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Nos próximos meses, as Regionais da 

SBCM irão promover seus tradicionais cur-

sos anuais que debatem temas importantes 

para os profissionais da cirurgia da mão e 

apresentam especialistas consagrados, na-

cionais e internacionais. O momento é de 

compartilhamento de experiências, apro-

fundamento de conhecimento e ampliação 

de ideias.  A participação nas jornadas de 

cirurgia da mão e nos congressos de trauma 

de mão, punho e cotovelo é fundamental 

para o aperfeiçoamento profissional.

Não faltam opções para os especialistas 

em cirurgia da mão. Além dos cursos das 

Regionais, haverá congressos internacionais 

como o 71º Encontro Anual da AASH – Ame-

rican Society for Surgery of the Hand. Todos 

esses eventos são oportunidades únicas 

para atualização de técnicas e troca de co-

nhecimento.

A SBCM também oferece palestras online 

sobre lesões e tratamentos para mãos e pu-

nho no Clube da Mão, que há 11 anos desen-

volve um conteúdo exclusivo para médicos, 

fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. 

O AtualizaMão, que é a novidade deste ano, 

também é composto por palestras online e 

acontece paralelamente ao Clube da Mão. 

Esta iniciativa tem o objetivo de melhorar 

a preparação dos residentes de cirurgia da 

mão. As aulas exibidas ao vivo nos dois pro-

jetos ficam armazenadas online e podem ser 

vistas ou revistas pelos interessados no mo-

mento em que desejarem.

Entre os dias 17 e 19 de novembro, acon-

tecerá o 48ºCBOT, em Belo Horizonte. O 

Congresso é composto por palestras sobre 

assuntos gerais da Cirurgia da Mão, dia da 

Especialidade Mão e ortopedia além dos ou-

tros temas da Ortopedia.

A informação é a base para o desenvol-

vimento de um atendimento de qualidade e 

um trabalho e excelência. Com conhecimen-

to, nos tornamos cada vez mais especiali-

zados e mais fortes, o que é essencial para 

ampliarmos ainda mais a valorização do ci-

rurgião da mão. 

Por isso, aproveitem os congressos e cur-

sos, sejam eles online ou presenciais, e apro-

fundem seus conhecimentos. Desta forma, 

iremos reforçar e valorizar a importância do 

trabalho dos cirurgiões da mão.

Boa leitura!

Pedro Pires, presidente

NESTA EDIÇÃO

37º Congresso Brasileiro 
de Cirurgia da Mão 
Evento acontecerá entre os dias 20 
de abril e 1ºde setembro de 2017. 
Acompanhe as novidade da edição e 
conheça o estado sede. Págs. 4 e 5

Simples Nacional para 
os médicos
Em entrevista exclusiva para o MANUS, 
a contadora Fernanda Kato esclareceu 
as principais dúvidas do Simples 
Nacional para médicos. Pág. 7

Cursos anuais das 
Regionais SBCM 
Confira as datas e temas dos 
próximos cursos das Regionais 
Centro- Oeste, Minas Gerais, São 
Paulo, Sul e Norte-Nordeste. Pág. 6

Com conhecimento, nos 
tornamos cada vez mais 

especializados e mais 
fortes, o que é essencial 
para ampliarmos ainda 

mais a valorização do 
cirurgião da mão.
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INFORME-SE ENTREVISTA

Para residente de ortopedia, 
Congresso Brasileiro 
de Cirurgia da Mão é 
uma oportunidade para 
aprofundar conhecimentos

Na 36º edição do Congresso Brasileiro 
de Cirurgia da Mão foi lançado um con-
curso que sorteou inscrições gratuitas 
para residentes de medicina. Um dos 
ganhadores foi  Fernando Araújo Pires, 
do estado de São Paulo. Residente do 
terceiro ano da Unifesp – Universida-
de Federal de São Paulo – no curso de 
Ortopedia e Traumatologia, Fernando 
trabalha no Hospital São Paulo e teve a 
oportunidade de participar do Congres-
so pela primeira vez, este ano. Ele tem 
como primeira opção para especializa-
ção a cirurgia da mão.

