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Sensação de dever cumprido

DR. LUIZ KIMURA, ATUAL PRESIDENTE DA SBCM

DR. PEDRO PIRES, NOVO PRESIDENTE DA SBCM A
PARTIR DE JANEIRO DE 2016

Mais um ano chega ao fim e como
todo final de ciclo pede, fazemos um
balanço de tudo aquilo que planejamos
fazer, pontuamos o que avançou e o
que tomou caminhos e proporções diferentes do esperado, sendo necessário
voltar e realizar pequenos ajustes.
Sinto-me orgulhoso em ter estado
à frente da nossa Sociedade durante o
ano de 2015, onde busquei sempre integrar a participação de todos os membros e comissões. Realizamos muitas
ações com o intuito de ampliar a capacitação profissional nesta área de cirurgia de mão e prover a atualização dos
profissionais que há anos atuam neste
setor, cumprindo assim nossa responsabilidade na formação de especialistas
e fornecimento de condições para atualização permanente dos mesmos, sob a
forma de pesquisa, educação continuada e defesa profissional.
Também continuamos participando
ativamente junto às entidades de classe buscando a valorização do médico
e principalmente do cirurgião de mão.
Neste ano, conseguimos promover o

primeiro ‘Mãos em Ação’, um mutirão de
diagnósticos realizado no estado. Desta
forma ampliamos também nosso contato com a população, que se surpreendeu
ao descobrir que existem médicos especializados nos membros superiores.
Neste sentido, vamos continuar
lutando pela valorização dos nossos
profissionais e também pela capacitação dos mesmos. Tenho certeza que
a nova Diretoria da SBCM, que toma
posse em 1º de janeiro e terá como
presidente o Dr. Pedro Pires, exercerá
um excelente trabalho.
Nas próximas páginas, você poderá
conferir as novidades do 36ºCongresso Brasileiro de Cirurgia da Mão, além
de uma entrevista exclusiva com Deputado Federal Luiz Mandetta sobre a
carreira médica de estado atual.
Que 2016 seja um ano de novas conquistas para todos e que as energias se
renovem para fortalecermos cada vez
mais a nossa Sociedade.
Boas Festas!

Programe-se para o
Congresso Brasileiro de
Cirurgia da Mão 2016

Regional Sul realiza o III
Simpósio da Trauma de
Mão, em Porto Alegre

Nesta edição, o tema principal será
“A Mão Olímpica”. Evento acontecerá
entre os dias 26 e 28 de maio, na
cidade de São Paulo Págs. 04 e 05

Evento aconteceu entre os dias 6 e 7/11 e
contou com a presença de palestrantes
internacionais nas discussões sobre
traumas da mão Pág. 06

Luiz Kimura, presidente

NESTA EDIÇÃO

Dep. Federal Mandetta
fala sobre carreira
médica de estado
Com exclusividade, deputado
apresenta as mudanças que ele propõe
em defesa da carreira médica e fala
sobre a saúde pública no país Pág. 03

INFORME-SE

SBCM e o ano de 2015

Este foi um grande ano para a SBCM.
Realizamos reuniões mensais de Diretoria para manter seus membros alinhados
no fortalecimento da sociedade, além
de 3 reuniões do Conselho Executivo e
uma assembleia geral ordinária. Na comunicação com sócios e comunidade,
modificamos o nosso site e página no
Facebook e produzimos 4 jornais Manus.
Como Comitê de Especialidades da
SBOT, participamos do 47º CBOT, das
reuniões de Diretoria e da Comissão Executiva. Passamos a integrar a Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência.
Os médicos foram massacrados pela
propaganda governamental, mas nos
mantivemos em sintonia com a AMB
onde participamos de eventos como
Conselho Científico do Fórum Administrativo e Diretoria Plena. No Congresso Nacional, fomos contra o decreto
nº 8.497. A CAE foi fundamental nas reu

niões da Câmara Técnica de Implantes
da AMB e nas Reuniões da CBHPM e de
Pesquisa Clínica da AMB.
Continuamos parceiros da AAHS que
proporciona acesso à revista HAND. A
presidente do 35º CBCM, Dra. Giana Giostri organizou um grande evento com 609
congressistas, vindos de 25 estados brasileiros e 28 estrangeiros. A CEC organizou
4 programas do Clube da Mão e ajudou
na programação científica dos 6 cursos
organizados pelos presidentes das regionais da SBCM. Para o 36º CBCM já temos
vários estrangeiros confirmados.
Quanto à Residência, a CET realizou
reuniões para preparar o Exame de Suficiência para Título de Especialista em
Cirurgia da Mão realizado no dia 18/3 e
o SIMÃO realizado nos dias 25 e 26/10.
Dr. Carlos Henrique Fernandes
Secretário Geral

