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Editorial

São Paulo sediará o evento mais importante da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia da Mão: CBCM acontece de 28 a 30 de abril, no Centro 
de Convenções Rebouças. Confira a programação resumida!

Página 6

32º CBCM

Brasil passa a ter mais 28 especialistas em Cirurgia da Mão. 
Páginas 4 e 5

Prova de Título

Ao escrever este editorial para o Jornal 
de nossa sociedade como atual presi-
dente, gostaria de reiterar, embora com 
um pouco de atraso, os votos de um ano 
de 2012 repleto de realizações e muita 
saúde para todos os colegas de especia-
lidade. Ao mesmo tempo, mais uma vez 
agradecer a confiança em mim deposi-

tada na gestão desta sociedade. Com muita satisfação parabe-
nizo o excelente trabalho dos colegas Paulo Randal Pires e Gil-
berto Ohara, quando presidentes da gestão anterior.

Uma sociedade forte e independente tem seus alicerces funda-
mentados em seriedade, trabalho e honestidade. Posso lhes as-
segurar que isto nunca faltou nas gestões anteriores e também 
não faltará em nossa gestão. Nossa sociedade é forte e bem or-
ganizada. Esta é a razão de sermos uma especialidade médica. 

Este mérito vem sendo construído ao longo dos nossos 52 anos 
de existência sempre respaldados no esforço, dedicação e em-
preendedorismo dos seus membros, que não gostaria aqui de 
citar nomes para não cometer a injustiça do esquecimento.

Recentemente pudemos ter uma prova concreta da solidez de 
nossa sociedade durante a realização do Congresso combinado 
com a Associação Americana de Cirurgia da Mão (AAHS) em Las 
Vegas, no inicio do mês de janeiro.

Nossa sociedade se fez representada por mais de 80 mem-
bros, tendo participado de palestras, exposição de temas li-
vres e workshops, que tornaram o evento um sucesso. Para-
béns a todos!

Gostaria de aproveitar esta oportunidade de lembrá-los da rea-
lização do nosso 32º Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão 
que ocorrerá na cidade de São Paulo, no centro de Convenções 
Rebouças no período de 28 a 30 de abril. Espero encontrá-los 
por lá.

Para concluir, gostaria mais uma vez, eu e Ivan Chakkour de nos 
colocar à disposição de nossos colegas, no que diz respeito à 
presidência de nossa sociedade e ao mesmo tempo, abrir um 
canal de comunicação com os membros da S.B.C.M.

Muito Obrigado,

Anderson Vieira Monteiro
Presidente da SBCM 
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Estímulo à Educação 
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A Comissão de Educação Continuada (CEC) tem como principal 
função o estímulo do associado à educação continuada. Nesse 
sentido, o ápice do trabalho da comissão é a programação 
científica do Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão. Desde a 
escolha dos temas, passando pelo formato das atividades, até 
os critérios de apresentação dos temas livres, todos são dis-
cutidos e estruturados pela CEC. Neste ano, o Congresso está 
centralizado em apenas uma sala, proporcionando uma maior 
interação e participação de todos os congressistas. 

Também serão realizadas outras atividades como a Mesa de Detalhes e Demons-
trações de Técnicas Cirúrgicas; a Mesa de Atualização de Temas Livres premiados 
em outros congressos; e o Fórum de discussão da Comissão de Defesa Profissio-
nal. “No Fórum, teremos a presença de um representante do Ministério da Saúde 
que apresentará e discutirá um projeto para o atendimento emergencial e ambu-
latorial da especialidade de Cirurgia da Mão”. (confira a programação resumida do 
congresso na pág. 6), diz Giana Giostri, presidente da CEC. 

A CEC estimula a realização de eventos científicos realizados em todas as regionais e 
normatiza a divulgação, por meio da SBCM. No site www.cirurgiadamao.org.br, pode-
rão ser consultados os passos para a divulgação de eventos.

“Nossa comissão está continuamente trabalhando em conjunto com os represen-
tantes das diversas regiões para viabilizar eventos científicos que proporcionem aos 
associados a possibilidade da educação continuada”, finaliza Giostri.

