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Finalizando mais um ano, sinto-me orgulhoso de ter presidido nossa Sociedade onde busquei sempre a participa-
ção de todos os membros e comissões . Ressalto que nada foi realizado de forma pessoal ou aleatória, as decisões 
sempre foram tomadas junto a reuniões com os chefes de serviço e conselho executivo, procurando seguir as 
orientações legais .

Continuamos participando ativamente junto às entidades de classe buscando a valorização do médico e principal-
mente do cirurgião de mão . Neste sentido, gostaria de informar a todos que nossa Sociedade participa de campa-
nha publicitária da AMB, inclusive financeiramente (R$2,00 por membro), acredito que seja uma das poucas formas 
para voltarmos a ter o apoio da população e sermos respeitados como profissionais .

Nossa presença no CBOT, elaborada pela nossa CEC junto à Comissão Científica, objetivará a discussão de temas 
comuns, demonstração de técnicas e participação da plateia . Será muito bom convivermos alguns momentos .

Aproveito para desejar boas festas a todos e que 2014 seja um ano melhor .

Ivan Chakkour 
Presidente da SBCM

Visando a participação de todos 
Editorial

MÃO 2014
Programe-se para o grande encontro da Cirurgia da 

Mão no ano que vem! O 34º congresso acontece de 

27 a 29 de março em Maceió, AL  .  .  .  .  .  .  . Págs. 4 e 5
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Expediente

SimpósioMANUS

No dia 19 de outubro, foi realizado o 
SIMÃO – o simulado para a prova de 
obtenção de título de especialista em 
Cirurgia da Mão para os residentes 
dos Serviços de Ensino e Treinamento . 
Neste ano, participaram 28 R1 e 28 R2 
e a prova foi organizada nas cidades 
de Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Rio 
de Janeiro, Curitiba e Recife, e aplicada 
por um membro da CET, ou um ex-

Realizado na cidade de Ribeirão Preto, SP nos dias 18 e 19 de outubro, o evento 
ultrapassou a marca de 70 inscritos . Durante os dias, foram discutidas as fraturas 
distais do rádio, as lesões traumáticas no punho, da mão e da articulação radiulnar 
distal, entre outros importantes temas . Além da excelente oportunidade de atua-
lização científica, o curso celebrou também os 21 anos do Serviço de Cirurgia da 
Mão e Microcirurgia do Hospital das Clínicas da FMRP – USP (Ribeirão Preto) .

Simulado da Mão
ACONTECEU EM 
CINCO CIDADES

Simpósio de
CIRURGIA DA MÃO

Curitiba

Ribeirão - Simposio

membro . “Este exame é um referencial 
para os residentes – que podem testar 
seus conhecimentos antes do Exame de 
Título de Especialista –, e para os Servi-
ços, que têm uma ferramenta de avalia-
ção do aprendizado de seus residentes e 
do funcionamento dos serviços”, explica 
Sérgio Okane, presidente da CET . 

O SIMÃO é realizado em parceria da 
CET com os Serviços Credenciados, que 
ajudam na confecção da prova teórica . 
“Os serviços encaminham questões 
que são avaliadas pela CET procurando 
sempre manter o padrão de qualidade 
das provas . Esta parceria é muito impor-
tante, pois além de contarmos com a 
colaboração dos serviços, eles passam 
a entender a dificuldade que é elaborar 
perguntas sobre determinados temas”, 
finaliza Okane .  



www.c i ru rg i adamao .org .br 3

MANUSCBOT

Mão terá programação
especial no 45º CBOT

A programação do Dia da Especialidade 
no 45º CBOT vai atrair muita gente! 
Além das palestras com os convida-
dos internacionais: Jesse Jupiter (EUA) 

e José Maria Rotella (ARG), a Comissão 
de Educação Continuada (CEC) montou 
uma grade dinâmica e com assuntos 
de interesse geral, pensando principal-
mente no ortopedista generalista .

