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O ano de 2016 foi bastante surpre-
endente e prazeroso para mim. Eu tive 
o privilégio de assumir a presidência 
da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
da Mão e, ao lado de grandes pro-
fissionais, estar à frente da luta pela 
valorização da nossa especialidade. 

Durante os últimos meses, a SBCM 
buscou reforçar o contato e integração 
entre seus membros e comissões e tam-
bém aumentar sua aproximação com 
os associados. Mais uma vez, promo-
vemos ações com o intuito de ampliar 
a capacitação profissional e prover o 
aprimoramento dos profissionais desta 
área, que já desempenham sua função 
de muita responsabilidade e excelência. 
Além dos tradicionais eventos e cursos, 
organizamos o AtualizaMão, um novo 
curso online de atualização da nossa 
especialidade. Os cursos realizados, 
em todas as Regionais, também con-
tribuíram para a formação, divulgação 
e congraçamento da cirurgia da mão.

Continuamos lutando pela valori-
zação profissional de cirurgia da mão. 
Realizamos o Fórum Defesa Profissional 
no início de 2016 e sem medir esforços, 

nos aprofundamos na revisão e atuali-
zação dos procedimentos contempla-
dos pela CBHPM, trabalho este reali-
zado em conjunto entre SBCM e SBOT. 

Estes esforços serão contínuos e a 
nova diretoria da Sociedade traçará 
novas metas e ações para valorizar os 
profissionais desta área e para aprimo-
rar o conhecimento de cada um deles, 
tanto em relação às novas técnicas de 
cirurgia e tratamentos quanto em re-
lação às novas legislações, direitos e 
deveres adquiridos pela classe. O ano 
está acabando, mas os desafios não. 

Para 2017, tenho a missão de organi-
zar a 37ª edição do Congresso Brasileiro 
de Cirurgia da Mão, que acontecerá em 
Minas Gerais. Tudo está sendo pensado 
para ultrapassar as expectativas dos 
congressistas, nosso objetivo é sur-
preendê-los. Este é um momento para 
renovar as energias e traçar novas me-
tas. Em nome da SBCM, desejo a você 
e sua família um Feliz Natal e um 2017 
cheio de harmonia e muitas conquistas. 

Boas Festas!
Pedro Pires, presidente

NESTA EDIÇÃO

Brasileiros são 
homenageados  
em Congresso
Cerimônia aconteceu durante  
o 13º IFSSH. Confira a entrevista  
de Walter Manna Albertoni e Luiz  
Carlos Sobania. Pág. 3

Cursos anuais  
das Regionais 
SBCM 
Acompanhe todos os detalhes  
e veja fotos dos cursos promovidos 
pelas Regionais São Paulo, Sul  
e Norte-Nordeste.  Págs. 6 e 7.

37º Congresso 
Brasileiro  
de Cirurgia da Mão 
Confira as novidades da edição, que 
acontecerá em Belo Horizonte, e 
conheça os palestrantes internacionais 
já confirmados. Págs. 4 e 5.
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INFORME-SE

Caros associados, estamos finalizando mais um ano. Ano difícil, com a crise baten-
do a porta de todos. Inúmeros trabalhadores perderam seus empregos, seus planos 
de saúde ou viram sua qualidade de vida decair. Jovens recém-egressos da faculdade 
não conseguem se inserir no mercado de trabalho. Nós médicos, principalmente os 
que atendem ao SUS, nos deparamos com corte de verbas e o aumento da procura 
nos serviços públicos de pacientes anteriormente atendidos na saúde suplementar, o 
que desequilibrou mais ainda um sistema já precário. As eleições deste ano nos mos-
traram que a sociedade espera mudanças, com melhoria da gestão pública.

Neste ano que se inicia, renovamos nossa esperança. Que dias melhores na econo-
mia nos permitam dar ao paciente uma saúde mais digna. Cabe à sociedade fiscalizar 
e apoiar as novas administrações municipais que assumem em janeiro.

Desejamos a todos um Feliz Natal e Próspero 2017.
Sérgio Yoshimasa Okane
Secretário Geral da SBCM

O boleto da Anuidade 2017 já foi enviado pelos correios, com vencimento até o dia 
31 de janeiro. Para os associados que efetuarem o pagamento até o dia 6 de janeiro, 
haverá um desconto especial.

A receita da Sociedade é resultante do valor das anuidades dos associados e dos 
recursos arrecadados com o congresso anual. Por isso, sua contribuição é essencial 
para garantir a continuidade das atividades.

Contamos com a colaboração de todos.