O jornal Manus entrevistou, com ex-
clusividade, o estudante de medicina 
que compartilhou suas experiências e 
visão sobre o Congresso. 

Porque você escolheu se especializar 
em cirurgia da mão?

Eu escolhi me especializar em mão 
pela fascinante complexidade anatô-
mica e funcional deste membro e pela 
grande importância socioeconômica 
que lesões na mão causam ao paciente. 
Além disso, o cirurgião de mão consegue 
devolver, muitas vezes, o paciente lesio-
nado às suas atividades laborais.

O que achou do Congresso Mão 2016? 
Sobre o Congresso Brasileiro de Ci-

rurgia da Mão de 2016, gostaria de para-
benizar o presidente do Congresso, Dr. 
Carlos Henrique Fernandes, pela grande 
organização e alto nível dos temas e pa-
lestrantes que envolveram o evento. Eu 
recomendo a todos irem nos próximos 
eventos. Não percam esta oportunidade. 

O que acha do trabalho da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia da Mão?

Antes do Congresso, eu tinha pouco 
conhecimento sobre as atividades da 
SBCM. Entretanto, após o evento, pude 
ter contato com esta instituição e, am-
pliando meus conhecimentos, percebi a 
grande responsabilidade que esta enti-
dade tem em coordenar a sociedade de 
cirurgiões de mão.

Que dica você dá para os residentes 
em ortopedia? Como escolher a 
especialização?

Não apresento grande experiência 
para orientar os residentes quanto à es-
colha da especialização, mas penso que 
deva se especializar em algo que o dei-
xaria prazeroso trabalhando a qualquer 

hora do dia, mesmo aos finais de sema-
na ou feriados. Além disso, acredito que 
os residentes devam conciliar suas habi-
lidades pessoais à especialidade e esta-
rem atentos ao mercado de trabalho na 
região que queiram atuar.

O que você espera trabalhando na 
área de cirurgia da mão?

Trabalhando na área de mão, espero 
sempre ajudar a Sociedade de cirurgiões 
da mão, tanto no âmbito de pesquisas 
e trabalhos científicos, quanto no trata-
mento dos pacientes, promovendo sem-
pre uma boa relação médico-paciente, 
além de uma valorização profissional 
durante a minha carreira médica.  

Premiação

AnuidadeCaros associados,
Estamos nos aproximando de uma nova eleição e devemos mudar nosso protagonismo. 

Somos considerados por todos formadores de opinião pública e somos requisitados a dar 
nosso apoio e até participar de eventos de apoio aos candidatos.

Entretanto, antes de qualquer tomada de decisão, devemos nos questionar: será que as-
sumimos nosso papel? Discutimos com os candidatos quais são suas propostas? Cobramos 
seu apoio se eleitos?

Nos organizamos de forma a mostrar aos candidatos nossa força. O apoio individual não 
mostra força e não é valorizado adequadamente. Sugerimos que todos dediquem um tem-
po do seu cotidiano e nos encontros com outros colegas médicos para discutir quais são os 
candidatos que merecem seu apoio. 

O merecedor do seu voto não precisa ser médico, mas deve estar engajado e compro-
missado em apoiar a melhora da saúde da população. Contatem o candidato e demons-
trem de forma clara que o apoio da classe médica, mas também informem que farão o 
acompanhamento e monitoramento de sua atividade, caso eleito.

Temos pouco tempo para esta ação devido à proximidade com a eleição, mas que seja o 
embrião para ações nas próximas eleições.

Passada a eleição, teremos em novembro o 48o.CBOT, em Belo Horizonte. Teremos ati-
vidades nos diversos dias do congresso, em especial no dia da especialidade - 19 de novem-
bro. Contamos com a presença de todos.

Sérgio Yoshimasa Okane
Secretário Geral da SBCM

A Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão parabeniza os colegas Walter Manna Albertoni e Luis Carlos Sobania pelo 
prêmio concedido pela IFSSH: 2016 IFSSH Pioneers of Hand Surgery. A premiação reconhece os cirurgiões que foram 
pioneiros ou trabalharam para o desenvolvimento da cirurgia da mão de dezenove países. Ao todo, 38 profissionais serão 
premiados.

