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É com grande orgulho que assumo a 
presidência da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia da Mão e declaro que o meu 
compromisso de continuar o trabalho 
de excelência das gestões anteriores.  
No ano passado, tive o prazer de or-
ganizar o Congresso anual da Socie-
dade e pude sentir a importância que 
a SBCM tem para o desenvolvimento 
da especialidade, por isso darei con-
tinuidade aos projetos já existentes, 
além de buscar criar novas oportuni-
dades para destacar a especialidade.

Nesta gestão, nosso principal desa-
fio é valorizar a nossa especialidade. 
Certos disso, vamos buscar desenvolver 
campanhas para mostrar a SBCM não 
somente para a comunidade médica, 
mas também para a população geral. 
Estas campanhas deverão ser sazonais,  
em datas em que os acidentes com as 
mãos tendem a aumentar durante as 
festas populares, como carnaval, ano 

novo, festas juninas e demais feriados.

Paralelamente, vamos acionar a 
comunidade médica para incentivar 
os jovens a se especializarem na área 
de cirurgia da mão. Também vamos 
acionar as autoridades, solicitando 
mais espaço para a Cirurgia da Mão 
nos programas oficiais do Governo Fe-
deral. Nossa meta é firmar parcerias 
para ajudar a população e, como con-
sequência, promover a especialidade.

É dever de todos nós lutarmos pelo re-
conhecimento e valorização do cirurgião 
da mão. Como dizia o escritor Machado 
de Assis “A vida sem luta é um mar mor-
to no centro do organismo universal”. 

A todos associados da SBCM, peço 
que juntem-se a nós nesta árdua bata-
lha. Participem dos eventos promovidos 
pela SBCM. Conto com o apoio de todos 
para fazer de 2017 um ano de desta-
que para a história da cirurgia da mão. 

Boa leitura!

Carlos Henrique Fernandes, 
 presidente
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Caros associados:

Estamos a poucos dias do nosso grande evento de 2017. Belo Horizonte nos espera de braços abertos para atualização e 

reciclagem dos nossos conhecimentos. Teremos convidados estrangeiros de alto gabarito mas também teremos momentos para 

confraternização. Contamos com a presença de todos.

Em novembro, nosso ponto de encontro será Goiânia, que sediará o 49º CBOT, entre os dias 15 e 18. Durante o evento, teremos 

novamente um Dia de Especialidade de peso e esperamos que possamos ter a confraternização dos cirurgiões de mão com as 

demais subespecialidades da ortopedia brasileira.

Sérgio Yoshimasa Okane
Secretário Geral da SBCM
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INFORME SECRETARIA

Carlos Henrique Fernandes 
Presidente • São Paulo 

Pedro José Pires Neto 
Vice-Presidente • Minas Gerais 

Sergio Yoshimasa Okane 
Secretário Geral • São Paulo 

Mario Yoshihide Kuwae 
Secretário Adjunto • Goiás 

Antonio Carlos da Costa  
Tesoureiro • São Paulo 

João Baptista G. dos Santos  
Conselho Executivo • São Paulo 

Sergio Augusto M. da Gama  
Conselho Executivo • São Paulo 

Teng Hsiang Wei  
Conselho Executivo • São Paulo

Ivan Chakkour  
Conselho Fiscal • São Paulo 

Jefferson Braga Silva  
Conselho Fiscal • R. Grande do Sul 

Luiz Carlos Angelini  
Conselho Fiscal • São Paulo

DIRETORIAS REGIONAIS

Regional Centro Oeste

Diretor: Ricardo Pereira da Silva  
Vice-diretor: Leonardo G. e S. de Barros

Regional Minas Gerais

Diretor: Kleber Elias Tavares  
Vice-diretor: Antônio Barbosa Chaves

Regional Norte Nordeste - NE

Diretor: Antônio Almeida Lacerda  

Vice-diretora: Sandra de Paiva Barbosa         

Regional Rio de Janeiro

Diretora: Rosane Schetino Biscotto  
Vice-diretor: Carlos Alberto S. A. Neto

Regional São Paulo

Diretor: Trajano Sardenberg  
Vice-diretor: Samuel Ribak

Regional Sul

Diretor: Eduardo Murilo Novak  
Vice-diretor: Milton Bernardes Pignataro
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ENTREVISTA

