
Juntos, somos mais fortes

“Embora ninguém 
possa voltar atrás 

e fazer um novo 
começo, qualquer um 
pode começar agora e 

fazer um novo fim.”
Chico Xavier
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Atualmente são formados quase 16 
mil médicos por ano e são ofertadas 
cerca de 10 mil vagas de Residência Mé-
dica para acesso direto. Segundo a Lei 
nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, da 
Presidência da República, até o final de 
2018 cada egresso de Escola de Medicina 
terá uma vaga para Residência Médica.

Em tempos de desprestígio de nossa 
profissão médica, quando borbulham 
notícias que nos denigrem, quando cres-
cem indiscriminadamente o número de 
Escolas de Medicina e de Residências 
Médicas sem os atributos mínimos para 
a formação adequada de seus egressos, 
é urgente a conscientização pela valori-
zação de nossa especialidade, nossa So-
ciedade e nosso Título de Especialista.

Existe um ditado popular africano 
que muito se encaixa neste momento, 
“Se quiser ir apenas rápido, vá sozinho. 
Se quiser ir também longe, vá com al-
guém”. Acredito com veemência que 
um profissional sozinho pouco pode 
fazer pela nossa especialidade. Mas, 
quando estamos juntos, unidos pelo 

ideal da valorização, tornamo-nos for-
tes, ganhamos representatividade e, as-
sim, podemos ir realmente mais longe.

O dever de construir uma Sociedade 
cada vez mais atuante nas políticas pú-
blicas, envolvida com temas que afetam 
a comunidade, pronta para prestar es-
clarecimentos à população, defensora 
da qualificação profissional e dos inte-
resses dos médicos é de cada um de nós. 
Às vezes uma palavra que escutamos ao 
acaso parece encomendada para nos 
auxiliar numa solução e, nem sequer pa-
ramos para agradecer o dono da frase 
certeira. Como citou Victor Hugo, drama-
turgo francês autor de Les Misérables, 
“As palavras têm a leveza do vento e a 
força da tempestade”. Emita suas pala-
vras em direção ao bem fazer, com com-
petência e comprometimento, imprima 
sua relevância em seus discursos e suas 
ações e, divulgue nossa Sociedade que 
valoriza você, Cirurgião da Mão.

Boa leitura! 

Giana Giostri, presidente

NESTA EDIÇÃO
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INFORME SECRETARIA

INFORME-SE

O Simples Nacional, mais conhe-
cido como Supersimples, é um siste-
ma de tributação diferenciado para 
as micro e pequenas empresas que 
unifica a apuração e o recolhimento 
de oito impostos em uma única guia 
e reduz a carga tributária e burocrá-
tica. Com a recente atualização da 
legislação, cerca de 450 mil empre-
sas com faturamento anual de até 
R$3,6 milhões poderão ser bene-
ficiadas, além de incluir no regime 
142 atividades da área de serviços, 
incluindo os médicos. Confira na pá-
gina ao lado entrevista sobre o tema 
com o ministro Guilherme Afif.

Atualização

INFORME SECRETARIA

Estou certo de que você conhece a 
fábula da cigarra e da formiga. Na Socie-
dade Brasileira de Cirurgia da Mão somos 
todos formiguinhas. É quando muitos se 
perguntam: Como assim? Tem trabalho a 
fazer na SBCM?

De acordo com o Estatuto da SBCM, a 
Secretaria Geral tem várias obrigações, que 
muitas vezes o sócio desconhece. Você tem 
seus dados, endereço, telefone e e-mail 
atualizados? É fácil saber! Visite a página da 
SBCM e clique em “Localize seu especialista”. 
Muitos pacientes enviam mensagens eletrô-
nicas ou telefonam para “marcar consulta”, 
“pedir uma indicação”. Todos são orientados 
a visitar o site e escolher o profissional ali. Tal-
vez você já tenha atendido pacientes em seu 
consultório que o tenham localizado na inter-
net, em nosso banco de dados.