A cerimônia de premiação será realizada no dia 24 de outubro, em Buenos Aires – Argentina, durante o Congresso do 
IFSSH, que acontecerá entre 24 e 28 de outubro.

INFORME SECRETARIA INFORME TESOURARIA

Diante do quadro econômico financeiro do 

Brasil, em 2016, a anuidade da SBCM teve um 

reajuste abaixo da inflação oficial dos últimos 

doze meses do ano anterior. A receita da So-

ciedade é resultante do valor das anuidades 

dos associados, que junto com resultado po-

sitivo do congresso anual, é essencial para ga-

rantir a continuidade das atividades. O atraso 

ou não pagamento da anuidade compromete 

todas as ações da SBCM. 

Lembramos, também, que os Membros Ti-

tulares que não estiverem quites não poderão 

fazer parte da programação científica dos con-

gressos, cursos, reuniões científicas e assem-

bleias da SBCM. Além disso, não terão descon-

tos nas inscrições dos programas promovidos 

pela Sociedade.
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A 37ª edição do Congresso Bra-
sileiro de Cirurgia da Mão já 
tem data marcada: de 30 de 
março a 1º de abril de 2017. O 

evento acontecerá em Belo Horizonte 
– MG e trará diversas novidades, como 
um curso sobre cirurgia WALANT.

A programação científi ca do Congres-
so terá convidados internacionais e os 
mais renomados especialistas brasilei-
ros, que irão debater assuntos de inte-
resse do cirurgião da mão relacionados 
aos temas ofi ciais do evento que são as 
lesões do carpo, nervos periféricos e le-
sões de cotovelo. “Estamos preparando 
uma programação especial para os con-
gressistas, que com certeza terão uma 
experiência única”, afi rma Pedro Pires, 
presidente da SBCM e do 37º CBCM.

Neste ano, o presidente de honra é o 
Dr. Arlindo Gomes Pardini Júnior que foi 
presidente da Sociedade (gestão 1982-
1983) e possui 50 anos de trabalho dedi-
cados ao tratamento de pacientes com 
lesões e anomalias nos membros supe-
riores. O especialista atualmente traba-
lha no Hospital Ortopédico de Belo Ho-
rizonte e acredita que o Congresso traz a 
chance ímpar de aproximar os profi ssio-
nais da área de cirurgia da mão. “É uma 

EVENTO

37ª edição do 
Congresso Brasileiro de 
Cirurgia da Mão trará 
muitas novidades
Inscrições já estão 
abertas

oportunidade de não somente nos atua-
lizarmos e fazermos uma autoavaliação 
de nossos próprios conhecimentos, mas 
também de estreitarmos nossa união e 
conhecermos novos colegas”, afi rma.

Os congressistas que desejarem apre-
sentar trabalhos terão cinco diferentes 
opções de apresentação – Temas Livres, 
Pôsteres, Sessões de Vídeo, Envie seu 
Caso e Dicas de Cirurgia. E, como nos 
anos anteriores, os participantes pode-
rão conhecer os stands de empresas im-
portantes para a área.

O presidente do 37º Congresso Bra-
sileiro de Cirurgia da Mão recomenda o 
evento. “Venha conhecer a hospitalidade 

mineira e se atualizar quanto às novas 
técnicas cirúrgicas e tratamento de ano-
malias e lesões”, convida Pedro Pires.

