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Os cirurgiões da mão ainda enfren-
tam muitas dificuldades em relação 
à remuneração e ao reconhecimento 
da importância da especialidade nos 
pronto atendimentos públicos. Três 
em cada dez pedidos de auxílio-do-
ença no estado de São Paulo são fei-
tos em decorrência de problemas de 
traumatismo na mão, de acordo com 
dados do INSS coletados em 2015. 

Com certeza, muitas destas soli-
citações poderiam ter sido evitadas 
se no momento do acidente, hou-
vesse um profissional especializado 
em cirurgia dos membros superiores 
nos hospitais. Faltam hospitais cre-
denciados ao SUS que ofereçam este 
atendimento de média complexidade 
e faltam recursos para àqueles que 
disponibilizam à atenção de saúde es-
pecializada. 

A defesa da nossa profissão é es-
sencial para alcançarmos a valoriza-
ção do cirurgião de mão. No final de 
maio, recebemos palestrantes nacio-
nais e internacionais, além de repre-
sentantes do Ministério da Saúde no 

36º Congresso Brasileiro de Cirurgia 
da Mão e durante os três dias de even-
to, além de exposição de novas técni-
cas de cirurgia, o espaço foi ideal para 
o debate das políticas públicas atuais 
para a área da saúde.

Como presidente da Sociedade re-
forço que a aproximação com os ór-
gãos do governo é fundamental para a 
defesa da profissão e para a melhoria 
do cenário atual. Vamos buscar estrei-
tar os vínculos com as esferas gover-
namentais para cumprir nossa missão 
e compromisso com os associados. As 
políticas estabelecidas para a saúde 
especializada precisam mudar. A bu-
rocracia deve diminuir e campanhas 
deste tipo de atendimento devem en-
trar na grade do Ministério da Saúde.

Aproveito este espaço para pedir 
mais união entre nós e convido todos 
para refletirmos sobre nossa posição 
na SBCM e sobre como podemos for-
talecê-la ainda mais. 

Boa leitura!
Pedro Pires, presidente

NESTA EDIÇÃO

Políticas públicas 
para o atendimento 
especializado 
Com exclusividade, Maria Inez 
Gadelha, do Ministério da Saúde, 
conversou com o MANUS sobre a 
atenção especializada no SUS Pág. 03

Curso Anual da 
Regional Sul da SBCM 
acontecerá em Outubro
Tradicional encontro será 
realizado em Porto Alegre e 
contará com a presença de 
palestrantes internacionais Pág. 06

Mais de 700 pessoas 
participaram do 
Congresso Mão 2016  
Confira os detalhes e os principais 
acontecimentos deste evento, 
realizado entre os dias 26 e 28 de 
maio, em São Paulo Págs. 04 e 05

“A defesa da 
nossa profissão 

é essencial para 
alcançarmos a 
valorização do 

cirurgião de mão”
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Obrigado a todos!

Caros associados,

A 36ª edição do Congresso Brasilei-
ro de Cirurgia da Mão reuniu mais de 
700 participantes, entre palestrantes, 
congressistas e expositores. Foram três 
dias de muito debate e aprimoramento 
de conhecimento sobre novas técnicas 
de cirurgia e reabilitação.

Composto por mesas redondas, pai-
néis e palestras, convidados nacionais 
e internacionais compartilharam ex-

periências com os congressistas, que 
também tiveram a oportunidade de 
apresentar seus cases de sucesso em 
sessões do Congresso.  Além da progra-
mação científica, também foi realizada 
uma programação social. 

O evento foi um sucesso graças ao 
esforço da comissão organizadora e 
da participação de todos. Gostaria de 
agradecer especialmente a participa-

ção dos sócios da SBCM na grade cien-
tífica e dos patrocinadores, que acredi-
taram na importância do Congresso.

Obrigado a todos pelo apoio e, espe-
ro revê-los ano que vem, em Minas Ge-
rais, no 37º CBCM.

Carlos Henrique Fernandes
Vice-presidente da SBCM e presiden-

te do 36º CBCM

O Brasil vive dias turbulentos no 
cenário político e a população sofre 
com o desemprego e as péssimas 
condições do sistema público de 
saúde. Inúmeros pacientes que ti-
nham acesso à saúde complementar 
deixam de frequentar consultórios 
médicos para procurar as longas filas 
do sistema público. 