E o título de especialista, você possui? 
Saiba que foi a Secretaria Geral que, em 
trabalho conjunto com a Associação Mé-
dica Brasileira, viabilizou esse documento. 
Aproveite e registre seu título de especialis-
ta no CRM do seu estado, uma atitude mui-
to importante para nossa especialidade. 
Nós, da SBCM, estamos lutando junto ao 
Ministério da Saude, à ANS e outras entida-
des que definem as políticas públicas para 
que possamos ser reconhecidos como Ci-
rurgiões da Mão e exigir que a cirurgia da 
mão seja feita por nós. Atualmente temos 

Fazer a diferença
cerca de 500 associados e menos da me-
tade tem o título devidamente registrado. 
Para as entidades é como se tivéssemos 
apenas 200 Cirurgiões da Mão no Brasil. 
No site da Sociedade você aprende como 
registrar seu título.

Outro ponto importante: você conhece a 
Lei 13.003/2014? Se ainda não, saiba que por 
meio dela você tem direito ao reajuste anual 
dos convênios médicos. Nosso trabalho 
também inclui acompanhar as novidades 
jurídicas que influenciam a atividade e pres-
tar esclarecimentos aos associados. E não 
para por aí. Tenho certeza que você recebeu 
o Jornal EZINE da International Federation 
of Socities for Hand Surgery e o convite para 
participar do 69th Annual Meeting da ASSH. 
Também já deve estar com login para aces-
sar a Revista HAND, órgão oficial de divulga-
ção científica da AAHS e da SBCM.

Continuando a exemplificar nosso rol 
de atuação, a SBCM prioriza um profissio-
nal atualizado. Por isso, investimos muito 
esforço e dedicação na divulgação das 
informações sobre o Congresso Mundial e 
Nacional, o informativo Manus, a realiza-
ção dos cursos das Regionais, a Residên-
cia Médica e as aulas on-line do “Clube 
da Mão”. São atividades que fazem parte 
do nosso dia a dia e geram uma diferença 
enorme para todos os profissionais que 
atuam em Cirurgia da Mão no Brasil, e 

para a sociedade como um todo, que es-
tará mais consciente da importância da 
especialidade. Todos os pontos citados 
são melhor explicados no portal da SBCM:  
www.cirurgiadamao.com.br. Caso você 
não esteja recebendo algum dos serviços, 
entre em contato e atualize seus dados: 
(11) 5092-3434.

Carlos Henrique Fernandes
Secretário Geral da SBCM
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ENTREVISTA

Inclusão no Supersimples ainda  
gera dúvidas nos médicos

Para o ministro 
Guilherme Afif, cada 

empresa deve analisar 
suas receitas/despesas 

e calcular qual o regime 
de tributação ideal

O Jornal MANUS entrevistou com 
exclusividade o ministro-chefe da Secre-
taria da Micro e Pequena Empresa, Gui-
lherme Afif, sobre o novo cenário.

Impactos para a categoria
“Foi criada uma nova tabela para 

serviços, com alíquotas que variam de 
16,93% a 22,45%. Com o acesso geral, 
entram no regime de tributação também 
serviços relacionados à corretagem, me-
dicina, odontologia e psicologia. A nova 
tabela criada pelo projeto entrará em 
vigor em 1º de janeiro de 2015. Os prin-
cipais impactos para as novas categorias 
que poderão optar pelo regime são po-
tencializar a formalização de empregos e 
incentivar o surgimento de novas empre-
sas, inclusive na área de saúde.