REAJUSTE NA ANUIDADE
Em 2016, a anuidade da SBCM terá reajuste abaixo da inflação oficial dos
últimos 12 meses, e definimos seu valor em R$ 650,00, com vencimento
em 01/02 e com desconto de R$ 35,00 para quem pagar até 08/01.
A receita da Sociedade é resultante do valor das anuidades dos
associados e do lucro do congresso anual e a verba arrecadada é
essencial para garantir a continuidade das atividades.

EXPEDIENTE

SBCM realiza
reunião com a SES
No dia 8 de outubro, a Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão,
representada pelo presidente, Luiz
Kimura, e pelo conselheiro executivo, Sérgio Okane, realizou uma
reunião com a Secretaria Estadual
de Saúde de São Paulo.
Na reunião, estiveram presentes o Dr. Benedicto Accacio Borges
Neto – Coordenador de Regiões
de Saúde; a Dra. Sônia Aparecida
Alves – Assistente Técnico de Coordenador de Saúde; e o Dr. Tacio
Andre da Silva Carvalho – Diretor
do Grupo de Regulação/CRS.
O encontro teve como objetivo
a discussão de parcerias entre a
SES e a SBCM para o desenvolvimento de projetos relacionados à
saúde das mãos.
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ENTREVISTA

Mobilização nacional: mais qualidade
para carreira médica de estado

O Sistema Único de Saúde é visto como
ruim ou péssimo por seis em cada dez
brasileiros, segundo pesquisa do Datafolha. A falta de perspectiva de uma carreira
bem estruturada e os baixos salários são
exemplos de entraves para a consolidação de um sistema de qualidade no País.
Em entrevista exclusiva, o médico e Deputado Federal Luiz Henrique Mandetta
(DEM/MS) conversou com o Jornal MANUS sobre a carreira médica de estado e
o sistema de saúde atual.
Como o senhor avalia a carreira
médica atual?
Os médicos foram municipalizados quando se decidiu que a saúde se daria no âmbito municipal. Os municípios que tem melhor estrutura conseguiram fazer concurso
público e oferecer uma proposta de carreira. Mas a grande maioria não tem condição
de fazer um concurso, os médicos ficaram
a mercê de contratos verbais, com salários
que não se sustentavam. Esta situação
criou vazios assistenciais pelo Brasil e isto
fez com que o Governo tomasse medidas
de trazer médicos sem certificação.
O que é a carreira médica de estado?
Qual a proposta?
Primeiro passo é colocar na Constituição
que os médicos terão uma carreira de vínculo Federal. Ao colocar na Constituição,

as carreiras são matéria constitucional,
assim fará com que o Governo tenha que
remeter um Projeto de Lei regulamentando a Constituição. Tratando a criação da
carreira de Estado na via constitucional,
ela é promulgada pelo Congresso Nacional e não cabe veto presidencial.
Na sua opinião, quais fatores
impedem a consolidação do Sistema
Único de Saúde de qualidade?
Hoje é um somatório, estamos no pior
dos mundos. Não temos um sistema de
informação que tenha números de qualidade, não temos um sistema de gerenciamento da prática clínica com os médicos,
cada um tomando as suas decisões em
caráter individual, muitas vezes sem seguir protocolos e sem que isso tenha qualquer tipo de gerenciamento, o que eleva
o custo. Estamos num sistema subfinanciado, onde a União procura não se comprometer com o valor mínimo em saúde,
ela se esquiva e joga esta crise do sistema
para as prefeituras e isso traz um quadro
em que se têm as duas piores condições:
pouco recurso e mal gerenciado.
O que é a campanha Mobilização
Nacional pela aprovação da Carreira
Médica de Estado (PEC 454/09)?
Esse Projeto de Emenda Constitucional
454, é de autoria do então Deputado
e hoje Senador, Ronaldo Caiado. Nesta projeto tenta-se levar para o texto
Constitucional que os governos terão
que oferecer vínculo público federal de
qualidade para os médicos poderem se
distribuir no território nacional. Por isso

