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Residência médica 
É fato que estamos vendo a residência se 
transformar, de forma LEGAL, num monopó-
lio do Ministério de Educação, cujo ministro é 
nomeado pelo presidente, que numa reedição 
do PROVAB desconsiderou nossas entidades 
de classe (CFM e AMB). Foi criada uma Câmara 
Recursal constituída por esse Ministério junto 
ao Ministério da Saúde e um representante 

das entidades médicas. Esses fatos refletiram a ausência da AMB e 
do CFM na reunião da CNRM em junho do ano corrente.

Saúde Pública
A saúde pública deve ser o objetivo de todos nós pelo princípio 
do exercício da Medicina na sua plenitude hipocrática. Nossos diri-
gentes imputam a falta de saúde a falhas dos profissionais e não à 
má gestão. São criados vários projetos sem nenhum estudo, cujo 
objetivo final parece ser a perpetuação no poder.  

Judicialização da Saúde
A minha participação no fórum organizado pela Defesa Profissio-
nal da APM, no dia 5 de agosto de 2013, permitiu que eu tomasse 
conhecimento dos gastos do Estado e do papel das determina-
ções judiciais, que muitas vezes beneficiam o individual contra o 
comunitário. Comumente foi inferida a responsabilidade da pres-
crição médica para aprovação dos mandatos judiciais, principal-
mente nas palestras do Ministério e entidades ligadas a convênios. 
Muito interessantes foram as palestras de juristas que orientam 
para a criação de varas especializadas com a participação de 
câmaras técnicas (sem lobbies).

A Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão encontra-se alinhada 
com as entidades de classe, nas reuniões e manifestações, ten-
tando evitar uma socialização da Medicina em moldes completa-
mente obscuros.

Peço que todos reflitam e se informem um pouco mais junto à 
nossa CDPE, para mantermos a excelência da nossa especialidade.

Ivan Chakkour 
Presidente da SBCM
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Expediente

HAND PARA OS 
BRASILEIROS

CETMANUS

SIMAO 2013
No dia 19 de outubro será realizado o 
Simulado em Cirurgia da Mão – o SIMAO – 
nas cidades de Belo Horizonte, Curitiba, 
Rio de Janeiro, Recife e Ribeirão Preto. O 
evento tem como principal objetivo ava-
liar o desempenho dos residentes em 
formação, testando o seu conhecimento 
sobre a especialidade para prestar a 
prova de obtenção do Título de Especia-
lista em Cirurgia da Mão. 
Mais informações com a SBCM pelo e-mail: 
atendimento@cirurgiadamao.org.br. 

Prova de Título de Especialista 
A prova para obtenção do Título de Espe-
cialista em Cirurgia da Mão será realizada 

O órgão de divulgação científica da AAHS passa a ser 
disponibilizado para os associados da SBCM

A Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão 
mantém uma importante parceria com a 
Associação Americana de Cirurgia da Mão 
(American Association of Hand Surgery – 
AAHS). Depois de sucessos do Combined 
Meeting realizado em Las Vegas em 2012 
e do pré-curso no Congresso Brasileiro 
de Cirurgia da Mão em 2013, no Rio de 
Janeiro, a diretoria da SBCM anuncia mais 
uma importante conquista para seus 
sócios: o conceituado periódico HAND, 
órgão de divulgação científica da AAHS 
passará a ser, também, órgão de divulga-
ção científica da SBCM. 

Todos os membros titulares da SBCM rece-
berão uma assinatura para acesso on-line 
da revista, sem custo adicional na anui-
dade. “A diretoria considera esse acordo 
um marco na história da SBCM, pois além 
ser uma excelente fonte de atualização 
para os nossos sócios, a Sociedade con-

quista um grande espaço para divulgação 
da Cirurgia da Mão brasileira para o resto 
do Mundo”, informa Carlos Henrique Fer-
nandes, tesoureiro da SBCM e responsável 
pelos contatos com a AAHS. 