Marc Garcia-Elias é um dos 
palestrantes do 37ºCBCM

O 37º Congresso Brasileiro de Cirurgia 
da Mão contará com a presença de diver-
sos palestrantes internacionais, entre eles 
está o espanhol Marc Garcia-Elias, co-fun-
dador do Instituto Kaplan de Cirurgia da 
Mão de Barcelona e Presidente eleito da 
Federação Internacional das Sociedades 
de Cirurgia da Mão (IFSSH). 

O especialista em cirurgia da mão con-
versou com exclusividade com o MANUS 
sobre sua expectativa para o Congresso e 
os temas que irá abordar em suas pales-
tras. Confira:

O que os congressistas brasileiros 
podem esperar da sua participação?

Ser convidado pela Sociedade Brasi-
leira de Cirurgia da Mão para participar 
de seu congresso anual é uma grande 
responsabilidade, uma vez que a SBCM 
sempre se preocupou com a experiência 
profissional e nível de conhecimento de 
cada palestrante. 

Por este motivo, estou muito satisfei-
to com este convite e espero que os três 
tópicos que preparei para esta ocasião 
(instability of the distal radioulnar joint, 
carpal mechanics and the treatment of 
trapeziometacarpal osteoarthritis) inte-
ressem ao público. Seja como for, prome-
to que vou fazer o meu melhor para que 
os participantes deste congresso voltem 
para casa atualizados.

Na sua opinião, como é a evolução da 
especialidade de cirurgia de mão em 
todo o mundo?  

O Brasil foi um dos primeiros países 
a acreditar na promoção da cirurgia da 
mão para melhor servir seus cidadãos. 
A liderança do Brasil na comunidade 
internacional de cirurgiões de mão é in-
questionável. Do Brasil (Manaus) estava 
o professor Alipio Pernet, um dos oito 
fundadores da Federação Internacional 
das Sociedades de Cirurgia da Mão (IFS-
SH). Também no Brasil está o Professor 
Arlindo Pardini, o 14º Presidente da IFSSH.  
A lista de cirurgiões de mão presentes 
neste país é interminável: Danilo, o fun-
dador do SBCM; Bulcão, organizador do 
primeiro congresso internacional de cirur-
gia da mão em 1965; Lauro, que em 1952 
criou a unidade de cirurgia de mão neste 
país, Graner, Roberto, Sobania, Carneiro, 
Albertoni, Fallopa, Rames, por isso, refor-
ço mais uma vez que é um honra poder 
compartilhar meu conhecimento com 
todos os congressistas.

O que você acha dos congressos 
médicos em todo o mundo? Qual  
é a sua expectativa para 37ºCBCM?

Congressos médicos já não são gran-
des encontros de cirurgiões tomando no-
tas das diferentes palestras. O mundo não 
precisa desse tipo de relação profissional 

em que um palestrante fala e os demais 
colegas apenas ouvem. As novas tecno-
logias assumiram esse papel educativo 
e, por isso, os congressos existem para 
facilitar as interações entre os cirurgiões. 
Os congressos são encruzilhadas onde 
os viajantes param para obter direções. 
Os congressos são ferramentas que pro-
movem a troca de ideias e encontro entre 
amigos. Um congresso é muito mais do 
que um programa científico gerado por 
computador.

Sobre a IFSSH de 2025, você acredita 
que o Brasil pode ser o país anfitrião?

