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A intensa participação nos congressos 
anuais e a nas atividades regionais mos-
tra que a Sociedade Brasileira de Cirurgia 
da Mão tem cumprido com excelência a 
sua missão de contribuir para o aprimo-
ramento do conhecimento dos profissio-
nais da área, além da busca de valoriza-
ção da categoria.

Por este motivo, a SBCM é referência no 
setor, sendo reconhecida por importantes 
associações internacionais, o que nos leva 
a querer crescer ainda mais e fazer com 
que nossos associados ganhem mais des-
taque no mercado em que atuam. Este é 
nosso propósito e vamos nos dedicar para 
alcançarmos este objetivo. 

O primeiro passo, nós já demos e lança-
mos o Brasil como candidato para rece-
ber o Congresso Mundial da IFSSH, em 
2025. Estamos convictos de que a SBCM 

adquiriu plena capacidade para assumir 
essa responsabilidade e realizar um even-
to que supere as expectativas de todos os 
participantes.

Para isso, mais uma vez, contamos com o 
apoio de todos. Para alcançarmos a con-
firmação do evento mundial em nosso 
País, nosso primeiro desafio é lançar a 
candidatura no Congresso da Sociedade 
Americana de Cirurgia da Mão – ASSH, 
que será realizado entre os dias 6 e 9 de 
setembro, em São Francisco, nos Estados 
Unidos.

Em nome da SBCM, peço a participação 
de todos neste congresso. Somente com 
união poderemos alcançar o objetivo tra-
çado. Estamos organizando uma grande 
caravana para realizar durante o evento 
americano a primeira ação pró-Brasil 
2025. Não deixem de participar!

Boa leitura!

Carlos Henrique Fernandes, 
 presidente

NESTA EDIÇÃO

Ministério da Saúde 
participa do 37ºCBCM
O secretário de Atenção à Saúde  
do MS, Francisco de Assis Figueiredo, 
falou sobre os desafios da 
especialidade no SUS. Pág. 3

Atividades Regionais 
da SBCM 
Confira o calendário dos cursos anuais  
das Regionais da SBCM que serão 
realizados no segundo semestre  
deste ano. Pág. 6.

37º Congresso Brasileiro  
de Cirurgia da Mão 
O evento recebeu cerca de 600 
participantes, entre congressistas 
e convidados. Confira a cobertura 
completa.   Págs. 4 e 5.

Estamos convictos de que 
a SBCM adquiriu plena 

capacidade para assumir 
essa responsabilidade e 
realizar um evento que 

supere as expectativas de 
todos os participantes.
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Caros associados,

Este ano estamos recebendo mais 43 novos associados, aprovados na Prova de Título de Especialista em Cirurgia da Mão. Mas é 
importante relembrar que todos devem registrar seus títulos no Conselho Regional de Medicina. Somente o registro no CRM como 
Cirurgião de Mão dá o direito ao médico de divulgar a especialidade de cirurgia da mão. 

 
A SBCM tem recebido denúncias de médicos com divulgação da especialidade mas sem seu efetivo registro no CRM e exercerá seu 
papel de defesa dos nossos associados comunicando ao CRM o problema. 

Solicitamos que caso identifique esta situação, faça a denúncia para a SBCM, para que possamos atuar.

Sérgio Yoshimasa Okane
Secretário Geral da SBCM

Caros associados,

Com a consolidação das mudanças da emissão de boletos de cobrança estabelecidas pela FEBRABAN – Federação Brasileira de 

Bancos, muitos associados passaram a receber a anuidade por meio de DDA - Débito Direto Autorizado, sistema que permite que 

todos os compromissos de pagamentos sejam recebidos eletronicamente.

 

Esta mudança foi realizada diretamente pela rede bancária, o que fez com que muitos associados não percebessem que o boleto 

estava no sistema, atrasando os pagamentos. Por isso, solicitamos que verifiquem com seus bancos o recebimento dos boletos e 

informem a SBCM caso queriam receber as cobranças por correio.

Atenciosamente,
Antônio Carlos da Costa.
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ENTREVISTA

Ministério da Saúde fala sobre a 
importância das Sociedades médicas

O secretário de Atenção à Saúde 
(SAS) do Ministério da Saúde, Francisco 
de Assis Figueiredo, participou da aber-
tura do 37ºCBCM e, em entrevista ex-
clusiva para o Manus, conversou sobre 
os desafios da especialidade no SUS.  
Confira:

1 – O que senhor acha do número 
de cirurgiões da mão no Brasil? É 
suficiente?

