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No início deste mês, fomos a São Francisco, 
nos Estados Unidos, representar a 
Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão 
no Congresso da Sociedade Americana de 
Cirurgia da Mão – ASSH, realizado entre os 
dias 6 e 9 de setembro. Mais do que mostrar 
nossa representatividade, participamos 
do evento para, acima de tudo, mostrar 
que somos uma grande nação, bem 
estruturada e capacitada para ser sede do 
Congresso Mundial da IFSSH, em 2025. 
Esta foi a primeira grande ação pró-Brasil 
2025 e reunimos uma delegação de cerca 
de 40 especialistas, que se disponibilizaram 
a acompanhar a SBCM nesta missão. Todos 
com o mesmo objetivo de representar 
a Sociedade e fazer com que nossos 

associados ganhem mais destaque no 
mercado em que atuam, valorizando 
assim nossa profissão cada vez mais.
Participar do evento da ASSH me fez ver 
que somos iguais e que temos os mesmos 
desafios que qualquer outra entidade de 
cirurgiões da mão, na função de contribuir 
para o aprimoramento do conhecimento 
dos profissionais da área, além da busca 
de fortalecimento da categoria. Estou 
convicto de que temos total capacidade 
para recebermos um congresso deste porte. 
Somos um país que tem uma medicina 
avançada, grandes centros de pesquisas 
e os mais renomados especialistas do 
mundo. Em nome da Sociedade, agradeço 
a participação de todos os especialistas 
e reforço meu pedido da participação 
de todos para as próximas ações pró-
Brasil. Precisamos de grandes e positivos 
acontecimentos neste País. Conto com 
vocês!

Boa leitura!

Carlos Henrique Fernandes, 
 presidente
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da SBCM conta sua experiência,  
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Estou convicto de que temos 
total capacidade para 

recebermos um congresso 
deste porte. Somos um país que 

tem uma medicina avançada, 
grandes centros de pesquisas 

e os mais renomados 
especialistas do mundo. 
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Caros colegas:

Nesta edição do Manus, gostaria de salientar a necessidade da nossa participação 

nas eleições do próximo ano. Nestes últimos anos nos deparamos com a demonstração 

clara que a maioria dos políticos que nos representam não são merecedores dos 

nossos votos. 

Devemos, portanto, participar ativamente da escolha nos nossos representantes 

no poder legislativo e executivo. Juntos e unidos temos como missão eleger pessoas 

do bem e que não pactuem com a situação vigente. O País necessita de novos 

representantes e que sejam do bem. Chega de corrupção!

Sérgio Yoshimasa Okane
Secretário Geral da SBCM
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ENTREVISTA

“Estudem muito e sempre  
sigam os ensinamentos  
éticos e morais”

Neste mês, o MANUS conversou 
com o sócio mais antigo da SBCM, 
o Dr. Célio de Souza Brandão.  
O especialista em cirurgia da mão, 
tem sua formação na ortopedia, mas 
se encantou com o universo das mãos 
quando foi fazer residência médica 
nos Estados Unidos, por 5 anos. Vol-
tou ao Brasil e atuou na área, fez dou-
torado, se tornou professor da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro e 
após alguns anos, voltou ao Estados 
Unidos para fazer seu pós doutorado. 
Neste período, conheceu o Dr. Adrian 
Flatt, famoso por ser um dos pioneiros 
da cirurgia da mão e por ter uma cole-
ção de esculturas de mãos.

Aos 89 anos, o Dr. Célio Brandão 
não exerce mais a profissão, por pro-
blemas de saúde, mas lembra com 
muito carinho de todos os dias que 
cuidou de pessoas e que dividiu seus 
conhecimentos com seu alunos. 

Acompanhe a entrevista:

Como o senhor teve uma longa 
experiência tanto no Brasil quanto 
nos Estados Unidos, o senhor con-
seguiu notar alguma diferença na 
medicina entre os dois países?