ACERVO PESSOAL

Projeto de Emenda
Constitucional 454
prevê carreira médica
com vínculo Federal

LUIZ HENRIQUE MANDETTA É MÉDICO E DEPUTADO
FEDERAL (DEM/MS)

lançamos esta campanha pedindo a
mobilização nacional dos médicos para
que mandem e-mails para os deputados, para que os dirigentes façam visitas
às bancadas estaduais.
Em agosto, a Sociedade Brasileira
de Cirurgia da Mão realizou um
mutirão de atendimento no estado
do Alagoas. Como o senhor avalia
a importância da existência desta
especialidade médica no SUS?
Quando optei pela ortopedia pediátrica,
fiquei encantado pela cirurgia da mão.
Na época, nós tínhamos um número recorde na construção civil, de lesões graves na mão, trazendo um número muito
grande de deficiência motora com necessidade de cirurgias altamente especializada onde nós precisamos ter dentro do SUS equipes de cirurgia de mão.
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EVENTO

Congresso Brasileiro
de Cirurgia da Mão
2016 coloca em
foco o esporte
Evento que será realizado no próximo mês
de maio, na cidade de São Paulo, recebe a
presença de palestrantes internacionais e
terá como tema principal “A Mão Olímpica”

E

ntre os dias 26 e 28 de maio de
2015, a cidade de São Paulo receberá o 36º Congresso Brasileiro
de Cirurgia da Mão. O encontro,
que será realizado no hotel Maksoud Plaza, é promovido anualmente pela SBCM
– Sociedade Brasileira de Cirurgia da
Mão com o objetivo de atualizar os profissionais que atuam na área e promover
a troca de experiências e conhecimentos
nacional e internacionalmente.
Nesta edição, o congresso vai focar o
esporte, já que em 2016 o Brasil receberá
os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A tradicional competição começou no ano de
776 a.C e aconteceu até 392 d.C, sendo
retomada em 1896. Da era moderna dos
jogos até os dias de hoje, já foram realizadas 27 edições do campeonato.
Diante da importância desta competição, a Sociedade Brasileira de Cirurgia
de Mão terá como tema principal do
congresso “A Mão Olímpica”. Os atletas
são pessoas que geralmente desafiam o
limite dos seus corpos e realizam árduos
exercícios e treinos para alcançar a exce-
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lência. No entanto, este desafio pode trazer consequências como o surgimento
de um trauma em membros do corpo. “O
excesso da prática de atividades esportivas, sem preparo ou orientação médica pode gerar traumas nos membros do
corpo como na mão”, explica o secretário geral da SBCM e presidente do Mão
2016, Carlos Henrique Fernandes.
Durante os três dias de programação científica, os congressistas poderão
participar de sessões que abordarão as
principais lesões traumáticas do membro superior nas diferentes modalidades

No ano que vem, o
Congresso Brasileiro de
Cirurgia da Mão será
realizado na cidade de
São Paulo e terá como
tema principal “A Mão
Olímpica”. A 35ª edição
aconteceu em Foz do
Iguaçu e reuniu mais
de 600 congressistas

“O congresso
representa uma grande
troca de experiência
científica internacional,
tornando-se um canal
de comunicação entre
diversas entidades”
Carlos Fernandes
Vice-presidente da SBCM e
organizador do 36ºCBCM

de esporte, bem como seus diagnósticos
e tratamentos que viabilizem aos atletas
uma recuperação mais rápida e um retorno imediato das atividades esportivas.
Alguns dos temas abordados na programação científica serão dicas de cirurgia, lesões ligamentares durante a prática
esportiva, lesões do esqueleto imaturo na
prática esportiva, entre outros assuntos.
O congresso também irá mostrar as
principais lesões dos membros superiores nos atletas com deficiência física,
procurando focar em oferecer tratamento que permita uma melhora na função