Antonio Carlos da Costa
Tesoureiro da SBCM

Confira a nova Diretoria 2017
INFORME SECRETARIA
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ENTREVISTA

Cirurgiões brasileiros 
são homenageados em 
congresso internacional

Durante a 13ªedição do Congresso da 
IFSSH - International Federation of Socie-
ties for Surgery of the Hand, os pioneiros 
da cirurgia da mão foram homenagea-
dos. Entre eles estavam os brasileiros Dr. 
Walter Manna Albertoni e Dr. Luiz Carlos 
Sobania.

O congresso aconteceu na Argenti-
na, entre os dias 24 e 28 de outubro, e foi 
uma edição especial, pois paralelamente 
aconteceu o 10º IFSHT – International Fe-
deration of Societies for Hand Therapy. 
Acompanhe a entrevista:

1.Esta foi a primeira vez que o Con-
gresso da IFSSH aconteceu na América 
do Sul. Qual a importância da realização 
deste congresso aqui?

Walter Albertoni – Este é o reconhecimen-
to da importância e do desenvolvimento da 
especialidade em nosso continente. O su-
cesso da organização e a qualidade científi-
ca do evento comprovaram o acerto desta 
escolha. A partir de agora faremos parte do 
calendário deste congresso que acontece a 
cada três anos. O Brasil, por meio da SBCM, já 
se posicionou para ser sede em 2025.

Luiz Carlos Sobania – Gostaríamos que 
fosse no nosso País, mas não foi desta vez. 
A diretoria vai tentar para a próxima, agora é 
escolha por regiões e temos chance.

2.Como foi ser homenageado duran-
te o congresso? E qual a importância 
deste reconhecimento?

Walter Albertoni – Foi muito emocionante 
ser homenageado com o título de “Pioneiro 
em Cirurgia da Mão”. Eu compartilho esta 

honraria com todos os colegas da Disciplina 
de Cirurgia da Mão do DOT da Escola Paulis-
ta de Medicina - UNIFESP, por tudo que têm 
feito na formação de Cirurgiões da Mão e na 
divulgação de conhecimento na especialida-
de.

Luiz Carlos Sobania - Para mim, aos 79 
anos, ser reconhecido pelos meus pares 
como merecedor deste título é muito im-
portante. Também para SBCM, para mostrar 
que nós também temos história nesta espe-
cialidade. Agradeço aos meus amigos brasi-
leiros pela indicação.

3.Como foi a participação brasileira 
neste congresso?

Walter Albertoni – Acho que a participa-
ção sul-americana, sobretudo a brasileira, foi 
muito boa. Os colegas da SBCM participaram 
com brilho e competência das Mesas Redon-
das, Palestras e Temas Livres, em grande nú-
mero e em todas as salas do congresso.

Luiz Carlos Sobania - Muito boa, estamos 
bem em Cirurgia da Mão. Foi importante a 
presença de brasileiros no congresso e par-
ticipamos ativamente, com coordenações e 
temas livres. 

4. Qual a orientação que os senhores 
deixam para os novos cirurgiões da mão 
trilharem carreiras de sucesso como as 
suas?

Walter Albertoni – Posso dizer que ser mé-
dico é uma benção de Deus, e eu agradeço 
meus pais que me estimularam na vocação e 
foram os responsáveis pela minha formação 
profissional. Ser ortopedista foi uma escolha 
por opção e oportunidade. Ser Cirurgião da 

Mão é uma paixão. Assim, tudo que fiz foi 
sempre com muita identidade com a área es-
colhida, procurando fazer bem feito e o me-
lhor possível. Quanto ao sucesso, ele sempre 
será fruto do trabalho, da competência e da 
determinação.

Luiz Carlos Sobania - Não precisamos ser 
gênios, se formos melhores, o importante 
é cuidar bem do nosso paciente e termos 
participação ativa em nossa Sociedade de 
especialistas, participar de todos os nossos 
congressos e demonstrar a força da Cirurgia 
da Mão.  

