
Pelo bem de todos

“Nós, da SBCM, 
estamos dispostos 
a colaborar com o 

Governo nessa missão 
principal que é ofertar 

saúde de qualidade 
para a população”
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É com muito orgulho que inicio o ano 
de 2015 na presidência da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia da Mão. E proponho 
começarmos pelo debate já aberto pelo 
próprio ministro da Saúde, Arthur Chioro, 
em um artigo publicado no mês de janei-
ro, onde aborda a implantação do progra-
ma Mais Especialidades para, segundo 
ele, expandir a oferta em tempo oportu-
no a consultas, exames e procedimentos 
especializados no SUS. 

Como qualquer brasileiro, reconheço 
a importância de tal iniciativa, mas como 
cirurgião da Mão tenho certo receio da 
realização desse projeto e suas possíveis 
consequências para a Saúde. Por isso, 
reforço a necessidade vital de que o Mi-
nistério siga as premissas da Comissão 
Nacional de Residência Médica, que os 
especialistas passem obrigatoriamente 
pela prova de título de suas especiali-
dades, e que sejam as sociedades que 
validem e concedam o título de espe-
cialistas, sem que o órgão desconsidere 
a relevância dessa certificação ou opte 
pela criação de uma paralela. Isso meus 
amigos, é o básico, pois a prova ainda é 

um indicador de qualidade. É nosso papel 
disseminar essa informação, para que a 
população tenha consciência e faça valer 
seus direitos, questionando se preciso os 
profissionais e o próprio serviço de saúde 
sobre a titularidade do especialista. 

Nós, da SBCM, estamos dispostos a 
colaborar com o Governo nessa missão 
principal que é ofertar saúde de qualida-
de para a população. Colocamo-nos a 
disposição para junto dos gestores estu-
dar estratégias, ampliar as datas e locais 
de prova para o título, e demais medidas 
necessárias. Concordamos plenamente 
que o brasileiro precisa ter um acesso 
mais rápido e fácil aos serviços espe-
cializados e trabalhamos para isso. E é 
exatamente por essa expertise e compro-
misso que não vamos permitir que nossa 
especialidade seja desvalorizada ou que 
a qualidade dos profissionais que nela 
atuam seja inferior aos padrões adota-
dos por essa classe, que tem cuidado das 
mãos dos brasileiros há anos e sabe mui-
to bem como fazê-lo. Boa leitura!

 
Luiz Kimura, presidente
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iNfoRMe-se

Após reunião do Conselho Científico da Associação Médica 
Brasileira - AMB, em 17 de dezembro, foi solicitada a indicação 
de dois a quatro nomes de especialistas da Sociedade Brasi-
leira de Cirurgia da Mão – SBCM, para composição do grupo 
de Editores Associados da Revista da Associação Médica Bra-
sileira, gestão 2014 – 2017. 

Estes profissionais ficarão responsáveis por auxiliar nas re-
visões dos artigos científicos encaminhados para publicação 
na revista. Para a oportunidade foram indicados Luiz Koiti 
Kimura, Giana Silveira Giostri, Carlos Henrique Fernandes e 
Antonio Carlos da Costa.

Profissionais da SBCM 
passam a integrar grupo de 
editores da revista da Amb

Foi realizada no dia 18 de março, em Foz do Iguaçu, no Hotel 
Bourbon Cataratas, a prova regular para membro titular da SBCM, 
abrindo assim a grade de programação do 35º Congresso Brasilei-
ro de Cirurgia da Mão. Dividido em duas partes, o exame contou 
com a participação de 34 candidatos.

“Assim como no ano anterior, a prova foi realizada em conjun-
to com o Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão, mas essa regra 
deve mudar a partir de 2016 e os eventos serão desmembrados”, 
comentou Luis Renato Nakachima, secretário da CET – Comissão 
de Ensino e Treinamento. Leia mais informações sobre a progra-
mação do CBCM nas páginas 4 e 5.