O que achamos é que há uma possibi-
lidade de expansão de oferta e dentro do 
Sistema Único de Saúde, nós sabemos 
que precisamos desta especialidade. 
Hoje em número de cirurgias eletivas, a 
ortopedia como um todo é uma maior 
demanda existente dentro do SUS e é 
uma especialidade fundamental, ou seja, 
eu acho que ela criou uma modernidade 
enorme em uma situação tanto de uma 
complexidade mas também em utiliza-
ção de hospital para agilizar, para gerir o 
leito, portanto é fundamental.

2 – Essa proximidade com  
a Sociedade pode trazer mais 
avanços para a saúde pública?

Sem dúvida alguma. Nós do Ministério 
da Saúde estamos próximos à Socieda-
de. Conseguimos resgatar as socieda-
des para dentro do ministério e mais do 
que nunca o Dr. Carlos Henrique e toda 

a sociedade, nós estamos juntos a cada 
trimestre dentro da Associação Médica 
Brasileira para juntos construirmos uma 
melhor politica de saúde da especialida-
de para um melhor atendimento do usu-
ário do SUS.

3 – O senhor acha possível que aquela 
possibilidade de fazer uma parceria 
e eleger um dos temas do ano de 
prevenção dentro das campanhas 
do Ministério poder ser uma de 
prevenção de acidentes no trabalho  
e doméstico?

Não tenho a menor dúvida que é um 
tema importantíssimo. Eu acho que va-
mos trabalhar juntos. Aguardo um enca-
minhamento junto ao ministério, junto da 
nossa comissão técnica para que juntos 
possamos construir o mais rápido possí-
vel um tema tão importante como este. 
E quem sabe construirmos uma politi-
ca única não só dentro do sistema mas 
como uma questão de marketing, forma-
ção, publicidade da importância do cirur-
gião de mão.

4 – Há uma recomendação que diz 
que é essencial ter 1 especialista em 
mão em cada pronto atendimento 
de emergência. O senhor acha que é 
muito difícil de caminhar para isso? 

O Ministério defende estas políticas, 

mas o SUS é muito descentralizado. Tem 
a responsabilidade do Estado e principal-
mente dos municípios. Quando defini-
mos uma política, temos que ter a certeza 
que as políticas serão implementadas 
por cada gestor deste país. O que eu acho 
que é fundamental esta aproximação dos 
gestores do SUS, sejam municipais, esta-
duais e nós do Ministério da Saúde junto 
a sociedade, para juntos construirmos 
possibilidades em um pais de dimensões 
continentais, de dificuldades, de recur-
sos. Ainda que nós sabemos que há uma 
necessidade de recursos. É difícil neste 
dia a dia, mas acho que temos que cons-
truir juntos.   
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A 37ª edição do Congresso Brasileiro de 
Cirurgia da Mão foi realizada entre os dias 
30 de março e 1º de abril, em Belo Hori-
zonte – MG. O evento recebeu cerca de 
600 pessoas, entre congressistas e convi-
dados, que durante os três dias de evento 
discutiram sobre lesões do carpo, nervos 
periféricos e lesões de cotovelo, entre ou-
tros assuntos.
O primeiro dia do Congresso começou 
com a apresentação de três mesas re-
dondas modernas, simultaneamente. A 

EVENTO

Mão 2017 recebe 600 pessoas  
entre congressistas e convidados
Palestras internacionais 
foram destaque

primeira trouxe como tema as síndromes 
compressivas, já a segunda delas abor-
dou aspectos da cobertura cutânea e a 
terceira debateu as fraturas da extremi-
dade distal do rádio.
O dia seguiu com sessões de vídeos, pa-
lestras especiais de “dicas e estratégias”, 
palestras nacionais e internacionais. O 
destaque foi a do espanhol Marc Gracia-
-Elias que abordou a técnica de Weilby 
modificada para o tratamento da osteo-
artrite trapeziometacarpiana sintomáti-
ca. “Gostaria de agradecer ao convite de 
participar deste grande evento e dizer 
que precisamos entender a ciência básica 

para encontrar as soluções dos proble-
mas complexos”, afirmou.
No dia 31 de março, a programação cien-
tífica seguiu com discussões sobre artros-
copia, deformidades congênitas e plexo 
braquial, que aconteceram em três mesas 
redondas modernas. Nas palestras nacio-
nais o foco foi a reconstrução de ponta de 
dedo e unha e técnicas e resultados dos 
reimplantes de membros, entre outros 
temas.
As palestras internacionais aconteceram 
no final da manhã e durante o período da 
tarde. Neste dia, também foram apresen-
tadas cinco sessões de Cross Fire e três de 