Muitos de nós, médicos especia-
listas em ortopedia, cirurgia plástica 
e cirurgia da mão, atuam nos servi-
ços do sistema público, enfrentando 
diariamente estes problemas. Nes-

te momento, é fundamental nossa 
atuação junto aos governantes para 
que possamos melhorar a qualidade 
do atendimento, assim como permi-
tir o acesso universal à saúde. 

Teremos neste ano eleições muni-
cipais e cabe a nós apoiar candidatos 
com propostas sérias e preocupados 
com a melhoria do sistema de saúde. 
Temos que nos engajar na discussão 
de políticas públicas direcionadas à 
área de saúde. Quando não partici-
pamos, deixamos que pessoas sem 
o conhecimento técnico necessário 

façam propostas descabidas com o 
único objetivo de se elegerem, que 
quando eleitos viram as costas para 
nossos problemas. 

Cada um de nós, em sua cidade de 
atuação, deve participar ativamente 
neste processo de escolha de nossos 
governantes. Só assim, conseguiremos 
melhorias concretas das condições de 
trabalho e poderemos ofertar uma saú-
de de melhor qualidade à população.

Sérgio Yoshimasa Okane
Secretário geral da SBCM
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ENTREVISTA

Ministério da Saúde mantém políticas 
públicas existentes para atenção especializada

A médica oncologista Maria Inez  
Gadelha atua na saúde pública e na área 
do câncer há cerca de 30 anos e, atual-
mente, trabalha como diretora do De-
partamento de Atenção Especializada 
e Temática da Secretaria de Atenção à 
Saúde do Ministério da Saúde. Em entre-
vista exclusiva, a especialista conversou 
com o Jornal MANUS sobre as políti-
cas do Ministério da Saúde destinadas a 
atenção especializada. Veja a seguir:

Quais as perspectivas do 
Ministério da Saúde para a 
atenção especializada, como a 
cirurgia da mão?
Do ponto de vista da atenção especiali-
zada o que nós temos feito é manter as 
políticas existentes. Além de aproveitar 
este momento de transição, para poder 
melhorar estas políticas do ponto de 
vista operacional, principalmente, a de 
redução de exigências que têm sido fei-
tas para habilitação dos hospitais. Isso 
de maneira geral, não especificamente 
a ortopedia e nem a cirurgia de mão.

Como o Ministério da Saúde 
avalia a rede nacional de 
ortopedia e cirurgia da mão?
A grande novidade que houve na or-
topedia foi com relação à política de 
traumas de média complexidade, es-
tabelecida em 2014 e que revisou a 
tabela de ortopedia. Entretanto, pou-
co se operacionalizou por conta das 
dificuldades políticas, econômicas e 
financeiras que o Brasil e o governos 
estaduais e municipais começaram a 

enfrentar deste 2014 até os dias atuais. 
Poucos hospitais chegaram a aderir à 
especialidade da ortopedia e no nível 
de média complexidade de cirurgia da 
mão. E mesmo aqueles que aderiram à 
política nova, não conseguiram evoluir 
por conta da questão orçamentária. 

Há possibilidade de um aumento 
no orçamento na saúde?
A dificuldade é geral e não se restrin-
ge a somente uma área. O orçamen-
to é definido previamente e não há 
como mudá-lo no meio de um ano 
já em andamento. No Ministério da 
Saúde, nós tivemos uma perda muito 
grande de recursos e continuamos a 
perder em termos de corte e contin-
gência. Estamos priorizando o que 
realmente é indispensável e o que 
a população brasileira necessita de 
atendimento imediato. Dificilmente 
este ano teremos alguma novidade 
em termo de acréscimo.

Há espaços para organização de 
campanhas sobre cirurgia 
da mão em parceria com o 
Ministério da Saúde?
Sempre há espaços. Deve-se checar a 
grade do Ministério da Saúde e as So-
ciedades de especialidade podem en-
viar sugestões para campanhas.

