-se o lançamento do livro O 

Quadril, publicação de grande valia tanto para o 

ortopedista geral como para o cirurgião de Quadril, 

realizado em setembro de 2010 durante a JOPPAQ, 

em Ribeirão Preto (SP).

Esta gestão tem ainda a satisfação de anunciar que já está 

em andamento a editoração do Livro: “Cirurgia 

Preservadora do Quadril”,  com contrato assinado junto 

a Editora Atheneu e que conta também com 

colaboradores internacionais como os Drs. Javad Parvisi,  

Alan Gross, Thomas Byrd entre outros. Aguarde!!!

- Transmissão ao vivo para todo o país das Reuniões da 

Regional Paulista (SBQ-TV): 

   Durante esta gestão foram retomadas as transmissões 

ao vivo, com participação interativa para todo o país, 

das Reuniões mensais da Regional Paulista, iniciadas 

ineditamente pela Gestão 2006-2007 também da 

SBQ Paulista. Esta atividade se mostrou bastante 

eficiente na divulgação dos núcleos de conhecimentos 

básicos e avançados em cirurgia de Quadril, 

possibilitando ainda a discussão ao vivo entre os 

ortopedistas brasileiros.  A coletânea destas reuniões 

constitui um acervo com todos os vídeos respectivos que 

estão disponíveis no site da SBQ. 

- Acervo de Aulas Teóricas: A atual gestão da SBQ 

está finalizando uma coletânea de diversas aulas e 

conferências proferidas em cursos, jornadas ou 

congressos da especialidade, agrupadas por tópicos 

específicos que cobrem praticamente todo o núcleo de 

conhecimentos básicos e avançados da cirurgia de 

Quadril. Estas aulas estarão disponíveis no site da SBQ 

ainda no primeiro trimestre de 2012.

- Técnicas Cirúrgicas:  A SBQ disponibiliza em seu site 

o acesso direto da Vumedi que contém descrições de 

técnicas cirúrgicas apresentadas por cirurgiões de todo o 

mundo, que permite um rápido acesso às novas técnicas 

e tecnologias na cirurgia de Quadril.
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“É um livro indispensável 

para ortopedistas, cirurgiões 

d o  t r a um a  e  c omo  

bibliografia complementar 

para fisioterapeutas; e 

i g u a l m e n t e ,  e m  s e  

considerando sua interface 

com a área de Biomateriais, 

para os profissionais de mecânica, metalurgia e da 

indústria afim.

Publica-se, desta forma, a maturidade dos 

conhecimentos alcançados pela Cirurgia do Quadril 

Brasileira, cujos evidentes benefícios influenciarão a 

formação dos futuros especialistas e as novas gerações 

de cirurgiões ortopédicos e do trauma.”

- Editora Atheneu

- Edição do Suplemento de 

Quadril da RBO:  

Realizamos a edição de um 

suplemento da RBO, que teve 

uma excelente receptividade 

entre os cirurgiões de quadril e a 

comunidade ortopédica.

Site com transmissão ao vivo: www.sbquadril.tv



Aprovaçao de 92%

dos associados

Confira a pesquisa completa no site

RELATÓRIO DE GESTÃO 2010-2011

Comunicação e Mídia: 

- Novo Site da SBQ: 

Reformulamos o nosso site, que hoje recebe 

aproximadamente 5.000 visitas mensais e fizemos o 

recadastramento dos associados.

A população tem acesso a busca por especialistas 

membros da SBQ, filtrado por ordem alfabética ou 

estado.

O novo site conta com geração de boleto online da 

anuidade, facilitando o pagamento. O associado tem 

uma área restrita, onde pode acessar o conteúdo 

exclusivo, assim como atualizar seus dados pessoais e 

foto, podendo ainda divulgá-los no site da SBQ para o 

público em geral.

As reuniões da SBQ Paulista são transmitidas ao vivo 

através do site, onde o associado pode interagir, 

enviado perguntas e opiniões. Caso perca a reunião, ela 

estará disponível no acervo de palestras.

- Pesquisas On Line:

O site da SBQ, através de parcerias institucionais tem 

sido utilizado como veículo para pesquisas não só de 

opinião como também para pesquisas acadêmicas como 

mestrado (Parceria com a Universidade do Paraná) e 

pesquisas clínicas (Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul-UFRGS).