CONHEÇA O ESTADO QUE RECEBERÁ 
O 37º CBCM
Minas Gerais está localizada na região Su-
deste do Brasil e tem cerca de 20 milhões 
de habitantes (IBGE/2015). O estado reúne 
um dos mais importantes acervos arquite-
tônicos e artísticos do Brasil, como as cida-
des de Diamantina e Ouro Preto. A infl uên-
cia barroca é muito forte e, por isso, suas 
igrejas são cheias de cores e formadas por 
edifi cações grandiosas.  
O estado mineiro é repleto de festivais 

religiosos e profanos, sendo o mais tra-
dicional deles o Carnaval. Na maioria das 
cidades, a data é comemorada com apre-
sentações de blocos caricatos, escolas de 
samba e bailes nas ruas.
Há também festas folclóricas que têm 
forte relação com a religião. O folclore 
mineiro tem matrizes na cultura portu-
guesa, africana e indígena e conta com 
verdadeiros rituais que envolvem músi-
ca, comida e dança. Além disso, o arte-
sanato é bastante comum no estado. Os 
artesãos trabalham com a produção de 
objetos de decoração feitos em pedra 
sabão, em taquara e bambu.
A culinária mineira é destaque do es-

tado também. Os pratos mais típicos 
são à base de mandioca, milho, frango 
e queijos. A ambrosia e o doce de leite 
são as sobremesas mais tradicionais 
do estado.

BELO HORIZONTE
A capital mineira, que receberá o Congres-
so, tem como grande destaque o Conjunto 
Arquitetônico da Pampulha, considerado 
um dos cartões postais da cidade. Proje-
tado por Oscar Niemeyer, o conjunto se 
tornou patrimônio cultural da humanidade 
por aliar modernidade, paisagens naturais, 
pinturas de Cândido Portinari e esculturas 
de Alfredo Ceschiatti.  

Às margens da lagoa da Pampulha, está 
o conjunto que é composto pela Igreja de 
São Francisco de Assis, o Museu de Arte, 
a Casa do Baile e o Estádio Governador 
Magalhães Pinto (Mineirão). 

A cidade de Belo Horizonte também é 
conhecida como ‘Cidade Jardim’ por 
abrigar grande número de parques, 
praças e jardins. A natureza desta cida-
de se encontra com a arquitetura mo-
dernista, nos estilos Eclético, Art Déco 
e Art Nouveau, do alto das Mangabei-
ras ao pé da Serra do Curral, onde é 
possível ter uma vista panorâmica des-
ta heterogeneidade. 

muitas novidades

IGREJA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, VISTA DO LAGOA DA PAMPULHA
CRÉDITOS: ANDRE BORGES LOPES
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CALENDÁRIO  
DE CURSOS  
DAS REGIONAIS

ATIVIDADES REGIONAIS

SÃO PAULO (SP)

Tema: Jornada de Cirurgia da 

Mão da Regional São Paulo 

Data: 7 e 8 de outubro

Local: Faculdade de Medicina 

de Botucatu – UNESP

SUL (RS)

Tema: IV Simpósio de Trauma 

de Mão

Data: 14 e 15 de outubro

Local: Hospital Mãe de Deus – 

Porto Alegre

NORTE - NORDESTE (BA/

AL/SE/PE/PB/RN/CE/PI/

PA/AM/TO/RR/RO/AP/AC/

TO/MA) 

Tema: Jornada de Cirurgia da 

Mão Norte/Nordeste - Lesões 

Traumáticas da mão e punho 

Data:  5 de novembro 

Local: João Pessoa - PB

Curso da Regional Rio  
de Janeiro contou com 
cerca de 120 participantes

XII Simpósio de Punho  
e Mão recebeu palestrante 
internacional

O tema ‘Trauma’ foi o escolhido para 
o XII Simpósio de Punho e Mão, que 
aconteceu no dia 3 de setembro, no 
Hospital Federal da Lagoa, Rio de Janei-
ro. O evento foi realizado pela Regional 
Rio de Janeiro da SBCM e recebeu cerca 
de 120 pessoas.

O Simpósio foi coordenado por Hen-
rique de Barros, chefe de serviço de or-
topedia e cirurgia da mão do Hospital 
Federal da Lagoa. “Neste ano, aborda-
mos o trauma de punho e mão por se 
tratar de um tema que exige muito co-
nhecimento e técnica do profissional de 
saúde, e esta é uma oportunidade de 
trocar experiências”, afirma.

O professor de cirurgia ortopédica na 
Universidade de Berna – Suíça, Diego 
Fernandez, foi o convidado internacional 
e falou sobre suas experiências, compar-
tilhando técnicas e debatendo ideias so-
bre os traumas em punhos e mãos.