O que a senhora acha da promoção 
de eventos como o 36o CBCM?
De um modo geral é bom saber que no 
meio de toda esta problemática que 
o País está vivendo como um todo, a 

SBCM planeja e executa um projeto 
como de um Congresso Brasileiro para 
discutir as dificuldades da área. Por 
sua abrangência, o SUS enfrenta pro-
blemas sérios, mas são situações difí-
ceis que nos levam à evolução, por isso 
eu acredito que as entidades de espe-
cialidades devem, cada vez mais, bus-
car maior diálogo com os governos.  
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MARIA INEZ GADELHA, DIRETORA DO DEPARTAMENTO 
DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E TEMÁTICA DA SECRETARIA 
DE ATENÇÃO À SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
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Entre os dias 26 e 28 de maio, foi 
realizado o 36ª Congresso Brasi-
leiro de Cirurgia da Mão, em São 
Paulo. O tema deste ano foi a 

‘Mão Olímpica’ e as palestras abordaram 
lesões e fraturas nos membros superio-
res causadas pelo esporte e pelo excesso 
de treino dos atletas. A proximidade dos 
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos que 
acontecerão em breve no Brasil foram os 
motivos da escolha desse tema. O even-
to reuniu mais de 700 pessoas, entre con-
gressistas, palestrantes e expositores.

A programação científica contemplou 
mesas redondas, painéis e cursos. Pales-
trantes nacionais e internacionais inte-
graram a grade. Na abertura do Congres-
so, estiveram presentes na mesa Pedro 
José Pires Neto, presidente da SBCM, o 
Prof. Walter Manna Albertoni, presidente 
de honra do Mão 2016, João Baptista Go-
mes Dos Santos, coordenador da comis-
são científica e representante da SBOT, 
Maria Inez Gadelha, representante do Mi-
nistério da Saúde, Nívio Lemos Moreira 
Júnior, diretor de relações institucionais 
da Associação Médica Brasileira – AMB, 
Sérgio Yoshimasa Okane, secretário ge-
ral da SBCM, além de Carlos Henrique 
Fernandes, presidente do 36º CBCM e vi-
ce-presidente da Sociedade.

Na ocasião, o presidente da SBCM res-
saltou a missão da Sociedade. “A SBCM 
continua a ser uma instituição dos cirur-
giões da mão e vai sempre atuar em defe-

CONGRESSO

A Mão Olímpica é 
tema do 36º CBCM
Evento recebeu mais de 700 pessoas, entre 
congressistas, palestrantes e expositores

sa dos seus interesses. O meu compromis-
so é continuar o trabalho já iniciado pelos 
meus colegas que ocuparam esta posição 
e também de trabalhar com transparên-
cia e democracia”, afirmou Pedro Pires.

Já o presidente do Congresso ressaltou 
os desafios enfrentados para a organiza-
ção do evento. “A instabilidade econômi-
ca do Brasil fez com que o apoio de pa-
trocinadores fosse reduzido, mas graças 
ao esforço da equipe organizadora, con-
seguimos realizar mais uma edição deste 
tradicional evento, que é um exemplo de 
união e valorização da nossa especialida-
de médica”, afirmou Carlos Fernandes.

Já o segundo dia de Congresso, teve 
como destaque a abertura de uma ses-
são somente de vídeos, para a qual os 
congressistas puderam inscrever seus 
trabalhos sobre diferentes temas. No to-
tal, foram apresentados 12 vídeos, dividi-
dos entre as três salas do Congresso. 

O último dia do evento trouxe a Jor-
nada Brasileira de Reabilitação da Mão e 

Membro Superior (Terapia da Mão).  Para-
lelamente à Jornada, foi realizado o curso 
de Radiologia para o cirurgião da mão pela 
Sociedade Paulista de Radiologia, que con-
tou com a participação do grupo de estu-
dos de radiologia musculoesquelética da 
Sociedade Paulista de Radiologia. 

As palestras internacionais aconte-
ceram durante os três dias de evento 
e abordaram diferentes temas, como 
reconstrução de nervos e Membrana 
Interóssea: Anatomia/biomecânica e 
reconstrução. Para o palestrante A. Lee 
Osterman, este tipo de evento é impor-
tante para a sociedade médica. “Nossas 
rotinas são bastante corridas e encon-
tros como este são gratificantes, espe-
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A CIDADE SÃO PAULO RECEBE 
O CONGRESSO MÃO 2016

– Clínicos, Temas Livres – Experimental, 
Temas Livres – Anatômico e Temas Livres 
– Estrangeiro. 