Crédito: Torch Cobertura Fotográfica
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“temas livres, que são trabalhos inscritos 
por congressistas.
Já o último dia de Congresso começou 
com a realização do curso de WALANT 
para o cirurgião da mão. Trata-se de uma 
técnica que permite um campo cirúrgico 
sem sangramento, possibilidade de troca 
de informações com o paciente durante 
o procedimento, redução de material de 
descarte e redução de custos, além de 
melhora da segurança.
O curso foi coordenado e ministrado pelo 
palestrante internacional Donald Lalon-
de, especialista em cirurgia plástica e 
reconstrutiva das mãos, que ao lado de 
outros especialistas mostrou os princí-
pios básicos desta técnica bem como 
exemplos de descompressão de nervos. 
“Este procedimento é menos doloroso 
ao paciente, que pode te dar feedbacks 
durante a cirurgia. O segredo é ir devagar, 
analisar a lesão e aplicar a injeção de for-
ma cautelosa, sem causar traumas aos 

pacientes”, explicou. 
Paralelamente ao curso, foi realizada a 
Jornada Brasileira de Reabilitação da 
Mão e Membro Superior (Terapia da Mão), 
que além de mesas redondas e palestras, 
também ofereceu um minicurso sobre 
Mobilização Neural.
Para o vice-presidente da SBCM e presi-
dente do 37ºCBCM, Pedro Pires, o evento 
foi um grande sucesso. “Ver os auditórios 
lotados foi muito gratificante, pois tive a 
certeza de que toda nossa dedicação e 
trabalho trouxeram ótimos resultados”, 
afirmou. 

ABERTURA OFICIAL
A abertura oficial do evento aconteceu 
no período da tarde do dia 30 de março e 
contou com a presença de Carlos Henri-
que Fernandes, presidente da SBCM; Pedro 
José Pires Neto, presidente do 37ºCBCM; 
Arlindo Gomes Pardini Júnior, presiden-
te de honra do Congresso; Paulo Randal  

Pires, presidente da Comissão Científica do 
Congresso; Lincon Lopes Pereira, vice presi-
dente da Associação Médica Brasileira; Ro-
binson Esteves Santos Pires, presidente da  
SBOT – Regional Minas Gerais; Jackson Ma-
chado Pinto, secretário municipal de Saúde 
de Belo Horizonte e Francisco de Assis Fi-
gueiredo, secretário de Atenção à Saúde do 
Ministério da Saúde.
Na ocasião, o presidente da SBCM ressal-
tou a importância da participação ativa 
dos associados nas campanhas, eventos e 
projetos da Sociedade. “Sem envolvimento 
e apoio é impossível mostrar às autoridades 
e a população o nosso verdadeiro valor”, en-
fatizou.
Já Pedro Pires destacou o dever de cada 
profissional da medicina. “Como médicos, 
temos a missão de reduzir o sofrimento 
do ser humano e somente a informação 
pode nos levar à excelência. Por este mo-
tivo, a participação em congressos é única”,  
afirmou.   

38º Congresso  
Brasileiro de  
Cirurgia da Mão
A próxima edição do Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão será realizada entre os dias 
16 e 18 de agosto em 2018, em Fortaleza – CE. O presidente da edição será o Dr. Marcelo 
Rosa de Rezende, que já está trabalhando para desenvolver uma grade  
científica enriquecedora.

Confira o convite feito pelo presidente.  
 
Acesse:
https://goo.gl/DR4L74
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NOTAS

Regional Sul realiza  
Simpósio de Cirurgia  
da Mão

Regional Rio de Janeiro  
realiza curso anual  
em agosto

Nervos periféricos e punho  
são temas do curso anual  
da Regional N-NE

Ente os dias 27 e 28 de outubro, a Regional Sul da SBCM irá 

promover o V Simpósio de Cirurgia da Mão, no anfiteatro do Hos-

pital Mãe de Deus, em Porto Alegre. O tema central deste evento 

será “Lesão na mão no esporte – tratamento clínico, cirúrgico e 

artroscópio”.