- Utilidade Pública: 

Canal direto com a população através do e-mail fale 

conosco onde prestamos serviços de orientações e 

respostas à duvidas de pacientes. Recebemos uma 

média de 3-4 consultas diárias.  Mantemos também no 

site uma seção de esclarecimentos aos pacientes, sobre 

patologias e procedimentos em cirurgia de Quadril, 

bastante elogiada pelos visitantes.

- Jornal da SBQ:

O jornal da SBQ se mostrou um excelente canal de 

comunicação com o associado recebendo aprovação de 

92% dos leitores.

Recentemente, realizamos uma pesquisa de satisfação do 

Jornal da SBQ entre os associados através do nosso 

site. 86% dos associados lêem regularmente o Jornal. 

77% aprovaram o formato da revista em relação ao 

formato tablóide. 
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Pesquisa de satisfação do novo site

Aprovaçao de 93%

dos associados
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Encontros Científicos:

- Encontros Regionais e Cursos: A SBQ chancelou e 

patrocinou vários cursos e palestras em todo o Brasil 

durante o Biênio 2010/2011. As despesas com 

palestrantes foram rigorosamente controladas através de 

um formulário especificamente desenvolvido para este fim 

(foto), em nítido sinal de absoluta transparência com os 

gastos institucionais. Veja os detalhes dos eventos no 

relatório das Regionais a partir da página 15.
- XIV Congresso Brasileiro de Quadril

Ao encerrar a 14ª edição do Congresso Brasileiro de 

Quadril, em que tivemos mais de mil congressistas 

inscritos e a participação de mais de duas mil pessoas, 

incluindo acompanhantes e familiares, foi grande a 

satisfação de confirmar mais uma vez que a natureza 

familiar é uma marca da SBQ. 

12

Relações Institucionais e Internacionais

 

- XIV JOPPAQ: Realizada no período de 22-25  de 

Setembro de 2010 este evento reuniu cerca de 600 

cirurgiões de Quadril do país e exterior.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2010-2011

- SBOT. No sentido de promover maior integração entre 

os diferentes comitês da SBOT (Sociedade Brasileira de 

Ortopedia e Traumatologia) a SBQ teve a iniciativa 

inédita de criar os Simpósios Combinados CIC/SBOT-

SBQ durante o XIV Congresso Brasileiro de Cirurgia de 

Quadril, que incluiu 8 dos 11 Comitês da SBOT em 

simpósios que tinham em comum o acometimento do 

Quadril. Várias edições da SBOT contaram com a 

colaboração da SBQ como o Livro de Artroplastia de 

Quadril (Clínicas Ortopédicas da SBOT), 1000 

Perguntas em Ortopedia e Traumatologia (Editora 

Manole),  Fraturas em ossos Osteoporóticos (Clínica 

Ortopédica da SBOT) e vários folhetos para orientação 

de pacientes como os de Lesão Labral e de Impacto 

Femoroacetabular.

- Evento Latino Americano de Cirurgia de Quadril

Realizado simultaneamente à XIV JOPPAQ reuniu 

cirurgiões de Quadril da Europa, EUA, Argentina, 

Colômbia, Chile, México, Uruguai, Venezuela. Este 

evento abriu portas para uma participação conjunto da 

SBQ com a A.CA.RO (Asociación Argentina de 

Cadera y Rodilla) e AAOT (Asociación Argentina de 

Ortopedia y Traumatología).

- EFORT: De modo inédito conseguimos assento no 

Registro Europeu de Artroplastia, administrado pela 

EFORT. Este contato nos serviu também para abrir as 

portas para a filiação de cirurgiões de Quadril Brasileiros 

junto à European Hip Society, que deverá efetivar-se a 

partir do primeiro trimestre de 2012.

Relatório de Reembolso
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Relações Institucionais e Internacionais

RELATÓRIO DE GESTÃO 2010-2011

- Hip International: 

Conseguimos, por um preço 

promocional, nos afiliar à 

Hip International, revista da 

sociedade europeia do 

quadril, o que permitiu um 

intercâmbio científico entre 

profissionais do Brasil e da 

Europa.