A revista HAND foi criada em 2006 e 
atualmente é indexada na PubMedCen-
tral, SCOPUS, Google Scholar, Academic 
OneFile, Gale, Highbeam, OCLC, SCI-
mago e Summon by Serial Solutions. São 
quatro volumes publicados por ano e o 
editor-chefe é Michael W. Neumeister.

no dia 26 de março de 2013, no Hotel 
Radisson em Maceió, um dia antes do 
Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão. 

Prova Especial 
Também será realizada a prova especial de 
Título de Especialista em Cirurgia da Mão 
para os médicos formados antes de 1994, 
conforme determinação da Associação 
Médica Brasileira (AMB). Segundo Sérgio 
Okane, presidente da Comissão de Ensino 
e Treinamento (CET), a data ainda não está 
definida, mas deverá ocorrer no segundo 
semestre de 2014. “Apesar de não termos 
a data, é importante que todos os médi-
cos já se preparem para a prova.” 
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MANUSMobilização

A união da CLASSE MÉDICA
SBCM apoia e compactua da indignação das entidades médicas contra projetos do Governo Federal

Desde o dia 3 de julho, a classe médica 
tem se manifestado contra as propos-
tas do Governo Federal em trazer médi-
cos estrangeiros para atuar no País sem 
a devida revalidação dos diplomas e da 
Medida Provisória 621/2013 (Programa 
Mais Médicos). 

Já foram realizadas diversas manifesta-
ções em vários estados brasileiros e a 
Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão 
(SBCM) participou de todas as mobiliza-
ções. Para Ivan Chakkour, presidente da 
SBCM, presente na manifestação do dia 3 
de julho que tomou a avenida Paulista em 
São Paulo, a união de médicos, residen-
tes, estudantes de Medicina e de profes-
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sores catedráticos mostrou a preocupação 
dos profissionais com a saúde brasileira. “O 
Governo propõe medidas inaceitáveis que 
colocam em risco a população brasileira e 
que não resolverão o problema da saúde 
no País”, diz Chakkour. 

Segundo as entidades médicas, não 
existe falta de médicos e é imprescindí-
vel que haja, antes de tudo, uma infraes-
trutura adequada para o exercício da 
profissão, com equipamentos, equipe 
multidisciplinar, unidades de atendi-
mento básico e a possibilidade da rea-
lização de exames complementares. 
“Temos 400 mil médicos para trabalhar 
neste país. Estamos reivindicando que o 
Governo Federal faça a sua parte melho-
rando o investimento na saúde, na ges-
tão e oferecendo condições dignas 
para trabalharmos”, acrescenta Floren-
tino Cardoso, presidente da Associação 
Médica Brasileira (AMB).  

Soluções – Em carta à presidente 
Dilma Roussef protocolada no Gabi-

nete da Presidência da República em 
São Paulo, as entidades médicas apre-
sentaram diversas propostas como a 
aprovação da Emenda Constitucio-
nal (PEC) 454/2009, que cria a carreira 
médica no serviço público, semelhante 
à de juízes e promotores; o aumento 
da destinação de verbas federais para 
10% da receita bruta; e a criação de 
mecanismos adequados à fiscalização 
da gestão. 

O documento também ressalta a impor-
tância de uma infraestrutura adequada 
com hospitais, postos de saúde, pro-
fissionais de outras áreas e acesso a 
medicamentos. 
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MANUS Entrevista

Título de Especialista:
UM ATESTADO DE ALTA QUALIFICAÇÃO

Sabendo da importância da valorização 
do Título de Especialista, o MANUS con-
versou com Henrique Carrete Jr., coor-
denador da Comissão de Valorização 
de Título de Especialista e Certificado 
de Área de Atuação da AMB, que desta-
cou os principais trabalhos da comissão 
e quais têm sido as ações para a valori-
zação do título.  

