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Editorial

São Paulo recebeu mais de 30 candidatos para o Exame para Ob-
tenção de Título de Especialista em Cirurgia da Mão. A prova acon-
teceu no dia 19 de março no Hotel Matsubara.
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Prova de Título
União e muito trabalho

A indignação é de todos. Confesso que 
tenho vergonha de contar ao paciente 
quanto ganho do convênio para realizar o 
tratamento cirúrgico de uma fratura do radio 
distal. E de uma fratura de falange? Como 

o paciente irá entender que o atendimento é de qualidade, a cirur-
gia perfeita, honesta, mas paga por aquele valor irrisório? Isso sem 
nem levar em consideração o tempo de formação do profissional, o 
estudo, etc. O honorário médico representa apenas 6% da conta hos-
pitalar, e a consulta médica, apenas 2,8% dos gastos dos convênios. 
O interessante é que, sem o médico, não existe a relação causal, nada 
acontece. Sabemos da nossa força, porém, com o nosso comodismo 
e falta de união, ficamos a mercê dos planos de saúde e daqueles que 
verdadeiramente ganham com nosso trabalho – representantes de 
materiais (72% da conta hospitalar). 

A Comissão de Defesa Profissional e Ética e a Comissão de Hono-
rários Médicos estão diretamente envolvidas neste processo, partici-
pando de reuniões, discutindo estratégias e lutando por todos nós 
da SBCM. A paralisação nacional por honorários médicos dignos, 
marcada para o dia 07 de abril – dia Mundial da Saúde – é apenas o 
começo da nossa mobilização contra o aviltante honorário pago pe-
los planos de saúde.

A Comissão de Ensino e Treinamento (CET), com a competência e 
dinamismo de sempre, realizou as provas para título de especialista 
em Cirurgia da Mão, neste ano, em um só dia, com sucesso total, man-
tendo a tradição e seriedade da SBCM.

A Comissão de Educação Continuada (CEC), tomando frente da 
programação científica do nosso Congresso Brasileiro no Sauípe, fez 
um trabalho perfeito, finalizando a excelente programação científica. 
O presidente do Congresso, Gilberto Ohara, e a comissão organiza-
dora, estão trabalhando intensamente para proporcionar a todos 
ciência com descontração e lazer. Imperdível. 

A Comissão Temporária do Encontro Combinado AAHS/SBCM, 
liderada pelos colegas José Maurício Carmo e Carlos Henrique Fer-
nandes, está em plena atividade nos preparativos para o encontro, 
que será realizado em Las Vegas/ EUA, em Janeiro de 2012. Esta será 
uma grande oportunidade de divulgação da nossa Sociedade para 
o mundo.

Dando consistência à meta de maior divulgação da nossa especia-
lidade, foi criada, em 18 de março último, a regional Minas Gerais da 
SBCM. Com regionais fortalecidas e de uma maneira descentralizada, 
a realização de cursos, seminários e reuniões será mais frequente, le-
vando, assim, ao crescimento mais efetivo da Cirurgia da Mão.

Contamos com a participação de todos nesta gestão! Ideias, críti-
cas e sugestões serão sempre bem-vindas.

Abraços,

Paulo Randal Pires

De 12 a 14 de maio, o Centro de Convenções do Sauípe Park Hotel, 
localizado na Costa do Sauípe na Bahia, será o ponto de encontro 
dos cirurgiões da mão para o 31º Congresso Brasileiro de Cirurgia 
da Mão. Confira a programação científica e social. 

Págs. 05 e 06

Congresso da Mão
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SBCM e AASH vão promover 
Combining Meeting
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No ultimo congresso da AASH (American 
Association for Surgery of the Hand) em Can-
cun, foi fechado um acordo para realização de  
Combining Meeting   pela  SBCM e a  AASH  
em Las Vegas,  de 11 a 14 de janeiro de 2012. 
Trata-se de uma oportunidade excelente de 
aproximação dos membros da SBCM com a 
congênere americana, que tradicionalmente 
une, na mesma ocasião, os encontros da ASPN 
(American Society for periferical nerve) e da 
ASRM (American Society for Reconstructive 
Microsurgery), permitindo maior profundi-
dade e aproximação nas áreas especificas 
Nervos Periféricos e Microcirurgia do Aparelho 
Locomotor. 