“Após cada aula teórica será exibido 
um vídeo da técnica cirúrgica corres-
pondente, mostrando dicas e truques 
valiosos”, acrescenta Sérgio Gama, pre-
sidente da CEC . 

São três grandes temas:
 y Patologias Frequentes no Consultó-
rio : Fuja da Zebra!!

 y Fraturas do Rádio Distal - Dicas e 
Truques!! 

 y Cobertura Cutânea - Você Pode!!

Participe do nosso 
Dia da Especialidade! 

DIA DA ESPECIALIDADE-MÃO

08:00 - 10:00 

Curso + Vídeos + Mesa redonda das Patologias mais comuns do consultório: “Fuja da Zebra!”
Presidente de Mesa
Secretário

08:00 - 08:10 Rizartrose
08:10 - 08:15 Vídeos de técnicas de rizartrose 
08:15 - 08:25 Síndrome do Túnel do Carpo 
08:25 - 08:30 Vídeos de técnicas de túnel do carpo 
08:30 - 08:40 Dedo em gatilho 
08:40 - 08:45 Vídeos de técnicas de dedo em gatilho 
08:45 - 08:55 De Quervain
08:55 - 09:00 Vídeos de técnicas de De Quervain 
09:00 - 09:40 Mesa redonda moderna dos temas comuns do consultório com os palestrantes 
09:40 - 10:00 Microfone aberto para a plateia

10:00 - 10:30 INTERVALO PARA CAFÉ E VISITA  À ÁREA DE EXPOSIÇÕES

10:30 - 11:30 

Tema livre + Mesa redonda moderna
Presidente de Mesa
Secretário

10:30 - 10:36 Protocolo de Injeção de corticóide como fator preditivo do resultado do tratamento cirúrgico da síndrome do túnel do carpo
10:36 - 10:42 Tradução e adaptação cultural para o Portugues (Brasil) do Questionário Brief Michigan Hand Questionnaire (BMHQ)
10:42 - 10:48 Revisão sistemática das taxas de recorrência e complicações da ressecção artroscópica do cistovolar do punho.
10:48 - 10:54 A cirurgia da mão no sistema único de saúde do Brasil nos anos de 2007 a 2012: quantidade, distribuição geográfica e gastos financeiros
10:54 - 11:00 Estudo anatômico das anastomoses sensitivas na mão
11:00 - 11:30 Discussão

11:30 - 11:45 Injerto de tendon vascularizado 
11:45 - 12:00 Fractures and nonunions of the scaphoid
12:00 - 12:30 Microfone aberto a plateia 
12:30 - 14:00 INTERVALO PARA ALMOÇO E VISITA À ÁREA DE EXPOSIÇÕES

14:00 - 16:00 

Curso + Vídeos + Mesa redonda de Fratura do Rádio Distal: “Dicas e Truques!”
Presidente de Mesa
Secretário

14:00 - 14:10 Fratura de rádio distal instável articulares 
14:10 - 14:15 Vídeos de técnica com placa volar bloqueada e fixador externo 
14:15 - 14:25 Fraturas por cizalhamento (“Barton” e “Chauffer”) 
14:25 - 14:30 Vídeos da técnica da placa volar de apoio e placas colunares 
14:30 - 14:40 Fraturas complexas
14:40 - 14:45 Vídeos de técnicas combinadas e enxerto 
14:45 - 14:55 Consolidação viciosa
14:55 - 15:00 Vídeos de técnicas de osteotomias corretivas 
15:00 - 15:40 Mesa Redonda Moderna - Fratura do Rádio Distal com os Palestrantes 
15:40 - 16:00 Microfone aberto para a platéia