Desde 1958 a AMB concede o Título de 
Especialista. Por favor, fale da impor-
tância desse documento para o médico e 
para a população.
O Título de Especialista é talvez o ativo 
mais importante da AMB. Possuir um 
Título de Especialista significa estar com-
prometido com as melhores práticas 
médicas, com a formação adequada, 
com o aprofundamento do conheci-
mento na área da Medicina em que se 
atua e, em última análise, traduz respeito 
ao paciente, uma demonstração de estar 
preparado para o desafio de bem cuidá-
lo. Todos nós queremos ter o Título de 
Especialista, pois para obtê-lo somos 
avaliados por especialistas, pela Socie-
dade de Especialidade, que é quem con-
centra e promove o saber entre os seus 
pares e aqueles em formação.

Para o paciente, ser atendido por um 
médico portador de Título de Especia-
lista é no mínimo a garantia de estar 
sendo visto por alguém que fez o 
melhor (na sua formação) para poder 
fazer melhor (pela saúde do paciente).

Em abril deste ano, a Comissão de Valo-
rização do Título de Especialista e Certi-
ficado de Área de Atuação retomou seus 
trabalhos iniciados em 2009. O que levou 
a esta decisão?
Muitos não conhecem o trabalho desen-
volvido pelas sociedades de especiali-
dade e por seus especialistas. Como diz 
o próprio nome dessa comissão, esta-
mos retomando a valorização desse 
significativo atestado. Sem dúvida 
alguma, na prática clínica de todo 
médico, depois do diploma universi-

tário, esse é o nosso mais importante 
bem. E por isso, precisamos falar mais 
sobre ele, desejamos que nós mesmos, 
médicos, divulguemos mais entre nós e 
junto à comunidade o nosso Título de 
Especialista.

Quais são os principais objetivos e como 
será o trabalho da comissão?
Antes de partirmos para uma campa-
nha junto à população, precisamos 
conhecer quanto nós médicos valori-
zamos e o que temos feito para valo-
rizar o Título de Especialista. A par-
tir desse levantamento, estamos defi-
nindo ações para darmos mais visibili-
dade ao Título de Especialidade entre 
nossa classe, orientando os médicos a 
registrarem os seus Títulos de Especia-
lista nos conselhos regionais de medi-
cina (muitos de nós desconhecem essa 
necessidade). Também estamos estu-
dando uma maneira de todas as socie-
dades de especialidade falarem mais 
sobre o Título de Especialista em seus 
sites. A partir disso, iremos então estu-
dar uma campanha mais ampla, voltada 
para a comunidade de usuários.

Como a Sociedade Brasileira de Cirurgia 
da Mão pode auxiliar essa comissão?
A SBCM já tem praticado ações na valo-
rização do TE. Por exemplo, em seu site 
ela apresenta a ferramenta de procura 
de especialista, que é muito útil para a 

população, que pode através da inter-
net saber se o seu médico tem forma-
ção especializada. A SBCM também 
tem uma ação muito importante para 
os seus associados, que é falar sobre 
a importância em registrar o Título no 
Conselho Regional de Medicina, auxi-
liando o médico nesse processo. Essas e 
outras ações são importantes e apoiam 
a nossa comissão na difusão des-
sas ideias entre outras sociedades de 
especialidade.

Atualmente, quais são as principais lutas 
e reivindicações da AMB para a valoriza-
ção do especialista?
Uma importante ação foi a de retomar o 
trabalho dessa comissão. Outras ações 
também estão sendo consideradas. 
Entre elas está o desejo de que todas 
as sociedades de especialidade tenham 
um envolvimento vigoroso na forma-
ção dos nossos especialistas. Atual-
mente, algumas sociedades estão for-
temente envolvidas em programas de 
especialização, certificando os progra-
mas e avaliando os médicos em forma-
ção. Já em outras, esse envolvimento 
é mais tênue. Assim, queremos trocar 
experiências e buscar uma organização 
de excelência também na supervisão 
dos serviços envolvidos na formação de 
especialistas.