Em evento solene durante a abertura do XIV Congresso 

Brasileiro de Quadril  a SBQ concedeu os títulos 

honoríficos aos Drs. Javad Parvisi (Rothman Institute, 

Philadelphia, Pennsylvania, USA ) e Thomas Byrd 

(Nashville Sports Medicine and Orthopaedic Center, 

Tennessee, USA), por relevantes serviços prestados à 

Cirurgia do Quadril Brasileira, mormente no que 

concerne à recepção de cirurgiões brasileiros em seus 

respectivos serviços para aprimoramento e treinamento 

em novas técnicas.
- Títulos Honoríficos

Dr. Javad Parvisi Dr. Thomas Byrd



Balanço Patrimonial

RELATÓRIO DE GESTÃO 2010-2011

Durante o biênio 2010/2011 obtivemos um superávit de R$ 1.138.023,45 e assim elevamos o fundo 

patrimonial líquido da SBQ de R$ 908.264,36 em 21 de janeiro de 2010 para R$ 2.046.287,81 em 

20 de dezembro de 2011, o que implica em um crescimento de cerca de 150%. As receitas maiores 

ocorreram através do XIV CBQ, Pagamento de Anuidades e XIV JOPPAQ. Dentre as despesas operacionais, 

também o CBQ (R$ 1.001.000,00) e JOPPAQ (R$ 383.467,66) foram as mais impactantes. 
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EDMILSON TAKEHIRO TAKATA
TESOUREIRO CPF 085.853.968-30

Sociedade Brasileira de Quadril

908.264,36

908.264,36
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Regionais da SBQ
Relatório da gestão 2010-2011

Norte - Nordeste

Centro-Oeste
Sudeste

Rio de Janeiro

PaulistaParaná

Sul

Associados por regionais

NORTE-NORDESTE

CENTRO-OESTE

SUDESTE

RIO DE JANEIRO

PAULISTA

PARANÁ

SUL 85

69

252

80

75

59

73
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A SBQ regional Norte-Nordeste conta com 

sócios espalhados por um vasto território. Ao longo dos 

4 anos que estive a frente da regional pude ver que a 

integração entre os vários estados foi a grande 

deficiência de nossa gestão, bem como as que me 

antecederam. Fica difícil congregar colegas de vários 

estados distantes de nossa sede. Os recursos, tempo, os 

vários eventos e compromissos nossos e de nosso 

associados dificulta em muito essa integração. 

ficando com a sociedade de quadril a coordenação das 

aulas e mesas que se referem a especialidade, e 06 

encontros com discussão de casos entre os membros 

locais. Esses encontros também serviram para nos 

reunirmos e formularmos defesas de alguns interesses 

comuns, principalmente no que se refere ao 

relacionamento dos convênios e os seus protocolos.

No que se refere a defesa profissional, através 

como dito de nossas reuniões, pudemos nos últimos 

anos obter conquistas no relacionamento com planos de 

saúde. Hoje temos acesso a materiais de boa 

procedência nos principais convênios, principalmente a 

Unimed, nosso principal convenio, inclusive a material 

importado e próteses de cerâmica. Também passaram a 

serem respeitados os códigos dos procedimentos 

solicitados através de reuniões realizadas com os 

gestores. Essa conquista, vale ressaltar que foi obtida 

inclusive devido a trabalhos realizados pelos diretores: 

Dr. Robson Alves e Tiago Morais que estiveram a frente 

dessas conversações.
No que se refere a estado do Ceara, onde 

temos os membros da diretoria, essa dificuldade não se 

apresenta e tivemos varias oportunidades de nos 

reunirmos desenvolvendo algumas ações sejam no 

campo cientifico, seja no campo profissional.

No c ampo  c i e n t i f i c o ,  r e a l i z amo s  

especificamente nos últimos dois anos dois simpósios 

com convidados nacionais, participação em conjunto 

com a regional da SBOT local de dois congressos 

Ronaldo Silva de Oliveira

Presidente da Regional Norte-Nordeste

RELATÓRIO DE GESTÃO 2010-2011

Regional Norte - Nordeste
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O trabalho da Regional Centro-Oeste buscou 

a integração dos membros da SBQ na região Centro-

Oeste e mesmo sabendo das dificuldades geográficas, a 

diretoria manteve uma condição de contato na busca 

desta integração, além disso, buscou uma incorporação 

de situações que promovia o encontro destes cirurgiões.

Baseado neste principio tivemos algumas atividades.

GO, o Congresso Goiano de Ortopedia e 

Traumatologia  com a responsabilidade da elaboração 

científica no que diz respeito ao quadril, com palestras 

máster principais direcionadas a patologia do quadril. O 

congresso goiano foi realizado na cidade de Anápolis-

GO nos dias 20 e 21 de maio, tendo mais uma vez a 

SBQ nacional representada pelo seu presidente no 

evento, sendo o convidado principal e o COTCOB 

(Congresso de Ortopedia e Traumatologia do Centro 

Oeste brasileiro), realizado no rio quente resorts em 

Caldas Novas - GO.

