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Marco Antônio Pedroni
Presidente da SBQ

Em 2022, as atividades científicas da Sociedade 
Brasileira do Quadril (SBQ) retornaram 
gradativamente a ser presenciais, após três 
anos sem encontro com a presença física dos 
membros por conta da pandemia da Covid-19, 
com a melhora dos índices da pandemia 
iniciamos a retomada principalmente dos eventos 
das Regionais. Acreditamos que 2023 será a volta 
definitiva dos encontros e dos congressos da SBQ. 

Nesse contexto, a Sociedade Brasileira do Quadril 
(SBQ) apresenta a Revista SBQ com o projeto 
gráfico renovado, mas com o compromisso de 
sempre, de informar membros, diretoria e toda 
a sociedade sobre os projetos e estudos da 
comunidade médica especialista em quadril.

Nesta edição, destacamos o Dia do Cirurgião do 
Quadril e o retorno dos encontros promovidos 
pela SBQ e suas regionais, como o 2º Encontro da 
SBQ Regional Sul e o 9º Encontro do Quadril da 
Regional Rio de Janeiro. Os eventos aconteceram 
no primeiro semestre desse ano, respectivamente, 
em Caxias do Sul (RS) e Itaipava (RJ). 

PALAVRA DO PRESIDENTE

Entre os outros assuntos abordados na revista estão o VIII Fórum de Planejamento Estratégico da 
Sociedade que aborda as  metas para os dois próximos anos da entidade; na editoria Fora de 
Campo, trouxemos uma matéria sobre o golfe, esporte praticado por dois membros da SBQ, Dr. 
Pedro Ivo e Dr. Alexandre Penna,

Já na sessão Radar SBQ, novidade desta edição onde mostramos a realidade dos membros que 
estão longe dos grandes centros, conversamos com o Dr. Cristiano Bortolletto de Marechal Cândido 
Rondon, no interior do Paraná; a revista também mostra as principais notícias das regionais da 
SBQ, além da agenda de eventos para os próximos meses. Falando em agenda, para acompanhar 
todos os eventos, você pode acessar www.sbquadril.org.br/eventos/. 

Boa leitura e até a próxima edição!
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O uso das redes sociais por 
profissionais da medicina vem 
aumentando consideravelmente 
nos últimos anos. Isso é reflexo de 
uma nova  forma de interação entre 
as pessoas, inclusive entre médicos 
e pacientes. No entanto, a Sociedade 
Brasileira do Quadril (SBQ) reforça 
que os profissionais da medicina 
precisam estar atentos sobre como 
se comportar no ambiente digital. 
Às vezes, sem ter o conhecimento 
devido da ferramenta e das normas, 
e sem saber o que pode e não 
pode ser publicado, podem fazer 
postagens que infrinjam o Código de 
Ética Médica. Por isso, conversamos 
com a Advogada Aglaer Rincon para 
esclarecermos melhor o assunto. 

Em complemento ao que dispõe o 
Código de Ética Médica, existe uma 
regra específica que trata do modo 
de utilização das mídias sociais 
por médicos e estabelecimentos 
assistenciais em medicina. Trata-
se da Resolução CFM n.º 1.974/2011, a 
qual foi alterada pelas Resoluções 
CFM 2.126/2015 e 2.133/2015.  A jurista 
lembra que a Resolução, apesar de 
não ser lei, tem força de lei. “As regras 
estabelecidas estão relacionadas à 
publicidade, anúncios, prestação de 
informações, publicação de artigos 
e entrevistas concedidas pelo 
profissional médico e outras práticas 
que tenha o intuito de divulgação 
ou promoção de atividades, tudo 
para nortear o comportamento 
digital do médico de modo a evitar 
principalmente o sensacionalismo 
e a autopromoção do profissional”, 
esclarece a advogada. 

Segundo Rincon, as proibições 
listadas na Resolução CFM 
1.974/2011, quando não respeitadas, 
caracterizam infração ética 
profissional conforme disposições 

O médico deve estar ciente que as redes sociais devem ser utilizadas 
com intuito pedagógico, bem como que a publicidade médica não 
é vedada, mas deve obedecer a princípios éticos. De outro lado, em 
caso de dúvida de como abordar um tema nas redes sociais, o médico 
deverá ler com atenção as normas que tratam do assunto e caso 
não encontre resposta para sua dúvida é permitido dirigir Consulta 
Específica ao Conselho Regional de Medicina onde é inscrito, de modo 
que obterá um Parecer registrado pelo Relator Conselheiro.