As fontes pagadoras exigem os Títulos de 
Especialista dos médicos que contratam? 
Como é essa relação?
Não há dúvidas de que cada vez mais, 
fontes pagadoras de serviços médicos 
buscam profissionais com Títulos de 
Especialista. Também hoje, vários hos-
pitais querem em seus quadros médi-
cos portadores de Título de Especia-
lista. Esse mesmo panorama é visto em 
alguns concursos públicos, que exigem 
como pré-requisito o Título de Especia-
lista. Mas ainda há muito por fazer, pois 
ainda há muitos que contratam sem 
considerar o Título de Especialista. Cabe 
a nós mostrarmos para estes a impor-
tância dessa exigência.

O Título de Especialista 
traduz respeito ao paciente, 

uma demonstração de 
estar preparado para o 
desafio de bem cuidá-lo

Henrique Carrete Jr.



Cursos Regionais MANUS

www.c i ru rg i adamao .org .br 5

Na cidade de Ribeirão Preto, o Simpósio de Cirurgia da Mão 
acontecerá nos dias 18 e 19 de outubro com o tema: cober-
tura subcutânea. O evento será realizado no Centro de Con-
venções de Ribeirão Preto. 

Segundo Nilton Mazzer, organizador local do Simpósio, será 
uma excelente oportunidade de congraçamento entre os 
colegas e celebração dos 20 anos do serviço de Cirurgia da 
Mão do Hospital Clínica de Ribeirão Preto (USP). 

Simultaneamente ao Simpósio, será realizado também o 
simulado em Cirurgia da Mão – SIMAO, para os residentes do 
Estado de São Paulo. Cerca de 20 residentes irão participar da 
prova no dia 19 de outubro. 

Ribeirão Preto
RECEBE CURSO REGIONAL
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MANUS Cursos Regionais

Casa da Mão:
20 ANOS DE CONQUISTAS

Há 20 anos a disciplina de Cirurgia da Mão da Escola Paulista de Medicina/
Unifesp inaugurava a Casa da Mão – um centro cirúrgico ambulatorial que 
viria a desafogar o número de pacientes que esperam na fila por uma cirurgia 
da mão ou do membro superior. 

Sem vínculo ao Hospital São Paulo, a Casa da Mão possui uma infraestrutura 
capaz de comportar a realização de cirurgias com toda a segurança e com 
as vantagens de diminuir custos, já que o paciente não necessita de uma 
internação. Segundo Walter Manna Albertoni, um dos idealizadores da Casa 
da Mão, são realizadas, em média, 15 cirurgias por dia. “Em 2012 foram mais 
de 2 mil cirurgias e nos últimos cinco anos contabilizamos mais de 12 mil.” 
Uma grande conquista para a população brasileira. 

A Casa da Mão é também um importante centro de treinamento de médi-
cos e residentes. Os alunos da Escola Paulista de Medicina, por meio de 
aulas práticas e teóricas nas matérias obrigatórias e em duas matérias ele-
tivas (uma de Artroscopia e outra de Microcirurgia Reconstrutiva) fazem 
estágios na Casa da Mão. “Atualmente treinamos seis residentes em pe-
ríodo integral na área de Cirurgia da Mão e três especializandos em Cirurgia 
do Ombro e Cotovelo. Paralelamente temos estágios durante o ano todo 
para os residentes de Ortopedia e Cirurgia Plástica da Unifesp e do Instituto 
Santa Cruz de Cirurgia Plástica”, acrescenta Albertoni. 

Cerca de 60 especialistas já receberam treinamento em Cirurgia da Mão 
na Casa da Mão de acordo com as normas da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia da Mão (SBCM). “Além destes, sete estrangeiros da América do 
Sul e Central também realizaram o treinamento”, orgulha-se ele.