Hoje já somos 600 membros titulares. Em virtude da 
campanha efetuada pela nossa diretoria, já somos mais 
de 450 registrados no Conselho Federal de Medicina. Esse 
número de especialistas nos coloca como a terceira maior 
sociedade de cirurgia da mão do mundo, sendo superada 
em número de sócios pela American Association for Hand 
Surgery (AAHS) e pela American Society for Surgery of the 
Hand (ASSH). Mas não estamos crescendo apenas em nú-
mero, afinal de contas, somos uma sociedade de cunho 
científico. Nosso crescimento científico pode ser medido 
pelas recentes conquistas da SBCM. Nos últimos anos, 
fomos a sociedade convidada nos congressos anuais da 
AAHS e ASSH, para o ano de 2015 somos os convidados das 
sociedades colombiana e argentina. Graças ao excelente 
nível científico dos brasileiros, participantes no Congres-
so da AASH, conseguimos que a revista “HAND” também 
seja nosso órgão de divulgação científica, permitindo que 
todos os sócios titulares da SBCM tenham acesso online. O 
reconhecimento maior foi o convite para que a SBCM seja 
associada da Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC). O convite foi encaminhado pela sua presi-
dente, Helena Nader. Entre as principais missões da SBPC 
estão contribuir para o desenvolvimento e promover a dis-
seminação do conhecimento científico do Brasil.

 
Carlos Henrique Fernandes
Secretário Geral da SBCM

o crescimento científico 
da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia da Mão

iNfoRMe seCRetaRia

Prova regular para membro 
titular da SBCM dá início às 
atividades do 35º congresso
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eNtRevista

Chef define tríade para evitar imprevistos na 
cozinha: atenção, treinamento e concentração
Alex Atala conta 
como o atendimento 
especializado salvou 
sua mão esquerda e 
incentiva o trabalho 
de prevenção de 
acidentes domésticos

Somente em 2014, foram registrados 
em todo o Brasil cerca de 74.300 mil 
casos de afastamento no trabalho por 
traumatismo de cotovelo, antebraço, 
mãos e punho, segundo dados do Ins-
tituto Nacional do Seguro Social (INSS). 
No total, o órgão tem 241.269 cadastros 
nesta categoria do auxílio doenças, 
entre previdenciários e acidentados. O 
chef Alex Atala, conhecido internacio-
nalmente e proprietário do D.O.M., elei-
to o sexto melhor restaurante do mun-
do e o melhor da América do Sul, conta 
em entrevista exclusiva para o Jornal 
Manus sobre o acidente que colocou 
em risco sua mão, e, consequentemen-
te, profissão, e como o atendimento fei-
to de maneira rápida e precisa por um 
cirurgião da mão mudou a história da 
gastronomia brasileira. 

Como avalia a importância da 
saúde de suas mãos para exercer 
sua profissão?

A higiene e a saúde das mãos é 
fundamental para a nossa profissão. 
O acabamento detalhado, os cortes, 
tudo passa pelas nossas mãos. Não dá 
para pensar em cozinhar sem usá-las, 
sem interagir, sem tocar o ingrediente.

 

Como chef de cozinha, ou em seu 
hobby como pescador, já sofreu 
algum acidente?

Sim, há alguns anos, limpando um 
peixe, tive uma contaminação por uma 
bactéria em Singapura e tive a sorte de 
encontrar muito mais que um médico, 
mas acima de tudo um grande amigo, 
o dr. Luiz Kimura. Se a minha mão es-
querda hoje funciona perfeitamente, 
devo isso ao especialista de mão que 
dedicou horas para conversar com um 
especialista em Singapura e orientá-lo 
para as cirurgias que sofri lá. Depois, 
mais uma que o próprio Luiz Kimura 
fez aqui em São Paulo.  

 
Como avalia a importância de 
contar com o atendimento de 
um cirurgião da mão para sua 
recuperação total?

Foi fundamental. Eu não teria mais a 
minha mão se não tivesse sido tratado 
por um especialista.

 
Cortes e queimaduras são duas 
ocorrências comuns. Como lidar 
com esse risco?

Atenção, treinamento, concentra-
ção. Essa é uma tríade que não só evi-
ta acidentes, mas também pequenos 
deslizes na cozinha. No D.O.M., no dia 
a dia de nossa cozinha, nós temos três 
ordens para tentar buscar esses obje-
tivos: “não corra, não pare e não fale”. 
Concentração e foco todo o tempo 
para manter uma equipe em harmonia, 
livre de pressões, de gritos, de como a 
televisão gosta de ilustrar.

 

A partir de sua experiência, 
o que recomenda para evitar os 
acidentes domésticos?