Nova ComissãoMANUS 

Durante a última reunião do Conselho Executivo, foi aprovado uma comissão que 
fará um plano de atuação para os próximos cinco anos da SBCM. Denominada  “Plano 
50 + 5”, em referência dos 50 anos da sociedade e aos próximos cinco anos de planeja-
mento, a nova comissão privilegiará a discussão técnica dos quatro principais braços de 
atuação da SBCM pertinentes à diretoria e às comissões permanentes. São eles: 

Ensino: eventos científicos presenciais e à distância, periódicos;
Defesa profissional: integração entre a defesa profissional e a valorização da 

profissão;
Visibilidade/divulgação: modificação e reestruturação do site, divulgação da 

SBCM para as outras sociedades de especialidades mé-
dicas e para a comunidade;

Relações externas: integração entre a SBCM e as outras sociedades de mão.

Farão parte da Comissão 50+5 os presidentes atuais e os próximos dois presidentes 
da SBCM, representantes da atual diretoria e de cada Comissão Permanente: Ensino e 
Treinamento (CET), Defesa Profissional (CDP) e Educação Continuada (CEC), além de 
colegas consultores para relações internacionais e ex-presidentes.

Giana Giostri
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Uma parceria de sucesso

De 11 a 14 de janeiro, em Las Vegas (EUA), 
foi realizado o Combined Meeting, even-
to organizado pela American Associa-
tion for Hand Surgery (AAHS) em parce-
ria com a Sociedade Brasileira de Cirurgia 
da Mão (SBCM). 

O evento foi idealizado há mais de um 
ano, quando o Steven Mc Cabe, presi-
dente da AAHS em 2011, e Randip Bin-
dra, presidente do evento, convidaram 
oficialmente a SBCM para realização do 
congresso. “Quando recebemos o con-
vite oficial percebemos a importância 
de nossa participação para a atualiza-
ção científica dos cirurgiões brasileiros”, 
explica Anderson Vieira Monteiro, atual 
presidente da SBCM. 

A preocupação em elaborar uma grade 
científica de qualidade, além de viabilizar 

a ida dos cirurgiões brasileiros para Las 
Vegas, fez com que a SBCM criasse uma 
comissão especial para organização, 
composta por Carlos Henrique Fernan-
des (SP), José Maurício do Carmo (RJ), 
Gilberto Ohara, Paulo Randal Pires e An-
derson Vieira Monteiro. 

A dedicação dos colegas e o trabalho ár-
duo da comissão, garantiram o sucesso e 
o envolvimento da delegação brasileira 
no Combined Meeting: dos 473 inscritos, 
88 eram especialistas brasileiros, ou seja, 
19%. “Este foi, sem dúvida, um aconteci-
mento especial e um marco significativo 
para a comunidade brasileira de Cirurgia 
da Mão”, ressalta Monteiro.

Os colegas brasileiros realizaram apresen-
tações, participação de cursos, workshops, 
coordenação de temas livres e painéis du-
rante os três dias de congresso. Os traba-
lhos também foram disponibilizados em 
formato de pódio e pôster eletrônico. 26 
pôsteres eletrônicos eram do Brasil com 
autores de Pernambuco, São Paulo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. 

Com um conteúdo científico bastan-
te atualizado, trabalhos mostraram 

resultados preliminares de estudos ame-
ricanos e alemães no campo das próteses 
mioelétricas e robótica; transferências de 
nervos periféricos; transplantes de MMSS; 
tratamento do trauma da mão; avanços 
artroscópicos da mão, punho e cotovelo; 
artroplastias e artrodeses; deformidades 
congênitas; retalhos pediculados e mi-
crocirúrgicos, entre tantos temas.

Em um momento institucional, Paulo Ran-
dal Pires (presidente da SBCM em 2011) e 
Anderson Monteiro apresentaram um ví-
deo institucional que mostrou a história 
da SBCM, sua trajetória, descrevendo sua 
área de atuação e seus principais objeti-
vos. O vídeo pode ser acessado pelo You-
tube (www.youtube.com), procurando 
por SBCM. 

Os colegas americanos, Steven McCabe, 
Randip R. Bindra e Jesse Júpiter (presi-
dente da AAHS em 2012), agradeceram 
a participação da SBCM. “Eu agradeço 
também pelo envolvimento dos pro-
fissionais brasileiros e a dedicação de 
todos os colegas. Devido a essa salutar 
interação, a SBCM se fortalece a cada dia 
e mostra sua pujança para o mundo”, fi-
naliza Monteiro. 

Da esquerda para direita: Randip Bindra, Jesse Júpiter, Paulo Randal Pires, Anderson Monteiro e Steve Mc Cabe 

Delegação brasileira presente 
no Combined Meeting 
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MANUS Prova de Título

SBCM consagra novos especialistas
A Prova de Título foi realizada no dia 10 de março e aprovou 

28 candidatos como novos cirurgiões da mão 

Mais uma vez os membros da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia da Mão (SBCM) reuni-
ram-se para avaliar os novos especialistas. 
74 examinadores participaram da prova 
para obtenção de Título de Especialista 
em Cirurgia da Mão, que aconteceu no 
dia 10 de março, no Hotel Matsubara, em 
São Paulo. Este é o terceiro ano consecu-
tivo que a avaliação é feita em apenas um 
dia, contemplando a prova oral e escrita. 

Neste ano, participaram 34 candidatos 
e 28 foram aprovados. Para a Comissão 
de Ensino e Treinamento da SBCM isso é 
motivo de comemoração. Segundo Fá-
bio Augusto Caporrino, atual presidente 
da CET a prova é um dos maiores eventos 

da sociedade. “É neste dia que recebemos 
novos membros, além de ser um mo-
mento importante de confraternização 
com os colegas”, diz. 

Para a realização da prova, os membros 
da CET reúnem-se praticamente todos os 
meses do ano. “São elaboradas as ques-
tões, além de toda a logística do evento”, 
explica Caporrino. Além do exame escrito 
e oral, os candidatos também precisam 
entregar um trabalho científico que deve 
ser feito como pré-requisito para se ins-
crever. A prova escrita tem um valor de 
60% da nota total, a prova oral, 30% e o 
trabalho científico, 10%. A média para 
aprovação é seis.

Prova oral avaliou o conhecimento dos candidatos 

Prova escrita: momento de concentração 
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Fábio Augusto Caporrino, que deixará 
a presidência da CET e passará o bas-
tão para o colega João José Sabongi 
Neto, ressalta a importância do Título 
de Especialista em Cirurgia da Mão. “É 
o reconhecimento oficial do especia-
lista em Cirurgia da Mão”, finaliza ele.

Parabéns aos novos cirurgiões da mão!

Candidatos aprovados

Adlay Danielle Menezes •	
Rodrigues dos Santos
Ádria Simone Ferreira Bentes•	
André Fernandes Pires•	
Carlos Augusto Calzado Gomes•	
Carolina Monteiro Sampaio•	
Daniel Contri de Jesus•	
Débora Cristina Esquerdo Costa •	
da Silveira
Diego Abad dos Santos•	
Durval Arthur Cavalcante •	
Nogueira Filho
Eduardo Magalhães Silva•	
Eduardo Martinelli Jacob•	
Felipe Vitiello Wink•	
Fernanda Bogdanovics Paganotti•	
Guilherme Marques da Fonseca•	
Henrique Gontijo Chamon•	
Jorge Raduan Neto•	
José Veríssimo Fernandes Júnior•	
Luiz Carlos Angelini Júnior•	
Marco Aurélio de Oliveira•	
Michel Roberto Bervian•	
Paulo Randal Pires Junior•	
Raimundo de Araújo Filho•	
Ricardo Tannús Simionatto•	
Roberta Paes Barreto Gomes•	
Rodrigo Tiago Berlink Faria•	
Rodrigo Wey Rodrigues•	
Sullivan George Savaris•	
William Correzzola Villani•	

A opinião dos candidatos: 

“A minha opinião é que a prova escrita estava mais difícil do que eu esperava. 
Tinham muitos detalhes e classificações que quase não utilizamos com frequencia 
nos serviços. Esse foi o comentário geral e, inclusive, comentamos isso com os 
chefes de serviços que estava presentes no dia da prova. A prova oral foi mais tran-
quila e com o formato bastante similar da prova oral da SBOT, seguindo o mesmo 
roteiro de perguntas. Agora, meu plano é continuar atuando no Grupo de Mão do 
Conjunto Hospitalar de Sorocaba e dar sequencia no meu aprimoramento.”

Daniel Contri de Jesus 

“Achei que a prova escrita foi um pouco mais difícil do que esperava, assim como 
meus colegas. Porém, foi dentro de um modelo que a gente já conhecia. Na prova 
oral, esperava de duas a três questões difíceis e foi exatamente o que aconteceu. 
O restante das questões abordou situações do dia a dia. O Exame foi muito bem 
organizado e tudo correu bem. Gostaria de salientar que os examinadores tam-
bém foram muito receptivos. Fiz a residência em São Paulo, mas já retornei para o 
Rio Grande do Sul. O meu plano é continuar atuar na minha cidade, Farroupilha, e 
pretendo também fazer mestrado e doutorado, mas agora em Porto Alegre.” 

Rodrigo Wey Rodrigues 

“Achei que a prova oral foi muito difícil. Conversando com os candidatos, a maioria 
achou a prova complicada. Na prova oral o que complica um pouco é o nervo-
sismo. Sou formada em Ortopedia e escolhi a Cirurgia da Mão por gosto pessoal, 
por ter me identificado com a especialidade.”

Fernanda Bogdanovics Paganotti

Equipe da CET: João José Sabongi Neto, Sérgio Okane, Fábio Caporrino, 
Hélio Pires de Mendonça Jr. e Eduardo Farias Vasquez

Candidatas aguardando a prova oral: 
ansiedade

Agradecimento a Extera, patrocinadora do 
evento 

Carlos Henrique Fernandes e Samuel Ribak: 
examinadores na prova oral 
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MANUS Congresso da SBCM

32º CBCM
Chegou o grande momento de confra-
ternizar e atualizar seus conhecimentos 
com os mais renomados cirurgiões da 
mão brasileiros. De 28 a 30 de abril acon-
tece o 32º Congresso Brasileiro de Cirur-
gia da Mão, no Centro de Convenções 
Rebouças, em São Paulo. A programação 
científica foi elaborada procurando aten-
der todas as principais necessidades do 
especialista, com aulas de experientes 
profissionais, além da presença de três 
convidados estrangeiros. Os convidados 
confirmados são os doutores Donald H. 
Lalonde do Canadá, Hermann Krimmer 
da Alemanha e Michael Kamminga, tam-
bém da Alemanha.

“Agradeço a CEC que fez um trabalho 
bastante árduo e a todos os amigos que 

aceitaram os convites para participação, 
mantendo a união da nossa sociedade”, 
ressalta Ivan Chakkour, presidente do 
32º CBCM.

Fortalecer a Defesa Profissional é ou-
tro grande objetivo. Neste ano, será 
realizado um Fórum de Defesa Profis-
sional para discussão e interação de 
todos os especialistas sobre as dificul-
dades e atuações junto ao Ministério 
da Saúde.

As acompanhantes também desfrutarão 
de dias de lazer na cidade de São Paulo. 
Já estão agendados passeios no Teatro 
Municipal de São Paulo (28/04) e um 
jantar no restaurante Vicolo Nostro, res-
taurante típico italiano (29/04).

Confira abaixo a programação resumida 
do congresso. “Vamos viver bons mo-
mentos, atualizar nosso conhecimento e 
trocar experiências. finaliza Chakkour. 

Informações:

www.mao2012.com.br 

Programação Científica Resumida

 28/04

 Sala 1 
 8h às 9h: Curso de lesão do punho e da mão no esporte 
 9h às 10h: Mesa Redonda Moderna – Fratura da extremidade distal do 

rádio (MARGINAIS, COMPLEXAS)
 10h30 às 11h30: Mesa Redonda Convencional – Trauma complexo 
 11h30 às 12h30: Conferências Internacionais 
 14h20 às 15h30: Conferências Nacionais – Cirurgia da Mão baseada em Experiências 
 15h30 às 16h30: Temas Livres 
 17h às 18h: Atualização dos temas livres premiados nos  

últimos congressos 
 18h às 19h: Detalhes e demonstrações técnicas 

 Sala 2
 8h às 9h: Curso Lesões de Plexo braquial 
 9h às 10h: Mesa redonda moderna – Ponta de dedo 
 10h30 às 11h30: Mesa Redonda Convencional – Dupuytren
 15h30 às 16h30: Temas Livres 

 Sala 3
 8h às 9h: Curso de Artroscopia 
 10h30 às 11h30: Mesa Redonda Convencional – Degenerativas Rizartrose sem 

prótese 
 15h30 às 16h30: Temas Livres 

 29/04

 Sala 1
 8h às 9h: Curso de Artroplastias do Punho e da Mão 
 9h às 10h: Mesa Redonda Moderna - Escafóide - Consolidação viciosa + 