Os Drs. Rand Bindra, chairman do pro-
grama cientifico, e Steven mccabe, presi-
dente do congresso e da AASH para 2011, 
nos ofereceram ampla participação no pro-
grama cientifico que constará de cursos ins-
titucionais, painéis de assuntos específicos, 
temas livres, além de pôsteres e um tipo de 
apresentação rápida para ideias, casos e téc-
nicas cujo formato esta sendo definido.  Os 
nossos trabalhos deverão ser avaliados pre-
viamente pela CET com a nossa participação 
para serem encaminhados para avaliação e 
colocação no programa pelo comitê cienti-
fico da AAHS.

Aqueles que quiserem participar apenas 
como congressistas  serão bem vindos, o am-
biente do Red Rock Casino Resort & Spa – Las 
Vegas parece ter uma excelente estrutura útil 
para este período de férias, com preços es-
peciais  para os participantes do evento, com 
transporte  fácil para o centro de Las Vegas e 
possibilidade de conexão para outras regiões 
dos EUA.

Uma comissão especial para este evento 
foi nomeada pela Direção da SBCM consti- 
tuída por Jose Mauricio Carmo, Carlos Hen-
rique Fernandes, e os presidentes dos anos 
envolvidos no evento, Gilberto Ohara (2010), 

Paulo Randal Pires (2011) e Anderson Viera 
Monteiro (2012). Outros colegas vêm colabo-
rando no projeto como Francisco Fernandes, 
residente na Flórida, que será nosso secretário 
americano, Henrique de Barros (RJ) e Cesar 
Dario (BA), que também estiveram em Can-
cun em janeiro último, assim como os colegas 
da CET que terão uma participação especial. 
Outros colegas que queiram contribuir serão 
muito bem vindos para tornarem esta inicia-
tiva exeqüível, exitosa e com bom nível, que 
certamente dará muitos outros frutos em 
eventos conjuntos não apenas nos Estados 
Unidos como aqui no Brasil em futuro pró-
ximo. Acho que poderá ser uma espécie de 
abertura de portas para o mundo.  

A participação da Sociedade de Terapia 
da Mão é fundamental, tanto como con-
gressista  quanto na programação científica.  
Como vem acontecendo nestes eventos as 
apresentações e participação da reabilitação 
da mão pelos terapeutas são  feitas em con-
junto ou separadamente das apresentações 
dos cirurgiões em temas específicos ou em 
apresentações livres ou painéis. Aguardamos 
igualmente nomes, temas e modalidades de 
interesse dos terapeutas. 

Haverá oportunidade também para par-
ticipação de outros profissionais e empresas 
que tenham interesse em intercâmbio na área, 
como materiais, instrumental em geral utili-
zado no diagnóstico e tratamento cirúrgicos 
ou não, que fazem parte do arsenal de opções 
da cirurgia e da terapia da mão nos dias atuais. 
Estes profissionais poderão de alguma forma, 
de acordo com o interesse, participar da área 
de exposição do evento devendo entrar em 
contacto com a comissão ou com a direção 
da SBCM, visando facilitar a apresentação e 
intercâmbio. 

Jose Mauricio Carmo   
e    Carlos Henrique Fernandes

Da esquerda para direita: José Maurício Carmo, Gilberto Ohara, Anderson Vieira Monteiro, Paulo 
Randal Pires e Carlos Henrique Fernandes 
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No último dia 19 de março a 
SBCM promoveu mais uma edição 
do Exame para obtenção do Titulo de 
Especialista em Cirurgia da Mão, no 
Hotel Matsubara, em São Paulo. Ao 
todo, 35 candidatos se inscreveram 
para o Exame, composto por uma 
prova escrita e outra oral, mas apenas 
31 fizeram as provas, já que um can-
didato não possuía todos os docu-
mentos necessários e três solicitaram 
adiamento. 

Foram aprovados 26 candidatos, 
com média de aprovação de 84%, se-
melhante aos anos anteriores. 

O primeiro colocado foi o candi-
dato Fabrício Verlindo Brinco.Roberto 
Luiz Sobania, presidente da Comissão 
de Ensino e Treinamento, explica o 

conteúdo do exame. “A prova consiste 
de um trabalho científico que deve 
ser feito pelo candidato como pré-re-
quisito para se inscrever. Confirmada 
a inscrição, temos a prova escrita, que 

é composta de 100 questões de múl-
tipla escolha, e a prova oral, com 12 si-
tuações discutidas entre o candidato 
e examinadores, onde é dado um 
conceito de suficiente ou insuficiente. 