do membro superior do atleta. O evento
também oferecerá um curso de Radiologia do Membro Superior aos participantes. O workshop será ministrado por
representantes do Grupo de Estudos de
Radiologia Musculoesquelética da Sociedade Paulista de Radiologia. “O curso de
radiologia é uma das grandes novidades
desta edição. Nosso objetivo é atualizar
os participantes em relação as técnicas
utilizadas no serviço de radiologia, mostrando como deve ser feita a análise do
plexo braquial por imagem, por exemplo”, explica Carlos Fernandes.
Além de palestrantes nacionais, os
participantes da edição de 2016 do Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão terão a oportunidade de conhecer e trocar
experiências com três palestrantes internacionais, Dr. Francisco A. Schwartz-Fernandes (EUA), Dr. Jairo Fernando Gomez

TEMAS DO CURSO
DE RADIOLOGIA
DO MEMBRO
SUPERIOR:
Palestrantes do
Grupo de Estudos
de Radiologia
Musculoesquelética
da Sociedade Paulista
de Radiologia
• O papel do US nas
tendinopatias do punho
e cotovelo
• Fratura do escafoide:
avaliação da viabilidade
óssea por imagem
• Noções gerais na análise do
plexo braquial por imagem
• Avaliação por imagem do
complexo da FCT

Ramirez, cirurgião da Colômbia e o Dr.
Ronaldo Carneiro (EUA).
Para o vice-presidente da SBCM, o
evento é uma oportunidade para a interação de diversos públicos e para a construção de novos elos. “O congresso representa uma grande troca de experiência
científica internacional, tornando-se um
canal de comunicação entre diversas entidades”, afirma Carlos Fernandes.

SIMPÓSIOS IBRA
Nos dias 24 e 25/5, durante o 36º
Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão
acontecerão dois Simpósios IBRA –
International Bone Research Association.
Os participantes do congresso poderão
se inscrever nestes simpósios que terão

como palestrantes dois convidados
internacionais: Dr Scott Edwards (EUA) e
Prof. Meffert de Würzburg (Alemanha).
Os temas abordados nestas palestras
serão lesões traumáticas de punho e
lesões traumáticas de cotovelo.
INFORMATIVO MANUS •
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ATIVIDADES
REGIONAIS
SUL (RS/SC/PR)

III Simpósio da Trauma de Mão recebeu 130 participantes
ABERTURA OFICIAL DO SIMPÓSIO DA REGIONAL SUL SBCM DE 2015

Tradicional encontro da Regional Sul da SBCM contou
com a presença de palestrantes internacionais
Entre os dias 6 e 7 de novembro, a
Regional Sul da SBCM promoveu o III
Simpósio da Trauma de Mão, no anfiteatro Hospital Mãe de Deus, em Porto
Alegre. O evento recebeu 130 participantes vindos de todas as localidades
da região Sul do país.
O simpósio foi dividido em quatro
módulos, cada um deles composto
por diversas palestras e mesas redondas. No primeiro dia, os convidados
puderam conferir o ‘Módulo de Reabilitação da Mão’, no qual foram abor-

dados temas como osteoartrose na mão,
lesão nervo periférico, fratura do rádio
distal e lesão complexa do cotovelo.
Ainda no dia 6/11, os participantes participaram de um workshop sobre fratura
distal do rádio, no qual tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas e aprimorar
técnicas cirúrgicas. O treinamento foi coordenado pelos Drs. Ricardo Kaempf (RS),
Antônio Tufi (MG) e Márcio Aita (SP).
Já no segundo dia de evento, os debates e apresentações foram divididos
em quatro módulos: Ortopedia da Mão,

Trauma complexo do punho e mão, Fratura no cotovelo e Fratura na mão. Neste
dia, o simpósio recebeu palestras de dois
importantes especialistas internacionais,
o chefe do Departamento de Cirurgia da
Mão e professor de Ortopedia da “New
York University”, Dr. John Capo, e o Dr. Ronaldo Carneiro, chefe do Departamento
de Cirurgia da Mão do “Physicians Regional Healthcare System” da Florida, nos
Estados Unidos.
O módulo Ortopedia da Mão abordou
três grandes temas: doença de Dupuytren,
fraturas e luxações do carpo e artrite reumatoide. Já o módulo Trauma complexo
do punho e mão focou o tema cobertura
cutânea na mão sem microanastomose.
Para o organizador do III Simpósio
da Trauma de Mão e diretor da Regional
Sul, Ricardo Kaempf de Oliveira, eventos
como este são essenciais para atualização dos profissionais em relação aos temas apresentados. “Nossa missão é estimular a capacitação em um segmento da
ortopedia que apresenta demandas de
alta complexidade, o da cirurgia da mão.
Simpósios como estes são importantes
para alcançarmos este objetivo”, afirma.