16:00 - 16:30 INTERVALO PARA CAFÉ E VISITA  À ÁREA DE EXPOSIÇÕES

16:30 - 18:30 

COBERTURA CUTÂNEA: “Você Pode!”
Presidente de Mesa
Secretário

16:30 - 16:40 Lesão da ponta dos dedos 
16:40 - 16:45 Vídeos de técnicas de cobertura das lesões da ponta dos dedos 
16:45 - 16:55 Cobertura nas perdas cutâneas das fraturas expostas da perna 
16:55 - 17:00 Vídeos de técnicas com soluções com retalhos locais e regionais
17:00 - 17:10 Cobertura cutânea das lesões mais frequentes da mão 
17:10 - 17:15 Vídeos de soluções com retalhos de rotação e enxertos cutâneos 
17:15 - 17:25 Cobertura cutânea nas complicações de ATJoelho 
17:25 - 17:30 Vídeos de soluções com retalhos regionais de rotação
17:30 - 18:10 Mesa redonda moderna com os Palestrantes 
18:10 - 18:30 Microfone aberto para a platéia
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A divulgação
DO CONHECIMENTO

Proporcionar atualização de qualidade, 
aproximação entre os especialistas 
ligados a Cirurgia da Mão e um salu-
tar congraçamento entre todos, são 
os motes principais do 34º Congresso 
Brasileiro de Cirurgia da Mão – Mão 
2014 – que acontecerá de 27 a 29 de 
março em Maceió, AL . 

Nesta próxima edição, o evento trará 
em sua programação novas propostas, 
como a realização do Fórum de Terapia 
da Mão, organizado em parceria com 
a Sociedade Brasileira de Terapia da 
Mão, voltado para cirurgiões da mão e 
terapeutas . “Ao lado dos terapeutas da 
mão, teremos a oportunidade de apre-

sentar a nossa especialidade como um 
todo, abordando todas as formas de 
atuação e, assim, proporcionando uma 
maior visibilidade”, explica Luiz Koiti 
Kimura, presidente do Mão 2014 . 

A dinâmica do congresso também 
merece destaque . Nesta edição, a 
discussão de casos clínicos foi privi-
legiada, através de mesas-redondas 
e simpósios . “Este formato irá propor-
cionar uma maior interação e esta é a 
tônica do evento . Essa é a grande dife-
rença de 2014”, acrescenta Kimura . 

Com os temas mais restringidos (neste 
ano serão apenas dois temas centrais), 

o congresso irá equacionar o conhe-
cimento através da participação de 
pesquisadores e cirurgiões da mão 
nas mesas-redondas que discutirão 
quais são os melhores caminhos para 
o desenvolvimento da especialidade . 
Para Kimura, “o cirurgião que atua na 
porta do hospital poderá mostrar para 
o pesquisador quais são os temas mais 
comuns e que merecem uma maior 
atenção, enquanto o pesquisador 
poderá apresentar o que há de novo 
em determinados assuntos .” Neste ano, 
os temas escolhidos foram: Nervos 
Periféricos e Osteoartrite . “Obviamente 
que temas recorrentes ao trauma tam-
bém serão abordados”, finaliza ele .

Convidados estrangeiros
Alexander Y. Shin
Professor de Cirurgia Ortopédica – Clinica Mayo
Rochester, MN – USA

Bassem T. Elhasan
Departamento de Cirurgia Ortopédica – Clinica Mayo 
Rochester, MN – USA
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Grade Científica - PRÉ PROGRAMA
DIA 27 DE MARÇO DE 2014 - QUINTA-FEIRA

Horário SALA HERMETO PASCHOAL  SALA DJAVAN  SALA GRACILIANO RAMOS  
7h30 - 8h30 Curso Instrucional