Com facas, acho que o exercício da 
profissão acaba até ensinando como 
evitar os acidentes. Mais graves são 
sempre as queimaduras. Em 90% dos 
casos, estão muito ligadas a uma in-
consequência ou a uma indisciplina do 
cozinheiro, na falta de atenção com o 
manuseio dos equipamentos. Muitas 
vezes, por ser filho de uma pessoa que 
trabalha com pacientes com seque-
las de queimadura, presenciei desde 
a minha infância inúmeros acidentes, 
especialmente com álcool. Não só em 
restaurantes, mas fundamentalmente 
nas casas, é importante a educação. 
Em ambos os casos, é sempre válido 
uma boa cartilha, uma boa explicação, 
o trabalho de prevenção é transforma-
dor na vida de muitas pessoas já que 
esses acidentes podem deixar seque-
las muito graves. 
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LUIz KIMURA, PRESIDENTE DA SBCM, E alex atala, 
ELEITO ENTRE SEUS PARES PARA O PRêMIO “CHEF’S 
CHOICE” DA REVISTA RESTAURANT (2014)
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A cidade de Foz do Iguaçu, no Pa-
raná, receberá este ano, entre 
os dias 19 e 21 de março, a 35ª 
edição do Congresso Brasileiro 

de Cirurgia da Mão. O evento, promovido 
anualmente pela Sociedade Brasileira de 
Cirurgia da Mão, tem como objetivo abrir 
espaço para o debate entre os principais 
especialistas da área, nacionais e inter-
nacionais, além de estudantes e residen-
tes. Conheça mais sobre o evento e suas 
particularidades:

eveNtos

35º congresso brasileiro de 
Cirurgia da Mão se aproxima
Curso da AAHS e 
eventos simultâneos 
estão entre os principais 
destaques e novidades 
do maior encontro de 
profissionais de Cirurgia 
da Mão do Brasil

Novidade: curso AAHS
Entre as novidades deste Congresso está a realização do curso da AAHS – 

Associação Americana de Cirurgia da Mão, já incluso na inscrição. O módulo, 
coordenado por Julie Adams, será realizado no último dia do evento (21), com 
a presença de diversos professores internacionais e tradução simultânea para 
o português. Entre os principais temas estão o trauma e a reconstrução do 
membro superior (ombro, cotovelo, pulso e mão), além de tópicos especiais.
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espeCialistas da 
sBCM paRtiCipaM 
de CoNgResso 
aMeRiCaNo
De 21 a 25 de janeiro de 2015, a 
Associação Americana de Cirurgia 
da Mão realizou seu Congresso 
Anual, em parceria com a 
Sociedade Britânica de Cirurgia  
da Mão. O evento, que ocorreu  
em Bahamas nesta edição, contou 
com participação de especialistas 
da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
da Mão. Entre os temas abordados 
estavam “Doença de Dupuytren”, 
“Traumatismo na mão de atletas”, 
“Uma abordagem multidisciplinar 
para traumas complexos” 
e “Social Media”. 
O próximo congresso ocorrerá 
de 13 a 16 de janeiro de 2016, em 
Scottsdale, no Arizona (EUA). 
Mais informações em  
http://meeting.handsurgery.org/. 

iNteRNaCioNal

sBCM é CoNvidada paRa CoNgResso ColoMBiaNo de CiRuRgia da Mão
A SBCM - Sociedade Brasileira de Cirurgia 
da Mão recebeu convite como nação 
convidada para o Congresso Colombiano 
de Cirurgia da Mão, que será realizado 
de 27 a 29 de agosto de 2015, no Hotel 
Radisson, em Cartagena, na Colômbia. 
Os debates incluem temas como carpo, 

nervo periférico, fraturas e radio distal. 
Entre os convidados internacionais do 
evento estão Alexandre Shin (EUA), Peter 
Amadio (EUA), Jayme Bertelli (BRA), 
Carolina Leclerc (FRA) e John Capo (EUA). 
Os membros da SBCM que tiverem 
interesse em participar do Congresso 

pagarão na inscrição o mesmo valor 
de um membro da ASOCIMANO – 
Associação Colombiana de Cirurgia da 
Mão. As adesões feitas até o dia 30 de 
julho possuem valor promocional. Mais 
informações sobre o evento:  
http://asocimano.org/

Convidados: nação argentina e Scott Hal Kozin
Este ano, a nação convidada é a Argentina, que enviará ao Paraná o pales-

trante Carlos Zaidenberg, ex-presidente da Associação Argentina de Cirurgia 
da Mão. Também é destaque o convidado internacional da presidência, o norte
-americano Scott Hal Kozin, reconhecido internacionalmente por seu trabalho 
voluntário em países em desenvolvimento.

