
A importância da ação de cada um

“Nossa especialidade 
precisa da mesma 
determinação da 

Gralha Azul. Cada um 
de nós cirurgião da 

mão precisa fazer seu 
papel na divulgação 

que fortalece a 
especialidade”
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Como paranaense orgulhosa gostaria 
de compartilhar com vocês a lenda da 
Gralha Azul, que está entre as inúmeras 
lindas e pitorescas histórias do meu Pa-
raná e nos reporta à árvore símbolo do 
Estado, o Pinheiro Paranaense, ou seja, a 
Araucaria augustifolia. 

Reza a lenda que a Gralha era de cor 
parda, porém, ansiava para ser da cor 
azul do céu. Voava para bem alto tentan-
do chegar o mais perto, para quem sabe 
misturar-se à cor celestial. Um dia, após 
a morte de um pinheiro centenário que a 
incentivava no sonho colorido e, que gen-
tilmente derrubava seu fruto, o pinhão, 
que lhe servia de alimento, a Gralha muito 
triste voou ainda mais alto em direção ao 
céu e de lá escutou a voz de Deus, que a 
ela concedeu uma plumagem azul ce-
lestial pela perseverança de seu sonho e 
grandeza de seu sentimento. Em troca, 
a Gralha, agora azul, passou a enterrar o 
pinhão, não somente para garantir o seu 
sustento, mas também para disseminar a 

espécie do velho amigo centenário, con-
tribuindo para o rápido surgimento de flo-
restas de pinheiros em toda a região.

Nossa especialidade precisa da mes-
ma determinação da Gralha Azul. Cada 
um de nós cirurgião da mão precisa fazer 
seu papel na divulgação que fortalece 
a especialidade e nos leva à missão de 
contribuir para a qualidade no atendi-
mento e na resolução dos casos de alte-
rações nas mãos.

Nossa Sociedade não é apenas uma 
associação com a função de fazer con-
gressos. Embora, esses, sejam importan-
tes, pois encerram um bom momento 
para a troca de ideias e de experiências. 
Convido todos à reflexão de nossa função 
na Sociedade para fortalecê-la. Somente 
com a consciência e o trabalho de cada 
um poderemos tornar o cirurgião da mão 
cada vez mais reconhecido e respeitado.

Abraço a todos.

Giana Giostri, presidente

NESTA EDIÇÃO

Entrevista com  
David Uip discute  
ações da pasta para 
Cirurgia da Mão
Em entrevista exclusiva para o MANUS, 
o secretário estadual de Saúde de 
São Paulo aborda a escassez de 
profissionais na especialidade e expõe 
planejamentos do Governo Pág. 03 

GRALHA AZUL LEVANDO NO BICO UM PINHÃO 
(FRUTO DO PINHEIRO/ ARAUCARIA AUGUSTIFOLIA)

Título de especialista 
na área, realizado em 
Alagoas, aprova quase 
90% dos profissionais
Dos 42 candidatos que fizeram o 
exame em Maceió, 37 obtiveram 
êxito. A prova especial, para médicos 
formados antes de 2000, está marcada 
para 8 de novembro Pág. 06

Rio Grande do Sul 
recebe palestras do 
especialista norte-
americano William Seitz
Com o tema “Conceitos recentes 
em Cirurgia do Membro Superior”, 
o professor convidado pela SBCM 
ministrou conferência em Porto 
Alegre e Passo Fundo Pág. 08
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INFORME SECRETARIA

INFORME-SE

INFORME TESOURARIA

A secretaria da SBCM está trabalhando para organizar e mo-
dernizar seus canais de comunicação. “Lançamos um novo pro-
jeto gráfico e editorial do Jornal MANUS, mais adequado à nossa 
nova identidade visual, com novas sessões e conteúdos mais es-
pecíficos, novos colaboradores profissionais de jornalismo, além 
da atualização do nosso mailing”, contou o scretário geral, Carlos 
Henrique Fernandes. “Também estamos promovendo um inten-
so trabalho de integração com as nossas comissões: CET, CEC, 
CDPE. Acreditamos que o trabalho em rede e a troca de infor-
mações renderá bons frutos e esperamos dar ritmo e ter muitas 
boas notícias em 2014”, completou. Fique por dentro!