Durante a programação, haverá palestras de dois convidados 

internacionais, Dr. Alejandro Badia, ex-presidente da ‘Internacio-

nal Society for Sport Traumatology of Hand (ISSPORTH)’ e do Dr. 

Pedro Delgado, chefe do serviço de ortopedia e traumatologia do 

Hospital Universitário HM Madrid.

O diretor da Regional, Dr. Eduardo Novak, espera receber cerca 

de 100 participantes entre cirurgiões, residentes, terapeutas de 

mão e acadêmicos. “As lesões no esporte geram muito interesse 

entre os cirurgiões, uma vez que, muitas delas exigem um trata-

mento mais intenso e longo”, explica.   

No dia 26 de agosto, a Regional Rio de Janeiro da SBCM realizará o 

XIII Simpósio de Punho e Mão, no Hospital da Lagoa. O tema deste ano 

será a cirurgia da mão e a crise econômica brasileira. O evento é coor-

denado pela diretora de Regional, Dra. Rosane Schetino Biscotto e pelo 

chefe de serviço do Hospital da Lagoa, Dr.Henrique de Barros.

O assunto será exposto por especialistas renomados, por meio de 

palestras e debates e contará com a presença do americano Dr. David 

Ruch. Para a Dra. Rosane, o tema é atual e complexo. “Novas técnicas 

surgem a cada ano e, como profissionais, é nosso dever buscar atualiza-

ções, mesmo diante dos entraves que a crise econômica traz ao nosso 

País e ao exercício da nossa profissão”, afirmou.    

A Regional N-NE da SBCM promoverá seu curso anual no próxi-

mo dia 5 de agosto, em Recife, no Bristol Recife Hotel & Convention. 

A complexidade e os desafios de tratamento de lesões dos nervos 

periféricos e do punho serão apresentas neste evento, que terá a 

participação de grandes especialistas.

A vice –diretora da Regional e coordenadora do evento, Dra. 

Sandra de Paiva Barbosa, ressalta que a expectativa é de receber 

cerca de 80 participantes. “Sempre é possível aprender mais sobre  

os temas propostos, os desafios são inesgotáveis e, por isso,  

os nervos periféricos e o punho rendem grandes discussões”,  

explica.    

Nos dias 27 e 28 de outubro, o Centro de Estudos do Hospital 

de Acidentados de Goiânia irá receber o curso anual da Regional 

Centro Oeste da SBCM. O tema desta edição são as lesões trau-

máticas da mão e nervos periféricos.

O evento terá a presença do especialista internacional Pro-

fessor Dr. Carlos Zaindemberg, ex -presidente da Associação Ar-

gentina de Cirurgia da Mão e membro da American Academy of 

Orthopedic Surgeons. O médico argentino é especialista em or-

topedia e traumatologia, cirurgia mão e reconstrutiva do membro 

superior e em cirurgia artroscópica.

Outros convidados renomados também estarão no evento e 

irão apresentar temas importantes relacionados às lesões com-

plexas da mão e nervos periféricos. “Compartilhar experiências é 

a melhor forma de aprimorar conhecimento. Os avanços tecnoló-

gicos transformam rapidamente os processos que conhecemos, 

por isso, precisamos ficar atentos às atualizações”, afirma Dr. Ri-

cardo Pereira, diretor Regional Centro Oeste.  

Em outubro, Regional  
Centro Oeste realizar  
curso anual
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Regional MG-ES  
promove curso  
anual

A Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão participou, entre os dias 27 e 29 de abril, 

do XI Congresso Ibero Latino Americano, realizado na Costa Rica. O evento foi com-

posto por mesas redondas e palestras, além de cursos rápidos sobre novas técnicas 

de cirurgia e tratamento de lesões nas mãos e nos membros superiores.

Durante o Congresso, houve a apresentação de especialistas brasileiros em várias 

atividades. Estavam presentes os doutores Diego Falcochio, Henrique Barros, Gusta-

vo Mantovani, Ivan Chakkour, Márcio Aita, Rafael Praetzel, Ricardo Kaempf, Samuel 

Ribak e Sérgio Gama.

Consagrados profissionais como Carlos Irisarri, Marc Garcia Elias e o Prof. 

Walter Albertoni também participaram do evento e compartilharam suas  

experiências em diversas mesas redondas. 

A próxima edição do Congresso Ibero Latino Americano será realizado no México, 

entre os dias 12 e 14 de abril de 2018.  