Além disso, houve a apresentação 
da nova diretoria da SBCM para o biê-
nio 2018-2019 e foi retomada a tradicio-
nal passagem da medalha para alguns 
ex-presidentes da Sociedade: Gilberto 
Hiroshi Ohara (2010), Paulo Randal Pires 
(2011), Anderson Vieira Monteiro (2012), 
Ivan Chakkour (2013), Giana Silveira Gios-
tri (2014) e Luiz Koiti Kimura (2015). Ainda 
foi realizada uma homenagem póstuma 
ao ex-presidente da SBCM e um dos pio-
neiros da microcirurgia no Brasil, Prof. Dr. 
Arnaldo Valdir Zumiotti, falecido em abril 
deste ano. 

Durante a Assembleia Geral 
do dia 27/5, foi realizada a 
apresentação dos trabalhos 
premiados nas categorias 
Melhor E-Poster, Temas 
Livres- Clínicos, Temas Livres 
– Experimental, Temas Livres 
– Anatômico e Temas Livres – 
Estrangeiro. Confira no site os 
trabalhos premiados.

cialmente porque encontramos amigos e 
compartilhamos experiências”, afirmou.

As sessões das Mesas Redondas Mo-
dernas e Mesas Redondas Convencionais 
– Como eu faço, além de três salas de de-
bates sobre dicas de cirurgia e Cross Fire 
aconteceram todos os dias do Congresso.

Além da programação científica, du-
rante o evento, foram realizados alguns 
eventos sociais como jantares e o tradicio-
nal torneio de tênis - XIV Torneio de Tênis 
– “Hand Cup 2016/Torneio Edmur I Lopes”.

SIMPÓSIO IBRA
Nos dias 26 e 27 de maio, os congres-
sistas também tiveram a oportunidade 
de acompanhar o Simpósio IBRA -In-

ternational Bone Research Association 
– que abordou as lesões traumáticas 
de punho e de cotovelo mais comuns, 
além de fraturas do rádio distal e do es-
cafoide. O simpósio contou com a pre-
sença de especialistas nacionais e inter-
nacionais, como Scott Edwards, Rainer 
Meffert, Giana Giostri, Flavio Faloppa, 
Rames Mattar Junior, Sandro Adeodato, 
Fabio Sano Imoto e Henrique de Barros 
Pinto Netto.

ASSEMBLEIA GERAL 
No fim da tarde do dia 27/05, foi realiza-
da uma assembleia geral para a apre-
sentação dos trabalhos premiados nas 
categorias Melhor E-Poster, Temas Livres 

TRABALHOS 
PREMIADOS
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ATIVIDADES 
REGIONAIS

SUL (RS/SC/PR) 

Entre os dias 14 e 15 de outubro, 
a Regional Sul da SBCM promoverá 
o IV Simpósio da Trauma de Mão, 
no anfiteatro Hospital Mãe de Deus, 
em Porto Alegre. Neste ano, o even-
to será realizado juntamente com o 
Congresso da Regional Sul da Socie-
dade Brasileira de Cirurgia de Mão.

O simpósio, mais uma vez, conta-
rá com a presença de palestrantes 
internacionais: o Dr. Juan Ramón 
Bonfil, diretor do capítulo de mão 
do colégio mexicano de ortopedia 
e professor titular do curso de mão 
do Hospital Geral do México e do Dr, 
Carlos Zaidenberg, docente da Cáte-
dra de Anatomia da Universidade de 
Buenos Aires e professor da Cátedra 

SÃO PAULO (SP) 

MINAS GERAIS (MG/ES)  

Curso Anual da Regional 
Sul sobre Trauma de Mão 
acontecerá  em outubro
Palestrantes internacionais irão compor a 
programação do encontro da Regional Sul 

O IV Congresso MG-ES de Cirurgia da Mão acontecerá entre os dias 16 
e 17 de setembro, em Belo Horizonte – Minas Gerais, e terá como tema 
central o nervo periférico. O evento será composto por mesas redondas 
e debates e contará com as presenças do Dr. Jayme Bertelli e do Dr. Mário 
Kuwae. Além disso, será realizada uma homenagem ao Profº Arlindo Par-
dini pelos seus 50 anos de atuação na área de cirurgia da mão. 

