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A presente edição de MANUS
destaca o 23o Congresso Brasileiro
de Cirurgia da Mão, realizado em
São Paulo, SP, no período de 19 a 21
de junho de 2003.
Preocupada com a valorização da
SBCM como Especialidade, a atual
Diretoria, sob a Presidência do Dr.
Rames Mattar Jr preparou uma Programação Científica essencial para
aprimorar o conhecimento dos congressistas presentes. O resultado de
tal iniciativa foi a participação de
um número significativo de médicos,
conforme pode ser visto através do
resumo de uma pesquisa realizada
dentro do próprio Congresso, a partir da pág. 4.

SBCM • Vol V - n o 2 • 2003

AGUARDE:

PROGRAMAÇÃO SOCIAL

CONVIDADOS ESTRANGEIROS

SOLENIDADE DE ABERTURA

PRESIDÊNCIA: TRANSFERÊNCIA DE MANDATO

Animado jantar dançante para
entretenimento dos participantes

Dr. Richard Berger, EUA, com os colegas
Mogar D. Gomes, Emygdio J. Leomil e
Rames Mattar Jr.

Presidida pela Dr. Rames Mattar Jr.,
a solenidade deu início
às atividades do congresso

A assembléia ordinária dos sócios marcou a passagem simbólica da
Presidência do Dr. Rames Mattar Jr. para o Dr. Afrânio Donato de Freitas

VEJA TAMBÉM NESTA EDIÇÃO
Reunião da SBCM com a
Comissão Mista de
Especialidades
(CFM-AMB-CNRM)

Homenagem ao
Professor
Edmur Isidoro Lopes

MC 886/03

Apoio:

Sem título-6

1

29/06/05, 18:48

PROVA PARA TÍTULO DE
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Informações no site
www.cirurgiadamao.org.br

EDITORIAL

24 o CONGRESSO BRASILEIRO
DE CIRURGIA DA MÃO 2004
Mensagem do Presidente

REUNIÃO DA SBCM COM A COMISSÃO MISTA DE
ESPECIALIDADES (CFM-AMB-CNRM)

Caros Colegas

No dia 26 de setembro
de 2003 membros da SBCM
se reuniram com a Comissão Mista de Especialidades
CFM-AMB-CNRM em Brasília. Dos seis membros dessa
Comissão, três pertencem
ao Conselho Federal de Medicina (Drs. Oliveiros Guanais, Antonio Gonçalves e
Silo Holanda); dois, à Associação Médica Brasileira (Drs. Fábio Jatene e Aldemir Humberto Soares) e um, à
Comissão Nacional de Residência Médica (Dr. Juvêncio José Duailib Furtado).
Infelizmente, um membro da AMB e um membro do CFM não compareceram à
reunião por motivos particulares e houve substituição de um membro da Comissão Nacional de Residência Médica.
Representando a SBCM, participaram os Drs. Luis Carlos Sobania, José Maurício de Moraes Carmo, Cláudio Barbieri, Afrânio Donato de Freitas, Luis Carlos
Angelini, Reinaldo Nakagawa, Marcos Luiz Santarosa e Rames Mattar Junior.
Eles apresentaram os motivos e argumentos que, muito além de justificar, tornam imperativo a manutenção da Cirurgia da Mão como especialidade, enfatizando a importância dessa decisão e os reflexos que poderia causar na assistência médica, nos avanços científicos e na formação profissional.
A SBCM continua aguardando uma resposta da Comissão, o que deverá
ocorrer após a próxima reunião, em novembro.