A Regional MG-ES da SBCM realizará seu tradicional curso 

anual nos dias 22 e 23 de setembro, voltado para especialistas e 

residentes da área de cirurgia da mão. O tema desta edição será 

o cotovelo e teremos a participação dos convidados especiais, 

os Drs Marcelo Hide Matsumoto e Mário Kuwae, além é claro dos 

colegas da Regional que se dedicam ao Tema.

O evento acontecerá no auditório do Hospital Belo Horizonte, 

em BH-MG e será composto por palestras e debates. “O cotove-

lo é uma das articulações que mais implicam em dificuldades e 

complicações no seu tratamento e, por isso, debater o tratamen-

to da lesões que podem ocorrer nesta região é bastante impor-

tante”, afirma Dr. Antônio Barbosa Chaves, vice-diretor da Regio-

nal e organizador do evento.  

Próximos 
eventos

SBCM participa do XI Congresso Ibero Latino Americano

49º CBOT - CONGRESSO  
BRASILEIRO DE ORTOPEDIA  
E TRAUMATOLOGIA 2017
Data: 15 a 18 de novembro de 2017 

Curso anual da Regional 
São Paulo acontece  
em setembro

As lesões do plexo braquial e nervos periféricos serão te-

mas abordados no próximo curso anual da Regional São Paulo 

da SBCM, que acontecerá entre os dias 29 e 30 de setembro. 

O evento acontecerá na Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas, na capital.

Dentre os convidados do evento, estará o especialista me-

xicano Jorge Clifton, que irá compartilhar suas experiências e 

cases de sucesso com os convidados. “Conversar com profis-

sionais de outras localidades é sempre uma ótima oportunida-

de. As diferenças culturais geram novas práticas que, quando 

compartilhadas, enriquecem o conhecimento profissional de 

todos”, afirma Dr. Samuel Ribak, um dos coordenadores do 

evento.  

Local: Centro de Convenções  

Goiânia - Rua 4, 1400 – Setor Central, 

Goiânia - GO

E-mail: eventos@sbot.org.br

Telefone: (11) 2137-5400
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COMISSÕES DA SOCIEDADE

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
CONTINUADA

CEC

O tradicional simulado da mão, o SIMÃO, acontecerá no 
mês de dezembro, no Instituto Nacional de Traumatologia e 
Ortopedia - INTO do Rio de Janeiro, durante o curso da Regional 
do RJ da SBCM, que será realizado entre os dias 8 e 9. O exame 
é um preparativo da prova para obtenção do título de Membro 
Titular da SBCM, por isso é composto por uma avaliação oral e 
outra escrita.

O simulado é organizado pela Comissão de Ensino e 
Treinamento, que a partir deste ano tem como presidente o 
Dr. Luiz Mandarano Filho, que dará continuidade ao trabalho 
realizado no último ano pelo Dr. Luís Renato Nakachima.  
A Comissão conta também com um reforço, o Dr. Celso Kiyoshi 
Hirakawa é que o novo membro.

No próximo dia 11 de julho, será realizada a primeira edição 
do Clube da Mão em 2017, projeto que disponibiliza aulas online 
gratuitas sobre diferentes temas de interesse dos profissionais da 
área da saúde.  O tema desta edição será as complicações do 
Tratamento da Síndrome do túnel do carpo.

O projeto do Clube da Mão teve início em 2005 e, a cada edição 
reúne mais participantes. As aulas são sempre ministradas por 
especialistas indicados pela Comissão de Educação Continuada 
(CEC) e a participação é aberta a todos os estudantes e 
profissionais da área de cirurgia da mão.

 
Acesse: 
http://www.clubedamao.com.br/

Ex-presidente da  
SBCM recebe prêmio  
Nicolas Andry

O Dr. Walter Albertoni, que assumiu a presidência da SBCM 
em 1986-1987, teve seu trabalho reconhecido pelo prêmio 
Nicolas Andry, que destaca especialista que atuaram com 
excelência nas áreas de educação, defesa profissional e social. 

A premiação aconteceu durante o 46º TEOT - Título de 
Especialista em Ortopedia e Traumatologia, organizado pela 
SBOT.

SIMÃO será realizado em dezembro Clube da Mão será realizado em julho

COMISSÃO DE ENSINO 
E TREINAMENTO

CET

PREMIAÇÃO

Fotos: Bruna Nishihata 