NORTE - NORDESTE

(BA/AL/SE/PE/PB/RN/CE/PI/MA/PA/AM)

Curso de Punho e Cotovelo contou com a presença de especialista internacional
Entre os dias 6 e 7 de novembro, a Regional Norte-Nordeste realizou curso sobre Punho e Cotovelo, na capital Baiana. O
curso foi um grande evento e contou com a presença de um
dos mais importantes especialistas do mundo em cirurgia da
Mão, o Dr. David Ruch, chefe da Cirurgia da Mão da Duke University. Além disso, o evento contou ainda com a presença de
dois membros da diretoria nacional, Dr. Carlos Henrique Fernandes e Dra. Giana Silveira Giostri.
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SÃO PAULO (SP)

Simulado da Mão recebe
participação de 77 residentes
Nos dias 25 e 26 de setembro, a regional São Paulo promoveu o SIMÃO - o simulado para a prova de obtenção de título de
especialista em Cirurgia da Mão, promovido pela Comissão de Ensino e Treinamento da SBCM. Neste ano, participaram 77
residentes, sendo 40 R1 e 37 R2 e a prova
foi realizada na cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo.
O simulado foi aberto a todos residentes
em cirurgia da mão e contou com a presença de diversos examinadores nacionais,
visando treinar os alunos para a prova de
título. No dia 25 de setembro, foi realizada a
fase escrita do teste e, no dia 26/9, a prova
oral. “Este exame é um referencial para os
residentes, que podem testar seus conhecimentos antes do Exame de Suficiência para
Título de Especialista em Cirurgia da Mão”,
explica João Baptista Gomes dos Santos,
vice-diretor da Regional de São Paulo.
Simultâneo ao SIMÃO, a Regional
também realizou um curso de Artroscopia do Punho, marcando o encontro da
Seccional Campinas/Jundiaí SBOT. Cerca

Regional Rio de
Janeiro realiza
mais uma reunião
mensal do
Comitê da Mão
Na edição de outubro, os
participantes discutiram
sobre deformidades
congênitas da mão

de 165 pessoas participaram dos dois
dias de evento.
O workshop contou com participação especial do cirurgião de mão e
membro superior de Stanford, Jeffrey
Yao. Para o especialista, o curso visa incentivar futuros médicos a se aprofundarem neste tema. “Esse é um campo
fantástico e eu encorajo todos os alunos a explorar uma carreira em cirurgia
ortopédica. Foi uma das melhores decisões da minha vida”, comentou.

CENTRO OESTE (MS/MT/GO/DF)

Jornada de Cirurgia da Mão
aconteceu em Goiânia

No último dia 3 de outubro, foi realizado mais um Encontro da Regional Centro
Oeste, a Jornada de Cirurgia da Mão, no
Anfiteatro do Hotel Unique, em Goiânia e
recebeu participantes de toda a região.
O evento foi composto por seis painéis
de debates, com duração de 1h cada um,
e abordou temas diversos como técnicas

RIO DE JANEIRO (RJ)

No dia 20 de outubro, foi realizada
uma reunião do Comitê de Mão, da
Regional Rio de Janeiro da SBCM, a
sede da SBOT- RJ (Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia).
O tradicional encontro acontece toda
terceira terça-feira de cada mês e as
reuniões abordam temas relacionados à especialidade, sempre com um
palestrante convidado.
Nesta edição, o tema apresentado
foi ‘deformidades congênitas da mão’ e
Dr. Anderson Vieira Monteiro, chefe do
Grupo de Cirurgia da Mão do INTO - Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia – foi o palestrante convidado.
O curso é gratuito e aberto a todos
os interessados com foco na preparação dos residentes para a prova de
obtenção de título, o Exame de Suficiência para Título de Especialista em
Cirurgia da Mão.

sem neuropatias e lesões do plexo
braquial, técnicas em cobertura cutânea e microcirurgia e patologias do
carpo e fraturas. O encontro foi encerrado com uma mesa redonda sobre
trauma de mão, no qual foram apresentados novas tendências para este
tipo de cirurgia.

