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Em busca de novos caminhos

“ Há quase trinta
anos que frequento
nossa Sociedade e
nesse tempo todo a
ideia de divulgar a
especialidade para
os pares e para a
população leiga se
tornou a missão dela”

Quando penso no cirurgião de mão,
já vem a mente um profissional abnegado, com total dedicação ao trabalho. Há
quase trinta anos que frequento nossa
Sociedade e nesse tempo todo a ideia
de divulgar a especialidade para os pares e para a população leiga se tornou
sua principal missão. Tive a oportunidade de participar de várias gestões
que estruturaram a SBCM, permitindo
que seus representantes defendessem
nossa posição diante das diversas especialidades médicas, regulamentando
o funcionamento de uma rede de quase
trinta centros de treinamento e, por último, proporcionando educação continuada em nosso congresso e também
na multiplicação de cursos e atividades
regionais nos cantos deste grande país.
Inovar e ressaltar a importância
desse profissional junto a população
médica e civil são novos parágrafos
da missão da Sociedade. Desenvolver
projetos como o ‘Mãos em Ação, realizado em Alagoas, coloca nossa especialidade em evidência, não somente
pela ação humanitária, mas pelas par-

cerias com gestores locais e outras entidades.
Mais um exemplo de ampliação da
atuação da SBCM, é a parceria com
Conselho Regional de Odontologia
de São Paulo, que congrega o maior
número destes profissionais, para o
desenvolvimento de campanhas para
prevenir e tratar as lesões da mão.
Dificuldades existem e são muitas.
Uma delas sempre foi o nosso portal
de Internet. Desenvolvemos um novo
design, mas como toda mudança de
plataforma existem adaptações por
isso pedimos a todos que nos notifiquem para que a equipe contratada
possa corrigir o portal.
Diante da situação econômica do país,
conversamos com um dos mais renomados experts da área, Roberto Troster.
Por último, mas não menos importante, notícias sobre nossos eventos,
nacionais e internacionais e anúncios
dos eventos de 2016.
Boa leitura.
Luiz Kimura, presidente

NESTA EDIÇÃO

Entrevista com o Roberto No mês de setembro,
Regional Minas Gerais
Luis Troster discute
estado do Alagoas recebeu realiza Curso sobre
cenário atual brasileiro
o projeto ‘Mãos em Ação’
Trauma da Mão e Punho
Com exclusividade para o jornal
MANUS, o economista fala sobre
a crise econômica do país e as
consequências no dia a dia dos
consultórios médicos Pág. 03

Cerca de 400 pessoas foram
atendidas. Confira como foram os
dois dias de mutirão, realizado nas
cidades de Arapiraca e, na capital
Maceió Págs. 04 e 05

Evento gratuito apresentou
os traumas mais comuns nos
membros superiores e discutiu a
responsabilidade civil do médico e
das empresas de saúde Pág. 06

INFORME-SE

SBCM participa de
congressos internacionais
Entre os dias 6 e 8 de agosto, a SBCM participou do “XV
Congreso de la Federación de Sociedades Sudamericanas
de Cirugía de la Mano”, no Chile. O evento reuniu os mais
importantes especialistas do continente sul americano e
teve como objetivo promover o debate e a troca de experiências sobre os principais temas da área.
Neste evento foi eleita a diretoria da Federação Sul
Americana e o vice presidente (presidente eleito na gestão
2018/19), dr. Jairo Gomez, da Colômbia.
O evento também ofereceu workshops com os temas
“Terapia: Avaliação clínica da extremidade superior” e “Terapia: Oficina bandagem elástica”. Além de membros da
SBCM, cerca de trinta brasileiros tiveram a oportunidade
de participar deste congresso.
E a participação da Sociedade Brasileira de Cirurgia da
Mão em importantes Congressos internacionais continua.
Entre os dias 21 e 23 de outubro, a Sociedade estará no 41°
Congreso Argentino de Cirugía de la Mano. Neste ano, o
Brasil é a nação convidada do evento.