De forma alguma. As grandes ci-
dades do Brasil, como Rio de Janeiro 
e São Paulo, possuem os mesmos 
centros médicos dos Estados Unidos, 
com as mesmas tecnologias. Além dis-
so, nossos profissionais buscam mui-
ta atualização e acabam conhecendo 
e praticando todas as novidades de 
tratamento utilizadas no exterior.

A SBCM é candidata para receber 
o Congresso IFSSH, em 2025. O que 
o senhor acha desta iniciativa?

É uma ótima notícia! A realização de 
um evento deste porte, tão importan-
te para a cirurgia da mão é uma gran-
de oportunidade para os profissionais 
que atuam no país e não conseguem 
frequentar congressos no exterior, de 

se especializarem e compartilharem 
experiências com médicos de muitas 
partes do mundo.

Qual a mensagem que o senhor 
deixa para os jovens cirurgiões?

Estudem muito e sempre sigam 
os ensinamentos éticos e morais. É 
muito importante que vocês não se 
desviem da essência de ser médico e 
da missão de salvar vidas. E, sempre 
compartilhem seus conhecimentos e 
experiências com os mais jovens para 
que, no futuro, vocês tenham grandes 
discípulos.   

Dr. Arlindo Pardini, Dr. Lauro Barros de Abreu  
e Dr. Célio de Souza Brandão, em Congresso  

Brasileiro de Cirurgia da Mão de 1983,  
em Belo Horizonte.
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As belíssimas paisagens naturais e farta 
culinária da região Nordeste do Brasil irão 
receber os participantes do 38º Congresso 
Brasileiro de Cirurgia da Mão, em 2018. A 
cidade de Fortaleza (Ceará) foi a escolhida 
para sediar o evento, que será realizado 
entre os dias 16 e 18 de agosto. 
Os temas oficiais são as deformidades con-
gênitas, artroscopia de punho e traumas 
da mão e serão apresentadas por convida-
dos nacionais e internacionais, em pales-
tras e mesas redondas.  E, assim como nos 
anos anteriores, os congressistas que qui-
serem mostrar seus trabalhos científicos 
poderão inscrevê-los de cinco maneiras 
diferentes para a apresentação, são elas: 
Temas Livres, que podem ser por meio de 
pôsteres ou oral, Sessões de Vídeo, Casos 
Clínicos e Dicas e Estratégia.

Mão 2018 tem  
inscrições abertas
Evento será realizado  
entre os dias  
16 e 18 de agosto

O presidente do Congresso, Dr. Marcelo 
Rosa de Rezende, explica que esta edição 
foi baseada em três pilares: científico, inte-
gração e confraternização. “Desde o início 
da elaboração do programa do evento, 
nossa intenção foi despertar o interesse do 
público para assuntos diversos de nossa 
especialidade, uma vez que o período em 
que vivemos, qualquer tipo de informação 
está ao alcance de nossas mãos”, afirma.
O aspecto científico será preenchido com 
a participação de especialistas de prestígio 
e com uma completa grade de palestras 
baseada nos três principais temas do Con-
gresso. Já o pilar da integração, haverá a 
presença de quatro sociedades de cirurgia 
da mão da América do Sul, além de uma 
delegação portuguesa. Os membros des-
tas sociedades e delegação terão um es-
paço na programação científica, para com-
partilhar os avanços da cirurgia da mão em 
seus respectivos países.  
O pilar da confraternização se dará pela 

programação social, que envolve jantares, 
campeonatos esportivos e passeios turísti-
cos pela cidade de Fortaleza. “Todo o con-
gresso está muito bem pensado e haverá 
períodos de aprendizagem e socialização”, 
explica. 
Para o presidente de honra do 38º CBCM, o 
Dr. Ronaldo Jorge Azze, este evento é uma 
oportunidade de aprimorar conhecimen-
tos. “Aos mais jovens que estarão neste 
evento, sinto-me compelido a aconselhar: 
usufruam deste momento e o aproveitem, 
socializando-se com todos e aprendendo 
tudo que puderem”, ressalta. E aos pro-
fissionais mais experientes, o especialista 
também deixa um recado “Nunca nada é 
demais, principalmente na nossa maravi-
lhosa profissão, sempre buscando, dentro 
da técnica aprimorada e da ética, fazer o 
melhor para os nossos pacientes e para 
nós mesmos”, finaliza.  