Sim! E espero ver isso acontecer com 
meus próprios olhos.   
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A 37ª edição do Congresso Brasileiro 
de Cirurgia da Mão já está em conta-
gem regressiva. O evento, que acon-
tece entre os dias 30 de março e 1ºde 
abril, será realizado em Belo Horizon-
te - Minas Gerais e espera receber cer-
ca de 600 pessoas. 
Durante os três dias de programação 
científica, serão realizadas mesas re-
dondas convencionais e modernas, 
palestras, apresentação de vídeos, 
cross fire, cursos e sessões especiais 
sobre ‘dicas e macetes’, nas quais os 

EVENTO

37º Congresso Brasileiro  
de Cirurgia da Mão  
acontece este mês
As inscrições  
continuam abertas

congressistas irão acompanhar su-
gestões dos especialistas para as ci-
rurgias mais delicadas. “O programa 
científico foi preparado juntamente 
com a Comissão de Educação Conti-
nuada da SBCM e pensamos em trazer 
temas atuais para as discussões. Nos-
so objetivo é que cada participante 
possa ampliar seus conhecimentos 
nos assuntos que serão apresenta-
dos”, afirma o presidente do 37ºCBCM 
e também vice-presidente da SBCM, 
Pedro Pires.
Os temas oficiais do evento são as 
lesões do carpo, nervos periféricos e 
lesões de cotovelo e serão apresenta-

dos por convidados nacionais e inter-
nacionais de grande prestígio. Assun-
tos como as síndromes compressivas, 
artroscopia, plexo braquial, cobertura 
cutânea, deformidades congênitas e 
fratura da extremidade distal do rádio 
também serão abordados.
Os congressistas que irão mostrar seus 
trabalhos científicos podem o fazer de 
cinco maneiras diferentes para a apre-
sentação, são elas: Temas Livres, que 
podem ser por meio de pôsteres ou 
oral, Sessões de Vídeo, Casos Clínicos 
e Dicas de Cirurgia e Estratégia.
Para o presidente de honra desta edi-
ção do Congresso, Dr Arlindo Gomes 
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Pardini Júnior, o evento é uma opor-
tunidade para trocar experiências, 
ampliar conhecimentos e também de 
explorar as belezas naturais do Bra-
sil. “O programa do Congresso, cui-
dadosamente elaborado, dispensa 
comentários. A escolha de Belo Hori-
zonte como sede deste encontro foi, 
modéstia de mineiro à parte, muito 
feliz. Sua localização central no Bra-
sil facilita seu acesso por todas as  
regiões do país”, comenta.

Curso WALANT

No dia 1º de abril, será realizado um 
curso sobe cirurgia de Walant, técnica 
permite um campo cirúrgico sem san-
gramento, possibilidade de troca de 
informações com o paciente durante o 
procedimento, redução de material de 
descarte e redução de custos, além de 
melhora da segurança. “A aplicação 
desta técnica garante que os pacien-

tes retornem de imediato para suas 
casas após os procedimentos”, explica 
Pedro Pires.
O curso será ministrado pelo pales-
trante internacional Donald Lalonde 
e terá participações dos convidados 
Alexandre Tietzmann e Reginaldo 
Mauricio Rios De Moura para falarem 
sobre princípios gerais da técnica e 
tendões.  A descompressão dos ner-
vos e as fraturas terão também parti-
cipações de João Damasceno Lopes 
Filho e Fabio Colla Lhamby. 
Ao final das apresentações dos temas 
do curso, será realizada uma Mesa 
Redonda Moderna, com o tema “Ex-
periência na implantação do WALANT 
no Brasil”, na qual estarão presen-
tes os especialistas Pedro José Pires 
Neto, José Mauricio de Moraes Carmo,  
Gustavo Pacheco Martins Ferreira, 
Marco Felipe Francisco Honorato  
de Barros, Benedito Felipe Rabay  
Pimentel, Marcelo Rosa de Rezende  
e Valdenia das Graças Nascimento.   

Já está disponível para 

download o aplicativo 

do 37ºCongresso, 

nas plataformas  

iOS e Android.