WALTER ALBERTONI

LUIZ CARLOS SOBANIA
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Entre os dias 30 de março e 1º de abril 
de 2017, será realizada a 37ª edição do 
Congresso Brasileiro de Cirurgia da 
Mão. Desta vez, o estado de Minas Ge-
rais sediará o evento que está repleto 
de novidades, convidados internacio-
nais e especialistas nacionais de gran-
de prestígio.
O Dr. Arlindo Gomes Pardini Júnior, 
que foi presidente da Sociedade entre 
os anos de 1982 e 1983, é o presidente 
de honra desta edição do Congresso.  
Com mais de 50 anos de profissão, o 

EVENTO

Contagem regressiva  
para o 37ª Congresso Brasileiro  
de Cirurgia da Mão
Evento acontecerá  
em Belo Horizonte

especialista foi convidado por toda a 
sua contribuição à cirurgia da mão ao 
longo de todos estes anos. “Este con-
gresso certamente nos trará a opor-
tunidade de vermos e ouvirmos ex-
poentes de nossa especialidade, mas 
também nos trará a oportunidade de 
nos encontrarmos. Serão ex-residen-
tes encontrando com seus mestres 
e com seus ex-colegas de residência; 
serão amigos se encontrando e sere-
mos todos nós nos encontrando com 
os mestres convidados de além-mar”, 
explica.
O presidente da SBCM e do 37º CBCM, 
Pedro Pires, está à frente da organiza-

ção do evento. “Toda a programação 
deste evento está sendo planejada 
detalhadamente para atender plena-
mente as expectativas de todos os 
congressistas e convidados. Agora fal-
tam pouco mais de três meses para o 
evento, por isso estamos trabalhando 
arduamente para oferecer uma experi-
ência única aos participantes”, afirma.

Programação científica

Os temas oficiais do evento são as 
lesões do carpo, nervos periféricos e 
lesões de cotovelo, que serão aborda-
dos por palestrantes internacionais e 
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os mais renomados especialistas bra-
sileiros. 
O evento será composto por mesas 
redondas convencionais e modernas, 
palestras, apresentação de vídeos, 
cross fire, cursos e sessões especiais 
sobre ‘dicas e macetes’, nas quais os 
congressistas irão acompanhar su-
gestões dos especialistas para as ci-
rurgias mais delicadas. Outra novida-
de dessa edição será um curso sobre  
cirurgia WALANT.
Dentre os assuntos que serão abor-
dados nas mesas redondas modernas 
estão as síndromes compressivas, ar-
troscopia, plexo braquial, cobertura 
cutânea, deformidades congênitas e 
fratura da extremidade distal do rádio. 
Nas sessões de cross fire serão deba-
tidos assuntos como lesão do tendão 
flexor na Zona II, transposição do ner-
vo ulnar, Dupuytren, garra ulnar, rizar-
trose e a reconstrução do escafóide 
com enxerto ósseo. 
Nas palestras nacionais, já estão  

confirmadas as presenças de presti-
giados especialistas que vão abordar 
temas como lesões tendinosas, op-
ções de reconstrução do polegar, atu-
alização no diagnóstico da síndrome 
do túnel do carpo, polidactilia, novas 
técnica de treinamento em microci-
rurgia e uso da artroscopia no trata-
mento do cisto sinovial, entre outros 
temas.
Para os congressistas que desejarem 
mostrar seus trabalhos científicos, ha-
verá cinco maneiras diferentes para a 
apresentação, são elas: Temas Livres, 
que podem ser por meio de pôsteres 
ou oral, Sessões de Vídeo, Casos Clí-
nicos e Dicas de Cirurgia e Estratégia. 
“Este congresso é uma oportunidade 
para os cirurgiões compartilharem 
suas experiências e debaterem o tema 
apresentado”, afirma Pedro Pires.
No Congresso também haverá stands 
de empresas importantes para a área 
da saúde que poderão ser visitados 
pelos participantes.  

Programação 
cultural
A capital mineira, Belo Horizon-
te, oferece grandes atrações 
culturais para os participantes 
do congresso, que poderão re-
alizar passeios pelo Instituto 
Inhotim, Circuito Praça da Li-
berdade e o famoso Conjunto 
Arquitetônico da Pampulha, 
obra-prima de Oscar Niemeyer 
e recém-eleito Patrimônio da 
Humanidade, pela Unesco.
Além disso, no próprio centro 
de convenções, do Hotel Ouro 
Minas, os congressistas irão 
desfrutar dos tradicionais pra-
tos da culinária mineira que 
são à base de mandioca, milho, 
frango e queijos.

Confira os palestrantes  
internacionais confirmados:

Donald Lalonde
Canadá

Graham J.W. King
Canadá

Marc Garcia-Elias
Espanha
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ATIVIDADES REGIONAIS

Regional Norte-Nordeste realiza  
Jornada de Cirurgia da Mão 2016 

Curso da Regional São Paulo contou 
com cerca de 115 participantes 

No dia 5 de novembro, a Regional 
Norte-Nordeste da SBCM promoveu a 
Jornada de Cirurgia da Mão, coordena-
da pela diretora da Regional Dra. San-
dra Paiva e pelo vice- diretor Antônio 
Almeida Lacerda. O evento foi realiza-
do na capital da Paraíba, João Pessoa 
e recebeu cerca de 100 participantes. 