Importante!

NOTÍCIAS

constantes do Código de Ética 
Médica e Código de Processo Ético-
Profissional, podendo ser punidas 
com penas disciplinares aos 
infratores nos termos do art. 17 do 
Decreto nº 44.045/1958, revogado 
alterado pelo Decreto Federal 
6.821/2009 e revogado parcialmente 
pelo Decreto Federal nº 10.911/2021. 
São elas:

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

A legisperita reforça ser vedado 
ao médico expor a figura de seu 
paciente para divulgar técnica, 
método ou resultado de tratamento, 
ainda que com autorização 
expressa do mesmo. Já sobre o uso 
de depoimentos, ela explica que 
“quando passam a ser publicados 
de forma reiterada e/ou sistemática, 
podem ser investigados pelos 
Conselhos Regionais de Medicina.”, 
lembra. 

Ela alerta também que o profissional 

de saúde não pode fazer publicidade 
de remédios, laboratórios e/ou 
equipamentos de saúde. Pois, 
consiste em infração ética. “Na 
hipótese de serem verificados 
indícios de ocorrência de infração 
ética poderá ser aberto processo 
ético-profissional onde será 
oportunizado ao médico o direito 
à ampla defesa e contraditório, 
submetido a julgamento e em caso 
de ser confirmada a existência de 
indisciplina médica, o profissional 
poderá receber as penalidades 
de já mencionada anteriormente”, 
afirma Rincon.

Para finalizar, mas não menos 
importante, a jurista lembra que 
existe a CODAME Comissão de 
Divulgação de Assuntos Médicos 
(CODAME) criada dentro de cada 
Conselho Regional de Medicina e visa 
identificar se as divulgações médicas 
atendem o disposto nas Resoluções 
CFM 1.974/2011; 2.126/2015 e 2.133/2015. 
O grupo atua primeiramente com 
caráter educativo. Assim, em caso 
de verificação de transgressão 
procura orientar o profissional para 
se adequar às normas. No entanto, 
em caso de reincidência haverá 
a instauração de sindicância ou 
Processo Ético-Profissional.

Publicidade
médica:
o que pode e não pode 
nas redes sociais
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PÁGINAS AMARELAS

Qual a importância 
de John Charnley na 
formação profissional dos 
ex-presidentes da SBQ?
Um dos nomes mais importantes dos profissionais 
da área da cirurgia do quadril é, sem dúvidas, o Prof.
Dr. John Charnley. O britânico também é conhecido 
como o “Pai da Artroplastia moderna” por suas 
contribuições científicas que mudaram a história 
da Ortopedia mundial. Além disso, o trabalho 
desenvolvido na Inglaterra, no Wrightington 
Hospital, pelo médico estabeleceu o chamado 
“padrão-ouro” para os procedimentos cirúrgicos 
de substituição articular no quadril e os princípios 
desenvolvidos por Charnley se tornaram referência 
para cirurgiões e hospitais em todo o mundo. Por isso, 
nesta edição, conversamos com os ex-presidentes 
da SBQ para perguntar sobre qual a importância 
de John Charnley na formação profissional.

Para o ex-presidente da SBQ Dr. Milton Ross, que  atua 
na área de cirurgia do quadril há 40 anos, “É inegável 
que ele foi a grande figura que desenvolveu uma 
prótese que apresentou vantagens significativas 
a qualidade de vida dos pacientes e com boa 
durabilidade do polietileno após a utilização inicial do 
teflon, que ele usou como elemento para implante no 
acetábulo, mas que, na verdade, se mostrou inviável 
pela grande fragilidade desse material. Portanto, é 
inegável que ele é um marco, ele é um dos principais 
nomes da cirurgia do quadril. A partir dos princípios 
desenvolvido por ele deram ao cirurgião saneamento 
ortodoxo, que não admitia que se operasse de outra 
forma a não ser aquela que ele preconizava ou que, 
na  verdade, não faz sentido porque as habilidades, 
os enfoques e as visões de mundo são de ciência de 
cada pessoa, mas inquestionavelmente ele criou um 
método seguro, confiável e de boa durabilidade com 
o implante criado por ele”, afirmou Dr. Ross.

