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Todo fim de ano, é comum as pessoas 
fazerem um balanço daquilo que viveram, 
dos desafios que enfrentaram e das vitórias 
que alcançaram. Em uma rápida reflexão, 
posso afirmar seguramente que 2017 foi um 
ano inesquecível.

Os dias não foram fáceis, mas vislumbrados 
de conquistas que estarão sempre em 
nossas memórias. Reunimos cerca de 600 
pessoas, entre congressistas e convidados, 
no 37º Congresso Brasileiro de Cirurgia da 
Mão, em um ano em que o cenário político 
e econômico do País ainda enfrentava 
instabilidades. Promovemos mais debates 
no projeto AtualizaMão e mais vídeos -aulas 
no Clube da Mão.

Criamos campanhas de cuidados com as 
mãos em dois períodos festivos, o Carnaval 
e as Festas de São João. As artes criadas 
para as redes sociais foram compartilhadas 
por outras entidades de saúde e veículos 
da mídia, como a AMB - Associação Médica 
Brasileira e os portais Terra e R7.

Conseguimos que o Ministério da Saúde 
atendesse nossa reivindicação e incluísse 
alguns procedimentos que os cirurgiões 
de mãos são habilitados e treinados para 
realizarem na tabela SIGTAP do SUS.

Fomos mais longe, subimos o continente 
americano e fomos a São Francisco, nos 
Estados Unidos, durante o Congresso da 
Sociedade Americana de Cirurgia da Mão – 
ASSH, para candidatar o Brasil para ser sede 
do Congresso Mundial da IFSSH, em 2025. 

Com orgulho e com a sensação de dever 
cumprido, deixo a presidência desta 
Sociedade, com a certeza de que outros 
grandes trabalhos serão desenvolvidos 
pelos próximos colegas que ocuparem esta 
importante função.

Obrigado pelo apoio de todos.

Boas Festas!

Carlos Henrique Fernandes, 
 presidente
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INFORME-SE

Nos últimos dois anos, como Secretário Geral da Sociedade, vivenciamos momentos de uma grave crise política e financeira 
no País. Entretanto, pudemos observar a participação cada vez maior dos colegas cirurgiões de mão na luta pela melhoria do 
atendimento da população brasileira. 

Nunca se discutiu tanto a necessidade da melhoria do Sistema Único de Saúde (SUS), com nossa participação em todas as 
mesas de discussão que tivemos acesso. 

Ainda temos um longo caminho a percorrer, mas o evidente aumento na participação dos colegas nos enche de esperança de 
que conseguiremos implementar mudanças que beneficiem toda a Sociedade Brasileira.

Sérgio Yoshimasa Okane
Secretário Geral da SBCM

INFORME SECRETARIA

O boleto da Anuidade 2018 terá vencimento no dia 5 de fevereiro. Para os associados que efetuarem o pagamento até o dia 5 de 
janeiro, haverá um desconto especial - o valor deste ano de 2017 será mantido. Aqueles que realizarem o pagamento entre os dias 
06/01 e 05/02, haverá um acréscimo em torno de 8%, com base na inflação do ano. Após o vencimento (a partir do dia 06/02), os 
boletos terão multa de 10% sobre o valor reajustado.

 
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 muito importante para garantir a continuidade das atividades.
 
Contamos com a colaboração de todos.
Boas Festas!

Antonio Carlos da Costa  
Tesoureiro da SBCM

INFORME TESOURARIA
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ENTREVISTA

“A gente poderia estar  
mudando a situação  
da Medicina do País”

Nesta edição, o MANUS  
conversou com o deputado Man-
detta (DEM/MS), criador da Frente 
Parlamentar da Medicina (FPMed).  
Acompanhe a entrevista: 

 
Para o senhor, qual a importância da 
Frente Parlamentar da Medicina?

Primeiro é preciso contextualizar o que é 
uma Frente Parlamentar. É um instrumento 
político que se usa no Congresso Nacional, 
Câmara e Senado, são frentes mistas, aon-
de uma categoria se organiza para solicitar 
apoio à causa desse terminado setor. 