Será com imenso prazer que estaremos
recebendo vocês em Araxá, MG, para um
encontro de ciência e lazer, por ocasião do 24o
Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão, a ser
realizado no período de 23 a 26 de junho de 2004.
A organização do Congresso anda a todo
vapor e já estão confirmadas as participações dos
Drs. Scott Kozin, dos Estados Unidos, Marc
Garcia Elias, da Espanha, e Dr. José Maria Rotela,
da Argentina. Todos renomados cirurgiões de
mão com participação ativa nas atividades
científicas da nossa especialidade.
Estamos organizando um programa científico
que vem ao encontro dos desejos e necessidades
do cirurgião de mão. Teremos palestras
internacionais, palestras nacionais, mesasredondas modernas e temas livres que discutirão
assuntos referentes a tendões, fraturas, cobertura
cutânea, artrite reumatóide, congênita,
procedimentos artroscópicos para o punho,
doença de Kienbock, anatomia e fisiologia das
lesões do punho e cotovelo, tumores etc.
Teremos também o Simpósio sobre Nervo
Periférico a ser realizado pela Sociedade de
Microcirurgia na tarde do dia 23/06/04. Além
disso, estaremos discutindo aspectos dos
honorários e da defesa profissional, que são
assuntos que não podem faltar no momento em
que o procedimento médico está cada vez mais
desvalorizado e desprestigiado.

Entre em contato com a Ética Promoções e
Eventos ( tel 31 3444-4794 - fax 31 3444-4329
- e-mail: etica@net.em.com.br) e faça logo sua
inscrição e reserva do hotel, aproveitando os
preços e as facilidades do momento.
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Um abraço,
Dr. Afrânio D. de Freitas
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Comissão de Ensino e Treinamento (CET) da SBCM
A Comissão de Ensino e Treinamento da SBCM lembra todos os serviços, membros e residentes que as informações sobre a prova para
obtenção do Título de Especialista/2004 serão divulgadas pelo site
www.cirurgiadamao.org.br. Os centros de treinamento e os examinadores convocados receberão as informações por correio eletrônico e
convencional.

DIRETORIA 2003

No entanto, estando em Araxá, uma bela
estância hidromineral, não poderemos
esquecer do lazer, e para tanto estamos
pretendendo iniciar nossas atividades às nove
horas, a fim de nos deliciarmos com os
variados banhos que nos proporcionam as
famosas termas do Hotel Tropical, também
aberta aos que lá não vão se hospedar.
Também haverá uma programação para sua
família e o tempo será curto para fazer de
tudo. Não se esqueça do já bem sucedido
torneio de tênis.
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FEDERAÇÃO SUL-AMERICANA DE
CIRURGIA DA MÃO
Ocorreu em Buenos Aires, entre os dias 9 e 11 de
outubro de 2003, o IX Congresso da Federação SulAmericana de Cirurgia da Mão, III Congresso Sulamericano de Terapia da Mão e XXIX Congresso
Argentino de Cirurgia da Mão. Vários especialistas
do Brasil estiveram presentes, apresentando vários temas científicos que representaram a SBCM. Também
compareceram representantes de outros países da América do Sul, como Chile, Bolívia, Uruguai, Paraguai,
Equador e Argentina.
Na assembléia geral da Federação Sul-Americana
foram discutidas as estratégias para estimular a Cirurgia da Mão no continente americano e os virtuais candidatos para as novas diretorias.
Após votação, foram eleitos:
• Prof. Dr. Rames Mattar Jr. (Brasil)
- Presidente para o biênio 2004–2005
• Dr. Jorge De Vecchi (Uruguai)
- Vice-Presidente
(Presidente eleito para o biênio 2006–2007).
Como Presidente eleito, o Dr. Rames Mattar Jr. irá
formar uma comissão que deverá trabalhar exclusivamente para aprimorar e consolidar a Cirurgia da Mão
na América do Sul. Dentre os objetivos destaca-se a
criação de um cadastro dos cirurgiões de mão da América do Sul, estímulo à criação de sociedades organizadas em países carentes, organização de cursos e novos
cursos on-line.
A SBCM convida os colegas interessados em participar desta comissão a entrar em contato com a sede
da Sociedade.
58th ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN SOCIETY
FOR SURGERY OF THE HAND
September 18–20, Chicago, Illinois
• “Flexor Tendon Surgery 2003”, com o Chair Edward Diao, MD,
São Francisco, CA. Foram enfatizadas técnicas de sutura tendinosa para uma movimentação precoce, principalmente nas lesões agudas.
• Paper 6. “Why is there Pain with Carpal Tunnel Syndrome?”. A
compressão provoca estímulos de reinervação.
• Paper 11. “Correlation Radiography/Arthroscopy in the
Scapholunate Instability. A artroscopia do punho, além de diagnosticar a instabilidade dinâmica da escafo lunar, detecta lesões
articulares bem antes das radiografias ou artrografias.
• Paper 12. “Capsulodesis for Chronic Sapholunate Instability”, de
Rochester, MN (Richard Berger , William Cooney and Justin Stuckland)
– o reparo do ligamento escafo-lunar com capsulodese dorsal alivia
a dor na maioria dos pacientes.
• Paper 22. “Locked Percutaneous Intramedullary Nailing of
Metacarpal and Phalangeal Fractures” (Jorge L. Orbay, Miami,
FL) foi mostrada a eficiência da fixação mesmo em fraturas
cominutivas e espirais.
• Paper 30. “Reconstruction with Osteochondral Autograft for an
Advanced Lesion of Osteochondritis Dissecans of the Elbow”
(Kozo Shimada , Izumisano, Japão). Transplante de cartilagem do
joelho para o defeito costocondral do cotovelo.
• Paper 35. “Effect of Partial Resection of A2 and A4 Pulleys on
Finger Joint Torques and Radii” (James C. Chow, Chicago, IL).
Estudos mostram que 50% da A2 e 75% da A4 podem ser abertas sem alteração da cinemática. A polia mais importante é a A2.
• Paper 38. “Prospective Study after Primary Repair of Flexor Tendons
in Zone II: Comparison of Two Methods of Early Mobilization (Kleinert
versus Strickland Protocol)”. (Gilles Dautel, Nancy, France). A conclusão é de que não houve diferença significativa entre os dois métodos.
Resumos enviados pelo nosso colega
Manoel A. Delatre Bonfim