O Simpósio de Punho e Mão aconte-
ce anualmente desde 2005 e recebe es-
pecialistas de todo o Brasil e de outros 
países. “Nesta edição, foram realiza-
dos workshops, mesas redondas, au-
las e debates. Em cada edição, busca-
mos trazer novidades que contribuam 
para o participante”, comenta Rosane 
Schetino Biscotto, vice-diretora da Re-
gional do RJ.

Curso Anual da Regional 
Centro-Oeste acontecerá 
em outubro

No próximo dia 15 de outubro, a Re-
gional Centro-Oeste da SBCM realizará 
o seu tradicional Simpósio de Cirurgia 
da Mão, no Hospital das Forças Arma-
das, em Brasília. O evento terá início às 
8h e será composto por palestras e me-
sas de discussão.

Aplicação do enxerto ósseo vascu-
larizado para grandes perdas ósseas, a 
reconstrução das perdas de substância 
do pé e tornozelo com retalhos de perfu-
rantes e Paralisia Braquial Obstétrica são 
alguns dos temas que serão apresenta-
dos no Simpósio.

O evento contará com a presença de 
profissionais renomados, que poderão 
compartilhar experiências com os par-
ticipantes. “O Simpósio de Cirurgia da 
Mão da Regional Centro-Oeste busca 
aprofundar e discutir os temas mais atu-
ais em fraturas, tumores e tratamentos 
cirúrgicos”, explica Leonardo Gomes e 
Souza de Barros, coordenador do evento 
e diretor da Regional.

DR. DIEGO FERNANDEZ FOI O CONVIDADO 
INTERNACIONAL DO EVENTO

MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO E CONVIDADOS DO 
CURSO DA REGIONAL RIO DE JANEIRO

CRÉDITOS: DIVULGAÇÃO

ENTREVISTA

Simples Nacional para médicos

O Simples Nacional - sistema especial 
de recolhimento que reúne tributos fede-
rais, estaduais e municipais em um único 
documento - entrou em vigor em 2015 e, 
desde sua criação, gera muitas dúvidas 
entre os profissionais da área de saúde. 
Por isso, o jornal Manus conversou com 
a contadora Fernanda Kato para esclare-
cer o assunto. Acompanhe a entrevista:

1. Quais as principais vantagens do 
Simples Nacional?

Este novo sistema tem como principal 
vantagem a redução da carga tributária. 
Em um único documento, o profissional 
efetua o pagamento dos tributos: IRPJ, 
CSLL, PIS/Pasep, Cofins, IPI, ICMS, ISS e 
a Contribuição para a Seguridade Social 
destinada à Previdência Social a cargo 
da pessoa jurídica (CPP).

2. O sistema é indicado a todos os 
setores de atividade?

Cada profissão e atividade recebeu 
um anexo com a porcentagem utiliza-
da para o cálculo do valor a ser pago 
de tributos e a tabela da área médica é 

Sistema deve ser avaliado de acordo com o perfil 
de atuação de cada profissional

o anexo VI, a maior de todas. Por exem-
plo, enquanto a porcentagem dos ser-
viços advocatício se inicia com 4,5% 
ao mês, a dos profissionais de saúde 
começa com 16,93% ao mês. Esta por-
centagem é para renda de até R$180 
mil por ano e a tabela é progressiva, 
ou seja, à medida que a arrecadação 
crescer, a porcentagem também irá 
aumentar. Por isso, cada caso deve ser 
avaliado separadamente.

