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Até onde vai a cirurgia da mão?

Assim como em gestões anteriores, este ano surgiu novamente a ideia de mudarmos 
o nome da nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão para algo que fosse mais 
abrangente. Que mostrasse que fazemos muito mais que “somente” cirurgia na mão.

Entre as ideias, pensamos em Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão e Entre as ideias, pensamos em Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão e 
Microcirurgia Reconstrutiva, ou ainda acrescentar os termos Punho e Cotovelo, uma 
vez que a maioria de nós faz cirurgia de cotovelo e esse segmento foi aos poucos 
sendo incorporado à Sociedade de ombro.

Pensamos que esse tipo de ideia é muito válido, mas não existe solução simples.

Também temos que salientar que uma mudança no nome nos ajudaria a diferenciar Também temos que salientar que uma mudança no nome nos ajudaria a diferenciar 
da Sociedade Brasileira de Clínica Médica (também SBCM), que muitas vezes age 
como nossa “concorrente” nos sites de pesquisa (como o Google).

Porém, colocar um nome muito extenso pode, em vez de ajudar, causar ainda mais 
confusão, uma vez que a abreviatura também não seria uma tarefa fácil para se 
tornar sonoro.

Outro aspecto a ser analisado é que temos inúmeras áreas de atuação dentro 
da cirurgia de mão e será impossível colocá-las todas dentro do nome da Sociedade.da cirurgia de mão e será impossível colocá-las todas dentro do nome da Sociedade.

Sociedades pioneiras de diferentes países utilizam somente o termo cirurgia da mão 
(como a americana e a inglesa), já outras sociedades mais “jovens” têm tido o 
cuidado de colocar termos mais abrangentes (Sociedade Mexicana de Cirurgia da 
Mão e Microcirurgia).

Achamos de extrema valia esse tipo de discussão, mas certamente a decisão final Achamos de extrema valia esse tipo de discussão, mas certamente a decisão final 
deverá ser muito bem discutida e deverá contar com definição através de enquetes 
com participação dos associados e em assembleia.

O objetivo final da nossa Sociedade sempre será de promover, divulgar e enaltecer 
a nossa especialidade e área de atuação. E para isso temos que usar todas as armas 
disponíveis.

E é isso que fizemos dentro da diretoria, 
recebemos ideias, discutimos e refletimosrecebemos ideias, discutimos e refletimos
qual as melhores opções, o que muitas 
vezes não é tão simples.

Seguimos em frente, mas nos diga: 
qual a sua ideia? Devemos mudar 
o nome ou não?

Bom fim de semana a todos.
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