HOMENAGEM

O MEU PROFESSOR E
AMIGO EDMUR
O Rames pediu-me para escrever alguma coisa sobre o Edmur, de quem fui o
primeiro residente. Resolvi voltar no tempo e relembrar da época e das pessoas, retirando os professores-doutores da frente dos diversos nomes.
Pretendia fazer cirurgia da mão e fui aconselhado pelo Ronaldo, meu preceptor no HC, a procurar o serviço da Santa Casa. O
chefe do Pavilhão era o Orlandão, que me mandou
conversar com o Graner e o Edmur. Era fim de janeiro de 1969. Expliquei que ia sair de férias, retornando em março para começar meu treinamento.
Quando voltei estava tudo mudado, a Faculdade
de Ciências Médicas tinha assumido o comando e o
Pavilhão Fernandinho virou Departamento de Ortopedia, sob o comando do Hungria Filho. A chefia
da Cirurgia da Mão ficou com o Edmur e iniciei,
com meu treinamento, uma grande amizade e uma
admiração que permanecem até hoje.
Lembro do tempo em que eu o acompanhava nas
cirurgias e era encarregado do grupo de fechamento de pele. Após as cirurgias da manhã, a gente
saía do Pavilhão e ia para o Hospital Sorocabana
atender os casos de mão de acidente do trabalho.
Durante a cirurgia, observando um dos melhores cirurgiões que já vi em ação,
ia aprendendo a não perder tempo, e, simultaneamente, a tratar delicadamente cada estrutura, e ouvia as histórias de personagens que hoje fazem
parte do mito da Ortopedia e da Cirurgia da Mão: as histórias do Graner, do
Bonfim, do Pernet, do Lauro, do Batalha, do Atlas, do Bartolomeu, dos congressos, inclusive o do Quitandinha. São Paulo dos anos 50, o tempo dos
cassinos, uma tal de cidade de Birigüi onde nasceu, tudo ia sendo descrito
com o fino humor britânico do Edmur.
Eram situações hilariantes, como quando os estudantes de Medicina ficaram
admirados por não haver sangramento em cirurgia da mão, e o Edmur contou
que era devido à técnica cirúrgica, que o cirurgião precisava treinar vias de
acesso em que não havia sangue e outras patacoadas, e no fim foi quase
linchado quando a turma viu a retirada do garrote.
A história do “me ajuda”: quando o auxiliar estava mais devagar, o Edmur
pedia: “Pô! me ajuda!”. Durante a cirurgia o médico auxiliar passou pela cabeceira do doente e esse falou “dotor ajuda ele por favor !”.
O Edmur foi meu fiador quando aluguei um apartamento na General Jardim, pertinho da Santa Casa. Quem de nós já foi fiador de algum residente?
Nessa época conheci a família de que ele sempre falava; a Ilona e os meninos,
pequenos ainda, o Carlos e o Buddy.
Quando saí da Santa Casa, o Edmur me deu uma carta de recomendação para
o Marino, chefe da disciplina de Ortopedia da escola onde conheci o Waltão,
que tinha feito cirurgia da mão com o Graner, escola onde hoje estão trabalhando residentes que ele treinou: o Nelson, o Giba e o Angelini.
Trabalhamos juntos na SBCM, lembro-me de quando trouxemos o Moberg,
quando elegemos o Pardini, o Sobania, e das muitas batalhas pela especialidade.
Aprendi com o Edmur a ter espírito crítico, a analisar friamente um artigo e a
desconfiar de grandes novidades, que sempre aparecem.
Hoje lembro do meu mestre, de sua generosidade, de sua ética e fico triste por
sua ausência.
Saudades
Vilnei Mattioli
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23o CONGRESSO BRASILEIRO DE CIRURGIA DA MÃO
VII Congresso Brasileiro de Reabilitação da Mão
II Jornada Luso-Franco-Brasileira de Terapeutas da Mão
Blue Tree Convention Ibirapuera – São Paulo – SP – 19 a 21 de junho de 2003