A Publicação Científica Americana Hand, hoje também 
órgão oficial da SBCM, está disponível para acesso online 
de todos os sócios titulares quites. A revista da American 
Association for Hand Surgey é indexada e publica os me-
lhores artigos e trabalhos científicos do mundo, sendo 
uma ferramenta muito importante de atualização profis-
sional. A parceria firmada entre as Sociedades permitirá 
ainda a publicação de artigos dos brasileiros e a divulga-
ção dos Congressos da SBCM.

A edição de junho tem como destaque o tratamento do 
dedo em martelo e reparação dos nervos periféricos. 

Confira: www.hand.edmgr.com

Atualização

Especial
A SBCM fundada em 19 de 
junho de 1959, celebrou 
no último mês, 55 anos de 
história, muito trabalho e 
conquistas. Registramos 
a homenagem aos seus 
fundadores e votos de 
um futuro promissor e de 
valorização da especialidade.

Renovação e 
trabalho em rede

Relatório de 
atividades

Em 2014, a SBCM vai editar um Relatório de Atividades. O 
objetivo é reunir todas as ações, representações, investimen-
tos, eventos e traçar um panorama de informações e dados da 
especialidade. De acordo com o tesoureiro, Antônio Carlos da 
Costa, o volume de atividades é grande e precisa ser transmiti-
do aos associados. “A Sociedade trabalha em diversas frentes 
de atuação. É comum o associado não conhecer todo o traba-
lho realizado ao longo do ano. Participamos de diversas comis-
sões, representamos a especialidade em diversos órgãos, rea-
lizamos muitas reuniões e eventos, que são importantes mas 
acabam tendo menor espaço no dia a dia de nossas publica-
ções. Acredito que um balanço será uma excelente ferramenta 
de avaliação do trabalho desta diretoria, bem como uma boa 
base de dados e informações para todos”, explica o tesoureiro.

A publicação está prevista para ser lançada em dezem-
bro. Aguarde!



INFORMATIVO MANUS •  3

ENTREVISTA

Escassez no quadro de  
profissionais médicos é  
problema recorrente  
enfrentado pela SES-SP

O secretário David Uip 
destaca o baixo número 

de estudantes que se 
especializam  na área 

de Cirurgia da Mão em 
todo o Brasil, afetando 

hospitais públicos e 
particulares

Jornal MANUS entrevista com ex-
clusividade o secretário estadual da 
Saúde de São Paulo, David Uip, e o 
questiona sobre o exercício da ativida-
de do cirurgião da mão e  o planejamen-
to do Estado sobre o futuro da especia-
lidade. Confira:

Cumprimento da Portaria nº3642, 
que exige ao menos um cirurgião da 
mão em cada pronto-socorro

“O Estado de São Paulo conta com 
aproximadamente 80 serviços públicos 
de saúde credenciados pelo Ministé-
rio da Saúde para a realização de pro-
cedimentos de alta complexidade em 
Traumatologia e Ortopedia. Em con-
formidade com o artigo 1º da Portaria 
3.642, o Estado de São Paulo conta com 
médicos especialistas em Cirurgia da 
Mão em unidades do sistema de refe-
rência hospitalar e ainda integra todos 
procedimentos de alta complexidade 
nesta especialidade em sua rede esta-
dual de Ortopedia, como tratamentos 
de fratura ou lesão das falanges da mão 
e cirurgias de fratura ou lesão fisária 
dos metacarpianos. Em relação aos 
procedimentos de alta complexidade, 
os mais realizados no Estado foram o 
reimplante ou revascularização do po-
legar e o realinhamento de mecanismo 
extensor dos dedos da mão.”

 

Realização de mutirões de Cirurgia 
da Mão em São Paulo

“Estamos sempre à disposição para 
discutir parcerias que visam ampliar e apri-
morar o atendimento à população. Quan-
to aos mutirões de Ortopedia, a maior di-
ficuldade encontrada pelos estados está 
relacionada às órteses e próteses, cuja 
compra é remunerada pela tabela federal 
definida pelo Ministério da Saúde, com um 
valor abaixo do custo de mercado. Para 
minimizar esse problema, a Secretaria está 
organizando uma compra centralizada 
desses materiais para otimizar as cirurgias 
nos serviços públicos, próprios e universi-
tários, ligados à pasta estadual.”

 
Número de especialistas em Cirurgia 
da Mão x população brasileira

“Contamos com uma política de incen-
tivo à formação de profissionais médicos 
desenvolvida pelo Programa de Bolsas de 
Residência Médica em 54 especialidades 
diferentes e para 68 instituições de saú-
de. Somente neste ano, serão oferecidas 
6.134 bolsas e o investimento previsto 
será de R$ 227,5 milhões.” 