Exame para Obtenção de Titulo
A prova, realizada em São Paulo, avaliou 31 candidatos

O evento esteve lotado durante todo o dia 

Aplicação da Prova Oral 
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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 6 (seis)”. 

O Título de Especialista em Cirur-
gia da Mão da SBCM pode ser emitido 
somente por Sociedade de Especiali-
dade formalmente ligada à Associa-
ção Médica Brasileira (AMB). “Nosso 
exame é a forma oficial de reconhe-
cer o profissional médico com forma-
ção acadêmico-científica adequada, 
e apto a exercer uma especialidade 
com ética, responsabilidade e com-
petência”, diz o presidente da CET.

Neste ano houve uma grande mu-
dança: o exame teve a duração de 
apenas um dia, em vez de dois dias, 
como ocorreu nos anos anteriores.  
Outra novidade foi a convocação de 
examinadores indicados pelos Ser-
viços de Ensino e Treinamento que 
participaram pela primeira vez como 
“observadores” da prova oral, ou seja, 
acompanharam o exame ao lado do 
candidato e dos dois examinadores. 
No próximo ano, poderão ser convo-
cados como examinadores.

 Ao todo, participaram das provas 
cerca de 70 professores responsá-
veis pela avaliação dos candidatos. 

“É necessário que cada candidato 
seja avaliado por dois examinadores 
e a CET possui cinco membros, daí 
este grande numero de especialis-
tas”, diz Sobania. Não é exagero di-
zer que o Exame da SBCM reúne os 
principais cirurgiões desta especiali-
dade no Brasil. 

A avaliação final é que o Exame 
manteve a qualidade esperada pela 
CET, que passa a ser presidida por Fábio 
Caporrino em 2011. “Ele assume com 
os mesmos objetivos, de sempre man-
ter a ética e o padrão de qualidade.

A CET agradece aos examinadores 
que estiveram presentes, pois sem eles 
não seria possível esta realização. Além 
de agradecer também ao nosso prin-
cipal apoiador que é a empresa Extera, 
que já é parceira há vários anos, finaliza 
Roberto Luiz Sobania. 

LISTA DE APROVADOS 
(ordem alfabética)

Adriano Maurício Santos•	
Alessandro Cordoval de Barros•	
André Bastos Duarte Eiras•	
Antonio Pedro Neto Pais•	
Carlos Renato Abrão•	
Cláudio Rodrigues de Lima•	
Diego Figueira Falcochio•	
Dirceu Cardoso Lima Sobrinho•	
Fabíola Nahmias Carvalho da Silva•	
Fabrício Guimarães Santos•	
Fabrício Verlindo Brinco •	
Fernando Carvalho Ventin•	
Henrique Gubert Freua Bufaiçal•	
José Guilherme Leal Fahndrich da •	
Motta
Leandro Yoshinobu Kiyohara•	
Luiz Sorrenti•	
Marcel Brito de Azevedo•	
Marcelo Fiks•	
Marcelo Ricardo Paiva Crisanto•	
Marcos Felipe Marcatto de Abreu•	
Rafael Augusto Dantas Prinz•	
Tânia Mara da Silva Gomes•	
Tiago Dorea Rosário Falcão•	
Tiago Meirelles dos Santos•	
Valberto Barbosa Porto Filho•	
Valdecy Holanda Cavalcante Filho•	

Prova Escrita 
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Tudo pronto para o 31º Congresso 
Brasileiro de Cirurgia da Mão

Convidados Internacionais Confirmados

Entre os dias 12 e 14 de maio o Centro 
de Convenções do Sauipe Park Hotel será 
o ponto de encontro dos mais importan-
tes especialistas do mundo em Cirurgia 
da Mão. Programação científica atraente, 
com todo o rigor necessário para garantir 
a renovação do conhecimento na espe-
cialidade, aliada às vastas opções da lazer 
da Programação Social. Para o presidente 
do Congresso, Gilberto Ohara, o formato 
do congresso foi definido para garantir o 
máximo aproveitamento dos congressistas 
nas atividades científicas e sociais. “Tere-
mos três dias de atividades intensas, mas 
tivemos o cuidado de distribuí-las numa 
grade cientifica light, para que todos pos-
sam aproveitar também da parte social, 
afinal, estaremos em Sauipe”, diz. O pre-
sidente da SBCM, Paulo Randall,  lembra 
que o Congresso  representa, também, 
oportunidade impar para a confraterniza-
ção entre congressistas e seus familiares. 
“Será um evento grandioso. Do ponto de 
vista da organização,  não medimos esfor-
ços para oferecer aquilo que há de melhor 
aos colegas. O resultado deste empenho 
estará visível a todos aqueles que já se ins-
creveram”, garante.