Já para o ex-presidente da SBQ José Carlos Affonso 
Ferreira, que trabalha na área desde 1956 e teve a 
oportunidade de conhecer de perto as técnicas 
adotadas pelo médico britânico, ressalta que foi 
um dos primeiros, no Brasil, a realizar a intervenção 
cirúrgica, “A artroplastia total do quadril, teve como 
seu grande precursor mundial John Charnley. Depois 
da visita que fiz ao serviço dele em 1966, me interessei 
em iniciar a técnica, sendo um dos primeiros do Brasil, 
a fazer essa cirurgia”.
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FORA DE CAMPO

O Golfe é um esporte que exige muita técnica e 
concentração, além de boas táticas de raciocínio 
lógico e estratégico. Para muitos, pode ser considerado 
esporte de “velhos” , mas para o Dr. Pedro Ivo (69 anos), 
que começou a praticar essa modalidade ainda na 
juventude, aos 24 anos, por influência dos seus familiares 
é um esporte apaixonante, “O golfe é considerado uma 
modalidade para velhos, mas, na verdade, ele bem 
jogado é uma prática  esportista  como qualquer outra 
que precisa de preparo físico, treinamento e habilidades 
específicas. Além de relaxar, o jogador se concentra na 
partida e esquece dos problemas fora do campo. Eu 
tenho duas paixões na vida, uma é o golfe e a outra é 
pilotar barco”, finaliza o médico. 

O Dr. Alexandre Penna (41 anos) conta que começou a 
praticar recentemente o esporte, há três anos, mas já 
considera um  divisor de águas na sua rotina. Mantendo 
um treino de  duas a três vezes por semana,  o médico 
lembra que a modalidade é muito versátil. “Você pode 
jogar sozinho ou com até três de seus amigos ao 
mesmo tempo. Além disso, sempre que posso trago os 
meus filhos para jogar comigo, o João Victor (7 anos) 
e a Catarina (10 anos). Assim passamos mais tempo 
juntos e em família”, conclui Penna.

Os profissionais são unânimes  em falar que o hobby 
melhora a saúde mental e reforçam que, a prática do 
golfe alinhada com uma atividade física de treinos 
são importantes para a saúde física  e mental. Além 
de incentivar seus familiares e amigos, recomendam a 
modalidade esportiva para os seus pacientes, sempre 
que possível.

Mesmo com a correria do dia a dia entre hospitais e consultórios médicos, além de participações 
em eventos e congressos, especialistas e membros da Sociedade Brasileira do Quadril estão 
cada vez mais se dedicando às atividades que possam aliviar o stress, proporcionam o bem-
estar físico e mental, além de promover mais tempo com a família e os amigos, como no caso 
da prática de golfe. Neste espaço, conversamos com dois membros da SBQ, Dr. Alexandre 
Penna e Dr. Pedro Ivo Ferreira de Carvalho que nos contam mais sobre essa prática esportiva.

O golfe como prática 
esportiva dos membros 
da Sociedade Brasileira 
do Quadril 

O hobby melhora a saúde mental 
e a física quando alinhada com 
uma atividade de treinos
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MATÉRIA

Homenagem ao Dia do 
Cirurgião do Quadril
SBQ estabelece o dia 29 de agosto como o Dia do Cirurgião do Quadril em 
homenagem ao dia do nascimento do médico ortopedista John Charnley.

A partir deste ano, o dia 29 de agosto será 
uma data muito especial para todos que 
fazem parte da Sociedade Brasileira do 
Quadril. Durante o VII Fórum de Planejamento 
Estratégico realizado neste ano, a diretoria da 
SBQ instituiu a criação do dia do cirurgião do 
quadril da SBQ, com o objetivo de homenagear 
todos os médicos que se dedicam à cirurgia 
da articulação coxo-femoral. 

Segundo o Diretor de Comunicação da 
SBQ, Dr. Tiago Gomes, a escolha da data é 
uma homenagem ao dia do nascimento de 
um dos pioneiros na cirurgia de prótese do 
quadril, o médico ortopedista britânico John 
Charnley e dará início à Semana do Cirurgião 
do Quadril da SBQ que acontecerá de 29 de 
agosto a 4 de setembro onde buscaremos 
pautar ações e campanhas públicas para 
promover a saúde do quadril e evidenciar 
a relevância da SBQ e da atuação dos seus 
membros. 