Curso de Artroplastia do
MEMBRO SUPERIOR 

Nos dias 6 e 7 de setembro será realizado, na Casa da Mão  
- EPM/Unifesp, o curso de Artroplastia do Membro Supe-
rior e da Mão. Segundo o organizador João Carlos Belotti, 
“o tema é atual e desafiador tanto para ortopedistas que 
se dedicam à Cirurgia do Ombro e Cotovelo como para os 
cirurgiões da mão.” 

No dia 6 (sexta-feira) será realizada uma sessão de aulas teó-
ricas, seguida de quatro cirurgias com transmissão ao vivo 

e com a participação do especialista Michael Schönberger, 
convidado da Alemanha. No dia 7 (sábado), serão realizadas 
três sessões de mesas-redondas modernas que priorizarão a 
discussão entre todos os participantes. 

O curso também marca os 20 anos da Casa da Mão e os 80 
anos de fundação da Escola Paulista de Medicina, celebrados 
em 2013. Informações e inscrições no site: www.proex.uni-
fesp.br/eventos/eventos13/casadamao/inscricao.
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ENCONTRO INÉDITO
Pela primeira vez, a SBCM realizará um Meeting na região Norte/Nordeste do País

Nos dias 16 e 17 de agosto, no Hotel 
Radisson em Maceió, Alagoas, será reali-
zado o I Meeting Norte/Nordeste da 
SBCM. Segundo Niceas da Silva Gusmão 
Filho, organizador do evento, a neces-
sidade de democratizar e compartilhar 
experiências, além de estreitar relações, 
foi o principal objetivo de realizar esse 
evento no Nordeste. “O compartilha-
mento entre os especialistas da região 
dentro do nosso próprio contexto, e 
vivenciado por quem atende e opera 
em condições distintas como as nossas, 
torna o encontro um instrumento de 
vital importância para o fortalecimento 
e consolidação da ‘cultura do cirurgião 
de mão’ em nosso meio.”

São esperados cerca de 120 partici-
pantes entre ortopedistas, residentes, 
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais 
e cirurgiões da mão, que desfrutarão de 
uma programação científica completa e 
abrangente. 

Com o tema oficial “Mão não tratada: 
como conduzir”, a programação cientí-
fica ressalta particularmente assuntos 
complexos e de difícil resolução. “Abor-
daremos as sequelas, por serem parti-
cularmente comuns em nosso meio e 
por serem passíveis de tratamento ou 
minoradas com cirurgia de salvação em 
praticamente qualquer estágio”, ressalta 
Niceas.  

Também serão realizadas palestras que 
permitirão uma abordagem mais abran-
gente do tema. “Inicialmente serão abor-
dados temas de caráter agudo proferidos 
por nomes consagrados da Cirurgia da 
Mão como Arlindo Pardini, Rames Matar, 
Paulo Randal e Eduardo Farias Vasquez”, 
explica o coordenador. 

As palestras que abordam as sequelas 
terão sequência de três blocos bem defi-
nidos: Bloco de Punho, Bloco de Esca-
fóide e Bloco de Mão. Niceas garante 

também que haverá tempo para eluci-
dação das dúvidas e debates que 
envolvam situações controversas, sendo 
esse o propósito do encontro. 

Para Niceas, a realização desse meeting 
proporcionará a organização de outros 
encontros no Nordeste, levando conhe-
cimento e atualização para os cirurgiões 
da mão. “De fato, o sucesso desse evento 
alavancará uma sequência de novos 
meetings em outros locais do Nordeste, 

promovendo uma maior interação entre 
colegas que trabalham em estados 
próximos, com situações semelhantes, 
e que lucrarão se partilharem conheci-
mentos e experiências.