Com ele, é possível 

acompanhar a grade de 

programação e os locais 

de palestras pelo seu 

próprio smartphone.

 

Baixe já!

Confira os palestrantes  
internacionais confirmados:

Donald Lalonde
Canadá

Graham J.W. King
Canadá

Ronaldo Carneiro 
Estados Unidos

Marc Garcia-Elias
Espanha
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NOTAS

SBCM tem apoio do Ministério da Saúde  
para realização de campanhas

Nota de falecimento

No dia 8 de fevereiro, a AMB - Associação Médica Brasileira convidou 
representantes das sociedades de especialidades para uma debate so-
bre os principais desafios da saúde no Brasil, com o ministro da saúde, 
Ricardo Barros. A Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão foi representa-
da pelo seu presidente, Carlos Henrique Fernandes e o secretário geral, 
Sérgio Okane.

Na ocasião, a SBCM pleiteou a realização de uma campanha nacional 
de prevenção aos acidentes nas mão e o ministro Ricardo Barros afir-
mou que apoiará atividade e orientou para que a organização seja pro-
gramada com os técnicos do Ministério da Saúde. “Pedimos o apoio do 
Ministério da Saúde para darmos continuidade as nossas campanhas de 
prevenção contra acidentes da mão de forma integrada com o Governo. 
Acredito que esta ação pode trazer um resultado mais eficiente, uma vez 
que a abrangência será nacional”, explicou o Carlos Fernandes.

Ricardo Barros destacou durante o encontro a importância do diálo-
go com os profissionais de saúde e abordou aspectos significativos do 
orçamento da área, como novos investimentos, redução de custos, am-
pliação de serviços, novos protocolos e diretrizes aprovados. O ministro 
ainda afirmou que o financiamento da saúde passará a ser em dois gran-
des grupos: capital/investimento e custeio, ficando à cargo do gestor es-
tadual e municipal a destinação do dinheiro nas diversas ações.

Além do ministro, o presidente da AMB, Florentino de Araújo Cardoso 
Filho e o Secretário de Atenção à Saúde do Ministro da Saúde, Francisco 
de Assis Figueiredo também apresentaram suas considerações no en-
contro.

A Regional do Rio de Janeiro da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão comunica  
o falecimento do Professor Doutor Jorge Ribamar Bacelar Costa, no dia 14 de janeiro de 
2017. O especialista teve contribuição marcante na formação e especialização de inúmeros  
Cirurgiões da Mão.

Confira a homenagem completa no site da SBCM. 



INFORMATIVO MANUS • 7

Próximos  
eventos

Campanhas de prevenção 
contra acidentes nas mãos 
começa no Carnaval

Especialistas em Cirurgia da Mão 
devem preencher o formulário  
do Fator de Qualidade até 20  
de março

O Carnaval é um das festividades mais comemoradas no Brasil, por isso é 
comum que as pessoas exagerem um pouco na diversão e não se atentem ao 
perigos que os ambientes de festas oferecem para a saúde das mãos.

Neste cenário, a Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão 
 criou cartazes para divulgação que exemplificam quatro situações de risco: 
queimaduras em churrasqueiras, cortes com garrafas e copos, cortes com fa-
cas e quedas.

As peças foram enviadas para os associados da SBCM, que puderam fazer 
a impressão dos materiais e publicar nos seus hospitais. 

A SBCM solicita a ajuda de todos para o recolhimento de dados so-
bre acidentes nas mão, durante o Carnaval. Participe da pesquisa.  
Saiba mais em: http://goo.gl/fY7zpi

A Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS criou o chamado Fator de 
Qualidade que tem o objetivo de refletir a qualificação do prestador, por meio 
de um cálculo que relaciona o índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

O IPCA também foi definido pela ANS para reajuste anual dos contratos 
entre operadoras de planos privados de assistência à saúde e prestadores de 
serviços de saúde. 