As lesões traumáticas da mão e 
punho, cobertura de membro inferior, 
cirurgia do plexo braquial e lesões 
traumáticas da ponta dos dedos foram 
os temas centrais da Jornada, que foi 
composta por palestras e uma mesa 
redonda, e recebeu 14 especialistas re-
nomados para a exposição e debates 

Evento recebeu 14 palestrantes e cerca de 100 participantes

Cidade de Botucatu sediou o evento

dos temas.
Durante a programação também fo-

ram abordados assuntos como fratura 
de falanges, fratura de metacarpianos, 
lesões de tendões extensores e flexo-
res e fratura do osso do punho.

Para a Dra. Sandra Paiva, a orga-
nização de Jornadas como esta é 
essencial para o reconhecimento da 
especialidade de cirurgia da mão.  
“As discussões e trocas de experi-
ências levam ao aprimoramento de 
tratamentos e técnicas de cirurgias. 
Todos os profissionais, independente 
da área, devem buscar atualizações”, 
afirma.

A Regional São Paulo da SBCM realizou seu curso anual entre os 
dias 7 e 8 de outubro, na Faculdade de Medicina da Unesp, localiza-
da na cidade de Botucatu, interior do estado. O evento recebeu cer-
ca de 115 participantes e contou com a presença de grandes espe-
cialistas. Os convidados especiais desta edição foram o presidente 
da SBCM, Dr. Pedro Pires e o Dr. Arlindo Pardini, que tem mais de 50 
anos de carreira na cirurgia da mão.

O evento apresentou cinco temas centrais, foram eles: 1. Infec-
ções da mão, bases anatômicas, cirurgias nas infecções do punho e 
da mão, antibióticos e mordeduras de mamíferos; 2. Tratamento da 
síndrome do túnel do carpo, dedo em gatilho, doença de Quervain 
e cisto sinovial; 3. Tratamentos cirúrgicos das fraturas da mão e do 
punho; 4. Reabilitação de tendões extensores e flexores e 5. Doenças 

Curso da Regional SP contou com a presença de renomados especialistas

Convidados especiais da Jornada de Cirurgia  
da Mão - Regional N-NE.



INFORMATIVO MANUS • 7

Regional Sul promoveu o IV Simpósio  
de Trauma de Mão

Nos dias 14 e 15 de outubro, o Hospital Mãe de Deus de 
Porto Alegre sediou o Simpósio da Regional Sul da SBCM. O 
evento contou com a participação de 90 profissionais ligados 
à cirurgia da mão, entre cirurgiões, residentes, terapeutas de 
mão e acadêmicos.

O organizador do evento foi o Dr. Ricardo Oliveira, nomea-
do pelo diretor da Regional Sul, Milton Bernardes Pignataro, 
e o vice-diretor Eduardo Novak.  “Foram dois dias de intenso 
aprendizado, uma grande oportunidade de confraternização 
e troca de experiências entre renomados profissionais de 
todo o país e do mundo”, afirmou Oliveira. 

 Durante a programação, houve palestras de dois convida-
dos internacionais, Carlos Zaidenberg (Argentina) e Juan Bon-
fil (México). A grande novidade desta edição foi a realização 
de um pré-congresso de discussão de casos clínicos de difícil 
solução em cirurgia de mão, sob a coordenação dos Drs. An-
tônio Carlos Costa, Antônio Tufi, Paulo Ruschel e Samuel Ri-
bak, e um “workshop” de lesões traumáticas e degenerativas 
do polegar.

 O Simpósio de 2017 já tem data marcada: acontecerá no 
segundo semestre e terá como tema central o uso da artros-
copia de punho e cotovelo.

Cerca de 90 profissionais estiveram no evento

congênitas da mão, demonstrações e técnicas cirúrgicas.
No dia 7 de outubro, foram realizadas diversas palestras 

e mesas redondas divididas em três módulos: infecções nas 
mãos, fratura de mão e do punho e reabilitação. Já no dia 8, 
as discussões focaram o uso de plasma rico em plaquetas nas 
afecções musculotendineas no membro superior e mais dois 
módulos, doenças comuns em cirurgia da mão e demonstra-
ções de técnicas cirúrgicas no tratamento de deformidades 
congênitas da mão. 