- A SBQ Regional Centro Oeste participou no apoio e 

elaboração do 1º. Congresso Internacional do Quadril 

Adulto e Infantil do Centro-Oeste, realizado nos dias 

16, 17 e 18 de abril de 2011, na chapada dos 

Guimarães - MT

- Realizamos ainda 03 clubes do quadril este ano em 

 - 05 de março de 2010 - Primeiro encontro de cirurgia 

do quadril do distrito federal

- 23 de março de 2010 - Clube do quadril na sede da 

SBOT regional Goiás - cerca de 50 ortopedista 

debateram sobre vários temas da patologia do quadril

- JOTRACH - Jornada dos ex residentes e estagiários 

do hospital das clínicas de Goiânia - GO - a SBQ 

participou ativamente da organização, das cirurgias 

voluntárias que ocorreram na primeira etapa do evento e 

em Caldas Novas na segunda etapa entre 01 e 02 de 

maio, sendo o presidente nacional da SBQ, Dr. Luiz 

Sérgio Marcelino Gomes um dos  convidados ancora 

do evento.

- 16 de junho de 2010 - Segundo clube do quadril - 

discussão sobre as patologias metabólicas do quadril

- 19 de outubro de 2010 - Terceiro clube do quadril - 

reunião sobre patologias regenerativas do quadril, 

abordagem e tratamento. 

- No ano de 2011 a Regional Centro Oeste teve 

participação ativa nos dois eventos principais da SBOT-

Goiânia, sendo um a cada trimestre e foram realizados 

também clubes do quadril em Brasília-DF e Cuiabá-MT.

- Na busca de consolidar esta integração do Centro 

Oeste foi realizado o segundo simpósio centro oeste de 

técnicas avançadas de cirurgia do quadril em Goiânia-

GO entre os dias 23 e 24 de setembro de 2011, com 

a participação ativa de membros de toda região centro 

oeste.

- a SBQ Regional Centro Oeste, se fez presente em 

todos os eventos da regional para discussão de temas 

relacionados à defesa e dignidade profissional.

Paulo Silva

Presidente da Regional Centro-Oeste

RELATÓRIO DE GESTÃO 2010-2011

Regional Centro-Oeste
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Atividades desenvolvidas pela atual Diretoria da SBQ 

Sudeste no período de 2010 e 2011:

• Ano de 2010

1 - Reuniões científicas quadrimestrais com a Participação 

de convidados nacionais.

2 - Organização do Simulado de Quadril para obtenção 

do TEOT em conjunto com a SBOT-MG em setembro .

3 - Participação nas reuniões de planejamento estratégico 

da SBQ. 

• Ano de 2011

1- Reuniões científicas quadrimestrais com convidados 

regionais.

2 - Organização e participação do Simulado de Quadril 

para obtenção do TEOT, em conjunto com a SBOT-

MG em Setembro.

Atividades da Regional Rio de Janeiro durante o biênio 2010-2011:

- Fizemos reuniões mensais de março a novembro de 2010 e 2011, abordando em 2010 doenças do quadril e 

artroplastia primária, e em 2011, artroplastias primárias difíceis e revisões de artroplastia, além da artroscopia do 

quadril.  Contamos com a média de 25 participantes (máximo de 42 e mínimo de 9).

- Recebemos em 2010 dois convidados de fora do RJ, o Dr. Luiz Sérgio Marcelino Gomes - SP e o Dr. 

Paulo Alencar - PR, e em 2011 o Dr.

Carlos César Vassalo - MG.

3- Organização do I encontro Rio-Minas de cirurgia do 

quadril e II Jornada Mineira de Artroplastia, em 

conjunto com a SBQ-RJ, em 5 e 6 de Agosto.

Leonardo Brandão Figueiredo

Presidente da Regional Sudeste

RELATÓRIO DE GESTÃO 2010-2011

Regional Sudeste

Regional Rio de Janeiro

RELATÓRIO DE GESTÃO 2010-2011

- Buscamos o contato e a interação com os 

cirurgiões de quadril do Estado do Rio de Janeiro.

- Fizemos o V Encontro de Cirurgia do Quadril 

da SBQ-RJ em Itaipava, em conjunto com o I Encontro 

Rio-Minas.  Contamos com a participação de 180 

médicos, e fizemos uma transmissão via Skype de palestra 

proferida de Chicago pelo Dr. Benjamin Domb.