Jesse
Jupiter

Scott 
Wolfe

A. Lee 
Osterman

Chefe do Serviço de Mão e Membro •	
Superior do Massachusetts General 
Hospital
Professor de Cirurgia Ortopédica na •	
Harvard Medical School

 Boston, MA - USA

Chefe do Serviço de Mão e Diretor do •	
Programa de Fellowship em Cirurgia 
da Mão do Hospital for Special Sur-
gery de Nova York
Professor de Cirurgia Ortopédica na •	
Weill Cornell Medical College

 New York, NY - USA

Professor da Thomas Jefferson •	
University
Chefe do Serviço da Philadelphia •	
Hand Center
Presidente da American Association •	
for Hand Surgery - AAHS

 Filadelfia - USA
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Programação Científica
Consulte no site, o programa com os conferencistas confirmados

12/05/11 - Quinta-Feira

Horário Sala 1 Sala 2 Sala 3

7h00 - 8h00 Inscrição e Entrega de Material

7h30 - 8h00 Abertura

8h00 - 8h50 Mesa Redonda Moderna
Lesão de Tendões Flexores

Mesa Redonda Moderna
Instabilidade Rádio-Ulnar Distal

Mesa Redonda Moderna
Fraturas Intra-Articulares de Dedos

8h50 - 9h40 Temas Livres Temas Livres Temas Livres

9h40 - 10h00 Coffee Break

10h00 - 10h55 Simpósio IBRA

10h55 - 11h10 Conferência Internacional: Fraturas-Luxações dos Dedos – Jesse Jupiter

11h10 - 11h25 Conferência Internacional: Reparo de Tendão Flexor: O que Nós Estamos Aprendendo? (Incluindo um Importante Vídeo de Técnica Cirúrgica) – Scott Wolfe

11h25 - 11h40 Conferência Internacional: As Loucuras que Faço e que Funcionam – Lee Ostermann

11h40 - 12h00 Coffee Break

12h00 - 13h00 Mesa Redonda Moderna
Lesões de Nervo Periférico

Mesa Redonda Moderna
Instabilidade Cárpica

Mesa Redonda Moderna
Deformidades com Perdas Ósseas

13h00 - 13h15 Conferência Internacional: Comparação entre Neurotização e Enxerto de Nervo para Paralisia Braquial Alta

13h15 - 13h30 Conferência Internacional: Perda Óssea no Membro Superior – Jesse Jupiter

13h30 - 14h00 Debate: Defendendo sua Operação de Nervo Ulnar – Lee Ostermann / Scott Wolfe / Jesse Jupiter

14h00 - 14h30 Comissão de Defesa Profissional e Ética
/ Comissão de Honorários Médicos

13/05/11 - Sexta-Feira

Horário Sala 1 Sala 2 Sala 3
7h00 - 8h00 Curso - Lesão Ligamentar Curso - Fraturas Intra-Articulares Curso - Lesões Tendíneas
8h00 - 8h15 Conferência Internacional: Tratamento da Lesão da Fibrocartilagem Triangular – Lee Ostermann

8h15 - 8h30 Conferência Internacional: Fratura de Monteggia – Jesse Jupiter

8h30 - 8h45 Conferência Internacional: Lesão do Ligamento Escafo-Semilunar: Uma Abordagem Baseada em Casos – Scott Wolfe

8h45 - 9h40 Coffee Break

10h00 - 11h00 Sessão Trabalhos Completos 1 Sessão Trabalhos Completos 2 Sessão Trabalhos Completos 3

11h00 - 11h40 Medicina Baseada em Evidência Medicina Baseada em Evidência Medicina Baseada em Evidência

11h40 - 12h00 Coffee Break

12h00 - 13h00 Temas Livres Temas Livres Temas Livres

13h00 - 13h15 Conferência Internacional: Evitando Pseudoartrose: O Caso para Fixação Percutânea do Escafóide – Scott Wolfe

13h15 - 13h30 Conferência Internacional: Estado da Arte da Artroscopia do Punho – Lee Ostermann

13h30 - 13h45 Conferência Internacional: Complicações da Pseudoartrose do Escafóide – Jesse Jupiter