Os coordenadores do evento, Samuel Ribak e Trajano 
Sardenberg, diretor e vice-diretor da Regional São Paulo, 
respectivamente, consideram esta edição bastante com-
pleta. “Em apenas dois dias conseguimos explorar temas 
importantes para a área de cirurgia da mão. Os participan-
tes ficaram satisfeitos com as discussões e isso nos dá a 
sensação de dever cumprido. Com certeza, o evento atin-
giu os seus objetivos, científico e social”, afirma Samuel 
Ribak.

  O 38º CONGRESSO BRASILEIRO DE CIRURGIA DA MÃO 
 ACONTECERÁ NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.

Próximos
eventos

Convidados internacionais participaram do evento

Simpósio recebeu 90 profissionais
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NOTAS COMISSÕES DA SOCIEDADE

ENSINO E TREINAMENTOCET

SIMÃO reuniu cerca de 80 profissionais
No dia 3 de dezembro, os residentes em cirurgia da mão tiveram a oportunidade 

de realizar um simulado preparatório para a prova de obtenção do título de Membro 
Titular da SBCM, o SIMÃO.

O tradicional simulado da mão é organizado pela Comissão de Ensino e 
Treinamento da SBCM e contou com a participação de 79 residentes.  O exame teve 
a presença de 52 examinadores nacionais, para as avaliações escrita e oral.

Para o presidente da CET, Luis Renato Nakachima, o simulado foi um sucesso. 
“Recebemos muitos residentes, o que reforça a importância do simulado para a 
área. Preparamos o SIMÃO com muito carinho e exigimos muito conhecimento dos 
participantes”, afirmou.

Em defesa dos especialistas
A CDPE tem trabalhado junto a SBOT na defesa dos profissionais da ortopedia e 

da cirurgia da mão. Em reunião, realizada no dia 17 de novembro, as condições de 
trabalhos e a remuneração dos médicos, tanto do atendimento privado quanto do 
públicos, foram pontos de debates entre os participantes.

Na ocasião, a SBOT mostrou as ações que tem desenvolvido juntos às autoridades 
governamentais para valorização da profissão.  Para Jorge Raduan, membro da 
CDPE, a mobilização de organizações oficiais como a SBOT e SBCM é essencial na 
busca do reconhecimento desta especialidade médica. “Nós prestamos um serviço 
muito importante para a população, por isso é justo exigir condições básicas de 
trabalho e remuneração compatível ao mercado”, afirmou.

Além destes dois pontos, o encontro também discutiu o sistema de contratação 
de especialistas pelo Sistema Único de Saúde e a rede privada. Para a maior parte 
dos participantes, a contratação não deveria acontecer em regime Pessoa Jurídica, 
pois desta forma não há garantia de que as leis trabalhistas serão cumpridas.

O presidente da CPDE, Antonio Tufi Neder Filho, afirmou que a Comissão 
continuará lutando pelos direitos dos médicos. “As reivindicações fazem parte 
do crescimento. Temos que mostrar nossa insatisfação para alcançarmos 
as melhorias e a CDPE não medirá esforços para conquistar a valorização 
da especialidade”, afirmou.discussão, pode ser inscrito na sessão “envie o 
seu caso”, sendo estes debatidos entre os experiente cirurgiões de mãos.  
No caso de vídeos instrutivos, o trabalho pode ser enviado para a sessão de vídeos.

Residente de 
cirurgia da 

mão participa 
do 13º IFSSH

O primeiro lugar do Exame 
de Suficiência para Obtenção 
do Título de Especialista em 

Cirurgia da Mão de 2016, Gustavo 
Santiago de Lima Figueiredo, 

ganhou um prêmio pela SBCM, 
que foi a inscrição para o 13º 

IFSSH - International Federation of 
Societies for Surgery of the Hand. 

DEFESA PROFISSIONALCDPE

48ºCBOT reuniu 
representante  
da SBCM
Congresso debateu  
a cirurgia da Mão 

Entre os dias 17 e 19 de novembro, a 
cidade de Belo Horizonte recebeu o 48º 
Congresso da Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia, organizado 
pela SBOT. Na sessão de Defesa Profis-
sional foi discutida a política na valori-
zação do ortopedista. 

O evento deste ano trouxe uma no-
vidade, seis palestras simultâneas, sem 
separação de salas, no chamado ‘for-
mato  arena’. 

No dia 19/11, foi promovido o Dia da 
Especialidade com participação de inú-
meros associados da SBCM, incluindo 
membros da diretoria da SBCM, como o 
presidente Pedro Pires, o vice-presiden-
te, Carlos Henrique, o secretário, Sérgio 
Okane e o tesoureiro, Antonio Costa.