“O professor Dr. Charnley  foi considerado 
um grande cirurgião, um inovador que atraiu 
olhares de profissionais de todo o mundo. Com 
suas pesquisas, guiou o desenvolvimento de 
técnicas cirúrgicas para o tratamento das 
patologias do quadril   que servem como 
base para os conceitos atuais do manejo 
dessas condições. Nada mais justo essa 

homenagem e reconhecimento advinda 
dos membros da SBQ àquele que durante 
toda a sua vida  investiu muito conhecimento 
em lançar uma opção que trouxesse alívio 
do sofrimento dos pacientes com doenças 
articulares do quadril, como a artrose do 
quadril, através do desenvolvimento da 
artroplastia de baixa fricção”, conclui Gomes. 

Para o presidente da SBQ, Marco Pedroni, 
a data, além de ser uma celebração, é um 
reconhecimento e valorização daqueles 
que foram preparados e chancelados 
pela sociedade, aptos a  fazer a cirurgia do 
quadril, “Todo ortopedista pode fazer uma 
cirurgia quadril, mas o que nós oferecemos 
é a preparação especializada ao profissional. 
Porque, indiscutivelmente, a cirurgia do 
quadril não é uma cirurgia fácil de fazer, é 
uma cirurgia complexa, até mesmo pela 
localização, profundidade e pela presença 
de grandes vasos e nervos passando pelo 
quadril. A entidade quer com isso valorizar 
o nosso cirurgião e a cirurgia do quadril 
e ainda estamos pensando dentro dessa 
homenagem talvez oferecer um título para 
aqueles cirurgiões honorários do Brasil, 
que foram pioneiros, assim como Charnley, 
e abriram o caminho fazendo história na 
sociedade”, finaliza Pedroni.
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SBQ retorna com os encontros 
presenciais após três anos de pandemia
No primeiro semestre do ano foram realizados o 2º Encontro da 
SBQ Regional Sul e o 9º Encontro do Quadril da SBQ RJ.

Após três anos sem encontros presenciais, por conta da 
pandemia da Covid-19, com a melhora dos índices da 
pandemia, a Sociedade Brasileira do Quadril retorna sua 
agenda de eventos com a presença de seus membros. 
Com dois destaques para o primeiro semestre desse ano: 
o 2º Encontro da SBQ Regional Sul, realizado em abril,  em 
Caxias do Sul (RS) e o 9º Encontro do Quadril da SBQ RJ, que 
aconteceu em junho, em Itaipava (RJ). 

Parte da diretoria da SBQ esteve presente no 2º Encontro 
da SBQ Regional Sul, com a organização local do Dr. Márcio 
Valim, o encontro contou com apresentações e mesas 
redondas acerca da ATQ primária, dividida em cinco 
módulos. Além disso, contou com uma programação social 
permitindo o reencontro da família SBQ.

Já o 9º Encontro do Quadril, contou com cerca de 240 
profissionais especializados em cirurgias de próteses no 
quadril, além de cirurgiões de projeção mundial para discutir 
questões centrais da especialidade. O evento faz parte do 
calendário nacional da Sociedade Brasileira de Cirurgia de 
Quadril e é um dos três maiores do país. 

Para o presidente da SBQ, Marco Antonio Pedroni, os 
encontros são uma maneira de manter os profissionais 
atualizados com o que acontece na área, “os eventos 
fomentam discussões calorosas sobre o que acontece no 
Brasil e no mundo, em relação às novas modalidades e o 
que está sendo aplicado em pacientes”, conclui Pedroni.

O evento foi realizado pela SBQ Regional Rio de Janeiro 
com o apoio da Sociedade Brasileira do Quadril (SBQ) e 
Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional 
Rio de Janeiro. Para acompanhar a agenda de eventos da 
SBQ para o segundo semestre deste ano, acesse: www.
sbquadril.org.br/eventos/

MATÉRIA
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REGIONAIS

No último mês de junho, a Comissão de Trauma da Sociedade 
Brasileira do Quadril promoveu em parceria com a Regional 
Norte/Nordeste o 1º Curso Teórico e Prático de Acetábulo na 
Regional Norte/Nordeste, em Salvador (BA). O curso foi presencial 
e voltado ao especializando e aos membros jovens da SBQ, para 
treinamento teórico e prático em fraturas do acetábulo. As vagas 
foram completadas em poucos dias após a inscrição, com lista de 
espera para o evento. Ao todo, foram 20 alunos e 10 instrutores. O 
evento contou com convidados nacionais, além da participação 
de especialistas com grande experiência da própria Regional, 
vindos do Ceará, Pernambuco, Alagoas, Pará e também da Bahia. 
Além desse evento, a Regional realizou o Clube do Quadril no mês 
de março, em formato on-line, e contou com uma mesa redonda 
sobre o tema “ATQ Difícil”. Segundo o presidente da Regional Norte/
Nordeste, Dr. Hilton Barros, está previsto para o mês de julho mais 
um Clube do Quadril que terá com temática “Fraturas do Fêmur 
Proximal”.