Novo site
O website da Sociedade Brasileira de Cirurgia da
Mão está com um novo layout e conteúdo. A proposta deste novo espaço é reforçar a imagem da
SBCM em novos segmentos e divulgar com mais
afinco a especialidade que trata as patologias e
lesões dos membros superiores.
No site, os membros e associados poderão continuar acessando os conteúdos que acompanhavam no site anterior, como o Hand Journal e o
Journal E-zine. O espaço ainda está em manutenção, por isso são necessárias algumas adaptações. “Toda mudança traz consigo algumas dificuldades, mas também traz o progresso. A SBCM
está se esforçando para deixar este novo projeto
ainda melhor que o antigo”, afirma Carlos Henrique Fernandes, secretário geral da SBCM.
Em breve, o novo site terá um área voltada para
as pessoas comuns que têm interesse em se informar sobre as principais doenças que atingem
mão e punho, como a LER – Lesão por esforço
repetitivo. A SBCM está formando um Conselho
Editorial que possa contribuir com textos e artigos para este espaço.
Caso queira sugerir algum ajuste no novo site,
sua sugestão é bem-vinda. Envie um e-mail para
sitesbcm@cirurgiadamao.org.br
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ENTREVISTA

Com crise econômica, corte no
orçamento do brasileiros chega à saúde

O Brasil vive um período de grande
crise na economia. As demissões bateram recorde já nos primeiros meses
do ano, e cerca de 191 mil empresas fecharam as portas neste período. Com o
desemprego há a diminuição da renda
e, consequentemente, os cortes no orçamento, que começam com itens considerados não essenciais, podendo se
estender para itens importantes, como
gastos com educação e saúde.
Neste último campo, por exemplo,
o brasileiro que necessita de atendimento médico, mas não tem renda
para o particular, é obrigado à recorrer ao atendimento público, mas nem
sempre ele encontra profissionais especializados em determinado tipo de
doença ou lesão.
Em entrevista exclusiva, o economista Roberto Luis Troster conversou com o
Jornal MANUS o sobre a relação da crise

econômica brasileira e as consequências
no dia a dia dos consultórios médicos.
Como o senhor avalia a economia
atual do Brasil? Há perspectivas de
melhora?
A economia está em uma crise grave,
mais grave que a de 2008, o que é ruim
para todos e mais ainda para os mais pobres. Há perspectivas de melhora, sim,
mas deve-se mudar a política econômica. O mau tempo vai passar, o momento
exige uma adequação a uma situação
mais difícil e um reposicionamento.
Com o aumento das demissões,
os brasileiros são obrigados a
realizarem cortes nos orçamentos. O
senhor avalia que o ‘plano de saúde’
pode ser um deste itens de redução?
Sim, pode ser. Alguns podem migrar
para um plano mais barato e outros podem suspender temporariamente, até
que as condições melhores.
Para o senhor, qual a relação entre
economia e saúde?
A relação é positiva, quanto mais renda, mais gastos em saúde. A elasticida-

A economia está em uma crise grave, mais grave
que a de 2008, o que é ruim para todos e mais ainda
para os mais pobres. Há perspectivas de melhora,
sim, mas deve-se mudar a política econômica. O mau
tempo vai passar, o momento exige uma adequação
a uma situação mais difícil e um reposicionamento

AGÊNCIA ESTADO

País enfrenta uma das
suas piores crises e itens
considerados essenciais
são reavaliados pela
população

ROBERTO LUIS TROSTER É COORDENADOR DO
CURSO DE BANKING DA FIPE USP E EX ECONOMISTA
CHEFE DA FEBRABAN E DA ABBC

de da renda da saúde é maior que um,
quer dizer que quando cresce a renda
aumenta a parcela que é despendida
com saúde, mas quando cai, encolhe.
Ou seja, este ano e o próximo vão ser
difíceis para o setor. Todavia, alguns
vão sentir mais que outros.
Com o aumento dos remédios e
materiais hospitalares, há possibilidade
do valor das consultas sofrer reajuste
e as pessoas deixarem de procurar
atendimento especializado?
A resposta é sim. O Brasil está mais pobre, e na média, vai gastar-se menos.
Saúde é uma despesa que vai ser mais
avaliada e será encolhida por alguns
por conta de racionalização de gastos
e de outros por impossibilidade de arcar com ela.
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EVENTO

Mãos em Ação
atende cerca
de 400 pessoas
Nos dias 10 e 11 de setembro, a Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão
(SBCM) promoveu o primeiro mutirão de
diagnóstico, notificação e prevenção de
lesões e anomalias nas mãos e membros
superiores, o Mãos em Ação. O projeto foi
realizado em duas cidades do estado de
Alagoas, Arapiraca e na capital Maceió e
atendeu cerca de 400 pessoas.
Com o apoio da Secretaria de Estado
da Saúde de Alagoas e da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT
- Regional Alagoas), o projeto teve como
principal objetivo oferecer atendimento
gratuito à população local. “Mais do que
um simples atendimento, nossa missão
era identificar e tratar as anomalias e lesões, além de conscientizar a população
do Estado em relação aos acidentes do-