Curso Anual da Regional MG-ES da 
SBCM será realizado em Belo Horizonte

Curso da Regional 
SP será realizado 
em Botucatu

A Faculdade de Medicina de Botuca-
tu – UNESP, localizada no interior de São 
Paulo, irá receber a próxima edição da Jor-
nada de Cirurgia da Mão, que será realiza-
da entre os dias 7 e 8 de outubro. Dentre 
os temas que serão abordados durante o 
evento, estão as infecções do punho e da 
mão, fraturas da mão, reabilitação dos 
tendões flexores e extensores e cirurgia 
nas doenças comuns da mão.

Além de palestras, também haverá a 
apresentação de vídeos de cirurgias sobre 
doenças congênitas da mão. Para Trajano 
Sardenberg, vice-diretor da Regional São 
Paulo, a Jornada será uma grande oportu-
nidade para o compartilhamento de expe-
riências. “O evento é bastante abrangente 
e discutirá diversos temas. Nosso intuito é 
atender a expectativa do maior número de 
pessoas possível”, afirma.

Na ocasião, membros da SBCM serão 
palestrantes, como o presidente Pedro 
Pires, o vice-presidente Carlos Henrique 
Fernandes, o tesoureiro Antonio Carlos da 
Costa e o membro do conselho fiscal, Ivan 
Chakkour. Além deles, estarão presentes 
Arlindo Pardini, Álvaro Balk Cho, Helton H. 
Hirata, Samuel Ribak, Maria Cândida de 
Miranda Luzo e Lilana M. Possedente, tera-
peutas de mão.

Paralelamente à jornada, o serviço de ci-
rurgia da mão da faculdade de medicina de 
Botucatu - UNESP oferecerá  prova teórica 
comentada de treinamento para médicos 
residentes de ortopedia e cirurgia da mão.

Evento acontecerá nos 
dias 7 e 8 de outubro

de Cirurgia da Mão da Associação 
Argentina de Cirurgia da Mão (AACM). 

Para o organizador do IV Simpó-
sio da Trauma de Mão e diretor da 
Regional Sul, Ricardo Kaempf de 
Oliveira, a realização de mais uma 
edição deste evento demostra a sua 
importância. “O aprimoramento de 
conhecimento e compartilhamento 
de ideias são fundamentais para o 
desenvolvimento contínuo de um 
bom profissional.Com este evento, 
cumprimos nossa missão de esti-
mular a capacitação dos especialis-
tas da mão”, afirma.

Para mais informações, acesse: 
www.simposiodemao.com.br



Durante do segundo dia do 36º Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão 

foram realizadas as eleições da diretoria da SBCM para o Biênio 2018-2019. 

Na ocasião, a presidente da Comissão Eleitoral 2016, Giana Silveira Giostri, 

convocou uma Assembleia Geral para anunciar a nova composição. Con-

fira abaixo:

DIRETORIA SBCM 2018-2019

RIO DE JANEIRO (RJ) 
Tema: XII simpósio internacional de 
punho e mão
Data: 3 de setembro
Local: Hospital da Lagoa

CENTRO OESTE (MS/MT/GO/DF) 
Tema: Simpósio de Cirurgia da Mão da 
Regional Centro-oeste
Data: 15 de outubro
Local: Hospital das Forças Armadas - 
Brasília

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

CALENDÁRIO 
DE CURSOS DAS 
REGIONAIS

Conselho executivo: 
Luís Renato Nakachima

Roberto Luiz Sobania 
Sérgio Yoshimasa Okane  

Conselho fiscal:
Ivan Chakkour
Jefferson Braga Silva 
Luiz Koiti Kimura 

Presidente: Milton Bernardes Pignataro

Vice-presidente: Marcelo Rosa de Rezende

Secretário-geral: Samuel Ribak

Secretário adjunto: Antonio Tufi Neder Filho

Tesoureiro: João Baptista Gomes dos Santos 

Regional São Paulo 
Diretor: João José Sabongi Neto
Vice-diretor: Antonio Carlos da Costa 
 
Regional MG- ES
Diretor: Leonardo de A. Moreira 
Vice-diretor: Hélio P. Mendonça Júnior
 
Regional Rio de Janeiro
Diretor: Renato H. Santos Botelho
Vice-diretor: Bernardo Couto Neto  

Regional Sul
Diretor: Eduardo Murilo Novak
Vice-diretor: Cristiano Paulo Tacca 
 
Regional Centro Oeste 
Diretor: Cássio Luis Vieira Cocate
Vice-diretor: Max Maury Lopes Jr.
 