INFORMATIVO MANUS •
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COMISSÕES DA SOCIEDADE
CDPE

CET

DEFESA PROFISSIONAL

O “mais especialistas”
e a SBCM
Muito foi falado sobre o polêmico programa do governo federal apresentado como continuidade ao não
menos polêmico “Mais Médicos”. Em primeira instância, ele significaria o enfraquecimento das sociedades
de especialidades e a perda do efeito de campanhas
pela valorização do título de especialista, como a que a
SBCM realizou nos últimos dois anos.
No entanto, as entidades, juntamente com a AMB e o
CFM, se mobilizaram e conseguiram, após serem recebidos pelo presidente da Câmara dos Deputados e várias
lideranças partidárias no Congresso Nacional, formar
um grupo de trabalho que veio a alterar o texto original
do decreto presidencial.
Por este novo texto, fica estabelecida a criação do
Cadastro Nacional de Especialistas, onde só serão considerados especialistas os médicos com título concedido pelas sociedades de especialidades, por meio da
AMB ou pelos programas de residência médica credenciados pela CNRM. Com isso, além de eliminar as ameaças ao processo de formação de especialistas, o novo
decreto consolida a Comissão Mista de Especialidades,
formada por um representante do Ministério da Saúde,
um do Ministério da Educação, dois do CFM e dois da
AMB, com prerrogativas para definir todas as etapas da
formação de especialistas no país, bem como da criação de novas especialidades.
Assim, graças à mobilização em conjunto de todas
as entidades médicas, as sociedades de especialidades
permanecem fortalecidas e o título de especialista continua sendo essencial para a prática da mesma.
Código de Ética Médica (CFM - 2009):
É vedado ao médico - Art. 115. Anunciar títulos científicos que não possa comprovar e especialidade
ou área de atuação para a qual não esteja qualificado e registrado no Conselho Regional de Medicina.
Yussef Ali Abdouni
Presidente do CDPE
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ENSINO E TREINAMENTO

Prova de Título 2016
acontecerá em março

A Prova de Suficiência para obtenção de Título em especialista em Cirurgia da Mão acontecerá no dia 19 de março de
2016, em São Paulo. O tradicional exame é promovido pela
Comissão de Ensino e Treinamento da Sociedade Brasileira de
Cirurgia da Mão (SBCM) em parceria com a Associação Médica
Brasileira (AMB).
Na avaliação dos candidatos, haverá a participação de
membros titulares para examinar os candidatos egressos dos
diversos serviços de cirurgia médica do país. Os interessados
poderão realizar suas inscrições entre os dias 2 e 31 de janeiro.
No site da SBCM, o candidato pode consultar o edital da
prova e conferir o passo a passo das inscrições, além do sistema de avaliação. “Os candidatos devem acessar o edital e se
informar sobre local e horário das provas, além do programa
que será abordado na avaliação”, aconselha o presidente da
CET, Hélio Pires de Mendonça Júnior.

CEC

EDUCAÇÃO CONTINUADA

Clube da Mão
completa 10 anos
Neste ano, o Clube da Mão completou 10 anos de existência. Desde 2005, o programa de educação continuada
às distância buscou promover debates de interesse dos
profissionais da área, como mão reumatoide e síndrome
do túnel do carpo. As apresentações são ministradas por
especialistas indicados pela Comissão de Educação Continuada (CEC) e depois da transmissão ao vivo, os vídeos
ficam disponíveis na internet para consultas.
Neste ano, foram abordados temas como “Residência
médica”, “Dedo em martelo” e “Osteoartrite nas mãos”. A
última aula abordou o tema mão infantil. “Nestas aulas
conseguimos integrar os especialistas em cirurgia da mão
com outras áreas, como a reumatologia e a pediatria, o
que contribui para a atualização do profissional e a divulgação da especialidade em outras sociedades”, afirma o
presidente da CEC, Mateus Saito.