 
Quadro de profissionais no Estado

“No caso da especialidade de Cirurgia 
da Mão, um dos entraves é o baixo nú-
mero de estudantes que se especializam 
nesta área em todo o Brasil, afetando 

tanto hospitais públicos quanto os par-
ticulares. Em relação à escassez de mé-
dicos, o problema é nacional. O governo 
do Estado de São Paulo vem fazendo um 
grande esforço para reforçar o quadro de 
profissionais médicos nos seus hospitais 
e unidades de saúde. Nos últimos três 
anos, foram contratados 4,2 mil médi-
cos para a rede estadual, em diferentes 
especialidades. Além disso, obtivemos a 
aprovação de uma lei complementar que 
concede bônus expressivos nos salários 
dos médicos que optem por trabalhar 
em hospitais da periferia. E se o médico 
tiver título de pós-gradução, mestrado, 
doutorado e pós-doutorado, a remunera-
ção será ainda maior caso ele vá para um 
hospital mais distante. As remunerações 
podem chegar a R$ 17,7 mil por mês, com 
todos os direitos e garantias trabalhistas 
previstas em lei.” 

DAVID É MEDICO INFECTOLOGISTA E 
SECRETÁRIO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
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EVENTO

Congresso Brasileiro 
de Cirurgia da Mão 
reúne quase 600 
profissionais em 
Maceió Evento traz especialistas 

nacionais e internacionais e 
coloca em debate principais 
temas relacionados à área, com 
destaque para a Osteoartrose 
da mão e punho, e as lesões dos 
nervos periféricos

O 34º Congresso Brasileiro de 
Cirurgia da Mão, realizado em 
Maceió de 27 a 29 de março de 
2014, reuniu 550 pessoas no 

Centro de Convenções Aurélio Buarque 
de Holanda do Hotel Ritz Lagoa da Anta, 
representando os 27 estados da Federa-
ção, incluindo a presença de 19 estran-
geiros da Argentina, Áustria, Bélgica, Ca-
nadá, Chile, Paraguai, Portugal, Uruguai 
e Estados Unidos. “Esses números só re-
tratam o alcance de nosso evento e sua 
força não só entre os profissionais daqui, 
mas também mundo afora”, ressaltou o 
vice-presidente e coordenador do Con-
gresso, Luiz Koiti Kimura.

Dando início à programação científi-
ca, o pré-congresso realizado no dia 26 
ofereceu um curso para ortopedista ge-
ral com foco no trauma e cobertura cutâ-
nea. Na mesma data, também foi realiza-
do o exame de suficiência para Título de 
Especialista de Cirurgia da Mão, no Hotel 
Radisson Maceió. “Tivemos a alegria de 

dar as boas-vindas aos 33 aprovados, 
que se tornaram novos membros titula-
res e se juntaram ao quadro da SBCM”, 
comentou Kimura.

Nos três dias seguintes, houve uma 
programação de intensa atividade. No 
auditório principal, foram discutidos os 
mais diversos assuntos, com destaque 
para os temas oficiais, entre eles “Os-
teoartrose da mão e punho” e “Lesões 
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ACIMA, 34º CONGRESSO 
BRASILEIRO REÚNE 
ESPECIALISTAS DA ÁREA 
EM MESA DE DEBATE. 
AO LADO, MAIS DE 
500 CONGRESSISTAS 
PARTICIPARAM DAS 
ATIVIDADES EM MACEIÓ. 
ABAIXO, PROGRAMAÇÃO 
CIENTÍFICA CONQUISTOU 
APROVAÇÃO DO PÚBLICO 
COM CURSOS, PALESTRAS 
INTERNACIONAIS E A 
SESSÃO “TRAGA SEU CASO”

dos nervos periféricos”. Os temas livres, 
por sua vez, foram minuciosamente es-
colhidos pela Comissão Científica e tam-
bém tiveram uma alta 
qualidade de debate e 
aprovação do público. 
Um outro destaque foi a 
sessão intitulada “Traga 
seu caso”, que contou 
com grande participa-
ção da plateia na dis-
cussão das situações 
apresentadas. As pales-
tras dos convidados in-
ternacionais, Alexander 
Shin e Bassen Elhassan, 
concentraram-se na re-
paração dos nervos pe-
riféricos e transposições 
tendinosas.