O projeto Mãos
em Ação foi criado
com intenção de ser
itinerante e, cada ano,
acontecer em uma
região diferente do país
4 • INFORMATIVO MANUS

mésticos e do trabalho envolvendo mãos
e membros superiores”, explica Luiz Koiti
Kimura, presidente da SBCM.
O evento foi dividido em duas etapas.
O processo inclui na fase inicial o diagnóstico dos casos e consultas/exames
promovidos por uma equipe de especialistas da Sociedade e profissionais e
residentes locais em dois polos: Maceió
e Arapiracaalém de voluntários de diversas partes do país.
“O bom funcionamento do membro superior é quesito fundamental para o bem
estar de qualquer cidadão, trazendo impactos não só em sua aptidão física, mas
também estabilidade emocional. Por isso
projetos como estes são extremamente
importantes para a comunidade”, afirma
Giana Silveira Giostri, vice presidente da
SBCM e voluntária no projeto.
O primeiro dia de avaliações aconteceu
no Hospital CHAMA, na cidade de Arapiraca. Cerca de 100 pessoas foram atendidas
neste dia e foi possível identificar anomalias de média e alta complexidade. Os especialistas ficaram à disposição da comunidade desde às 7h da manhã.
O Hospital da Polícia Militar, localizado em Maceió, foi a entidade escolhida
para o segundo dia (11/09) de projeto, que
atendeu 300 pessoas. “A participação da
equipe de voluntários, especialistas em cirurgia de mão, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, ortopedistas e residentes

1
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Primeira edição do
projeto aconteceu no
estado de Alagoas
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VOLUNTÁRIOS
DO PROJETO:
Conheça quem
contribuiu para
o Mãos em Ação:
Cirurgiões da Mão
Fernanda Bellei Rocha
Frederico Augusto Novelino
José Queiroz Lima Neto
Kleber Oliveira Barboza
Nilton Mazzer
Luiz Koiti Kimura
Giana S. Giostri
Luciano Ruiz Torres
Givaldo Trindade Rios
Niceas da Silva Gusmão
Raimundo de Araújo Filho

em ortopedia, além da participação de
alunos e das equipes administrativas dos
dois hospitais foram essenciais para o sucesso deste projeto”, afirma Kimura.
A segunda fase deste mutirão acontecerá ao longo deste ano e consiste na
realização de cirurgias para os casos indicados, com apoio do INTO – Instituto
Nacional de Traumatologia e Ortopedia.
“Durante os atendimentos, conseguimos
identificar alguns casos em que a intervenção cirúrgica era necessária. Então
conversamos com o INTO e a cirurgias
devem ser realizadas ainda este ano”, explica o presidente da SBCM.
Além da ação humanitária, o mutirão
também foi uma oportunidade para conhecer os tipos de doenças relacionadas
aos membros superiores que existe no estado alagoano. Todas as informações coletadas durante a realização do mutirão
serão enviadas ao Ministério da Saúde por
meio do sistema de notificação de alta

1. VOLUNTÁRIOS DE DIVERSAS PARTES DO
BRASIL PARTICIPARAM DO PROJETO; 2. OS
ATENDIMENTOS COMEÇARAM A PARTIR DAS 7H
DA MANHÃ DURANTE OS DOIS DIAS DE MUTIRÃO;
3. CERCA DE 400 PESSOAS FORAM ATENDIDAS,
INCLUSIVE CRIANÇAS.

complexidade por meio da Secretaria Estadual de Saúde de Alagoas. E com base
nesses números, será possível preparar
melhor a rede de atendimento público
para o perfil atualizado da região e a real
necessidade da população.
O projeto Mãos em Ação foi criado
com intenção de ser itinerante e, cada
ano, acontecer em uma região diferente
do país. “Nesta primeira experiência foi
possível notar a necessidade que existe de uma atendimento especializado
para população. Às vezes as pessoas ficam com sequelas de algum trauma nos
membros superiores porque não tiveram
um atendimento adequado no momento
cerco”, salienta Kimura.