TRANSFERÊNCIAS NERVOSAS DO MEM-
BRO SUPERIOR 

Antebraço (distais)  
Transferência para abdução e rotação externa 

do ombro 
Flexão do cotovelo 

Mesa Redonda Moderna

Curso Instrucional 
FRATURAS DO RADIO DISTAL 

Limites da utilização da placa 
Complicações da osteossíntese 

Limites da fixação percutanea e  da fixação 
externa 

Mesa Redonda Moderna

Curso Instrucional
DOUTOR, NÃO QUERO OPERAR

Epicondilite lateral 
Sindrome do tunel do carpo 

Dedo em gatilho 
Mesa Redonda Moderna

8h30 - 9h30 Palestras Internacionais 
9h30 - 10h00 VISITA A EXPOSIÇÃO COMERCIAL

10h00 - 11h00 S I M P Ó S I O      I B R A  /  M E D A R T I S
11h00 - 12h00 Temas Livres  I                         Temas Livres II                                Temas Livres  III                             
12h00 - 12h30 VISITA A EXPOSIÇÃO COMERCIAL
12h30 - 13h30 Simpósio

ESCAFOIDE
Vídeos 

Mesa Redonda Moderna

Simpósio
ARTROSCOPIA DE PUNHO E MÃO

Vídeos 
Mesa Redonda Moderna

Simpósio
DOUTOR NÃO QUERO OPERAR
Tratamento de dedo em martelo 

Cisto sinovial dorsal de punho 
 Tendinite de quervain 

Vídeos 
Mesa Redonda Moderna

13h30 - 14h30 Palestras Internacionais 
DIA 28 DE MARÇO DE 2014 - SEXTA-FEIRA

SALA HERMETO PASCHOAL  (450) SALA DJAVAN  (280) SALA GRACILIANO RAMOS  (180)
7h30 - 8h30 Curso Instrucional 

ASTEO-ARTROSE 
NO PUNHO E MÃO 
Artrose radiocarpal 

Rizartrose (artrose trapézio metacarpiana) 
Artrose interfalângica 

Mesa Redonda Moderna

Curso Instrucional
FRATURA LUXAÇÃO NA MÃO

Carpo metacárpica 
Interfalângica proximal 

Base polegar 
Mesa Redonda Moderna

Curso Instrucional
ARTRITE REUMATÓIDE

Deformidade em colo de cisne 
Deformidade em botoeira 

Tenossinovites 
Mesa Redonda Moderna

8h30 - 9h30 Palestras Internacionais 
9h30 - 10h00 VISITA A EXPOSIÇÃO COMERCIAL

10h00 - 11h00  S I M P Ó S I O      I B R A  /  M E D A R T I S
11h00 - 12h00 Temas Livres IV                          Temas Livres  V                            Temas Livres          

REABILITAÇÃO 
12h00 - 12h30 VISITA A EXPOSIÇÃO COMERCIAL

12h30 - 13h30 Mesa Redonda  
de Casos Enviados

Mesa Redonda Moderna 
LESÃO DAS EXTREMIDADES

Mesa Redonda Moderna 
O QUE FAZER COM O PACIENTE 
ANTES DE OPERAR A RIGIDEZ

13h30 - 14h00 Palestras Internacionais 
14h00-14h30 Comissão de defesa 

profissional e de ética 
Ética médica: valorização 

do cirurgião da mão
DIA 29 DE MARÇO DE 2014 - SÁBADO

SALA HERMETO PASCHOAL  (450) SALA DJAVAN  (280) SALA GRACILIANO RAMOS  (180)
7h30 - 8h30 Curso Instrucional 

LESÕES DA ARTICULAÇÃO 
ESCAFO SEMILUNAR 

Lesão pré dinâmica 
Lesão aguda 
Lesão crônica 

Mesa Redonda Moderna

Curso Instrucional 
CONSOLIDAÇÃO VICIOSA RÁDIO

Extra articular 
Fossa do semilunar (die punch) 

Cisalhamento 
Mesa Redonda Moderna

Curso Instrucional
LESÃO DE TENDÃO FLEXOR

Reparo: duas ou quatro passagens? 
Quando o espaçador é inevitável 

Lesão crônica da zona I 
Mesa Redonda Moderna

8h30 - 9h30 Palestras Internacionais 
9h30 - 10h00 VISITA A EXPOSIÇÃO COMERCIAL

10h00 - 11h00 S I M P Ó S I O
11h00 - 12h00 Melhores Temas Livres Mesa Redonda Moderna 