13h45 - 14h00 Perguntas aos Palestrantes Internacionais

14h00 - 14h30 Assembléia Geral da SBCM

14/05/11- Sábado
Horário Sala 1 Sala 2 Sala 3

7h00 - 8h00 Curso Microcirurgia
Cobertura do Cutâneo Membro Inferior

Curso Microcirurgia
Anatomia dos Retalhos

Curso Microcirurgia
Lesão do Plexo Braquial

8h00 - 8h15 Conferência Internacional: Fratura Luxação do Cotovelo: O que Fixar, Quando e Como Fixar? – Jesse Jupiter

8h15 - 8h30 Conferência Internacional: Transferência de Nervo: Avanços, Evidências e Expectativas – Scott Wolfe

8h30 - 8h45 Conferência Internacional: Triade Terrível do Cotovelo – Lee Ostermann

8h45 - 9h40 Mesa Redonda Moderna
Malformações Punho e Mão

Mesa Redonda Moderna
Lesões Ligamentares do Punho

Mesa Redonda Moderna
Sequela de Paralisia Obstétrica

9h40 - 10h00 Coffee Break

10h00 - 10h50 Ponto de Vista
Rádio Distal

Ponto de Vista
Osteoartrose do Punho

Ponto de Vista
Síndrome do Túnel do Carpo

10h50 - 11h40 Complicações e Soluções
Fraturas

Complicações e Soluções
Lesões Neuro Tendíneas

Complicações e Soluções
Ligamentares

11h40 - 12h00 Coffee Break

12h00 - 12h15 Complicações e Soluções
Fraturas

Complicações e Soluções
Lesões Neuro Tendíneas

Complicações e Soluções
Ligamentares

12h00 - 12h15 Conferência Internacional: Minha Visão em Relação à Medicina Baseada em Evidência – Lee Ostermann

12h15 - 12h30 Conferência Internacional: Pesadelo na Fraturas do Rádio Distal: Onde Está a Excelência? – Jesse Jupiter

12h30 - 12h45 Conferência Internacional: Fratura de Rádio Distal. O que Não Pode ser Fixado com Placa Volar? – Scott Wolfe

12h45 - 13h15 Debate: (Lee Ostermann)
Debate: Imobilização (Jesse Jupiter) X Cirurgia na Fratura do Rádio Distal (Scott Wolfe)

13h15 - 13h45 Encerramento
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CET reestrutura regimento interno
Visando tornar-se ainda mais ativa 

na execução dos projetos da SBCM, 
a diretoria acatou as proposições da 
a CET - Comissão de Ensino e Treina-
mento para alteração do regimento 
interno. Segundo o Roberto Luiz Soba-
nia, presidente da CET, a mudança 
propicia uma renovação da comissão 
sem alterar sua estrutura de funciona-
mento. “As mudanças permitem ao 
presidente da sociedade a indicação 
de seu membro, além de passar o 
mandato para no máximo cinco anos, 
quando no anterior poderia chegar a 
oito anos com a recondução. Todas 
estas mudanças têm como objetivo 
regulamentar a Comissão e os Serviços 
de Ensino e Treinamento, orientando 
quanto as normas para se ter uma boa 
formação de residentes e ao mesmo 
tempo proteger estes serviços contra 
possíveis falhas e ausências de resi-
dentes em provas de título”, explica. Roberto Luiz Sobania explica aos chefes de Serviço as alterações

Comissão de Ensino e Treinamento da SBCM 

Saiba quais são as principais mudanças: 

A CET será composta por cinco membros, de forma que no mínimo 1 (um) seja renovado a cada ano. 
Os membros serão indicados pelo presidente da SBCM e referendados pelo Conselho Executivo (CE). •	
Os membros deverão ser oriundos do quadro de Membros Titulares e pertencer a um Serviço de Ensino e Treinamento  da •	
SBCM.
O mandato dos membros terá duração máxima de cinco anos.•	

Os serviços credenciados também têm novas regras para credenciamento e descredenciamento:   