Prestadores de serviços de saúde podem preencher o formulário de 
cadastro que será adotado para fins de aplicação do Fator de Quali-
dade (FQ). O preenchimento do questionário é simples, fácil e rápido.  
Os cirurgiões de mão que prestam serviços para os planos de saúde ao  
preencherem o formulário poderão obter 105% do IPCA ao comprovarem o 
título de especialista em cirurgia da mão.

Para mais informações, acesse: www.ans.gov.br

Simpósio Internacional  
de Microcirurgia da Santa Casa  
de São Paulo
Data:   
5 e 6 de maio de 2017
Convidado especial:  
Cirurgião espanhol  
Dr. Pedro Cavadas
Local:  
Santa Casa de São Paulo
E-mail:  
diegofalcochio@hotmail.com
Telefone: (11) 3221-5618
 
Curso de Cirurgia da Mão  
da Regional São Paulo 
Data:  
29 e 30 de setembro de 2017
Local:  
Pontifícia Universidade  
Católica de Campinas - SP
Tema: Lesões do Plexo  
Braquial e nervos periféricos.  
Convidado internacional:  
Dr. Jorge Clifton (México)
E-mail:  
ribaksamuel@yahoo.com.br
 
49º CBOT - Congresso  
Brasileiro de Ortopedia  
e Traumatologia 2017
Data:  
15 a 18 de novembro de 2017.
Local:  
Centro de Convenções Goiânia Rua 4, 
1400 – Setor Central, Goiânia - GO
E-mail:  
eventos@sbot.org.br
Telefone:  
(11) 2137-5400
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COMISSÕES DA SOCIEDADE

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
CONTINUADA

CEC

A Comissão de Educação Continuada da SBCM, em conjunto com a comissão científica do 
37ºCongresso Brasileiro de Cirurgia da Mão, preparou a programação do Congresso com muitas 
novidades.

Neste ano, tanto os palestrantes internacionais como os nacionais sugeriram seus temas de 
apresentação, o que garante palestras com conteúdo atualizado e de alto nível. “Nossos convidados 
estrangeiros além de proferir suas palestras, também participarão de mesas redondas visando 
oferecer mais oportunidade de troca de informações com os congressistas”, explica o presidente da 
CEC, Sandro Adeodato.   

Ainda, nesta edição do Congresso houve um espaço maior para participação ativa dos associados 
que puderam enviar casos clínicos, vídeos e dicas de cirurgia. Essas sessões foram preparadas com 
esse material enviado pelos membros da SBCM. “Em nome da CEC agradeço a todos os colegas que 
colaboraram. Juntos faremos um congresso cada vez melhor e mais próximo da realidade de todos”, 
finaliza o presidente.

Prova de título acontecerá em março
A Prova de Suficiência para obtenção do Título de especialista em Cirurgia da Mão acontecerá 

no dia 29 de março de 2017, em Belo Horizonte – Minas Gerais, dia que antecede o 37º Congresso 
Brasileiro de Cirurgia da Mão. O tradicional exame é promovido pela Comissão de Ensino e 
Treinamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão (SBCM) e regulamentado pela Associação 
Médica Brasileira (AMB). Nesta edição, 60 residentes irão fazer a prova, no Hospital Felício Rocho, 
localizado na Avenida do Contorno, 9530 – Bairro Barro Preto.

A avaliação dos candidatos será realizada por prova escrita de múltipla escolha, seguida de 
uma prova oral que contará com a participação de membros titulares como examinadores. Estes 
colaboradores são cirurgiões de mão provenientes dos 29 Serviços de Ensino e Treinamento de 
todo o país registrados na CET/SBCM, além dos indicados pelas regionais. “Todos os detalhes da 
prova encontram-se no edital correspondente e podem ser consultados no site da SBCM”, afirma o 
presidente da CET, Luis Renato Nakachima.

COMISSÃO DE ENSINO 
E TREINAMENTO

CET

Programação científica do congresso já está definida