COBERTURA CUTÂNEA
Fórum de Terapia da Mão 

12h00 - 12h30 VISITA A EXPOSIÇÃO COMERCIAL
12h30 - 13h30 Mesa Redonda Moderna 

O QUE NÃO FAÇO MAIS I
Mesa Redonda Moderna 

O QUE NÃO FAÇO MAIS II
Simpósio 

13h30 - 14h30 Palestras Internacionais 



Turismo

Uma cidade com 40 km de litoral e 
22 km de lagoa e canais, que des-
perta paixão pelas belezas naturais, 
culturais e históricas . Belíssimas 
praias de mar que tem tonali-
dades que oscilam do azul e 
verde, com piscinas natu-
rais a 2 km da costa . O verde 
contagiante dos coqueiros 
que dominam toda a orla 
praiana pode ser apreciado 
de longe, em uma das jan-
gadas de velas coloridas 
que levam às famosas 
piscinas naturais forma-
das na praia da Pajuçara . 
Museus, teatros, igrejas, 
bairros, históricos, arte-
sanatos, gastronomia 
diversificada comple-
tam esse cenário ines-
quecível .

Maceió passou a ser capital de Alagoas 
em 1839 e hoje, com aproximadamente 
um milhão de habitantes, ocupa uma 
área de 511 mil Km quadrados . A cidade 

foi proveniente de um engenho de 
cana-de-açúcar que tinha o nome de 

Maçai-ok, no século 18, daí a origem 
do nome que significa “o que tapa o 

alagadiço” . Os revitalizados bairros 
de Jaraguá e Centro preservam 

um conjunto arquitetônico, 
acervos e originalidade de 

uma época que retratam 
a história da cidade .

O potencial cul-
tural, repre-

s e n t a d o 
n a s 

manifestações folclóricas, diversificado 
artesanato, excelente rede hoteleira, res-
taurantes nacionais e internacionais, 
Aeroporto Internacional Zumbi dos Pal-
mares, Centro Cultural e de Exposições 
e o Porto de Jaraguá, associados aos ser-
viços de qualidade, fazem parte da infra-
estrutura turística que satisfaz as expecta-
tivas de quem visita Maceió .

Maceió tem o Pontal da Barra, bairro que 
abriga uma comunidade de pescadores e 
artesãos as margens da Lagoa Mundaú . O 
artesanato é exposto nas portas das casas 
e é confeccionado pelas rendeiras, que 
tecem o Filé, renda tipicamente alago-
ana e ocupa importante posição na eco-
nomia da comunidade . Na Lagoa Mun-
daú os pescadores retiram o sururu, um 
molusco que se destaca na gastronomia 
alagoana . O local é ideal para passeios de 
barcos que entre ilhas navegam indo em 

direção ao encontro com o mar .

Jornal da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão - Novembro/20136

MANUS

Dicas de passeios: 

MACEIÓ:
paraíso das praias,
cultura e muito mais

 y Navegue nas Jangadas com velas colo-
ridas até as piscinas naturais, formadas 
pelos recifes de corais da Praia de Paju-
çara;

 y Passeei de barco na Lagoa Mundaú e 
Manguaba, entre ilhas e canais e vá ao 
encontro de suas águas com o mar;

 y Conheça o Pontal da Barra, bucólico 
bairro à margem da Lagoa Mundaú, onde 
as rendeiras tecem o filé, renda de origem 
portuguesa tipicamente alagoana;

 y Admire a cidade do Mirante São Gonçalo 
que oferece uma visão panorâmica da 
enseada de Jaraguá até o Pontal;

 y Deguste das deliciosas tapiocas comer-
cializadas nas barracas que ficam nas 
praias de Pajuçara, Ponta Verde e Jatiúca;