Programação científica:  
novas atividades e palestrantes

A programação científica do 
Congresso se renova a cada ano. 
Em 2015, os participantes poderão 
integrar dois quadros inéditos: “O 
meu pior caso” e “O que aprendi 
com meu professor”. Além disso, 
muitos palestrantes internacionais 
já confirmaram presença, entre eles 
Carlos Jose Lupotti, Adriana Pernoff, 
Alfredo Olezabal, Fernando Menviel-
le, Gabriel Clemboski, Sebastian Val-
buena e Sergio Daroda.

Oportunidade: eventos simultâneos
Assim como em outros anos, o congressistas que integra o CBCM tem a chan-

ce de participar de diversos eventos paralelos. Em 2015, será realizada no dia 19 
de março a Jornada Nacional de Terapia da Mão, com mesa redonda sobre o de-
safio terapêutico, palestra sobre as deformidades congênitas, miniconferências 
sobre experiências práticas, além do workshop ORFIT. O Simpósio IBRA (Interna-
tional Bone Research Association), que nos dias 19 e 20 de março colocará em 
evidência conceitos das cirurgias de cotovelo e escafoide, é outra alternativa de 
aprendizado disponível na grade.

Programação social:  
diversão e networking

Preocupada com a interação 
dos congressistas, a organização 
do evento promove atividades 
sociais a fim de estimular o net
working. Já estão confirmados 
um torneio de tênis, de truco, 
um happy hour com expositores, 
além de um jantar “3 Fronteiras” 
no hotel oficial. A cidade também 
oferece seus atrativos turísticos, 
como a visita às Cataratas do 
Iguaçu e à usina de Itaipu.
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A Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão – SBCM começou 
o ano com o pé direito. A nova diretoria (ao lado) já traçou um 
planejamento para 2015, que caminha entre a prevenção, va-
lorização da especialidade, as políticas públicas de Saúde, o 
apoio e integração aos movimentos médicos, além dos avan-
ços científicos da atividade. Com base nisso serão buscados 
os objetivos da Sociedade, entre eles:

 
• Tornar a SBCM a principal fonte de informação sobre a 

especialidade para a imprensa
• Penetração da especialidade nas principais publicações 

do trade de Saúde
• Explorar o Congresso de 2015 para dar maior visibilidade 

à especialidade
• Estreitar relações institucionais da SBCM com outros 

agentes de interesse
• Melhorar o fluxo de informação entre as regionais e a sede
• Promover debates mais amplos sobre a especialidade

 
Outro ponto em destaque no planejamento é o papel so-

cial da SBCM. Por isso, estão em estudo a realização e promo-
ção de diversas campanhas informativas para o público geral. 
Conheça alguns temas:

 
• Prevenção de acidentes domésticos – associado à 

gastronomia com inserção de campanha gratuita na TV
• Prevenção de acidentes de trabalho – em parceria com o TST
• Prevenção de acidentes relacionados aos profissionais da 

Saúde – em parceria com o CFO e o COREN
• Campanha entre os médicos sobre a importância da 

notificação dos acidentes – em parceria com a CFM e AMB
 
A partir disso, a diretoria da Sociedade Brasileira de Cirurgia 

da Mão pretende dar continuidade ao trabalho realizado pela 
antiga gestão e ampliar os resultados alcançados, buscando 
novas conquistas com o apoio de seus associados, em uma 
gestão consciente e transparente. Acompanhe as novidades!

Planejamento 2015
Desde o dia 1º de janeiro de 2015, a Sociedade Brasi-

leira de Cirurgia da Mão conta com um novo corpo dire-
tivo. Ainda com os integrantes do biênio 2014/2015, os 
mandatos da presidência foram alternados com os da 
vicepresidência, conforme o regulamento geral. Confi-
ra como fica a nova diretoria:

SBCM tem nova diretoria

DIRETORIAS REGIONAIS      

regional são Paulo
Marcelo Rosa de Rezende

Vice-Diretor João Baptista Gomes dos Santos    

regional rio de janeiro
Fábio Azevedo Lima

Vice-Diretor Victor César Junior    

regional sul
Ricardo Kaempf de Oliveira 

Vice-Diretor Henrique Ayzemberg    

regional norte – nordeste
Rafael Silva Ribeiro 

Vice-Diretor Walter Gomes Pinheiro Junior    

regional centro oeste
Maurício de Araujo Allet 

Vice-Diretor Mario Yoshihide Kuwae    

regional Minas Gerais - espírito santo
Robert Charles Ferreira 

Vice-Diretor Antonio Tufi Neder Filho 

luiz Koiti Kimura Giana silveira Giostri
Presidente 2015 Vice-Presidente 2015

São Paulo Paraná

carlos h. Fernandes henrique de B. Pinto neto
Secretário Geral Secretário Adjunto

São Paulo Rio de Janeiro 

antonio c. da costa samuel ribak
Tesoureiro Conselho Executivo
São Paulo São Paulo

sérgio Y. okane Fábio a. caporrino
Conselho Executivo Conselho Executivo

São Paulo São Paulo 

Gilberto h. ohara luiz c. angelini
Conselho Fiscal Conselho Fiscal

São Paulo São Paulo

luiz c. sobania
Conselho Fiscal

Paraná

iNstituCioNal



Após o sucesso de público em 2014, 
a Regional Sul da SBCM está a todo va-
por na organização do Simpósio Anual 
de 2015. Tal evento já se tornou parte 
do calendário nacional da cirurgia da 
mão, e esse ano será realizado nos dias 
06 e 07 de novembro, novamente no 
anfiteatro do Hospital Mãe de Deus, em 
Porto Alegre – Rio Grande do Sul.

Com o objetivo de reunir o maior 
número de médicos especialistas em 
cirurgia da mão, o simpósio conta com 
a participação de renomados profis-
sionais de todas as áreas da Saúde, que 
dominam o tratamento das lesões da 
mão. Com recorde de inscritos a cada 

sul (Rs/sC/pR)

simpósio Anual de 2015 já tem data 
definida para novembro em Porto alegre
Maior evento da especialidade no Sul do País contará 
com a participação de dois especialistas estrangeiros 
na programação científica

ano, já é considerado o maior encontro 
da especialidade na região Sul do Bra-
sil. Apenas na última edição, participa-
ram das atividades mais de 120 pesso-
as, vindas de diversos estados. 

Conforme relatam os organizadores 
do evento, os cirurgiões Ricardo Kaempf 
e Henrique Ayzemberg, a programação 
científica contará com a presença de 
dois convidados estrangeiros, novidade 
implantada no ano de 2014, que foi bem 
aceita pelo público. “Os convites já fo-
ram feitos e as tratativas já estão adian-
tadas. Agora é só aguardar as novidades 
na programação e reservar a data na 
agenda”, afirmou Ricardo Kaempf.
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atividades 
RegioNais

Rio de JaNeiRo (RJ)

MiNas geRais (MG/es)

O  XI Simpósio de Punho e Mão, re-
alizado anualmente pela Regional do 
Rio de Janeiro da SBCM, já tem previ-
são de data para sua próxima edição, 
que deve ocorrer no dia 30 de agosto 
(pendente de confirmação). O evento 
é realizado no Hospital Federal da La-
goa, no Rio de Janeiro. A última edição, 
promovida em agosto de 2014, propôs 
um debate sobre mão congênita, com 
a participação do especialista norte
-americano Michael Bednar. Nesta, o 
tema principal é “Dor na borda ulnar 
do punho”.  Dessa vez, a programação 
científica contará com a presença do 
convidado internacional Jeffrey Gre-
enberg, do Indiana Hand Center.

Segundo o vice-diretor da regional, 
Victor Cesar Jr, o evento faz parte da 
grade de atividades, bem como as reu-
niões mensais que serão retomadas 
em março de 2015. “Está programado 
para o mês de novembro deste ano o 
curso anual preparatório para título de 
especialista em Cirurgia da Mão, com 
foco nos residentes da área”, adiantou 
o vice-diretor.