3. No caso dos médicos, qual o 
sistema de pagamento de tributos 
mais adequado?

Depende do perfil de atuação de 
cada profissional.  Há três modalidades 
de cobrança de tributos para pessoas 
jurídicas: o Simples Nacional, o Lucro 
Presumido e o Lucro Real.  No lucro pre-
sumido, a porcentagem para o cálculo 
dos tributos a serem pagos é de cerca de 
13%, este valor é fixo e não varia de acor-
do com a renda anual. Para o médico 
que trabalha sozinho, sem funcionários, 
esta modalidade é a mais indicada. No 
caso de clínicas e consultórios, em que 

o médico tem funcionários, o Simples 
Nacional é a melhor opção, pois há uma 
redução da carga tributária sob a folha 
de pagamento de cada funcionário, ou 
seja, não será recolhido pela Previdên-
cia Social o valor de 27% do salário de 
cada colaborador. O ideal é procurar um 
contador para que ele possa avaliar qual 
a melhor modalidade de acordo com o 
perfil do médico.

4. Os médicos podem trabalhar como 
pessoas físicas?

Sim, os médicos devem também 
avaliar a modalidade de ‘autônomo’, 
ou seja, continuar como pessoa física 
e deduzir do imposto de renda todos 
os gastos relacionados com a ativida-
de. Neste caso, o médico não terá os 
custos com um CNPJ como a pessoa 
jurídica, mas deve aderir ao chama-
do ‘carnê leão’, que é o recolhimento 
mensal obrigatório do Imposto de 
Renda feito pelo próprio contribuinte 
quando este recebe rendimentos pa-
gos por pessoas físicas, no caso dos 
médicos independentes.
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O tradicional simulado da mão, o SIMÃO, organizado pela 

Comissão de Ensino e Treinamento da SBCM será realizado no dia  

3 de dezembro, em São Paulo. 

Desde 2015, o simulado passou a ser constituído não só por prova 

escrita, como também uma avaliação oral, em uma forma reduzida 

da prova regular para obtenção do título de Membro Titular da 

SBCM. O exame é aberto a todos residentes em cirurgia da mão e 

contará com a presença de diversos examinadores nacionais, para as 

avaliações escrita e oral.

Existem programas de Residência Médica em Cirurgia da Mão  

distribuídos por todas as regiões do Brasil, totalizando 29 Serviços  

COMISSÕES DA SOCIEDADE

ENSINO E TREINAMENTOCET

Programação do Mão 2017 
terá novidades

A Comissão de Educação Continuada está trabalhando, 
junto com a comissão científica do Congresso Brasileiro de 
Cirurgia da Mão 2017, na preparação da programação deste 
importante evento.

Neste ano, os membros da SBCM poderão se inscrever em 
diversas atividades no Congresso a apresentar seus trabalhos e 
cases em sessões específicas. A novidade deste ano é a ‘sessão 
de dicas’, nas qual os congressistas podem inscrever suas dicas 
relacionadas à cirurgia, avaliação clínica ou imagem.

Os trabalhos científicos, por exemplo, poderão ser inscritos 
para tema livre ou pôster e um caso interessante para 
discussão, pode ser inscrito na sessão “envie o seu caso”, 
sendo estes debatidos entre os experiente cirurgiões de mãos.  
No caso de vídeos instrutivos, o trabalho pode ser enviado para 
a sessão de vídeos.

O membro e ex-presidente da Sociedade (gestão 1982-
1983), Dr. Arlindo Gomes Pardini Júnior recebeu uma 
homenagem pelos seus 50 anos de atuação na área de cirurgia 
da mão, durante o curso anual da Regional de Minas Gerais da 
SBCM, o IV Congresso MG-ES de Cirurgia da Mão.

Atualmente, o especialista está com 81 anos de idade e 
trabalha no Hospital Ortopédico de Belo Horizonte. Quando 
se menciona aposentadoria, Dr. Pardini é enfático “Quando 
você faz o que gosta, não se deve parar”.

EDUCAÇÃO CONTINUADACEC

de Ensino e Treinamento (SET), com 56 residentes de primeiro ano (R1)  

e 51 do segundo (R2), totalizando 107 futuros cirurgiões. 

Serviço: 

SIMÃO
Data: 3 de dezembro
Local: Instituto de Ortopedia e Traumatologia – HCFMUSP  
Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 333, Cerqueira Cesar – SP
Horários: Prova escrita – das 8h às 9h e das 13h às 15h
Prova oral - às 10h30.

HOMENAGEM

SIMÃO será realizado em dezembro