No primeiro semestre deste ano, a Regional Paulista teve como 
principal objetivo aproximar a sociedade dos seus associados, 
levando às atividades diferentes regiões do estado. Com intuito 
de abordar assuntos mais pertinentes, foram escolhidos parceiros 
locais. Os eventos foram organizados nas cidades de Sorocaba 
(Dr. Luiz Henrique Rodrigues); em São José do Rio Preto (Dr. Fábio 
Devito); Campinas (Dr. Mustafa Zoghbi) e o último em Araçatuba 
(Dr. Fabrício G. Benez). Para o segundo semestre deste ano, o 
Presidente da Regional Paulista, Rodrigo Guimarães, adianta que 
a Regional irá promover eventos no ABC paulista, Campos do 
Jordão e Santos. Mas, sem dúvida, o grande evento do ano será 
a JOPPAQ, na cidade de Ribeirão Preto, entre 21 e 24 de setembro 
de 2022. Serão mais de 60 professores convidados, sendo sete 
estrangeiros: Thomas Byrd (EUA); Carlos Higuera, (EUA); Steven 
Morgan, (EUA); Robert Hube (Alemanha); Julio Palacio (Colômbia); 
Bartolome Allende (Argentina) e Daniel Schweitzer (Chile).

SBQ Norte/Nordeste

SBQ Paulista
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REGIONAIS

A Regional SBQ Rio de Janeiro realizou importantes eventos 
neste primeiro semestre de 2022. No mês de março, realizou 
um evento híbrido, no Centro de Estudos do Hospital São José, 
em Teresópolis/RJ, abordando o tema Prevenção de Infecções 
Periprotéticas de Quadril, com a participação on-line do Dr. 
Javad Parvizi. Foi um evento multiprofissional com a presença de 
cirurgiões de quadril do Brasil (Dr. Pedro Ivo F. de Carvalho e Prof. 
Dr. Marco Bernardo Cury), do Infectologista Dr. Mauro Salles de São 
Paulo, do anestesista Dr. Guilherme de Alencar e da Enfermeira 

No mês de junho, 40 associados da SBQ estiveram reunidos em 
mais um Encontro do Quadril da Regional Paraná. Na ocasião, 
debateram sobre o tema “Update em trauma pélvico acetabular”, 
recebendo o ortopedista e membro da SBQ, Dr. Mustafa A. Zoghbi. 
Para compor o debate também estiveram presentes o Dr. Mark 
Deeke, Dr. Cristiano Saliba, Dr. Lucas Dias Godoi e Dr. José Marcos 
Lavrador Filho. No mesmo dia, foi sorteado um livro pelo Dr. Mustafa, 
e o sortudo que teve a honra de ganhar e levar para a casa o 
prêmio foi o Dr. Ivan Follman. Para o Presidente da Regional Paraná, 
Dr. Thiago Busato, “esses encontros são sempre enriquecedores. 
Esse, em especial, pela volta dos eventos presenciais que, por 
conta da pandemia, estava sendo de forma remota.” O encontro 
foi encerrado com um jantar de confraternização oferecido pelos 
patrocinadores da Regional.