Comissão de Educação
Continuada da SBCM realiza
pesquisa de grande importância
Como todo evento de grande importância científica, o 23o Congresso
da Sociedade Brasileira de Cirurgia da
Mão, realizado em São Paulo, em junho de 2003, reuniu um número significativo de especialistas, que contribuíram para seu sucesso.
Aproveitando o grande número de
participantes, a Comissão de Educação Continuada (CEC) da SBCM, em conjunto com a Connect Eventos, distribuiu
um questionário em que os especialistas presentes puderam analisar sua
participação no evento maior da Sociedade, além de poderem fazer suas
colocações e sugestões de modo a cooperar para o aperfeiçoamento na elaboração dos futuros programas do
Congresso Brasileiro da SBCM.
Apesar de muitos participantes do
congresso não terem respondido os formulários da pesquisa, ainda é possível fazê-lo no site www.cirurgiadamao.org.br.
Colabore com a SBCM enviando suas
opiniões e sugestões. Com as informações colhidas, foi possível fazer algumas avaliações importantes.

CONSIDERAÇÕES
DA PESQUISA
Como ponto inicial, foi considerada a freqüência dos eventos, mostrando unanimidade em relação a Congressos com no máximo três dias de
duração e realizados em anos alternados. A grande maioria considerou
que de um ano a outro não acontecem inovações suficientes, na maioria dos temas, que justifiquem a realização anual. Assim, muitas palestras
e mesas-redondas tornam-se repetitivas e pouco se acrescenta a determinados assuntos.
Fazendo um apanhado geral de todas as respostas, chega-se facilmente
à conclusão de que o Congresso da
SBCM foi em média considerado de
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OPINIÕES DE
GRANDE IMPORTÂNCIA
A pesquisa deixou claro o nível de
interatividade que os especialistas
buscam no evento através da sugestão de se dar mais espaço às mesasredondas, que têm como meta principal a atualização no tema que está
sendo discutido. Muitas vezes ele
acaba não sendo aprofundado e é
prejudicado justamente pela falta de
tempo.
Entre outras sugestões relevantes
podemos destacar as seguintes:

24o CONGRESSO BRASILEIRO

23 a 26 de junho de 20
Presidente: Dr. Afrânio D
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bom para ótimo em todos os pontos.
Mas como todo evento de grandeza
científica, pode ser sempre melhorado.
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• aulas básicas para residentes,
• tomar cuidado para que os
Workshops não coincidam com
outras atividades,
• mais temas médicos legais,
• espaço para discussão de casos trazidos pelos participantes,
• temas de cotovelo e ombro,
• temas sobre LER/DORT,
• temas de dia-a-dia do consultório,
• maior diversidade de temas,
• maior tempo para discussões,
• diminuição de temas muitos específicos (principalmente artroscopia).