Novos credenciamentos deverão ser solicitados, impreterivelmente, até o dia 31de março de cada ano e as vistorias far-se-ão no •	
2º trimestre. 
Serão descredenciados automaticamente os serviços que não apresentarem candidato ao exame para obtenção do Título de •	
Especialista por três anos consecutivos ou que estiverem sem residentes e/ ou especializandos em treinamento por três anos 
consecutivos. Antes eram três anos. 
A nova regra para descredenciamento foi pensada para  proteger os Serviços, pois com a passagem da residência para dois anos, •	
houve diminuição dos candidatos e a possibilidade  de ausência de residentes neste serviços.
Exame de Titulo •	
O exame será composto por prova escrita e oral – elaboradas segundo matéria indicada no programa oficial, e pela apresenta-•	
ção de trabalho científico de autoria do candidato, na especialidade de Cirurgia da Mão. 
Os trabalhos deverão ser inéditos e individuais e ter somente um autor. •	
Esta norma visa a estimular o serviço a ter uma produção científica maior e o candidato a ter nota completa para efeitos •	
de classificação na prova.
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Caros Colegas,
Acredito que este último ano foi 

bastante profícuo para a Comissão de 
Educação Continuada (CEC). Dando 
continuidade ao trabalho daqueles que 
me antecederam, foi possível aprimorar 
ainda mais as atividades desta comissão. 
Na última reunião do conselho execu-
tivo, foram discutidas e votadas mudan-
ças no estatuto da CEC. São elas:

 Ficou definida a forma de entrada 
dos novos membros, bem como esta-
belecido que o mandato máximo será 
de cinco anos para cada membro, que 
irá culminar com a presidência, após o 
que abrirá uma nova vaga. Desta forma, 
fica demonstrada o interesse da direto-
ria da sociedade em se haver uma cons-
tante renovação, tão importante para 
dar oportunidade àqueles que tenham 
interesse de participar da sociedade 
sem, contudo abrir mão do processo de 

continuidade da experiência adquirida.
 Em relação a CNA, ficou definido a 

rotina de quem quiser realizar um evento 
com a chancela da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia da Mão. Deverá enviar o 
programa do evento para a Comissão 
Nacional de Acreditação (CNA), 90 dias 
antes da data de início do evento, sendo 
que somente após aprovação da CNA é 
que a Sociedade de Mão irá dar apoio 
formal ao evento, ajudando inclusive na 
divulgação do mesmo. Lembramos que 
aprovação da CNA é de suma impor-
tância, pois conta para validação dos 
participantes do evento e demonstra 
a representatividade da sociedade de 
mão, junto às outras especialidades.

 Foi reforçada a obrigatoriedade 
de que cada presidente de regional 
assuma o compromisso de realizar ao 
menos um evento, conforme os trâmi-
tes acima descritos, para que possamos 
criar núcleos fortes e representativos 
em todo o território nacional .

A partir do ano passado as reuniões da 
CEC passaram a ser mensais, o que aju-
dou sobremaneira a condução de suas 
atividades, pois foi possível a maior inte-
ração de seus membros e a realização de 
seus trabalhos de forma mais planejada . 

Uma das atividades mais comple-
xas da CEC é a elaboração da grade 
do nosso congresso anual. Procura-
mos abranger o máximo possível de 
membros, sendo que todo esse pro-
cesso foi feito com a participação de 
todos os membros da CEC, para que 

pudéssemos ter o respaldo a qualquer 
decisão tomada. Estamos tentando 
aprimorar cada vez mais o processo 
de seleção dos trabalhos, temas livres 
e pôsteres para apresentação no con-
gresso, sendo que tomamos o máximo 
cuidado para que, em momento algum 
os avaliadores soubessem a origem do 
trabalho e seus autores. Procuramos 
dar um caráter absolutamente técnico 
para ficha de avaliação, para diminuir 
os vieses. Sabemos que eventuais falhas 
podem ocorrer e que com certeza serão 
corrigidas nos próximos eventos. 

Sabemos que ainda há muito a ser 
feito, contudo ao longo dos cinco anos 
que participei da CEC , pude constatar 
que estamos num processo constante 
de aprimoramento. O nosso objetivo 
é o de tornar nossa Sociedade da Mão 
cada vez mais forte em seu papel de 
educação continuada, sempre em con-
sonância com a nossa realidade. 

Os sinais dos novos tempos já podem 
ser sentido com o convite realizado pela 
American Association of Hand Surgery 
(AAHS), para uma ativa participação em 
seu processo meeting na cidade de Las 
Vegas em janeiro de 2012, quando espe-
ramos a presença de uma grande dele-
gação brasileira que irão representar 
nossa sociedade em palestras/ temas 
livres /pôsteres.

Abraço a todos 

Marcelo Rosa de Rezende 
Presidente da CEC

Mudanças na CEC

Marcelo Rosa de Rezende