“Maceió nos brindou 
com uma excelente pro-
gramação social, com 
os jantares dos Serviços de Residência 
Médica e no encerramento, um grande 
luau no hotel Jatiúca. Todos eles repre-

sentaram uma oportunidade única de 
criar novos laços profissionais e expan-
dir assim nosso networking”, opinou a 

presidente da Socieda-
de Brasileira de Cirur-
gia da Mão, Giana Sil-
veira Giostri. De acordo 
com ela, o Congresso 
se tornou referência 
internacional e hoje 
conta com presenças 
ilustres e um alto nível 
de organização e pro-
gramação científica, 
graças às comissões 
e profissionais que 
se dedicam com me-
ses de antecedência. 
“Eventos como esse 
nos unem em torno de 
uma só causa, e assim, 
fortalecem nossa ati-
vidade. Nos vemos no 

próximo!”, concluiu. O 35º Congresso 
Brasileiro de Cirurgia da Mão, será reali-
zado em 2015, em Foz do Iguaçu. 

AGÊNCIA OFICIAL DE TURISMO 

35º CONGRESSO 
BRASILEIRO DE 
CIRURGIA DA MÃO

19 A 21
MARÇO DE 2015 

CENTRO DE EVENTOS 
E CONVENÇÕES 
BOURBON CATARATAS
FOZ DO IGUAÇU - PR

EM 2015, BUSQUE 
O CONHECIMENTO 
DIRETO NA FONTE

“Maceió nos brindou 
com uma excelente 
programação social, 
com os jantares 
dos Serviços de 
Residência Médica 
e no encerramento, 
um grande luau no 
hotel Jatiúca. Todos 
eles representaram 
uma oportunidade 
única de criar novos 
laços profissionais e 
expandir assim nosso 
networking”
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ATIVIDADES 
REGIONAIS

MINAS GERAIS (MG/ES)

No próximo dia 30 de agosto, 
será realizado em Aracaju, Sergipe, 
o II Meeting Norte Nordeste de Cirur-
gia da Mão. O evento, que tem início 
a partir das 7h no Hotel Real Classic 
na Orla de Atalaia, traz como tema 
principal o trauma. 

Na parte da manhã está previs-
ta a discussão de temas como “Fraturas e luxações dos 
dedos”, “Lesão do ligamento escafolunar”, “Fraturas do 
Escafoide”, “Fratura-luxação dos ossos do Carpo”, e ainda 
uma mesa redonda moderna sobre “Fraturas e luxações do 
punho”, com a participação dos especialistas Hélio Rubens, 
do Rio Grande do Norte, João Closs, da Rondônia, Marius 
Wert, da Bahia, Gilvado Trindade, do Alagoas, e mediação 
de Ivan Chakkour, da Santa Casa de São Paulo. Antes do 
almoço, os participantes ainda terão um espaço reservado 
para tirar dúvidas.

Já a tarde, estão agendadas palestras sobre “Reimplan-
te”, “Lesão dos tendões extensores”, e “Retalhos livres para 
cobertura dos defeitos dos membros”. Ainda serão promo-
vidas mais quatro mesas redondas no período, com os se-
guintes temas: “Lesões tendinosas”, “Fratura dos ossos do 
antebraço”, “Lesões nervosas no trauma do membro supe-
rior” e “Cobertura nas lesões traumáticas dos membros”. O 
encerramento está previsto para às 17h.

As inscrições podem ser feitas online pelo e-mail  
carolmoura_1@hotmail.com, ou telefone (79) 9145-6708 | 
9802-4086. As vagas são limitadas.

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

Encontro de 
especialistas nas 
regiões Norte e Nordeste 
debate o trauma na 
Cirurgia da Mão

No último dia 28 de maio, a regional de Minas Gerais e Espíri-
to Santo promoveu o Simpósio Regional de Cirurgia da Mão em 
Belo Horizonte, com o tema “Instabilidades Carpais”. O evento 
contou com a participação de mais de 80 profissionais e foi re-
gistrado na CNA (Comissão Nacional de Acreditação).

“As apresentações e os casos clínicos foram muito bem 
elaborados e proporcionaram um excelente programa cien-
tífico aos presentes”, opinou Antonio Tufi Neder Filho, diretor 
regional de MG/ES. O próximo encontro já tem data marcada, 
será realizado em outubro, também em Belo Horizonte, com 
o tema: “Pediatria com ênfase em Deformidades Congênitas”.

Minas Gerais coloca em 
debate as instabilidades 
carpais durante simpósio

Em um dia repleto de atividades, 
profissionais podem participar  
de palestras e mesas redondas  
sobre o assunto
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CENTRO OESTE (MS/MT/GO/DF)

Programe-se:
RIO DE JANEIRO (RJ)

X Simpósio de Punho e 
Mão leva especialistas 
internacionais ao Rio de Janeiro

SUL (RS/SC/PR)

Segundo Simpósio de Trauma 
de Mão reúne especialistas 
internacionais em Porto Alegre

Após o sucesso da primeira 
edição do Simpósio de Trauma de 
Mão realizado em Porto Alegre – 
Rio Grande do Sul no último ano, 
a cidade recebe mais uma vez o 
evento, no Hospital Mãe de Deus, 
com data marcada para os dias 
31 de outubro e 01 de novembro 
de 2014.

O simpósio faz parte do En-
contro da Regional Sul da SBCM 
(Sociedade Brasileira de Cirurgia 
da Mão) e traz convidados inter-
nacionais em sua programação 
científica. Entre eles, estão Carlos 
Irisarri, ex-presidente da Socieda-
de Espanhola de Cirurgia da Mão, 

Encontro propõe debate sobre a mão congênita e 
recebe o cirurgião norte-americano Michael Bednar

A Regional do Rio de Janeiro da Sociedade Brasileira de Cirurgia da 
Mão promoverá no próximo dia 23 de agosto o X Simpósio de Punho e 
Mão, com a presença do especialista norte-americano, Michael Bednar, 
da Universidade de Loyola.

O evento, coordenado por Henrique de Barros, será realizado no 
Hospital Federal da Lagoa, no Rio de Janeiro, e debaterá a mão congê-
nita, com apresentação e debate de casos, mesas redondas interativas 
e workshops. Para mais informações e inscrições, entre em contato pelo 
número (21) 2543-3844 ou acesse www.simposiodepunhoemao.com.br

Enrique Vergara-Amador, presi-
dente da Sociedade Colombiana 
de Cirurgia da Mão, José María 
Rotella, ex-presidente da Socieda-
de Argentina de Cirurgia da Mão, 
e ainda Pedro Delgado, redator-
chefe da Revista Iberoamericana 
de Cirurgia da Mão (RICMA).

O encontro conta com a orga-
nização de Ricardo Kaempf de 
Oliveira e Henrique Ayzemberg. 
As inscrições já estão abertas e 
podem ser feitas no site, onde 
também são encontradas mais 
informações sobre o evento e a 
programação completa. Acesse: 
www.simposiodemao.com.br

SUL (RS/SC/PR)

Especialista 
norte-americano 
palestra sobre 
novos conceitos de 
Cirurgia da Mão no 
Rio Grande do Sul

William Seitz, professor de Cirurgia Ortopé-
dica da Cleveland Clinic Lerner Faculdade de 
Medicina em Ohio, nos Estados Unidos, presi-
dente de Cirurgia Ortopédica no Hospital Lu-
terano, presidente eleito da Sociedade Ameri-
cana de Cirurgia da Mão, veio ao Brasil no mês 
de junho, mais precisamente ao Estado do Rio 
Grande do Sul, para palestrar sobre “Conceitos 
Recentes em Cirurgia do Membro Superior”. 

Em duas oportunidades distintas, ambas 
com o apoio da Sociedade Brasileira de Cirur-
gia da Mão (SBCM), uma no dia 18 de junho em 
Porto Alegre – RS, e outra no dia 21 de junho 
em Passo Fundo – RS, o especialista ministrou 
conferência com espaço para discussão e apri-
moramento entre os presentes. Henrique Ay-
zemberg, presidente da Regional Sul da SBCM, 
prestigiou a segunda edição do evento. 