EVENTO
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Confira os primeiros convidados  
internacionais:

Dr Jeffrey Yao  
Estados Unidos

Dr Alex Muset  
Espanha

Dr Amipta Gupta 
Estados Unidos 

Acompanhe o site do Congresso e confira 
as novidades: www.mao2018.com.br 

As inscrições já estão abertas.  
Faça a sua até o dia 4 de novembro  
e garanta um desconto especial.
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NOTAS

Neste mês, Regional São Paulo realiza curso anual 

Simpósio de Cirurgia da Mão  
será realizado em outubro 

Regional Sul promove  
Jornada Sul Brasileira

As inscrições para o curso anual da Regional São Paulo continuam abertas. O evento será realizado entre os dias 29 e 30 de 

setembro, na Pontifícia Universidade Católica, na cidade de Campinas e é coordenado pelo presidente da Regional Trajano Sar-

denberg e pelo vice-presidente, Samuel Ribak.

Com tema central lesões do plexo braquial e nervos periféricos, um dos convidados é o especialista mexicano Jorge Clifton 

que irá compartilhar suas experiências no reparo de lesões do plexo braquial de adultos e crianças. “O curso será uma ótima 

oportunidade de atualização nas técnicas de reparo das lesões dos nervos periféricos e do plexo braquial, como neurorrafias, 

enxertos e transferências de nervos. Haverá também aulas e debates sobre o tratamento cirúrgico das sequelas, como transfe-

rências de tendões, osteotomias e artrodeses”, afirma o presidente, Dr. Trajano Sardenberg.    

A Regional Sul da SBCM realizará no fim de outubro, dias 27 e 28, o V Simpósio de Cirurgia da Mão com o tema “Lesão na mão 

no esporte – tratamento clínico, cirúrgico e artroscópio”.

O evento será realizado em Porto Alegre, no anfiteatro do Hospital Mãe de Deus. A sua programação, contará com palestras 

de dois convidados internacionais, Dr. Alejandro Badia, ex-presidente da “Internacional Society for Sport Traumatology of Hand 

(ISSPORTH)” e do Dr. Pedro Delgado, chefe do serviço de ortopedia e traumatologia do Hospital Universitário HM Madrid.

O diretor da Regional, Dr. Eduardo Novak, explica que as lesões no esporte sempre são temas de discussões e análises de 

cirurgiões, residentes terapeutas de mão e acadêmicos. “A troca de experiências em eventos como este é mais uma importante 

conquista de nossa Regional”, afirma.   

No dia 4 de agosto foi realizada a Jornada Sul Brasileira de 

Cirurgia da Mão, no Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba. O 

evento foi organizado pela Regional Sul da SBCM e contou com a 

presença do vice-presidente da Sociedade, Dr. Pedro Pires. 

O coordenador da Jornada e diretor da Regional, Eduardo  

Murilo Novak, explicou que o objetivo do encontro era congre-

gar as regionais Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, por 

meio da troca de experiências e informações entre os participantes. “Foi um momento muito precioso para todos os presentes.  

A troca de ideias faz parte do crescimento e amadurecimento profissional”, afirma. O evento, que visava congregar as regionais 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, por meio da troca de experiências e informações entre os participantes.