Foi criada uma tabela específi-
ca para o novo grupo de atividades 
econômicas que poderá optar pelo 

Simples Nacional em 2015, constante 
do Anexo VI da Lei Geral. Por força de 
destaques apresentados na Câmara 
dos Deputados, algumas atividades 
foram inseridas em tabelas de tributa-
ção diferentes. Na sanção do PL pela 
presidenta Dilma, foi formalizado um 
acordo entre a SMPE, o SEBRAE e a 
FGV para o desenvolvimento de estudo 
voltado a rever as tabelas, faixas, teto e 
criação de modelo de transição para o 
MEI e para a empresa que excede a re-
ceita do Simples. Esse estudo também 
avaliará a unificação da tributação do 
setor de serviços, que possui quatro ta-
belas, e a redistribuição das atividades 
nos anexos de tributação. Isso impac-
ta todas as atividades, inclusive a área 
médica. O objetivo principal é racio-
nalizar o modelo do regime e corrigir 
eventuais distorções. A expectativa é 
que tenhamos sucesso no processo 

GUILHERME AFIF

de revisão para entrada em vigor já no 
próximo ano.”

Principais vantagens da modalidade
“Hoje o Simples Nacional possui apro-

ximadamente 9 milhões de optantes 
e, certamente, é mais vantajoso para a 
maioria das empresas. Há necessidade, 
todavia, de cada empresa analisar a sua 
situação particular de composição de 
receitas e despesas e calcular qual o re-
gime de tributação mais benéfico. Como 
regra geral, quanto maior a folha de salá-
rios mais benéfico é o Simples, o que não 
afasta a necessidade de uma avaliação 
específica. A outra grande vantagem do 
Simples é a redução dos custos de con-
formidade, a simplificação das demais 
obrigações acessórias das empresas. 
A avaliação sobre os regimes também 
deve considerar esse item do custo, que 
é muito importante.” 
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O ESPECIALISTA RESPONDE
É vantajoso um médico ou clínica 
médica optar pelo Simples Nacional?
Na maioria dos casos não. Isso por-
que o governo criou uma tributação 
diferenciada que varia de 16,93% 
a 22,45%. Para avaliar é preciso 
comparar o custo hoje no Lucro 
Presumido x Simples Nacional.
Que tipo de Empresa eu posso abrir 
para optar pelo Simples Nacional?
A natureza jurídica não importa 

para efeitos de tributação. Ao 
abrir uma sociedade limitada, a 
Sociedade Simples ou uma EIRELI, 
a opção será pelo faturamento.
Se abrir empresa agora, posso 
optar pelo regime do Simples 
Nacional?
Não. Os regimes que podem ser 
utilizados até dezembro de 2014 é 
o Lucro Presumido ou Lucro Real. 
A adesão é apenas em 01/2015.

Altair Alves é contador, empresário contábil, consultor contábil especializado na área 
médica e especializado em Marketing e Empreendedorismo para Pequenas Empresas.
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INTERNACIONAL

SBCM tem trabalho 
reconhecido e exposto 
no Encontro Anual da 
Sociedade Americana 
de Cirurgia da Mão 
em Boston Entidade brasileira 

foi eleita a Sociedade 
Internacional de Mão 
Convidada de 2014 e 
ganhará destaque na 
programação com sessão 
de e-posters exclusiva

Entre os dias 18 e 20 de setem-
bro será realizado no Centro de 
Convenções John B. Hynes em 
Boston, Massachusetts, nos Es-

tados Unidos, o 69º Encontro Anual da 
Sociedade Americana de Cirurgia da 
Mão (ASSH) com o tema principal “Mãos 
ajudando Mãos”. O evento é projetado 
para os cirurgiões para compartilhar 
novos conceitos e revisitar princípios 
estabelecidos relativos à mão e mem-
bro superior. Durante esses três dias, 
profissionais da área de todo o mundo 
se reunirão para compartilhar, discutir e 
aprender sobre técnicas e procedimen-
tos que promovam o cuidado e trata-
mentos inovadores.