 y Sinta o prazer da gula em um restaurante 
que serve a culinária regional, nacional ou 
Internacional;

 y Conheça o Mercado do Artesanato, con-
siderado uma vitrine da arte popular . Os 

produtos comercializados representam a 
cultura dos alagoanos;

 y Passeei pela orla, tomar água de coco e 
aprecie a criatividade dos trabalhos con-
feccionados em coco, madeira, palha, 
bordados, cerâmica, renda, que são 
expostos na Feirinha da Pajuçara;

 y Reconheça o talento dos artesãos numa 
visita ao Pavilhão do Artesanato . Várias 
lojas exibem peças que são verdadeiras 
obras de arte .
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Prepare-se para a
PROVA DA MÃO

Marcado um dia antes do início 
das atividades do Mão 2014 – o 
34º Congresso Brasileiro de Cirur-
gia da Mão – o Exame para obten-
ção de Título de Especialista em 
Cirurgia da Mão acontecerá no dia 
26 de março, no Radisson Hotel 
Maceió, a cerca de cinco quilô-
metros de distância do Centro de 
Convenções Aurélio Buarque de 
Holanda, sede do congresso .   

Segundo Sérgio Okane, presi-
dente da Comissão de Ensino e 
Treinamento (CET), a prova jun-
tou-se ao Mão 2014 devido as 
alterações nas datas dos eventos 
da especialidade . “Como tería-

mos que antecipar o congresso 
para março, decidimos unificar os 
eventos, evitando maiores des-
pesas e deslocamentos para os 
nossos especialistas e candidatos”, 
explica ele . 

O Exame será composto de 
prova teórica, com 100 questões 
de múltipla escolha, e de prova 
oral, com 12 questões que serão 
apresentadas em multimídia com 
duração de cinco minutos cada . 
Na prova oral, os candidatos serão 
avaliados por dois examinadores . 
A prova teórica tem peso seis 
(60% da média), a prova oral tem 
peso três (30% da média) e a ava-

liação do trabalho científico tem 
peso um (10% da média) . Esses 
critérios são aplicados para candi-
datos com menos de 10 anos de 
atividade em Cirurgia de Mão . As 
inscrições serão abertas a partir 
de 2 de janeiro até 31 de janeiro 
de 2014 .  

A lista dos candidatos aprovados 
será divulgada no estande da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia 
da Mão (SBCM) no congresso, a 
partir do dia 28 de março e tam-
bém no site da Sociedade, a partir 
do dia 1 de abril de 2014 . O Edital 
para o Exame está a disposição no 
site: www .cirurgiadamao .org .br .
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Prova Especial

A Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão está organi-
zando, para o segundo semestre de 2014, uma prova 
de título de especialista – categoria especial . O exame 
é voltado para profissionais (ortopedistas ou cirurgi-
ões plásticos) formados até 1994 e que queiram titu-
lar-se como especialistas em cirurgia da mão . 

Segundo Sérgio Okane, a realização desta prova 
visa atender as demandas de diversos profissio-
nais que gostariam de atuar como cirurgiões de 
mão, mas querem o respaldo do título . “O interesse 

é principalmente de cirurgiões plásticos de diver-
sos locais do país que tem a cirurgia de mão den-
tro de sua formação, mas que gostariam de atuar 
com a segurança e credibilidade que o título pro-
porciona”, explica ele . 

Prevista para acontecer na cidade de São Paulo, 
esta será a terceira edição do Exame para Obtenção 
de Título de Especialista categoria especial que a 
SBCM organiza . Já foram realizadas provas nos anos 
de 2008 e 2010 . 

MANUS

SBCM realizará
PROVA ESPECIAL

Now part of integra LifeSciences Corporation

LIMIT UNCERTAINTY

INTEGRATM

Produtos e tecnologia para saúde

www.extera.com.br

Nossas Marcas:


