
Mãos em Ação pela transformação

“Para o 1º Mãos em 
Ação, a Sociedade 

Brasileira de Cirurgia 
da Mão convida 

os associados 
interessados em 

fazer parte dessa 
iniciativa para 

inscreverem-se 
no programa”
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A Sociedade Brasileira de Cirurgia 
da Mão (SBCM) promove no próximo 
mês de julho (com data a ser defini-
da) o primeiro mutirão de diagnóstico, 
notificação e prevenção de lesões nas 
mãos e membros superiores em Alago-
as: Mãos em Ação. 

O projeto piloto, que será realizado 
em Maceió e Arapiraca, tem como prin-
cipal objetivo conscientizar a população 
do Estado em relação aos acidentes do-
mésticos e do trabalho e também esti-
mular os médicos e profissionais de saú-
de a identificarem e notificarem os casos 
adequadamente, possibilitando o aten-
dimento especializado e, na maioria dos 
casos, a recuperação de todo o desem-
penho dos membros. Dividido em duas 
etapas, o processo inclui na fase inicial 
o diagnóstico dos casos e consultas/
exames promovidos por uma equipe de 
especialistas associados e profissionais 
e residentes locais. Já na segunda fase, 
serão realizadas as cirurgias em Maceió, 
com apoio do INTO – Instituto Nacional 
de Traumatologia e Ortopedia, para os 
casos indicados, em até três meses. 

Para o 1º Mãos em Ação, a Socie-
dade Brasileira de Cirurgia da Mão 
convida os associados interessados 
em fazer parte dessa iniciativa para 
inscreverem-se no programa. Nesta 
primeira etapa, os voluntários atende-
rão ambulatórios para criar um cadas-
tro de pacientes com necessidade de 
procedimentos de alta complexidade. 
Entre os requisitos, os candidatos de-
vem ter disponibilidade para os dias 
da semana e muita disposição. A SBCM 
fica responsável pelas despesas de lo-
comoção e estadia do grupo. 

As vagas são limitadas e os inte-
ressados devem enviar e-mail para 
atendimento@cirurgiadamao.org.br 
com o tema “Voluntário - Mãos em Ação”, 
e aguardar futuro contato com orienta-
ções da Sociedade. Conto com o apoio 
de todos nessa iniciativa cumprindo 
com o nosso papel pelo desenvolvimen-
to social, com a possibilidade real de 
transformar a vida de muitos brasileiros. 

Boa leitura.

Luiz Kimura, presidente
NESTA EDIÇÃO

Entrevista com Helena 
Nader discute cenário 
da pesquisa clínica, 
inovação e educação
Com exclusividade para o MANUS, 
a presidente da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência (SBPC) 
aborda a recente parceria firmada 
com a SBCM Pág. 03

Regional Rio de Janeiro 
retoma reuniões mensais 
do Comitê da Mão às 
terças-feiras
Evento gratuito e aberto a todos, 
promove discussão de temas entre 
residentes e especialistas. O próximo 
assunto em pauta será a Doença de 
Dupuytren Pág. 06

Indaiatuba recebe 
Simulado de Cirurgia da 
Mão em setembro, com 
avaliação escrita e oral
Simão 2015 será realizado nos dias 
25 e 26, em conjunto com o curso de 
Artroscopia do Punho da Regional 
São Paulo, com previsão de receber 
300 pessoas Pág. 08
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INFORME-SE

DEFESA PROFISSIONALCDPE
Opinião

Temos usado este espaço para defen-
der nossa especialidade. Desta vez, de-
fenderemos o profissional. Pode parecer 
a mesma coisa, mas não é. Falamos da 
defesa do médico enquanto cidadão, que 
escolheu a medicina como profissão, tem 
plena consciência que não é um super-he-
rói, e trabalha sob condições adversas. Ele 
se esforça para salvar vidas, qualquer que 
seja, pois está ali para cuidar de pacientes.

 Mesmo que veja nos noticiários que os 
médicos brasileiros são membros de uma 
elite insensível, que não quer atender a 
população mais pobre, ele continua seu 
trabalho. Ao final de um plantão, exausto, 
pensa em ter um momento de lazer, mas 
lembra-se do colega que acabou esfaque-
ado quando dava uma volta de bicicleta. O 
fato é que ele não teve a mesma sorte que 
outros. A maioria está perdendo a sua dig-
nidade. Este perdeu a vida. Melhor ir para 
casa mesmo. Por fim, quando liga a televi-
são, ainda vê o ministro dizendo que pre-
cisa trazer médicos de outros países para 
resolver o problema da saúde no Brasil.

Yussef Ali Abdouni 
Presidente da CDPE

SBCM alerta sobre prevenção de acidentes 
no programa Bem Estar da TV Globo

No último dia 25 de maio, o programa Bem Estar, da TV Globo, gravou entrevista 
sobre a prevenção de acidentes de mão com o renomado chef de cozinha Alex Ata-
la e o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Mão (SBCM), Luiz Kimura.  O 
programa especial sobre o tema foi exibido na quinta-feira, dia 11/06.

A gravação foi realizada no restaurante do chef, que falou sobre um dos aci-
dentes que sofreu limpando um peixe. “Estava em Singapura e, no contato com 
o peixe, fui contaminado por uma bactéria”, comenta Alex Atala. Neste caso, o 
atendimento adequado foi essencial para se evitar sequelas. “Foi fundamental 
o atendimento, o dr. Luiz Kimura orientou o médico de Singapura sobre o que 
deveria ser feito. Eu não teria mais a minha mão se não fosse o atendimento 
especializado”, completa o chef.

Além deste episódio, a gravação ressaltou 
os cuidados básicos para prevenção de aci-
dentes com as mãos na cozinha e o que fazer 
no caso de um corte profundo ou em situação 
de corte de um dos membros, nova campa-
nha de prevenção da SBCM. “Se durante um 
procedimento com facas, por exemplo, um 
dos dedos for cortado o ideal é manter a parte 
decepada conservada em gelo e seguir para o 
hospital imediatamente”, explica Kimura. 

Ainda para o programa, Antônio Carlos 
Costa, tesoureiro da SBCM, gravou uma ma-
téria nas ruas de São Paulo sobre a impor-
tância das mãos na vida das pessoas. No 
dia da exibição da matéria, Carlos Henrique 
Fernandes, secretário geral da SBCM, este-
ve no programa Bem Estar, ao vivo, para es-
clarecer dúvidas dos telespectadores.
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ENTREVISTA

Recursos em ciência, tecnologia, inovação e 
educação não são gastos, são investimentos
Helena Nader comenta 
cenário da pesquisa 
clínica e papel da SBPC

No início de 2015, a SBCM aceitou for-
malmente o convite para filiação à So-
ciedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC). Para explicar um pouco 
sobre o trabalho desta e as expectativas 
para essa parceria, o Jornal Manus entre-
vistou com exclusividade a presidente da 
Sociedade, Helena Nader.

Parceria SBCM x SBPC
“A SBPC foi criada em 1948 em São Pau-

lo não pra fazer o que as outras sociedades 
especificas estão fazendo, não é uma com-
petição. A SBPC é uma sociedade voltada 
para lutar pela educação, ciência, tecnolo-
gia e inovação no País, para colocar o Bra-
sil em um novo patamar. Hoje, as socieda-
des das áreas médicas também tem forte 
desempenho na ciência brasileira, e passa-
ram a discutir C&T, inovação e educação. 
São sociedades muito ativas que deveriam 
vir para o conjunto de afiliadas da SBPC, 
pois a maioria das nossas lutas também 
afetam seus profissionais. Pessoalmente, 
fico muito feliz com a inclusão da SBCM, 
pois essa parceria é boa para ambos os la-
dos. Nós da SBPC nos beneficiamos com 
a aliança de mais uma importante socie-
dade, e a SBCM também se beneficia, pois 
passa a integrar uma voz que está presente 
em todo o País”.

Atuação da SBPC 
“A Sociedade atua em todas as áreas. 

Em março deste ano, por exemplo, por 

uma luta da SBPC junto com outras parcei-
ras, foi feito uma mudança na constituição 
que impactará muito o setor, inclusive os 
profissionais da área de Cirurgia da Mão, 
pois estabelece que o Brasil vai investir em 
todo o trajeto de pesquisa até o produto 
final que é a inovação. Outro exemplo, foi 
nosso posicionamento claro que não so-
mos contra ter mais médicos, desde que 
venha acompanhado de uma avaliação 
de qualidade. Somos uma voz em Brasília 
muito forte, e em todos os Estados do País, 
via secretarias regionais que trabalham em 
consonância com esta diretoria”.

Obstáculos e metas
“Atualmente vemos o maior gargalo 

nos contingenciamentos de recursos tan-
to para a educação, quanto para ciência, 
tecnologia e inovação, nas diferentes áre-
as do saber, como por exemplo na Medici-
na. Temos uma reunião com o ministro da 
Saúde esse ano para rever com ele como 
podemos fazer um diálogo verdadeiro en-
tre as comissões de ética e pesquisa e a 
CONEP, ou seja, como fazemos para que 

essa conversa seja melhor e para que en-
saios clínicos tão relevantes deixem de ir 
embora do nosso País. Pelo fato da SBPC 
abranger todas as áreas, ela tem que se 
manifestar continuamente e dialogar. 
Posso adiantar que vamos trabalhar para 
reverter o corte de financiamento de 30%, 
realizado linearmente em todas as áreas. 
É preciso entender que C&T, educação e 
inovação não são gastos, mas sim inves-
timentos. Vamos continuar nessa luta, de-
fendendo o Brasil”.  
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HELENA NADER É PROFESSORA TITULAR DA UNIFESP 
E PRESIDENTE DA SBPC

SOCIEDAD INVITADA: 

http://www.asocimano.org
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Entre os dias 19 e 21 de março, foi 
realizado no Hotel Bourbon Cataratas, 
em Foz do Iguaçu (PR), o 35º Congresso 
Brasileiro de Cirurgia da Mão, que reuniu 
mais de 600 pessoas durante os três dias 
de atividades. Na véspera da abertura foi 
realizada a prova de título da especia-
lidade. O exame reuniu 34 candidatos e 
mais de 80 examinadores e foi dividido 
em duas etapas, um questionário de 100 
perguntas de múltipla escolha na parte 
da manhã e uma prova oral com 12 tó-
picos na parte da tarde. No total, 30 resi-
dentes foram aprovados.

Participaram da abertura oficial do 
evento, o presidente da SBCM, Luiz 
Kimura, a presidente do Congresso, Gia-
na Giostri, o ex-presidente da Sociedade 

EVENTO

35º Congresso 
Brasileiro de 
Cirurgia da Mão 
reúne mais de 
600 congressistas 
Evento em Foz do 
Iguaçu promoveu 
diversas atividades 
científicas, entre elas 
um curso da AAHS sobre 
trauma e reconstrução 
do membro superior

Brasileira de Ortopedia e Traumatologia 
– SBOT, Flávio Falopa, o representante da 
nação argentina (convidada dessa edi-
ção), Fernando Menvielle e o presidente 
da Comissão Científica do CBCM, Rober-
to Luiz Sobania. 

Em 2015 a programação científica 
trouxe duas novidades, o quadro “O que 
eu aprendi com o meu professor” e “O 
meu pior caso”. O principal destaque 
foi a participação do convidado da pre-
sidência, o norte-americano Scott Hal 
Kozin, com conferências que abordavam 
a policização, o plexo braquial e as com-
plicações das fraturas da extremidade 
superior em crianças. Além disso, os con-
gressistas puderam participar do Simpó-
sio IBRA – International Bone Research 
Association, mesas redondas, debate de 
casos e temas livres, exposição de vídeos 
e sessões de dicas para cirurgia.

No último dia, foi realizado ainda o 
curso da AAHS (Associação Americana 
de Cirurgia da Mão), que trouxe diver-
sos especialistas internacionais para 
o Brasil, em um debate sobre novas 
abordagens para problemas cotidianos, 
bem como cuidados para condições 
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CONGRESSO 
EM NÚMEROS:

menos usuais. Com o tema “Trauma e 
reconstrução do membro superior: da 
ponta dos dedos até o ombro”, os par-
ticipantes integraram uma atualização 
da cirurgia de mão e aprenderam dicas 
e truques para melhorar os resultados e 
o atendimento ao paciente. 

Também foi promovida a assembleia 
geral da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
da Mão, que apresentou aos associados 
as ações de 2014 e o planejamento de 
2015. Para encerrar o evento, foi reali-
zado o jantar 3 Fronteiras, com pratos 
típicos do Brasil, Paraguai e Argentina, 

além de atração musical para entreter os 
convidados. 

Em 2016, ano que o Brasil recebe 
as Olimpíadas, a especialidade estará 
voltada para o debate sobre as lesões 
da mão nas atividades esportivas. Com 
ênfase no esporte olímpico e parao-
límpico, agregando os temas trauma e 
também as inovações e pesquisas em 
doenças congênitas, o próximo CBCM 
já tem data marcada, será realizado 
entre os dias 26 e 28 de maio, no Mak-
soud Plaza, em São Paulo. Marque em 
sua agenda e participe. 

• O 35º CBCM reuniu 609 
congressistas inscritos.

• No total, foram 581 
participantes brasileiros e 28 
estrangeiros.

• 25 estados brasileiros 
estavam representados no 
auditório durante o evento.

• Sete países amigos 
participaram das atividades: 
Argentina (nação convidada), 
Alemanha, Estados Unidos, 
Canadá, República Tcheca, 
Paraguai e Venezuela.

SAVE THE DATE

1. ABERTURA OFICIAL RENIU AUTORIDADES; 
2. 34 CANDIDATOS PARTICIPARAM DA PROVA DE 
TÍTULO; 3. PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA ATRAIU 
MAIS DE 600 CONGRESSISTAS; 4. CONVIDADO 
DA PRESIDÊNCIA, SCOTT KOZIN MINISTROU 
CONFERÊNCIAS; 5. DEFESA PROFISSIONAL 
DEBATE DEFESAGEM DOS HONORÁRIOS MÉDICOS; 
6. JULIE ADAMS, COORDENADORA DO CURSO DA 
AAHS PARTICIPOU DO EVENTO; 7. JANTAR TRÊS 
FRONTEIRAS ENCERROU A PROGRAMAÇÃO COM 
PRATOS TÍPICOS E ATRAÇÃO MUSICAL; 8. GRANDE 
MÍDIA REGISTROU OS MELHORES MOMENTOS DO 
CONGRESSO.
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ATIVIDADES 
REGIONAIS

A Regional Rio de Janeiro da SBCM 
retomou no último mês de abril as 
reuniões mensais do Comitê da Mão. 
Os encontros são realizados em toda 
terceira terça-feira do mês, na sede 
da SBOT-RJ – Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia. Em cada 
reunião, um palestrante é convidado 
para abordar um tema relacionado à 
especialidade. 

Na última edição, realizada no dia 
19 de maio, o especialista João Os-
termeir, formado pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, foi o con-

Regional Rio de Janeiro retoma 
reuniões mensais do Comitê da Mão
Na edição de maio, os participantes discutiram sobre fraturas 
e pseudoartrose de escafoide

RIO DE JANEIRO (RJ)

RIO DE JANEIRO (RJ)

Agenda
No próximo dia 29 de agosto, a regional do Rio 
de Janeiro promoverá o XI Simpósio de Punho 
e Mão no Hospital da Lagoa. O evento receberá 
a presença do convidado internacional, 
Jeffrey Greenberg, médico do Indiana Hand to 
Shoulder Center e membro titular da American 
Society for Surgery of the Hand e American 
Association for Hand Surgery, participante de 
diversos comitês, diretorias e coordenações 
acadêmicas. Na oportunidade, estará em 
debate o tema: “dor na borda ulnar do punho”.
 O especialista já participou de várias ações 

voluntárias em países como Índia, 
Guatemala e Honduras como 
Cirurgião da Mão e tem especial 
interesse no tratamento das 
lesões do punho por Artroscopia, bem como do 
membro superior. “Ainda estamos finalizando 
o programa oficial, mas já posso garantir que 
as discussões serão imperdíveis e colocarão 
em debate o que há de mais moderno sobre 
o assunto hoje em dia, não só no Brasil, mas 
também no exterior”, disse Victor Cesar Jr, 
integrante da comissão organizadora do evento.

vidado da vez e falou sobre fraturas e 
pseudoartrose do escafoide. O próximo 
evento será no dia 16 de junho, com o 
tema “Doença de Dupuytren”, e contará 
com a presença confirmada de Carlos 
Alberto de Araújo Neto, especialista do 
INTO – Instituto Nacional de Traumatolo-
gia e Ortopedia.

“Não há necessidade de inscrição e 
não há custo para os interessados. Nos-
so comitê é aberto para quem quiser 
participar, com foco nos residentes de 
cirurgia da mão e ortopedia”, finaliza o 
diretor da regional, Fábio Azevedo Lima.

Nos dias 25 e 26 de setembro, a Regio-
nal São Paulo da SBCM realizará, no Hotel 
Vitória na cidade de Indaiatuba, interior do 
Estado, um curso de Artroscopia do Pu-
nho com a presença de convidados inter-
nacionais, entre eles o cirurgião da mão e 
membro superior de Stanford, Jeffrey Yao, 
já confirmado para o evento.

Para o especialista, que atua na área 
há 10 anos, as fraturas mais comuns, que 
estarão em estudo no curso, são do distal 
do rádio e escafoide. “Espero uma grande 
troca de ideias e ensino entre professores 
e participantes”, disse Jeffrey. “Esse é um 
campo fantástico e eu encorajo todos os 
alunos a explorar uma carreira em cirurgia 
ortopédica. Foi uma das melhores deci-
sões da minha vida”, finalizou. 

São esperadas cerca de 300 pessoas 
para o evento, pois na mesma data, será 
realizado ainda na cidade o Simão 2015, 
o simulado para a prova de obtenção do 
título de especialista em Cirurgia da Mão 
para os residentes dos Serviços de Ensino 
e Treinamento, que traz algumas novida-
des esse ano. (Confira mais informações 
sobre o exame na página 8.)

Artroscopia do 
punho com Jeffrey 
Yao em Indaiatuba

SÃO PAULO (SP)
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CENTRO OESTE (MS/MT/GO/DF)

MINAS GERAIS (MG/ES)

SUL (RS/SC/PR)

Agenda
Nos próximos dias 6 e 7 de novembro, a Regional Sul da SBCM promove 
o III Simpósio de Trauma de Mão, no anfiteatro do Hospital Mãe de 
Deus, em Porto Alegre. Entre as novidades está a presença confirmada 
de dois especialistas internacionais, são eles: John Capo, chefe do 
Departamento de Cirurgia da Mão e professor de Ortopedia da “New York 
University” e do “Hospital for Joint Diseases”, e Ronaldo Carneiro, chefe 
do Departamento de Cirurgia da Mão do “Physicians Regional Healthcare 
System” da Florida, nos Estados Unidos. Segundo o organizador e diretor 
da Regional Sul, Ricardo Kaempf de Oliveira, o evento é uma ferramenta 
de atualização importante tanto para os profissionais que atuam na 
área, quanto para os estudantes. “Nosso simpósio já é considerado o maior encontro de cirurgia 
da mão da região e representa uma oportunidade ímpar para que os participantes tenham 
contato e troca de experiências com colegas vindos de outros países”, salienta.

Ciclo de Palestras em Porto Alegre 
destaca traumas de punho e cotovelo

SUL (RS/SC/PR)

O Grupo de Mão do Hospital Universitá-
rio Canoas, em Porto Alegre – Rio Grande 
do Sul, realizou nos dias 15 e 16 de maio a 
segunda edição do seu Ciclo de Palestras. 
O evento, organizado por Adriano Diniz e 
Fabrício Brinco, aconteceu no Novotel da 
cidade com a presença média de 80 par-
ticipantes, entre eles cirurgiões da mão, 
residentes e fisioterapeutas. Esse ano, 
ainda contou com a presença do convida-
do nacional Carlos Henrique Fernandes, 
secretário geral da Sociedade.

Na oportunidade, foram colocados 
em debate os traumas de punho e coto-
velo. Para o organizador Fabrício Brin-
co, o número de profissionais reunidos 
confirma a credibilidade alcançada pelo 
ciclo de palestras na região. “Nosso en-
contro está formando um público fiel, a 
partir da escolha de temas relevantes e 
de grande interesse para quem está na 
área”, afirma Brinco. “Esse resultado nos 
motiva a capricharmos ainda mais na 
próxima edição”, finaliza.

Calendário 
de Encontros 
Regionais
Tema: Trauma de Mão
Data: 22 de agosto
Horário: 8h às 12h
Local: Santa Casa de Juiz de Fora (MG)

Tema: Jornada de Cirurgia da Mão
Data: 02 de outubro
Horário: 8h às 14h
Local: Hotel Unique – Goiânia (GO)

XV Congreso Sudamericano
de Cirugía de la Mano

IV Congreso Chileno de Cirugía de la Mano

IX Congreso Sudamericano de Terapia de la Mano

Santiago, Chile Hotel Marriot

Inscripciones:
Fono: 56-2 2207 2151

E-mail: schot@schot.cl - www.schot.cl
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COMISSÕES DA SOCIEDADE

ENSINO E TREINAMENTOCET

CEC EDUCAÇÃO CONTINUADA

No último dia 2 de junho, a SBCM promoveu a primeira 
edição do Clube da Mão em 2015, projeto que disponibiliza 
aulas online gratuitas sobre diferentes temas de interesse 
dos profissionais da área da saúde. Esta edição foi especial 
por marcar a comemoração de 10 anos do Clube da Mão e 
reuniu 67 participantes.

O curso foi voltado para a residência médica e as pa-
lestras abordaram tudo sobre o tema, como a história da 
Residência Médica em cirurgia da mão que foi apresentada 
por João Baptista Gomes dos Santos, professor adjunto, 
chefe da disciplina de Cirurgia da Mão e membro superior 
da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Também esteve 
em destaque o quadro atual dos Serviços de Ensino e Trei-
namento no Brasil, com a palestra de Luis Renato Naka-
chima, supervisor da residência médica da disciplina de 
Cirurgia da Mão da Escola Paulista de Medicina da Unifesp 
e secretário da CET da ABCM. O curso ainda contou com a 
presença de Hélio Pires de Mendonça, presidente da Co-
missão de Ensino e Treinamento da SBCM e a coordenação 
de Luiz Koiti Kimura, presidente da Sociedade.

As aulas do Clube da Mão são sempre ministradas por 
especialistas indicados pela Comissão de Educação Con-
tinuada (CEC) e a participação é aberta a todos os estu-
dantes e profissionais do segmento. “Esta edição propor-
cionou aos residentes de ortopedia e de cirurgia plástica 
esclarecer suas dúvidas sobre como fazer a residência es-
pecializada”, afirma Luiz Kimura, presidente da SBCM e me-
diador do curso. “Participem das próximas oportunidades, 
pois os debates são enriquecedores para profissionais em 
qualquer nível da carreira”, finaliza.

Clube da Mão comemora 
10 anos com webmeeting 
sobre residência médica

Entre os dias 25 e 26 de setembro, a Comissão de En-
sino e Treinamento (CET) da SBCM promove, por meio 
da Regional São Paulo, o Simulado de Cirurgia da Mão  
(Simão) no Hotel Vitória na cidade de Indaiatuba, interior 
de São Paulo. O exame é aberto a todos residentes em ci-
rurgia da mão e contará com a presença de diversos exa-
minadores nacionais, para uma avaliação escrita e oral, 
visando treinar os alunos para a prova de título. 

 O evento será realizado em conjunto com um curso 
sobre Artroscopia de Punho com o especialista inter-
nacional Jeffrey Yao. Ao todo, são esperadas cerca de 
300 pessoas na data. Os interessados podem se inscre-
ver pelo site da SBCM, www.sbcm.org.br, ou por e-mail:  
atendimento@cirurgiadamao.org.br.

Indaiatuba recebe Simão 2015

O 5º Fórum Nacional de Políticas de Saúde em Oncologia 
foi realizado nos dias 8 e 9 de abril em Brasília. O evento, re-
alizado pelo Instituto Oncoguia, colocou em debate temas 
como “Tecnologia, humanização e acesso”, “Desafios para o 
aprimoramento do processo de aprovação da pesquisa clíni-
ca e do registro de novas tecnologias” e “Saúde Suplementar: 
desafios e realidades”.

O fórum contou com o apoio da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia da Mão, e recebeu a participação do membro do Con-
selho Executivo da Sociedade e presidente da CAE – Comissão 
de Assuntos Estratégicos, Sergio Okane. Confira a cobertura 
completa no: http://www.forumoncoguia2015.org.br/.

SBCM apoia 5o Fórum 
Nacional de Políticas Públicas 
de Saúde em Oncologia

ASSUNTOS ESTRATÉGICOSCAE

JE
A

N
 C

O
P

E
TT

I

SERGIO OKANE E LUCIANA HOLTZ, PRESIDENTE DO INSTITUTO ONCOGUIA