SBQ Rio de Janeiro

SBQ Paraná

Sociedade Brasileira doo Quaaddril

Regional Parranná

Renata Cristina Gomes, estes da casa, sendo todos conduzidos pelo Dr. Marco A. Telöken de 
Porto Alegre. Já no mês de junho, em Itaipava (Petrópolis/RJ), com o apoio da SBQ e da SBOT-
RJ, realizou o 9º Encontro de Cirurgia do Quadril de Itaipava. Com a presidência de Honra do Dr. 
Sérgio Delmonte e participação presencial e virtual de especialistas internacionais, trouxe como 
inovações o curso voltado para a preparação dos especializandos para a prova de título de 
especialista em cirurgia de quadril coordenado pelo Dr. Ricardo Horta Miranda, além do curso 
de fisioterapia do quadril coordenador pelo fisioterapeuta Dangelo Alexandre. O evento contou 
com a hospitalidade característica de sempre além da programação social cuidadosamente 
organizada pela senhora Maninha, esposa do Dr. Sérgio Delmonte. Foi uma experiência incrível e 
de muito aprendizado, finaliza Futuro.
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A Regional Sudeste, no primeiro semestre deste ano, realizou três 
encontros, dois em Belo Horizonte e um em Poço de Caldas (MG) . Entre 
os temas abordados foram artroplastia de quadril no idoso, trauma do 
quadril e síndrome dolorosa do grande trocanter. No primeiro encontro, 
realizado em fevereiro, no hospital Felício Rocho (BH), houve um 
treinamento em US do quadril, com o convidado nacional, Presidente 
do Comitê de US msk da SBOT, Dr. Túlio Ravelli (PR) que na ocasião, 
para inscrição, foram arrecadados doações de alimentos e produtos 
de limpeza para desabrigados das chuvas no Estado de Minas Gerais. 
Todo o material recebido foram compartilhados e entregues para Santa 
Casa de Belo Horizonte a Cruz Vermelha. Já em março, aconteceu o 
simpósio na Santa Casa de Poços de Caldas, com temas diversos com 
e convidados nacionais. No mês de maio, o Simpósio do Hospital Biocor, 
na capital Mineira, com tema artroplastia no paciente idoso teve a 
presença de grande adesão dos associados do Estado de Minas Gerais.

SBQ Sudeste

REGIONÁIS

A Regional Centro-Oeste realizou, no primeiro semestre deste ano, 
os tradicionais  clubes do quadril. Desta vez, com a participação 
do Dr Mustafa Zoghbi abordando temas relacionados ao trauma 
pélvico, e do Dr Luiz Felipe abordando temas relacionados a cirurgia 
preservadora. O evento teve ampla participação dos associados 
da SBQ, atuantes na área da regional. Além disso, os membros da 
SBQ Regional Centro-Oeste participaram do fórum da SBQ, realizado 
em Florianópolis, evento que norteará os próximos passos da 
nossa sociedade. O Presidente da Regional Centro-Oeste, Wender 
Barbosa, agradece ao hospital CRER na cidade de Goiânia, que 
tem franqueado suas confortáveis instalações, para realização dos 
eventos da regional, e aos demais diretores da regional Centro-
Oeste, que de forma descentralizada, tem realizado suas funções 
com muita competência e comprometimento. 

SBQ Centro-Oeste

Em abril desse ano, a SBQ Regional Sul realizou o 2º Encontro do Quadril 
presencial, o primeiro presencial após a pandemia, na Serra Gaúcha 
em Caxias. O evento que reuniu toda a diretoria da SBQ contou com 
mais de 80 participantes. Além do encontro, com apresentações e 
mesas redondas sobre ATQ primária, o evento disponibilizou, também, 
uma programação social que teve a despedida do Dr. Márcio Valim da 
diretoria da SBQ, ele fez parte durante três gestões anteriores, totalizando 
seis anos de trabalho na Sociedade Brasileira do Quadril. Em junho, a 
Regional Sul, e Regional Paraná e a SBOT Santa Catarina promoveram 
o XXII Congresso Sul-Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia e o XIV 
Congresso Catarinense de Ortopedia e Traumatologia, em Florianópolis. 
O evento contou com 480 inscritos e três palestrantes internacionais. 
Marcelo Reuwsaat, Presidente da Regional Sul, destaca que o SULBA 2022 
além de fomentar a pesquisa científica, proporcionou o aprimoramento 
profissional, atualização do conhecimento e da prática médica.

SBQ Sul

������������
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COMISSÕES

VIII Fórum de Planejamento 
Estratégico da Sociedade Brasileira 
definiu as metas para os dois 
próximos anos da entidade
O VIII Fórum de Planejamento Estratégico da 
Sociedade Brasileira de Quadril, que aconteceu nos 
dias 29 e 30 de abril, em Florianópolis (SC), contou 
com a participação de 24 membros da entidade, 
entre eles da diretoria, presidentes das regionais e 
ex-presidentes da SBQ, que compõem o conselho 
consultivo.