Cada Estado ficou responsável pela abordagem a um tema. Ao Paraná coube “Congênitas”, para Santa Catarina “Ortopedia” 

e Rio Grande do Sul trouxe assuntos de “Trauma”. Os palestrantes trouxeram casos, interagiram e debateram com a plateia, 

principalmente com os residentes da Cirurgia da Mão que se fizeram presentes    
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Recife recebe curso  
da Regional N-NE 

No dia 5 de agosto, foi realizado, o curso anual da Regional N-NE  

da SBCM. O evento aconteceu em Recife, no Bristol Recife  

Hotel & Convention.

A complexidade e os desafios de tratamento de lesões dos nervos 

periféricos e do punho foram os principais temas apresentados.

A Dra. Sandra de Paiva Barbosa, vice–diretora da Regional e coorde-

nadora do evento, ressalta que o curso contou com a participação de 

100 pessoas. “A presença de palestrantes renomados enriqueceu ainda 

mais nosso curso anual que debate temas que estão em alta e que ge-

ram discussões relevantes aos participantes”, conclui.   

Regional Centro Oeste realizará curso anual 

Regional MG-ES promove  
curso anual

A Regional Centro Oeste da SBCM promoverá o seu curso anual no Centro de Estudos do Hospital de Acidentados de Goiânia,  

em 27 e 28 de outubro.

O evento terá como tema as lesões traumáticas da mão e nervos periféricos e contará com a presença do médico argenti-

no, especialista em ortopedia e traumatologia, cirurgia mão e reconstrutiva do membro superior e em cirurgia artroscópica, 

Professor Dr. Carlos Zaindemberg, também ex-presidente da Associação Argentina de Cirurgia da Mão e membro da American 

Academy of Orthopedic Surgeons.

O diretor da Regional Centro Oeste, Ricardo Pereira, destaca a importância do curso. “Um bom profissional sempre se atua-

liza e está em busca de novos conhecimentos. Por isso, é uma das nossas premissas promover eventos como este”, declara.   

Nos dias 22 e 23 de setembro, a Regional de Minas Gerias da SBCM 

realizou seu curso anual, que por meio de palestras e debates abordou 

as lesões e tratamentos no cotovelo.

O evento aconteceu no auditório do Hospital Belo Horizonte e 

contou com a presença do Dr. Marcelo Hide Matsumoto e do Dr. Mário 

Yoshihide Kuwae, secretário adjunto da SBCM.    
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COMISSÕES DA SOCIEDADE

A Comissão de Ensino e Treinamento da SBCM promoveu mais um AtualizaMão, no final do mês de julho, que 
contou com a presença do Dr. Maurício Vieira de Pádua. Coordenada pelo Dr. Maurício Pinto Rodrigues, esta 
edição debateu e detalhou questões da Prova de Título dos anos de 2016 e 2017, com o objetivo de auxiliar os 
futuros cirurgiões da mão.

No dia 12 de setembro, foi realizado outra transmissão do AtualizaMão que, desta vez, contou com a 
presença do Dr. Luís Renato Nakachima e abordou o tema “Cobertura Cutânea”.

O presidente da CET, Luiz Mandarano, ressaltou que este tipo de atividade é muito importante para os 
profissionais. “A primeira edição do ano do AtualizaMÃO recebeu muitos elogios e teve grande audiência, 
em sua maioria, residentes. Esse é o estímulo necessário para manter e aprimorar atividades voltadas para 
cirurgiões da mão em formação”, explica.

Entre os dias 6 e 9 de setembro, membros 
da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão 
embarcaram para São Francisco, EUA, para 
participarem do Congresso da Sociedade 
Americana de Cirurgia da Mão – ASSH. 

Na ocasião, o presidente da SBCM, Carlos 
Henrique Fernandes, e o vice-presidente 
da Sociedade, Pedro Pires, além de outros 
especialistas representaram o Brasil na cerimônia 
de candidatura para ser país sede do Congresso 
Mundial da IFSSH, em 2025.

AtualizaMão tem novas edições

SBCM participa do  
Congresso da Sociedade  
Americana de Cirurgia  
da Mão – ASSH

COMISSÃO DE ENSINO 
E TREINAMENTO

CET