Terapeutas Ocupacionais
Jousy Pimentel de Souza
(especializada em
Terapia da Mão)
Monique Carla da Silva
Adriana Di Martella Orsi
Simone Stein Siqueira
(especializada em
Terapia da Mão)
Fisioterapeutas
Julliane do Nascimento
Vilar da Silva
Robéria Santos de Albuquerque
Ana Candice Coelho
(especializada em
Terapia da Mão)
Alunas da Terapia Ocupacional:
Bianca Karine da Silva e Gabriela
Cristina da Silva Firmino
Alunos da Fisioterapia:
Luan Victor de Almeida Souza e
Kelly Gomes Herculano
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ATIVIDADES
REGIONAIS
MINAS GERAIS (MG/ES)

Curso sobre Trauma da Mão e Punho
é realizado em cidade mineira

RIO DE JANEIRO (RJ)

Regional Rio de
Janeiro realiza
mais uma reunião
mensal do
Comitês da Mão
Na edição de setembro, os
participantes discutiram
sobre artroscopia do punho

COMISSÃO ORGANIZADORA DO CURSO

No último dia 22 de agosto, aconteceu o curso da Regional de MG/ES Trauma da Mão e Punho, que foi realizado em Juiz de Fora, no Anfiteatro da
Santa Casa de Misericórdia da cidade.
No total, participaram 11 palestrantes de diversas regiões de Minas, Ipatinga, Juiz de Fora, Muriaé, Belo Horizonte,
Governador Valadares, Manhuaçu, e representante do Espirito Santo.
O presidente eleito biênio 20162018 da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Mão, dr. Pedro José Pires Neto,
também esteve no curso e explicou
aos participantes as diversas atuações da sociedade.
A abertura do curso focou os traumas mais frequentes que podem
ocorrer nas mãos e nos punhos. Os
participantes também tiveram a oportunidade de acompanhar uma palestra sobre legislação médica, com o
tema ‘a responsabilidade civil do médico e das empresas de saúde’, que foi
ministrada pelo advogado Prof. Luís
Antônio de Aguiar Bittencourt.
Ao final do curso, o dr. Robert Charles Ferreira, diretor da Regional de MG/
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DR. PEDRO
JOSÉ PIRES
NETO

DR. ROBERT
CHARLES
FERREIRA

ES, agradeceu o empenho de todos os
participantes. “Estes cursos são um
grande oportunidade de reciclagem
e aprendizagem para os especialistas.
O conteúdo programático é bastante
completo, mas o esforço dos participantes também é necessário para o
sucesso deste tipo de iniciativa”, conclui dr. Robert Charles Ferreira.

No dia 15 de setembro, foi realizada
uma reunião do Comitê de Mão, da Regional Rio de Janeiro da SBCM. O tema
discutido foi ‘artroscopia do punho’ e o dr.
Eduardo Vasquez do INTO - Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia – foi
o palestrante convidado.
O tradicional encontro acontece toda
terceira terça-feira de cada mês, na sede
da SBOT-RJ (Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia), no Botafogo. As
reuniões abordam temas relacionados à
especialidade, sempre com um palestrante convidado.
O curso é gratuito e aberto a todos os
interessados com foco na preparação dos
residentes para a prova de obtenção de
título, o Exame de Suficiência para Título
de Especialista em Cirurgia da Mão.

SUL (RS/SC/PR)

SÃO PAULO (SP)

III Simpósio de Trauma
de Mão terá a presença
de palestrantes
internacionais

Regional São Paulo
realiza curso de
Artroscopia do Punho
e simulado Simão

Tradicional encontro da Regional
Sul da SBCM acontecerá entre os
dias 6 e 7 de novembro
A Regional Sul da SBCM promove o III
Simpósio da Trauma de Mão, no anfiteatro Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre. O encontro acontecerá nos próximos
dias 6 e 7 de novembro.
Um dos destaques é a presença confirmada de dois especialistas internacionais, o chefe do Departamento de Cirurgia da Mão e professor de Ortopedia da
“New York University”, dr. John Capo e do
dr. Ronaldo Carneiro, chefe do Departamento de Cirurgia da Mão do “Physicians
Regional Healthcare System” da Florida,
nos Estados Unidos.
Na edição de 2013, também houve a
participação de cirurgiões internacionais. “O simpósio do ano passado foi um
sucesso. A presença de estrangeiros é
uma oportunidade ímpar para especia-

listas em cirurgia de mão do sul do
Brasil terem contato com colegas vindos de outros países. Por isso, vamos
repetir esta estratégia”, afirma Ricardo Kaempf de Oliveira, organizador e
diretor da Regional Sul.
Considerado o maior encontro de
cirurgia da mão da região, o simpósio representa uma oportunidade
para especialistas e estudantes se
atualizarem em relação aos temas
abordados. “O primeiro simpósio
aconteceu em 2013 com o objetivo
de estimular a capacitação em um
segmento da ortopedia que apresenta demandas de alta complexidade. A cada ano trazemos uma
novidade para fortalecer a nossa
missão”, conclui Ricardo Kaempf.