WILLIAM SEITZ, OSVANDRE LECH E PAULO RUSCHEL
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2º SIMPÓSIO DE CIRURGIA DA MÃO DO CENTRO-OESTE
24 de outubro de 2014
Local: Hotel D’Luca | www.hoteldluca.com.br | Cuiabá – MT
Evento pontuado pelo CNA.
Debates sobre tratamento do Plexo Branquial Agudo 
e Crônico, Reconstrução com Enxerto & Neurotização, 
Transferências Musculares e Artrodeses, Hanseníase e outros.
INSCRIÇÕES: www.cirurgiadamao.org.br
25/10 passeio opcional ao Pantanal ou Nobres com 
reserva antecipada
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COMISSÕES DA SOCIEDADE

DEFESA PROFISSIONAL

ENSINO E TREINAMENTOCET

CDPE

SBCM marca presença no 
Congresso Brasileiro Médico  
e Jurídico em Vitória

Entre os dias 26 e 28 de maio, aconteceu em Vitória, capital 
do Espirito Santo, o 2º Congresso Brasileiro Médico e Jurídico. 
Especialistas das áreas Médica e Jurídica debateram sobre a 
implementação de políticas públicas, a atuação dos planos 
privados de Saúde, a responsabilização civil de médicos e hos-
pitais, a adoção de parcerias com entidades do Terceiro Setor 
e a criação de novos programas governamentais.

Na ocasião, a Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão 
(SBCM) foi representada pelo atual presidente da sua Comis-
são de Defesa Profissional e Ética (CDPE), Leandro Azevedo 
de Figueiredo, que presidiu a mesa, palestrou e contextua-
lizou o tema “Regulação e Financiamento SUS das Órteses, 
Próteses e Materiais Especiais (OPME)”.

Segundo Leandro, a CDPE vem buscando caminhos e ado-
tando estratégias para a valorização plena da especialidade 
Cirurgia da Mão e a melhora da remuneração do cirurgião. 
“Estamos pleiteando junto a Associação Médica Brasileira 
(AMB), a redução do número de códigos de procedimentos 
cirúrgicos da Tabela CBHPM, relacionados aos segmentos do 
Punho e da Mão. Também solicitamos o aumento dos valo-
res dos códigos utilizados com maior frequência”, disse. “Em 
caso de êxito, haveria redução de 25 para 12 códigos de Pu-
nho e de 88 para 32 de Mão, resultando em uma tabela mais 
enxuta e valorizada”, detalhou o cirurgião. 

Título de Especialista em 
Cirurgia da Mão, realizado 
em Alagoas, tem taxa de 
aprovação de quase 90%

CEC EDUCAÇÃO CONTINUADA

CLUBE DA MÃO - LESÃO  
DO LIGAMENTO  
ESCAFO-SEMILUNAR
Data: 29/07/2014 (terça-feira)
Horário: 21h00

CLUBE DA MÃO - FRATURA-LUXAÇÃO 
INTERFALANGEANA PROXIMAL
Data: 19/08/2014 (terça-feira)
Horário: 21h00

CLUBE DA MÃO - MÃO 
REUMATOIDE
Data: 30/09/2014 (terça-feira)
Horário: 21h00

CLUBE DA MÃO - SÍNDROME  
DO TÚNEL DO CARPO X 
SÍNDROME DO PRONADOR
Data: 02/12/2014 (terça-feira)
Horário: 21h00

Contato: Carol e/ou Claudia 
Local: online - www.clubedamao.com.br
E-mail: carol.genaro@atitude.com.br e/ou claudia.oliveira@atitude.com.br 
Tel: (11) 5643-6464 Site: www.clubedamao.com.br

PROGRAMAÇÃO CLUBE DA MÃO 2014

Em palestra, o cirurgião Leandro Azevedo 
de Figueiredo abordou a regulação e o 
financiamento SUS das OPME

No último dia 26 de março foi realizada a prova de Título de 
Especialista em Cirurgia da Mão, no Radisson Hotel, em Maceió. 
Participaram 42 candidatos, sendo que 33 deles são residentes 
provenientes dos Serviços de Ensino e Treinamento, e os outros 
nove são independentes. Foram aprovados 37 no total, entre 
eles 30 do primeiro grupo e sete do segundo.

“A Comissão de Ensino e Treinamento (CET) parabeniza os 
novos especialistas em Cirurgia da Mão e agradece aos exami-
nadores e Comissão Executiva do Congresso que colaboraram 
para o bom andamento e realização da prova”, afirmou Eduardo 
Farias Vasquez, presidente da CET. 

Este ano também será realizada a Prova Especial para a ob-
tenção do Título de Especialista, destinada aos profissionais for-
mados antes do ano 2000. A avaliação está marcada para o dia 8 
de novembro de 2014, no Instituto Nacional de Ortopedia e Trau-
matologia – Rio de Janeiro (edital disponível no site da ABCM).

Prova especial para profissionais 
formados antes do ano 2000 será 
realizada em novembro no Rio de Janeiro
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