- Instituímos um jantar de confraternização da 

SBQ-RJ, no mês de dezembro.

Marcos Norberto Giordano

Presidente da Regional Rio de Janeiro
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Estamos findando mais uma gestão da SBQ 

Regional Paulista, claro que sempre gostaríamos de ter 

realizado mais, de ter partilhado mais junto aos colegas e 

às instituições.

Se alguma coisa fizemos foi porque trabalhamos 

em equipe, nós os quatro desta diretoria a quem de 

público agradeço, Giancarlo, Cabrita e o Queiróz, sem 

os quais nada poderia ter feito. 

Trocamos o local das reuniões para a AACD, 

um anfiteatro e um hospital que nos acolheu de portas 

abertas e muito mais, onde pudemos realizar as nossas 

reuniões com a colaboração de toda equipe do 

marketing, estando ao nosso lado e em tudo sendo 

receptivo, o nosso muito obrigado.

ele. Sem dizer do amigo de Curitiba, Ademir Schuroff, 

que conosco esteve em nossas reuniões científicas, 

Presidente do maior  Congresso Brasileiro de Quadril 

realizado no corrente ano em Foz do Iguaçu. Claro que 

seria injusto se não citasse o amigo Edmilson Takata, 

tesoureiro da SBQ, sem o qual não poderíamos ter os 

nossos parceiros e colaboradores. 

Contamos com o apoio da lillo produções, 

para as nossas reuniões transmitidas online, para todo o 

Brasil com acesso livre e aberto, e possibilitou que 

colegas do Acre, Rondonia e outros confins do País 

tivessem ao mesmo tempo o acesso às informações, 

diminuindo as distancias do conhecimento, essa talvez 

fora a nossa maior conquista; e mesmo quem mora perto 

de São Paulo, que  conhece o transito e as nossas 

dificuldades, de cidade grande, sabe o quão difícil é 

locomover-se. Contamos com o apoio do nosso amigo e 

Presidente da SBQ, Marcelino Gomes, que nos 

possibilitou o livre transito na nossa Sociedade, além 

disso, as suas sugestões e críticas, para o bom 

andamento da SBQ Paulista e da JOPPAQ de 

Riberião Preto 2010, brilhantemente organizado por 

Um dos fatos que nos esforçamos foi a 

democratização das nossas reuniões, convidando 

colegas do interior de São Paulo, para participarem 

ativamente, mostrando os seus casos e experiências. 

Claro que se esquecemos alguém é porque o número de 

reuniões não permitiu tal convite. Dentro desse espírito, 

realizamos um evento em conjunto com a SBOT-SP, com 

convidados de outros estados.

Finalmente, não esquecemos dos parceiros: Boehringer-

Ingelhein, Bayer, TM medical, Depuy Johnson, 

Ortolux-Drenolux, MB Osteos, Ortomedic, Ortoback 

e Dabasons, que nos possibilitaram as nossas 

realizações.

Edison Noboru Fujiki

Presidente da Regional Paulista

RELATÓRIO DE GESTÃO 2010-2011

Regional Paulista
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A Regional Paraná, da Sociedade Brasileira do 

Quadril, foi criada no ano de 1999. Desde então ela 

vem crescendo tanto em número de associados como em 

representatividade no cenário nacional.

As reuniões mensais seguiram-se conforme a 

programação científica pré-determinada, e teve como 

convidados nacionais participantes, o Dr. João 

Matheos Guimarães, Dr. Carlos Vassalo e Dr. Roberto 

Queiroz.

Indiscutivelmente evento mais marcante que a 

nossa regional ajudou a organizar, foi o Congresso 

Brasileiro de Quadril em setembro. Com mais de 1000 

inscritos, foi um Congresso que marcou pela escolha da 

Cidade e seus encantos, da programação cientifica 

completa e bem variada, da localização do evento com 

uma área de expositores e auditórios que supriram todas 

as necessidades de um evento deste porte, de uma 

programação social descontraída e muito bem 

organizada, enfim um congresso para ficar na memória de 

todos. 

O ano de 2011 iniciou-se com a Jornada de 

Quadril de Foz do Iguaçu, que também contou com 

aproximadamente 40 inscritos, e a presença do 

convidado nacional, nosso Presidente Dr. Marcelino. O 

evento foi muito agradável e serviu como uma previa do 

que seria o Congresso Brasileiro em Setembro na mesma 

cidade.