Nos dias 25 e 26/9, acontecerá
o curso de Artroscopia do Punho,
Encontro da Seccional Campinas/
Jundiaí SBOT, em de Indaiatuba,
interior de São Paulo. O workshop
contará com a presença internacional do cirurgião de mão e membro
superior de Stanford, Jeffrey Yao.
Neste mesmo evento, será realizado o Simulado de Cirurgia da Mão
(Simão), promovido pela Comissão
de Ensino e Treinamento, da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão. O
exame é aberto a todos os residentes e terá examinadores nacionais.
“É uma grande chance para os
estudantes, que poderão, com simulado, treinar para o Exame de Suficiência para Título de Especialista
em Cirurgia da Mão. Além disso, elas
ainda poderão acompanha um curso
com cirurgião internacional”, comenta João Baptista Gomes dos Santos,
vice diretor da Regional de São Paulo.

CENTRO OESTE (MS/MT/GO/DF)

Jornada de Cirurgia da Mão acontece em Goiânia
No dia 3 de outubro, será realizado mais
um Encontro da Regional Centro Oeste, a
Jornada de Cirurgia da Mão, em Goiânia.
O evento que tem duração de 6 horas será
composto por mesas redondas, painéis de
debate e conferência com a SBCM.
Na abertura, dois temas de debates serão abordados, as técnicas sem neuropatias e lesões do plexo braquial e também
as técnicas em cobertura cutânea e mi-

crocirurgia. Durante o evento, haverão
outros assuntos de debate, como patologias do carpo e fraturas
Uma mesa redonda sobre trauma
de mão encerrará o Encontro da Regional. “Este encontros são importantes para o compartilhamento de
ideias e a atualização profissional”,
afirma Mario Yoshihide Kuwae, vice
diretor da Regional.
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COMISSÕES DA SOCIEDADE

SBCM promove Fórum
de Defesa Profissional
A situação de crise econômica do Brasil tem preocupado diversos setores da sociedade, salários
vem sendo reduzidos assim como os empregos.
Os profissionais da saúde também são afetados
por esta instabilidade financeira do país e, diante
deste cenário a Sociedade Brasileira de Cirurgia da
Mão está organizando o primeiro Fórum de Defesa
Profissional, que será realizado no dia 18 de maço
de 2016, no hotel Matsubara, em São Paulo.
Neste evento, especialistas juristas e outros
profissionais relacionados ao exercício da profissão estarão presentes no Fórum. “Precisamos nos
organizar para podermos exercer nossa profissão
com dignidade e com uma remuneração mais justa, por isso o Fórum é importante”, explica dr. Luiz
Kimura, presidente da SBCM
O evento é uma oportunidade para debater os
atuais problemas do país e discutir ações de defesa
dos profissionais da área médica.
A Comissão de Defesa Profissional e Ética (CDPE)
da SBCM está participando de diversas atividades
acerca de honorários médicos. Nos dias 16 a 18 de
setembro, por exemplo, foi realizado na capital do
Espírito Santo o 3º Congresso Brasileiro Médico e
Jurídico – Judicialização e Orçamento da Saúde,
no qual a Comissão participou. A CDPE vem buscando caminhos e adotando estratégias para melhoria da remuneração do cirurgião.

SAVE THE DATE
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Parceria

A SBCM e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) fecharam parceria. Os
sócios da sociedade agora poderão fazer parte
da SBPC por uma anuidade especial, no valor
de R$60,00. Os associados da SBPC recebem
grátis a revista Ciência e Cultura (trimestral) e o
JC Notícias (Jornal).

Prova de Título 2016

A Prova de Suficiência para obtenção de Título de Especialista em Cirurgia da Mão já tem data
marcada. Promovido pela SBCM em parceria com
a Associação Médica Brasileira (AMB), o exame vai
acontecer no dia 19 de março de 2016 e os interessados poderão realizar suas inscrições a partir do
mês de janeiro do ano que vem.
A tradicional prova de título volta a acontecer
em São Paulo e contará com a participação de
membros titulares para examinar os candidatos
egresso dos diversos serviços de cirurgia médica
do país. Em breve, o site da SBCM apresentará o
edital deste exame e os candidatos poderão conhecer os detalhes de inscrição e prova. O exame
acontecerá no Hotel Matsubara, localizado na rua
Coronel Oscar Porto, 836, no bairro do Paraíso.