Reoperação na PA
 10h30 às 11h30: Simpósio IBRA 
 11h30 às 12h30: Conferências Nacionais – Cirurgia da Mão baseada em 

experiência 

 14h30 às 15h30: Temas Livres
 15h30 às 17h: Sessão de Defesa Profissional 
 17h20 às 18h10: Conferências Internacionais 
 18h10: Assembleia Geral 

 Sala 2 
 8h às 9h: Curso Retalhos Não-Microcirúrgicos 
 9h às 10h: Mesa Redonda Moderna - Nervos perifericos (Perda de 

Substância e Lesões de nervos associados)
 14h30 às 15h30: Temas Livres 

 Sala 3
 8h às 9h: Curso de Fraturas – Terço Distal do Rádio 
 9h às 10h: Mesa Redonda Moderna – Artrite reumatóide (Sd. Cabeça da 

Ulna Aguda/Crônica e Indicações cirúrgicas Precoces)
 14h30 às 15h30: Temas Livres 

 30/04

 Sala 1 
 8h às 9h: Curso Tendão Flexor 
 9h às 10h: Mesa Redonda Moderna - Lesâo ligamentar (Lesão Escafo-

Semilunar Aguda) 
 10h30 às 11h30: Melhores Temas Livres 
 11h30 às 12h30: Conferências Internacionais 
 12h30: Encerramento 

 Sala 2 
 8h às 9h: Curso de Congênitas 
 9h às 10h: Mesa Redonda Moderna – Cobertura Cutânea 

 Sala 3 
 8h às 9h: Curso de doenças ocupacionais 
 9h às 10h: Mesa Redonda Moderna – Síndromes de Sobrecarga 
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A interiorização da educação
Levar conhecimento para os colegas das cidades do interior 

é o objetivo da Regional São Paulo da SBCM 
Proporcionar o acesso à educação conti-
nuada de qualidade é a grande meta para 
José Antônio Galbiatti, atual presidente 
da Regional São Paulo. Com um calendá-
rio repleto de cursos e eventos para a sua 
gestão, ele ressalta a importância de atin-
gir, também, os colegas que moram nas 
cidades do interior paulista. Por isso, já está 
programando, em parceria com a Regional 
São Paulo da Sociedade Brasileira de Orto-
pedia e Traumatologia (SBOT-SP), a organi-
zação de um curso em Marília. 

O “Encontro da Regional São Paulo de 
Cirurgia da Mão em Marília” acontece-
rá no dia 16 de junho de 2012. Para o 
evento, estão programados discussões 
de temas livres como:

- Síndrome do túnel do carpo;
- Tendões flexores: abordagem 

inicial, tipos de sutura e pós-
operatório; 

- Tenossinovites estenosantes da 
mão; 

- Tendinoses do cotovelo / Sín-
drome do nervo interósseo 
posterior;

- LER e DORT novos conceitos;
- Fratura do escafóide:
 conservador – cirúrgico;
- Fraturas-luxações da mão;
- Fraturas do rádio distal.

 
Com duração de uma manhã, o curso 
terá o formato de uma mesa-redonda. 
“Nossa intenção é abrir o espaço para 

uma discussão 
onde a plateia 
terá a oportuni-
dade de apre-
sentar seus ca-
sos clínicos, tirar 
dúvidas e, con-
sequentemen-
te, favorecendo 
o aprendizado 
geral”, ressalta Galbiatti. Informações 
e inscrições: Com a secretária Izabel 
ou Enf. Cidinha (14) 3402-1701 - Dis-
ciplina de Ortopedia e Traumatologia 
da FAMEMA. Também estão sendo pla-
nejados outros cursos menores e mais 
pontuais em outras regiões do Estado 
de São Paulo. 

José Antônio Galbiatti 

A expansão do conhecimento
Para o novo presidente da Regional Norte-Nordeste, Fábio Henrique do Couto Soares, o principal objetivo 
das regionais é expandir conhecimento para todas as partes do Brasil. “Nossa ideia inicial é a realização de 
um grande evento por ano, mas pretendemos também, além de fazer o congresso pernambucano, realizar 
eventos mais pontuais”, diz ele. 

Fábio acredita que terá a facilidade na organização destes eventos porque também assumiu a presidência da 
Regional Pernambuco da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. “Através de ações realizadas em 
parceria com a SBOT-PE, podemos expandir o conhecimento ainda mais”, ressalta.  Já está sendo programada 
a II Jornada de Cirurgia da Mão no Hospital Getúlio Vargas que este ano trará especialistas da própria região.