Na oportunidade, a ASSH reconhece-
rá a Sociedade Brasileira de Cirurgia da 
Mão (SBCM) como a Sociedade Interna-
cional de Mão Convidada de 2014. O pro-
grama Sociedade Convidada incentiva a 

troca de ideias científicas e o aumento 
de conhecimento sobre a pesquisa bra-
sileira, as técnicas e os avanços na comu-
nidade da mão e membros superiores. 
Como homenageada, a Sociedade Bra-
sileira será apresentada na Cerimônia 
de Abertura e recebida como convidada 
de honra na Recepção Internacional. “É 
a primeira vez que uma sociedade de Ci-
rurgia da Mão sul-americana recebe este 
título. Em 2013, foi a Austrália. Estamos 
muito contentes com essa honraria e 
principalmente com a oportunidade de 
dividir nosso trabalho com o mundo”, 
afirmou Carlos Henrique Fernandes, se-
cretário geral da SBCM. A escolha ainda 
renderá ao Brasil uma sessão de e-pôs-
ter exclusiva dos trabalhos nacionais, 
destacando as contribuições científicas 
de pesquisadores e autores brasileiros.

Além dessa experiência internacio-
nal, a programação também oferece aos 

“É a primeira vez que  
uma sociedade de 

Cirurgia da Mão sul-
americana recebe este 
título. Em 2013, foi a 

Austrália. Estamos muito 
contentes com essa 

honraria e principalmente 
com a oportunidade de 
dividir nosso trabalho 

com o mundo”

participantes diversos cursos, labora-
tórios, simpósios, revisão de casos com 
especialistas, entre outras atividades. As 
principais palestras do evento incluem 
a apresentação do projeto “Touching 
Hands” um trabalho de voluntariado por 
Scott H. Kozin. Também estão na lista, 
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ACIMA, VISTA PANORÂMICA 
DE BOSTON, CIDADE SEDE DO 
CONGRESSO
NO ALTO, À DIREITA, PAUL 
FARMER E SCOTT KOZIN, 
PALESTRANTES DO EVENTO

Peter R. Carter que propõe uma viagem 
através do manejo da Síndrome Compar-
timental em pacientes desde recém-nas-
cidos a adultos, e Paul Farmer que abor-
dará o desenvolvimento de cuidados 

cirúrgicos seguros e eficazes para a equi-
dade em saúde global. Por fim, Michael 
Solomons, da República da África do Sul, 
abordará uma perspectiva histórica da 
terminologia usada pela comunidade de 
Cirurgia da Mão.

A organização ainda reservou tempo e 
espaço para atividades sociais, seja com 
um programa gastronômico ou até en-
contros do Clube da Mão e tours pelos 
pontos turísticos da região. Este ano, os 
participantes do Brasil têm direito a um 
desconto na inscrição devido a SBCM ser 
a sociedade internacional convidada. En-
tre em contato com meetings@assh.org 
para adquirir o código de desconto 
antes de se registrar online pelo site 
http://annualmeeting.assh.org/. 
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Nos dias 21 e 22 de agosto de 2014, foi 
realizado o Curso da Federação Sulame-
ricana de Cirurgia da Mão na cidade de 
Quito, Equador. O evento contou com a 
presença de palestrantes da Argentina, 
Chile, Peru, além de seis cirurgiões da 
mão brasileiros: Antonio Carlos Costa, 
Emydgio Jose Leomil de Paula, Jefferson 
Luis Braga Silva, Kleber Oliveira Barbosa, 
Luís Antonio Buendia e Samuel Ribak, to-
talizando 13 aulas. “Fomos muito bem re-
cebidos pelos anfitriões, os cirurgiões da 

Especialistas em Cirurgia da Mão se reúnem no Equador
Evento em Quito oficializa a criação da Sociedade Equatoriana de Cirurgia da Mão

mão William Alvarez e Fernando Hidalgo, 
que aproveitaram a oportunidade e ofi-
cializaram a criação da Sociedade Equa-
toriana de Cirurgia da Mão”, afirmou Anto-
nio Carlos da Costa, tesoureiro da SBCM. 