Programação Científica
DIA: 16/08/2013 –  Sexta-feira
BLOCO DE PUNHO
HORÁRIO TEMA Palestrantes (Dr.)
8h00-9h00 Inscrições e entrega de material  

9h00-10h00 Fraturas do rádio distal e lesões ligamentares ARUD agudas: abordagem 
atual

Paulo Randal Pires – MG

10h00-10h30 Consolidação viciosa do rádio: avaliação crítica pré-operatória Niceas Gusmão – AL

10h30-11h00 Visitação aos stands e seção de pôsteres
11h00-11h30 Consolidação viciosa tipo Barton e Die-Puntch: como conduzir? Ítalo Carvalho – PE

11h30-12h00 Fraturas  transescafoperissemilunar  ou  luxação  perissemilunar  dorsais 
crônicas: por que são tão negligenciadas? Como tratá-las?

Henrique Ayzemberg – SC

12h00-12h30 Lesão ligamentar escafossemilunar crônica: diagnóstico e tratamento André Ayalla G Rodrigues – PE

12h30-14h00 ALMOÇO
14h00-14h30 Subluxação crônica da ARUD: como eu trato Leonardo Nascimento – RS

14h30-15h00 Lesão crônica da CFCT: como conduzir? Emygdio José L de Paula – SP

BLOCO DE ESCAFÓIDE
15h00-16h00 Fraturas do escafóide: abordagem atual Arlindo G Pardini – MG

16h00-16h30 Visitação aos stands e seção de pôsteres
16h30-17h00 Matti-Russe: indicações, fixação e prognóstico de consolidação Walter G Pinheiro Jr – SE

17h00-17h30 Diego Fernandes: indicações, fixação e prognóstico de consolidação Raimundo de Araujo Fº – AL

17h30-18h00 Colapso carpal associado a pseudoartrose do escafóide: abordagem ci-
rúrgica

Givaldo Trindade Rios – AL

DIA: 17/08/2013 - Sábado
BLOCO DE MÃO
8h00-9h00 Fraturas e luxações de falanges e metacarpos: abordagem atual Eduardo Farias Vasquez – RJ

9h00-9h30 Perda de substância segmentar negligenciada do metacarpo: como eu 
trato

Rui Ferreira da Silva – PE

9h30-10h00 Luxação carpo-metacarpiana não reduzida: o que fazer? Sandra Paiva – PE

10h-10h30 Visitação aos stands e seção de pôsteres
10h30-11h00 Artrose interfalangeana secundária a trauma articular: o que fazer?  Hélio Rubens P Garcia – RN

11h00-11h30 Consolidação viciosa de metacarpo e falange: quando e por que indicar 
osteotomia?

Antônio Almeida Lacerda – PB
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MANUS Congresso

MÃO 2014
Atendendo aos pedidos dos especialistas, congresso em 2014 

priorizará a discussão e a democratização de informações

Marcado para os dias 27, 28 e 29 de 
março de 2014, o 34º Congresso Bra-
sileiro de Cirurgia da Mão traz diversas 
novidades na programação científica, 
deixando-a mais interessante. Des-
taque para o programa, com horá-
rio diferenciado – as atividades serão 
realizadas das 7h às 14h – e modelo 
focado nos debates e discussões. 

“O objetivo é montar um programa 
que seja enxuto e atraente ao mesmo 
tempo. A prioridade são sempre as dis-
cussões, a realização de mesas-redon-
das com muita discussão e poucas 
aulas. As conferências serão realiza-
das pelos convidados internacionais”, 
adianta Sérgio Augusto Machado da 

Gama, presidente da Comissão de Edu-
cação Continuada. 

Sérgio explica também que a parti-
cipação dos especialistas na progra-
mação será mais abrangente. “Para o 
congresso de 2014, o médico poderá 
enviar o seu caso clínico para apresen-
tação e, caso aprovado, ele entrará na 
programação do evento. “Ao contrá-
rio das mesas-redondas tradicionais, 
que têm um coordenador que leva os 
casos para discussão, nesse ano tere-
mos a apresentação dos mais variados 
casos e de diversos médicos. É uma 
maior oportunidade de participação 
para o especialista”, ressalta o presi-
dente da CEC. 