A PARTICIPAÇÃO
DE CONVIDADOS
ESTRANGEIROS
Outro ponto forte do 23o Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão foi a
oportunidade de troca de conhecimentos com especialistas estrangeiros,
destacando-se as palestras dos Drs.
Richard Berger, da Mayo Clinic, EUA,
que desenvolve muitas pesquisas na
área das patologias e artroscopias do
punho, e do Dr. Alejandro Badia, do
Miami Hand Center, que também

apresentou sua experiência em artroscopia do punho e traumatologia do
membro superior.
Desse modo, muitos participantes
se entusiasmaram com a possibilidade da participação do maior número
possível de especialistas de outros
países em futuros congressos da SBCM,
o que contribuiria para o aperfeiçoamento da especialidade, deixando-a
sempre em sintonia com os principais
centros espalhados pelo mundo.

CONGRESSO
TEMÁTICO
Ao ser colocada esta questão, a
grande maioria dos entrevistados não
se mostrou a favor de um evento temático, mas sim de um congresso
abrangente que possa discorrer sobre
inúmeros temas, como:
• doenças congênitas,
• fratura radio distal,
• punho,
• trauma,
• instabilidade carpal,
• lesões traumáticas,
• complicações de fraturas,
• fraturas articulares.

LEIRO DE CIRURGIA DA MÃO

ho de 2004 - Araxá, MG
frânio Donato de Freitas

•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

seqüelas de fraturas,
lesões ligamentares,
escafóide,
carpo,
fraturas de punho,
cobertura cutânea,
lesões tendinosas,
transferências tendinosas,
tendões flexores,
cotovelo,
microcirurgia reconstrutiva,
lesões nervosas,
nervos digitais,
paralisia obstétrica,
plexo braquial,
doenças metabólicas,
amputação,
artroscopia,
artroscopia do punho,
lesões assintomáticas,
artrite reumatóide.

OUTROS PONTOS A
SEREM CONSIDERADOS
Por fim, a pesquisa também mostrou que, nas conversas entre os próprios profissionais que circulavam pelas dependências do Blue Tree Convention Ibirapuera, muitas informações de grande relevância foram
trocadas, mostrando que a integração
entre eles também foi relevante para
o sucesso do evento, que na opinião
de muitos deveria ter como sede as
cidades de Curitiba, Salvador, Florianópolis, Joinville ou Rio de Janeiro
para os próximos anos.
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23o CONGRESSO BRASILEIRO DE CIRURGIA DA MÃO
VII Congresso Brasileiro de Reabilitação da Mão
II Jornada Luso-Franco-Brasileira de Terapeutas da Mão
Blue Tree Convention Ibirapuera – São Paulo – SP – 19 a 21 de junho de 2003
O sucesso do 23o Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão coroou o
esforço dos membros da Diretoria, bem como das comissões e das regionais
da SBCM, traduzido numa participação expressiva de:
è567 congressistas è 231 expositores è 56 membros do “staff”
totalizando 854 participantes. Os congressistas estavam divididos
segundo as seguintes categorias:
• médico – membro SBCM .......................................................... 235
• médico – não-membro SBCM ................................................... 112
• residentes, estagiários e acadêmicos ............................................ 98
• membro SBTM ............................................................................ 63
• não-membro SBTM e outros profissionais não-médicos ............... 59

Segue registro fotográfico de momentos
marcantes do evento

A solenidade de abertura, presidida pelo Dr. Rames Mattar Jr,
marcou o início das atividades do
23o Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão.

O jantar de confraternização do Congresso foi muito
animado, proporcionando uma maravilhosa oportunidade
de congraçamento de todos os colegas da SBCM.