Segundo o especialista, as salas de aula 
ficaram lotadas até o final das atividades e 
o curso foi muito proveitoso. “Muito espa-
ço para discussão de casos e de técnicas, e 
muita troca de experiência entre cirurgiões 
de países com características próximas”, 
contou. Na oportunidade, foi comunicada 

a intenção do Brasil em sediar o Congresso 
Mundial de Cirurgia da Mão de 2022, obten-
do apoio de todos os países da região e da 
Federação Sulamericana.
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ATIVIDADES 
REGIONAIS

Foi realizado no último dia 23 de 
agosto, no Rio de Janeiro, o X Simpósio 
de Punho e Mão, com apoio da SBCM. 
O evento reuniu mais de 130 profis-
sionais no Hospital Federal da La-
goa, para debater “A Mão Congênita”. 
Coordenado por Henrique de Barros, 
secretário adjunto da Sociedade, em 
apenas um dia de atividades, a pro-
gramação ofereceu mesas-redondas 
interativas, workshop de empresas, 
apresentação de casos, conferências 
com especialistas da área, além de um 
debate sobre dicas para cirurgia. “Foi 
uma ótima oportunidade para atuali-

X Simpósio de Punho e Mão reúne 
mais de 130 profissionais no Rio
Com tema central sobre a Mão Congênita, evento contou com a 
participação do especialista norte-americano Michael Bednar

RIO DE JANEIRO (RJ)

CENTRO OESTE (MS/MT/GO/DF)

Cuiabá recebe II Simpósio de 
Cirurgia da Mão do Centro-Oeste

A cidade de Cuiabá (MS), receberá 
no dia 24 de outubro, o II Simpósio 
de Cirurgia da Mão do Centro-Oes-
te, coordenado por Mário Yoshihide 
Kuwae e Maurício de Araujo Allet, di-
retor e vice-diretor regional do Cen-
tro-Oeste da SBCM.
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zação e networking”, afirmou Barros.
O simpósio contou ainda com a par-

ticipação do convidado internacional 
Michael Bednar, chefe da Divisão de 
Cirurgia da Mão do Departamento de 
Cirurgia Ortopédica e Reabilitação da 
Universidade de Loyola, em Chicago, e 
membro da Academia Americana de Ci-
rurgia Ortopédica e da Sociedade Ame-
ricana de Cirurgia da Mão, responsável 
pela apresentação da aula inaugural 
sobre “Embriologia – quando operar 
deformidades congênitas”, além dos 
temas “Mão em Fenda”, “Paralisia Cere-
bral” e “Doença de Madelung”.

A Regional São Paulo da SBCM pro-
moverá, nos dias 17 e 18 de outubro, o 
curso de Cirurgia da Mão na cidade de 
Itupeva, interior de São Paulo. O even-
to terá o “Punho” como tema principal 
e abordará diversos aspectos das afe-
cções traumáticas e não traumáticas. 

A programação conta com a pre-
sença de um convidado internacio-
nal, o professor Alberto Lluch, um dos 
fundadores do Instituto Kaplan de 
Barcelona. “Serão dois dias de pales-
tras e debates com participação de 
vários colegas especialistas do nos-
so Estado, uma boa oportunidade 
de aprendizado e confraternização”, 
afirmou João Baptista Gomes dos 
Santos, coordenador da Regional de 
São Paulo. 

No sábado, dia 18, será realizado 
ainda o Exame do Simão, um simu-
lado para especialistas destinado 
aos residentes de Cirurgia da Mão, 
das 7h às 9h. O evento acontecerá 
no Quality Resort & Convention Cen-
ter, localizado no km 72 da Rodovia 
dos Bandeirantes, junto aos parques 
Hopi Hari e Wet’n Wild e ao Outlet Pre-
mium. Mais informações e inscrições:  
cirurgiadamao@hybrida.com.br

A programação prevê debate so-
bre os nervos periféricos, a cobertu-
ra cutânea, a artroscopia de punho, 
a rizartrose, o carpo, o rádio distal, 
a instabilidade rádio-ulnar distal, os 
tendões e sua reabilitação. Inscrições 
por e-mail: mrsallet@terra.com.br