XI Simpósio de 
Punho e Mão 
recebe o convidado 
internacional 
Jeffrey Greenberg
Evento com realização 
prevista para o próximo 
mês de agosto abordará 
como tema principal a dor
na borda ulnar do punho

Homenagem
Em dezembro de 2014, o Hospital 

Mater Dei prestou uma homenagem 
ao vice-diretor da Regional de Minas 
Gerais, Antonio Tufi Neder Filho, em 
agradecimento ao trabalho reali-
zado à frente da instituição e da re-
gional mineira da SBCM, e ainda em 
reconhecimento da Cirurgia da Mão 
como especialidade.
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CoMissões da soCiedade

eNsiNo e tReiNaMeNtoCet

CeC eduCação CoNtiNuada

Há 10 anos a Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão 
fundou o Clube da Mão, um programa de educação con-
tinuada que, periodicamente, debate por meio da internet 
temas de interesse dos profissionais da área. Com parti-
cipação aberta, a iniciativa envolve todos os associados. 
Para ministrar as aulas, são convidados especialistas indi-
cados pela Comissão de Educação Continuada (CEC). 

Neste ano, o Clube da Mão completa uma década de 
história. “Estamos programando uma edição especial de 
fim de ano para comemorarmos a data”, afirmou o presi-
dente da SBCM, Luiz Kimura. “Nossa grande dificuldade 
ainda é o patrocínio. Algumas ações são bancadas pela 
Sociedade, mas estamos procurando novas parcerias para 
possibilitar maiores projetos”, completou. 

Segundo Luiz Kimura, a principal conquista do Clube da 
Mão durante todos esses anos foi a capacidade de trans-
mitir o conhecimento a distância. “Esse formato de ensinar 
via internet do Clube da Mão é um dos pioneiros dentro das 
especialidades médicas e nos orgulha pelo pioneirismo e 
sucesso alcançado”, afirmou.

Para os próximos anos, o objetivo é traçar estratégias 
para atingir um público maior. “Hoje a audiência é formada 
em sua maioria pelos associados, mas nossa meta é divul-
gar a especialidade junto a outras especialidades médicas 
e profissões da área da Saúde, formando assim um público 
multidisciplinar”, contou Kimura. 

Clube da Mão completa 
10 anos em 2015
Data histórica conta com programação 
especial de fim de ano

Até o fim de 2014, o simulado para a prova de obten-
ção de título de especialista em Cirurgia da Mão para os 
residentes dos Serviços de Ensino e Treinamento, mais 
conhecido como Simão, era promovido em diversas re-
giões. Neste ano, o exame será centralizado em Indaia-
tuba, no Hotel Vitória, nos dias 25 e 26 de setembro.

Segundo o presidente da CET, Eduardo Vasquez, ain-
da há outra novidade. “Além da prova escrita, os resi-
dentes agora também serão avaliados em um exame 
oral”, afirmou. Para mais informações, entre em contato 
por e-mail: atendimento@cirurgiadamao.org.br

simão traz novidades para 2015
LUIz KIMURA MINISTRA AULA SOBRE “SíNDROME DO PRONADOR x SíNDROME 
TúNEL DO CARPO” PARA O CLUBE DA MãO

Durante todo o ano de 2014, a CDPE intensificou ações no 
sentido da valorização da especialidade Cirurgia da Mão e Mi-
crocirurgia perante às Sociedades Médica e Civil. Em entrevista, 
o presidente Leandro Azevedo de Figueiredo, conta um pouco 
mais sobre o trabalho:

 
 Quais foram as principais atuações da CDPE em 2014?

“Sugerimos à AMB modificações na tabela CBHPM, ade-
quando a nomenclatura e os códigos  dos  procedimentos   mais 
rotineiro s . Participamos  de reuniões da AMB e CFM, represen-
tando a SBCM e defendendo os interesses dos especialistas”. 

 
Em sua opinião, quais foram as principais conquistas? 

“Estamos conseguindo inserir nas operadoras de planos de Saú-
de, de forma paulatina  e  progressiva, a mentalidade de que é fun-
damental a presença de um médico especialista membro titular da 
SBCM e por ela indicada, para compor o quadro de auditores. Dessa 
forma poderemos, de maneira direta, participar das decisões rela-
cionadas a valorização dos nossos honorários e da seleção das ór-
teses, próteses e materiais especiais de boa qualidade”.

 
Quais são os planos para os próximos meses? 

“Em 2015, continuaremos nesse mesmo caminho e direção, 
sendo diligentes ao lidar com as ações impostas à classe. Certa-
mente iremos superar todos os obstáculos através da educação 
continuada e do profissionalismo dos membros titulares da SBCM”.

Balanço
defesa pRofissioNalCdpe