Agradeço em especial ao apoio incontestável 

do Presidente Dr. Marcelino, que sempre incentivou e 

apoiou nossa regional. Também aos membros da 

Diretoria Regional, Dr. Angelo Lima, Dr. Marcio Pozzi e 

Dr. Josiano Valerio, que sempre estiveram ao meu lado.

Nestes dois anos como Presidente da 

Regional, fico muito satisfeito e feliz,  com a sensação do 

dever cumprido, de ter dado continuidade a aqueles 

que me precederam e ter incrementado ainda mais nossa 

Regional.

Marco Antonio Pedroni

Presidente da Regional Paraná

prestigiaram todas as atividades científicas e sociais 

organizadas. Tivemos como convidado o Presidente 

eleito Dr. Rudelli, que engrandeceu ainda mais o evento.

Durante o ano de 2010, como já 

tradicionalmente na nossa regional, realizamos encontros 

mensais, que ocorreram no Hospital Universitário 

Cajuru, e contou com a participação dos colegas 

membros da nossa Regional que apresentaram aulas e 

discussões de casos, com os colegas membros da 

Sociedade ou não, alem de alunos de medicina e 

residentes. 

Iniciamos os trabalhos 

como Presidente, no 

ano de 2010, com a 

Jornada de Quadril em 

Maringá. Contamos 

com a participação de 

aproximadamente 70 

colegas inscritos, que 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2010-2011

Regional Paraná
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A proposta da Diretoria da Regional Sul no 

biênio 2010/2011 foi promover pelo menos dois 

encontros por semestre, abordando uma patologia de 

quadril principal e primando pela qualidade do evento. 

As reuniões foram as seguintes:

• 

1º Encontro - 05 e 06/03

Local: Passo Fundo (RS)

Tema: Impacto Fêmoro-acetabular

Palestrantes Nacionais: Drs Luiz S. Marcelino Gomes 

(SP), Henrique Cabrita (SP) e Marco Pedroni (PR).

2º Encontro - 17/06

Local: Gramado (RS), durante o VI Congresso 

Gaúcho de Ortopedia e Traumatologia

Tema: Artroplastia Primária do Quadril

Palestrantes: Drs. Ricardo Rosito, Marco Telöken, 

Leonardo Boschin, Ramiro Zilles, Antero Camisa Jr, 

Richard Canela, Márcio Valin e Carlos Galia.

2010

• 

5  Encontro - 18 1 19/03

Local: Florianópolis (SC)

Tema: Impacto Fêmoro-acetabular

Palestrantes Nacionais: Drs. Luiz S. Marcelino Gomes 

(SP) e Marco Pedroni (PR).

2011

º

6  Encontro - 29 e 30/04

Tema: VI Jornada de Ortopedia e Traumatologia do 

º

3º Encontro - 23 e 24/07

Local: Porto Alegre (RS)

Tema: II Jornada de Cirurgia Preservadora do Quadril

Palestrantes Nacionais: Drs. Luiz S. Marcelino Gomes 

(SP) e Paulo Alencar (PR).

4º Encontro -   02 e 03/12

Local: Porto Alegre (RS)

Tema: 1a Jornada de Artroplastia do Quadril

Palestrantes Nacionais: Drs. Luiz S. Marcelino Gomes 

(SP), Émerson Honda (SP), Ademir Schuroff (PR), 

Paulo Alencar (PR) e Mark Deeke (PR).

RELATÓRIO DE GESTÃO 2010-2011

Regional Sul



Jor nada  Pau l i s t a  de  Pa to log i a  do  Quadr i l

XV

R i b e i r ã o  P r e t o - 2 0  a  2 2  d e  s e t e m b r o  d e  2 0 1 2

PROGRAME-SE

Venha conferir as inovações da XV JOPPAQ
20-22 de Setembro de 2012 em Ribeirão Preto. 

Atualizações Científicas:

-Cirurgia Preservadora e Procedimentos Regenerativos do Quadril 
(Convidados da Universidade de Harvard e Europa)

-Workshop de técnicas cirúrgicas avançadas.
- Atividades Sociais Inéditas

Local do Evento

Hotel JP

Via Anhanguera, Km 306,5 - Ribeirão Preto - SP

www.hoteljp.com.br

Organização e Comercialização

Rua Couto Magalhães, 210 – cj.7, CEP 14025-690 – Ribeirão Preto/SP   

Tel.: 16 3623-9399 | www.vsfutura.com.br | vanise@vsfutura.com.br

Contato Comercial – Vanise Teixeira Pagano
22