Curso da Regional 
São Paulo aborda 
afecções no Punho
Em dois dias de atividades, 
programação recebe o 
convidado internacional 
Alberto Lluch e promove 
o Exame de Simão 
para residentes da 
especialidade

SÃO PAULO (SP)
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O Hospital Mater Dei em Belo Hori-
zonte, Minas Gerais, recebeu no último 
dia 12 de agosto, um mini simpósio in-
ternacional. Organizado pela Regional 
Minas Gerais da SBCM – Sociedade Bra-
sileira de Cirurgia da Mão, o evento reu-
niu mais de cem profissionais da área.

Entre outras atividades, a progra-
mação trouxe o convidado interna-
cional, Jesse Jupiter, da Harvard Me-
dical School e Massachusets General 
Hospital. O professor apresentou duas 
conferências cujos temas foram “As 
fraturas do Escafóide – Melhores evi-
dências” e “Fraturas do Rádio Distal”.

MINAS GERAIS (MG/ES)

Minas Gerais 
traz especialista 
internacional 
para simpósio

SUL (RS/SC/PR)

Programe-se:
2º SIMPÓSIO DE TRAUMA DE MÃO DO SUL
31 de outubro e 01 de novembro de 2014
Hospital Mãe de Deus, Porto Alegre | RS
Discussão de casos e palestras sobre 
trauma complexo na mão, reimplantes e 
transplantes no membro superior, artroscopia, 
microcirurgia, lesões complexas no cotovelo, 
tumores da mão e outros.
INSCRIÇÕES: www.simposiodemao.com.br

No último dia 30 de agosto foi realizado 
o II Meeting Norte Nordeste de Cirurgia da 
Mão no Hotel Real Classic, em Aracaju – Ser-
gipe. Com o tema oficial sobre Trauma, o 
encontro recebeu mais de 80 profissionais 
de todo o país, e renomados especialistas, 
inclusive seis professores chefes dos centros 
de treinamento mais respeitados do Brasil.

A programação ofereceu aos participan-
tes diversas atividades, entre elas mesas 
redondas, sessão de perguntas e palestras 
com os mais variados temas, como: “Fra-
turas e luxações dos dedos”, “Fraturas dos 
ossos do antebraço”, “Tratamentos das 
sequelas das fraturas da extremidade dis-
tal do rádio” e “Atendimento inicial a mão 
gravemente traumatizada”. O evento foi 
registrado na CNA (Comissão Nacional de 
Acreditação).

Com destaque também na mídia, em 
entrevista para o Bom Dia Sergipe da Rede 
Globo, o diretor regional Norte-Nordeste da 
SBCM, Walter Gomes Pinheiro Junior, falou 
sobre a importância do profissional. “Com 
os avanços da medicina, os traumatismos 
das mãos passaram a ter uma abordagem 

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

II Meeting NO-NE reúne profissionais 
de todo o país para debater o Trauma
Evento ganhou destaque na região e foi notícia no 
Bom Dia Sergipe da Rede Globo e JE da TV Record

especializada. Então o conhecimento 
anatômico detalhado, técnicas cirúrgi-
cas de alta precisão, a utilização de im-
plantes delicados porém resistentes e 
esforços na recuperação e reabilitação 
fazem com que a Cirurgia da Mão hoje 
seja uma especialidade médica, com 
residência específica”, afirmou. 