Fábio Henrique do 
Couto Soares

Divulgando a Cirurgia da Mão
Na Regional Centro-Oeste a luta é pela divulgação da especialidade e pela a conscientização das secre-
tarias de saúde na criação de serviços específicos de Cirurgia da Mão. De acordo com o presidente da 
Regional Centro-Oeste, Eric Arruda Villela, é necessária a luta pela criação de novos serviços para que o 
atendimento à população seja rápido e preciso. “Atualmente, alguns hospitais perdem reimplantes por 
falta de um serviço específico em Cirurgia da Mão. Estamos lutando para que isso mude”, diz ele. 

Na programação científica, serão realizadas as reuniões no Distrito Federal chamadas de Clube da Mão, onde 
são discutidos casos clínicos e, a novidade será a realização de um evento em Goiânia. “Ainda não temos data 
marcada, pois estamos em fase de planejamento. Mas o congresso em Goiânia será a grande novidade da 
Regional”, finaliza Eric. Eric Arruda Vilella



8 Jornal da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão - jan / fev / mar / 2012

MANUS Defesa Profissional 

Defesa Profissional atuante
A Comissão de Defesa Profissional e Ética 
(CDPE) da SBCM tem participado ativa-
mente de reuniões que visam melhorar 
a qualidade de atuação dos médicos 
brasileiros. No início do ano, Samuel Ri-
bak, presidente da Comissão, represen-
tou a Sociedade em duas importantes 
ocasiões: Reunião na sede da ANS no dia 
28 de fevereiro sobre a Contratualização: 
AMB, CFM, FENAM e OAB; e da Reunião 
da Comissão de Honorários Médicos da 
AMB e da Comissão de Saúde Suplemen-
tar do CFM – COMSU, onde foram defini-
das estratégias de negociação junto aos 
planos de saúde para 2012, realizada no 
dia 02 de março. 

“Hoje as negociações têm sido feitas de 
modo coletivo, e este é o modelo ideal 
já que o contrato individual enfraquece 
o médico. E as negociações junto à ANS 
são de estabelecer a hierarquização 
a partir de um procedimento padrão. 
Quer se estabelecer a consulta como 
procedimento padrão e o restante 

aumenta na mesma proporção (como 
seria o caso da cirurgia, que não é cor-
rigida e há um desabastecimento deste 
tipo de atividade). A CBHPM seria a refe-
rencia padrão”, explica Samuel Ribak. 

Já foram definidas ações para este pri-
meiro semestre que culminará com o 
Dia Nacional de Advertência contra os 
planos de saúde em 25 de abril. Em ju-
nho, devem ser realizadas assembleias 
em todos os Estados para deliberar so-
bre as propostas das operadoras e, no 
fim do mês ou em julho, haverá nova 
reunião ampliada das entidades médi-
cas no intuito de definir as ações refe-
rentes ao segundo semestre.

As principais reivindicações são: 

Reajuste de honorários;  -
Inserção de critérios de credencia- -
mento e descredenciamento e glosas;
Classificação Brasileira Hierarquizada  -
de Procedimentos Médicos (CBHPM) 

como referência para o processo a ser 
instituído por Resolução Normativa 
da Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS);
Garantias que impeçam a interferên- -
cia das empresas na relação médico-
paciente; 
Apoio aos projetos de lei sobre reajuste  -
dos honorários médicos (PL 6964/10 
– tramita na Câmara e PL 380/00 – 
tramita no Senado) e sobre a CBHPM 
como referência na saúde suplementar 
(PLC 39/07 – tramita no Sendado).

Membros da CDPE da SBCM 

Samuel Ribak 
(Presidente)

Leandro Azevedo Figueiredo 
(Secretário)

Luiz Carlos Sobania

Eduardo Murilo Novak

Yussef Ali Abdouni

Contraindicações: Hipersensibilidade a quaisquer componentes de sua fórmula. Interações medicamentosas: Devido à elevada ligação de cetoprofeno com proteínas plasmáticas, é necessário reduzir a dosagem 
de anticoagulantes, fenitoínas ou sulfamidas quando administrados concomitantemente.2

Referências bibliográficas: 1. PELOGGIA, C.C.N. et al. Avaliação da eficácia terapêutica e da tolerância do antiinflamatório lisinato de cetoprofeno, na fórmula cápsulas. Estudo multicênctrico aberto e não comparativo. 
RBM - Rev. Bras. Med,v.57, n.6, p.617-24, 2000. 2. Bula do produto ARTROSIL. Responsável técnico: Dr. Wilson R. Farias. Guarulhos, SP. Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. (lisinato de cetoprofeno). MS – 1.0573.0128.