Regional N-NE
Diretor: Osvaldo M. de Oliveira Filho 
Vice-diretor: Luciano Elias Barboza

SAVE THE DATE
De 30 de março a 1º de abril de 
2017, acontecerá o 37º Congresso 
Brasileiro de Cirurgia da Mão
Temas abordados: lesões do carpo, 
lesões nervosas e cirurgias Walant, 
além de lesões do cotovelo e outros 
temas. 
Local: Hotel Ouro Minas – Belo 
Horizonte
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A 13ª edição do IFSSH (International 
Federation of Societies for Surgery of 
the Hand) será realizada na Argentina, 
entre os dias 24 e 28 de outubro. Esta 
é a primeira vez que o Congresso será 
realizado na América do Sul e será uma 
edição especial, pois paralelamente 
acontecerá o 10º IFSHT Congresso.

A cada três anos um novo encontro 
é realizado, em localidades diferentes. 
Dentre as novidades deste ano, des-
taca-se a “The Federation’s Contest”, 
uma competição entre as quatro fede-

Congresso IFSSH será realizado 
pela primeira vez na América do Sul
Evento acontecerá entre os dias 24 e 28 de outubro

rações regionais (Ásia Pacífico, Europa, 
América do Norte e América do Sul). 

Esta é uma oportunidade para o 
debate dos temas mais complexos 
da área de cirurgia da mão com espe-
cialistas internacionais consagrados. 
“Este evento é muito importante para 
os profissionais que trabalham com a 
cirurgia da mão. A Sociedade Brasilei-
ra de Cirurgia da Mão estará presente 
nos cinco dias do Congresso”, afirma o 
vice-presidente da SBCM, Carlos Hen-
rique Fernandes.

NOTAS

DEFESA PROFISSIONALCDPE

A CDPE tem trabalhado junto a 
SBOT na elaboração de uma pro-
posta de revisão da CBHPM. Esta re-
visão objetiva uma atualização com 
inclusão dos procedimentos novos 
e uma adequação dos já existentes 
em busca de uma melhor valoriza-
ção do nosso trabalho e correção 
das distorções. 
O trabalho é grande e junto com os 
outros comitês da SBOT estamos 
confeccionando esta proposta. 
Este trabalho tem sido comparti-
lhado com vários colegas da SBCM, 
cuja ajuda tem sido fundamental.
Estamos trabalhando também na 
confecção de protocolos de utili-
zação de implantes cuja proposta 
é fazer um objeto de fácil consulta 
com orientação das OPME por pro-
cedimento.
Estivemos também na AMB parti-
cipando da Oficina de Inclusão de 
Procedimentos no ROL da ANS.
Aproveitamos este espaço para di-
vulgar para os nossos sócios que a 
CONITEC (Comissão Nacional de In-
corporação de Tecnologias no SUS) 
está disponobilizando a Diretriz de 
“como fazer” PCDTs (Protocolos 
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas) 
para participação da Sociedade.
Caso queira colaborar com suges-
tões, entre em contato com a se-
cretaria da SBCM. Gostaríamos de 
ouvir suas ideias.

Dr. Antonio Tufi Neder Filho 
Presidente do CDPE

Em dia com a Comissão 
de Defesa Profissional e 
Ética da SBCM

CEC EDUCAÇÃO CONTINUADA

Com a finalidade de incentivar o conhecimento médico entre os mem-
bros da Sociedade, a Comissão de Educação Continuada já começou a 
trabalhar as atividades científicas que acontecerão ao longo deste ano. 

Além do tradicional Clube da Mão, projeto de cursos voltados para a 
área médica, outra atividade de webmetting será desenvolvida – o Atuali-
zaMão, que acontecerá simultaneamente ao Clube da Mão.  “Estamos de-
senvolvendo esta novidade em conjunto com a CET e nosso o objetivo de 
melhorar a preparação dos residentes de cirurgia da mão”, explica Sandro 
Adeodato, presidente da CEC.

Outra novidade da Comissão foi a entrada de dois novos membros, 
após o 36º Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão, Dr Álvaro Baik Cho e 
Dr Yussef Ali Abdouni.

AtualizaMão é o novo webmetting da SBCM

PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS MEMBROS DA SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

PARA MAIS INFORMAÇÕES, LIGUE: 0800 887 0948