O evento ainda ganhou espaço em 
reportagem do JE 2ª Edição, da TV Re-
cord. O veículo também entrevistou o 
diretor regional Norte-Nordeste, que 
falou sobre a atuação do profissional 
hoje principalmente na região. “Já tra-
balhamos com Cirurgia da Mão há mais 
de 50 anos aqui no Brasil. O aumento 
das lesões traumáticas, ou por aciden-
tes de trabalho, ou por lesões automo-
bilísticas e, em especial aqui na nossa 
região, pelos ferimentos com fogos de 
artifício, [acaba pedindo uma] melhora 
da abordagem e faz com que tenhamos 
melhores resultados, contribuindo não 
só para o paciente, mas para toda a 
sociedade”, explicou. Confira ambas 
as reportagens completas no site da 
SBCM www.cirurgiadamao.org.br.
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COMISSÕES DA SOCIEDADE

ENSINO E TREINAMENTOCET
Rio de Janeiro promove 
Prova Especial de Título 
de Especialista em 
Cirurgia da Mão

CEC EDUCAÇÃO CONTINUADA

No próximo dia 8 de novembro será realizada a Prova 
Especial de Título de Especialista em Cirurgia da Mão, no 
Instituto Nacional de Ortopedia e Traumatologia – INTO, 
localizado no Rio de Janeiro.

Esta prova é destinada aos profissionais médicos or-
topedistas ou cirurgiões plásticos formados antes do ano 
2000 e que atuam na área de Cirurgia da Mão (edital dis-
ponível no site da SBCM - www.cirurgiadamao.org.br/).

Exame é destinado aos profissionais 
que atuam na área e se formaram antes 
do ano 2000

Clube da Mão faz webmeeting 
sobre fratura-luxação 
interfalangeana proximal

No último dia 19 de agosto, o Clube da Mão, ini-
ciativa da SBCM, promoveu a terceira edição de 
2014 do Webmeeting com o tema “Fratura-luxação 
interfalangeana proximal”. O encontro, coordena-
do por Marcelo Rosa Rezende, chefe do Grupo de 
Mão do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do 
HC da FMUSP, contou com a participação de Anto-
nio Tufi Neder Filho, Carlos Eduardo Sáenz Pacheco 
e Cassiano Leão Bannwart, todos membros titula-
res da Sociedade.

Programe-se para as próximas datas:
Clube da Mão - Mão reumatoide
Data: 30/09/2014 (terça-feira)
Horário: 21h00
Local: online - www.clubedamao.com.br

Nos dias 6 e 7 de novembro, será 
realizado no Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia (INTO) 
do Rio de Janeiro o curso de Imer-
são em Artrodeses e Osteotomias 
do Punho. O evento, promovido pela 
IBRA – International Bone Research 
Association, receberá os convida-
dos internacionais Herman Krimmer 
(ALE) e Peter Weiss (EUA). Eduardo 
Vasquez, presidente da CET - Co-
missão de Ensino e Treinamento da 
SBCM e um dos coordenadores do 
curso, acredita que o tema está de 
acordo com os múltiplos avanços 
ocorridos na pesquisa e no trata-
mento das patologias do punho. “Este é o segundo curso 
realizado no Brasil com apoio dessa renomada Associa-
ção, atribuindo a este evento alta significância dentro da 
nossa especialidade”, opinou.

O módulo teórico-prático visa 
expor novos conceitos na área, re-
servando uma parte à discussão de 
casos, sendo complementado por 
demonstrações de cirurgias ao vivo. 
Entre as sessões apresentadas, estão 
temas como “Fraturas da Extremidade 
Distal do Radio”, “Instabilidades Car-
pais”, “Fraturas do Escafóide” e “De-
sarranjos da Articulação Radio Ulnar 
Distal”. O conteúdo será ministrado 
em português e inglês, com tradução 
simultânea durante as apresentações 
e discussões. O evento terá um núme-
ro máximo de 120 participantes e as 
inscrições já estão abertas. Mais in-
formações: www.ibra.ch

COORDENADORES  
ANDERSON MONTEIRO E  

EDUARDO VASQUEZ

PALESTRANTES 
PROFESSOR HERMANN 
KRIMMER E PROFESSOR 
ARNOLD-PETER C. WEISS
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ENSINO E TREINAMENTOCET
Inscrições abertas para 
o curso de Imersão em 
Artrodeses e Osteotomias  
do Punho no Rio de Janeiro