Atividade analgésica, anti-inflamatória e antipirética superiores  
em doses correspondentes ao cetoprofeno base1,2

Maior tolerabilidade1,2

A minibula deste produto consta neste material. Abril/2012

ARTROSIL. lisinato de cetoprofeno. 160 mg e 320 mg. Cápsulas de liberação prolongada. Uso oral. Uso Adulto. Indicações: Artrose, coxartrose, espondiloartrose, artrite reumatóide, bursite, flebite e tromboflebite superficial, 
contusão, entorse, luxação, distensão muscular. Contra-indicações: Úlcera péptica na fase ativa, anamnese positiva de úlcera péptica recorrente, dispepsia crônica, gastrite, insuficiência renal grave, leucopenia e pla-
quetopenia, grave distúrbio de hemocoagulação. Hipersensibilidade a quaisquer componentes de sua fórmula. Existe a possibilidade de hipersensibilidade cruzada com ácido acetilsalicílico ou outros fármacos 
antiinflamatórios não-esteroidais. Portanto, o cetoprofeno não deve ser administrado a pacientes nos quais o ácido acetilsalicílico ou outros fármacos antiinflamatórios não-esteroidais tenham provocado sintomas 
de asma, rinite, urticária. O uso de lisinato de cetoprofeno é contra-indicado durante o primeiro e o último trimestre de gestação, pois pode causar hipertensão pulmonar e toxicidade renal no feto, característica 
comum aos inibidores da síntese de prostaglandinas. Pode também levar ao aumento do tempo de sangramento das gestantes e fetos e conseqüentemente eventuais manifestações hemorrágicas no recém-
nascido. Há risco de retardar o trabalho de parto. Precauções e advertências: O uso de cetoprofeno em pacientes com asma brônquica ou com diáteses alérgicas pode provocar uma crise asmática. Em pacientes 
com função renal comprometida, a administração de cetoprofeno deve ser efetuada com particular cautela levando-se em consideração a eliminação essencialmente renal do fármaco. Embora não tenha sido 
observada experimentalmente toxicidade embriofetal com cetoprofeno nas doses previstas para uso clínico, a administração em mulheres grávidas, durante a amamentação ou na infância não é recomendada. 
Interações medicamentosas: Devido à elevada ligação de cetoprofeno com proteínas plasmáticas, é necessário reduzir a dosagem de anticoagulantes, fenitoínas ou sulfamidas quando administrados concomitantemente. O uso 
com ácido acetilsalicílico reduz o nível sérico de cetoprofeno e aumenta o risco de distúrbios gastrintestinais. No caso da administração com lítio há aumento de seu nível sérico podendo levar à intoxicação. Foi observado aumento 
da toxicidade do metotrexato em decorrência da diminuição de seu “clearance” renal. A probenecida reduz as perdas de cetoprofeno e aumenta seu nível sérico. A metoclopramida reduz a biodisponibilidade do cetoprofeno e pode 
ocorrer uma pequena redução de sua absorção no uso simultâneo com hidróxidos de magnésio ou alumínio. Reações adversas: Assim como com outros antiinflamatórios não-esteroidais, podem ocorrer distúrbios tran-
sitórios, no trato gastrintestinal, tais como gastralgia, náusea, vômito, diarréia e flatulência. Excepcionalmente foram observadas hemorragia gastrintestinal, discinésia transitória, astenia, cefaléia, sensação 
de vertigem e exantema cutâneo. O produto pode ser tomado às refeições ou com leite, a fim de evitar possíveis distúrbios gastrintestinais. Posologia: ARTROSIL 160 mg: Uma cápsula duas vezes ao dia durante ou 
após às refeições. A duração do tratamento deve ser a critério médico. ARTROSIL 320 mg: Uma cápsula ao dia durante ou após às refeições. A duração do tratamento deve ser a critério médico. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O 
MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. MS – 1.0573.0128 Material técnico-científico de distribuição exclusiva à classe médica. MB_08 SAP 4057006.