Na ocasião, foi discutido o futuro da Sociedade 
Brasileira do Quadril para os próximos dois anos. 
Segundo o Presidente da entidade, Marco Pedroni, 
uma das principais metas é  trazer de volta os 
eventos presenciais, nos dois últimos anos devido 
às restrições da Covid-19, ficamos praticamente só 
com os encontros virtuais. “A SBQ está incentivando 
e apoiando todos os encontros presenciais e de 
todas as nossas regionais. Ainda avaliamos rever as 
regras de credenciamento e descredenciamento de 
serviços de formação de especialistas chancelados 
pela entidade.”, comentou Pedroni.

Atualmente, a SBQ tem 119 serviços credenciados 
e, desses serviços, apenas 67% das vagas estão 
sendo ocupadas. Ou seja, um grande nível de vagas 
ociosas e isso vem  sendo reavaliado pela entidade 
a possibilidade de descredenciar alguns serviços 
que não estão cumprindo com as determinações 
do regramento. Outra pauta do fórum foi a proposta 
do Dia do Cirurgião do Quadril, idealizada pelo 
Diretor de Comunicação da SBQ, Dr. Tiago Gomes, a 
ideia é celebrar na data do nascimento do professor 
britânico John Charnley, 29 de agosto, o dia do 
profissional especialista em cirurgia do quadril e, ao 
mesmo tempo, fazer um tributo de agradecimento 
aquele que realmente foi revolucionário na cirurgia 
do quadril.
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AGENDA DE EVENTOS

Regional Paulista
JORNADA ITINERANTE DO QUADRIL 
DA SBQ - PAULISTA

05 e 06/08/2022

Campos do Jordão/SP

Regional Centro-Oeste

4º Clube do Quadril da Regional 
Centro-Oeste

19/08/2022

Distrito Federal/DF

Regional Paraná

Clube do Quadril da SBQ - 
Regional Paraná

13/09/2022

Paraná

Regional Rio de Janeiro

Encontro Científico da SBQ-RJ - 
Preservadora

20/08/2022

Rio de Janeiro /RJ

Regional Rio de Janeiro

Jornada Ortopédica de
Patologias do Quadril
I Simpósio AO Recon Brasil

21 e 24/09/2022

Ribeirão Preto/SP

Regional Norte/Nordeste
II Clube do Quadril da SBQ
- Norte/Nordeste
Tema: Fraturas do fêmur proximal

05 e 06/08/2022

Virtual

Regional Paraná
Clube do Quadril da SBQ - 
Regional Paraná

02/08/202

Curitiba/PR
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RADAR SBQ

Fora dos grandes centros:

Longe de uma profissão cheia de glamour e da 
agitação diária dos grandes centros urbanos, Dr. 
Cristiano Valerio Bortolletto, casado, pai de duas lindas 
meninas, Maria Rita (3 anos) e da Rafaela (1 anos), fruto 
do seu relacionamento com Cicely Janice, atua na 
medicina há 20 anos e há 15 anos reside e trabalha 
em Marechal Cândido Rondon, no interior do Paraná. 

O município fica a 600 km da capital Curitiba, está 
localizado próximo às cidades de Cascavel, Toledo, 
Foz do Iguaçu e, de acordo com dados IBGE de 2021, 
a cidade possui 54.031 habitantes. Com o seu irmão 
e sócio, Juliano Valerio Bortolletto, é proprietário da 
Clínica de Ortopedia Bortolletto. 

O médico explica que o município está localizado 
fora dos grandes centros, mas que a experiência de 
trabalhar em uma localidade pequena é, sem dúvidas, 
encantadora e representa uma vida mais saudável, “A 
qualidade de vida aqui é ótima. Em média, levo de 10 
a 15 minutos para me deslocar da minha casa para 
a clínica. E isso facilita bastante no dia a dia. Tenho 
mais tempo para mim e para minha família”, enfatiza 
Dr. Cristiano

A relação médico e paciente se torna ainda mais 
próxima, “Por ser uma cidade pequena, além de 
médico, nos tornamos amigos dos pacientes. Eu, 
por exemplo, tenho pacientes que realizei cirurgia 
de prótese do quadril que moram a três quadras da 
minha casa, batem na porta da minha residência e me 
ligam. Vira uma grande família.”, comenta Bortolletto.

como é a atuação do profissional  especialista em quadril.