Durante o Congresso, por ocasião da assembléia
ordinária dos sócios, houve a passagem simbólica da
Presidência, do Dr. Rames Mattar Jr. para o Dr. Afrânio
Donato de Freitas. A medalha da SBCM já está com o
Presidente eleito de 2004, representando o trabalho
que já está em desenvolvimento para o sucesso da
nova gestão.Oficialmente, a passagem do cargo ocorre
em 1o de janeiro de 2004.

Durante o jantar oficial do
Congresso, o Presidente da
SBCM em exercício,
Dr. Rames Mattar Jr., fez uma
homenagem pessoal ao
Professor Ronaldo Azze em
reconhecimento ao seu
estímulo, apoio e amizade.

Totalizando 567
congressistas, o
23o Congresso
Brasileiro de Cirurgia
da Mão contou com
um público ativo e
interessado nas
atividades
programadas.

Durante a cerimônia de encerramento, a comissão organizadora do
23o Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão decidiu doar um quadro
para decorar a nova sede da SBCM.
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CONVIDADOS
INTERNACIONAIS
A presença de especialistas
estrangeiros, como:
• Alejandro Badia – EUA,
• Antonio Duarte – Portugal,
• Antonio Saláfia – Índia,
• Carlos Zaidenberg – Argentina,
• Collete Gable – França,
• Jorge Orbay – EUA,
• Richard Berger – EUA,
• Ronaldo Carneiro – EUA,
enriqueceu a abrangente
programação científica do
Congresso, pautado na
valorização da cirurgia da mão
como especialidade.

I HAND
CUP
TENIS
São Paulo – Brasil

Alejandro Badia
EUA

Ronaldo Carneiro
EUA

Jorge Orbay
EUA

Antonio Saláfia
Índia

Carlos Zaidenberg
Argentina
Richard Berger
EUA

Foi realizado, com grande sucesso, o I Hand
Cup Tenis, durante o 23o Congresso Brasileiro
de Cirurgia da Mão. O evento constituiu-se num
maravilhoso momento de congraçamento e alegria entre os participantes, com direito a churrasco e premiações. O resultado do torneio foi
o seguinte:
• Campeões
Guilherme L.V. Chaves Neto
Ricardo Kaempf de
Oliveira
• Vice-campeões
Sergio Augusto Machado da Gama
Rames Mattar Jr.

As disputas acirradas, mostraram que
os especialistas da SBCM são tão bons
no esporte quanto no exercício de sua
profissão.

O Professor Edmur Isidoro Lopes, além de
responsável pela formação de uma geração de
cirurgiões da mão, também foi um excelente
tenista. O 1o torneio de tênis realizado e organizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia da
Mão foi vencido por ele! Por essa razão, esta
diretoria decidiu homenagear o Professor Edmur
(veja texto ao lado) criando, como atividade oficial da SBCM, o Torneio Professor Edmur
Isidoro Lopes de Tênis, que deverá ser realizado anualmente, durante eventos oficiais da
SBCM.

O Professor Edmur Isidoro Lopes foi mestre de todos da Sociedade Brasileira de Cirurgia
da Mão. Infelizmente ele não está mais entre
nós (veja homenagem na pág. 3), mas sua atuação como médico, professor e membro dedicado da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão
ficará marcada para sempre. Durante o 23o Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão todos sentiram sua falta e, com muita dor, acompanhamos seu sofrimento. Ao comentarmos sobre o
torneio de tênis que realizamos como atividade de congraçamento do Congresso, o professor Edmur foi lembrado novamente como o primeiro campeão do primeiro torneio de tênis da
SBCM. Imediatamente decidimos tornar o torneio de tênis atividade oficial dos futuros congressos e denominá-lo Torneio Professor Edmur
Isidoro Lopes.
Rames Mattar Jr.

Prod. Gráfica e Editorial: BG Cultural - Rua Ministro Nelson Hungria, 239 – cj. 5 – 05690-050 – São Paulo – SP.Telefax: (11) 3758-1787 / 3758-2197. E-mail: bg@uol.com.br. Médico/Jornalista Responsável: Benemar
Guimarães (CRMSP 11243/MTb 8668). Assessoria Editorial: Marco Barbato. Revisão: Márcio Barbosa.
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