Então, um parlamentar encabeça a co-
leta de assinaturas de, no mínimo, 178 de-
putados e 30 senadores para que se possa, 
reconhecendo assinaturas, publicar no Diá-
rio Oficial e passar a existir com o nome de 
Frente Parlamentar da Medicina. 

A frente foi lançada com quase 200 assi-
naturas. Mas, uma frente parlamentar que 
não tenha a organização externa do setor, é 
uma frente praticamente fadada ao fracas-
so. O que nós fizemos foi deixar claro que 
dentro da Câmara e do Senado nós temos 
parceiros para discutir os projetos prioritá-
rios da Medicina.

A frente foi lançada no Dia do Médico 
(18/10). Neste um mês de existência, o 
senhor saber se já foi possível dar anda-

mento a alguma ação?
A grande conquista foi realizar a maior 

movimentação das entidades médicas e 
dos médicos e mostrar que eles precisam se 
mobilizar politicamente com urgência.

A articulação para a criação do institu-
to de ciências políticas que dará suporte à 
FPMed está na responsabilidade das enti-
dades médicas, das associações médicas, 
das duas centrais sindicais, das sociedades 
de especialidade e do Conselho Federal de 
Medicina. Cabe a eles se organizarem e eles 
estão preparando uma mobilização para o 
próximo dia 12 dezembro em Brasília.

Como o senhor vê a medicina no País?
É complicado reconhecer que a situação 

da medicina brasileira está difícil. O quadro 
é bem mais complexo porque o Brasil en-
frentará problemas de curto, médio e longo 
prazo.  O problema se desenha como gera-
cional. 

A Frente Parlamentar tem vários temas 
importantes que precisam da nossa aten-
ção. Nós precisamos avançar na questão 
de organizarmos a entrada de médicos es-
trangeiros através do Revalida. Precisamos 
avançar na revisão da Lei dos Mais Médicos, 
no capítulo que trata dos residentes que 
criou o serviço civil obrigatório, a partir de 
2018, isso precisa ser alterado. Nós precisa-
mos avançar na fiscalização e na certifica-

ção das novas escolas de Medicina. O nível 
é muito baixo, a Medicina vai sofrer uma de-
gradação muito grande nos próximos anos. 
Vamos ter que avançar na carreira médica, 
alocando médicos também para o interior 
do Brasil.

Na sua opinião, como fortalecer a 
Frente no Congresso? 

A classe médica está desarticulada poli-
ticamente. A Medicina não entrou dentro do 
Congresso Nacional. Não fizemos o dever de 
casa. Não entendemos que em uma demo-
cracia representativa, os setores que não se 
fazem representar não conquistam nada, 
não adianta ficar sentando reclamando que 
ninguém os representa ou que sua represen-
tação é baixa. 

Cada estado tinha que mandar para cá 
um ou dois representantes que farão algo 
pela Medicina.  E não precisa ser médico. 
Hoje temos mais de 40 parlamentares entre 
Câmara e Senado que são médicos, atuan-
tes na área ou não, mas a maioria não foi 
eleita pela classe médica. 

Nós temos que entrar aqui nessa Casa, 
são 513 cadeiras, nem que seja com dez ca-
deiras. Uma votação importante que pudes-
se contar com dez votos da classe médica, a 
gente poderia estar mudando a situação da 
Medicina do País.   

AGÊNCIA LIDERANÇA
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38º Congresso Brasileiro  
de Cirurgia da Mão  
acontecerá em agosto

As inscrições para o 38º Congresso Brasilei-
ro de Cirurgia da Mão (Mão 2018), que será 
realizado entre os dias 16 e 18 de agosto, na 
cidade de Fortaleza (CE), já estão abertas.

Nesta edição, os temas oficiais são as de-
formidades congênitas, artroscopia de 
punho e traumas da mão que serão apre-
sentados e discutidos nas palestras. Além 
disso, os congressistas poderão mostrar 
seus trabalhos científicos inscrevendo-os 
de cinco maneiras diferentes de apresenta-
ção:  Temas Livres, Sessões de Vídeo, Casos 
Clínicos e Dicas e Estratégia.

Mais uma vez, o evento conta com a pre-
sença de diversos convidados nacionais e 

Os temas oficiais são as 
deformidades congênitas, 
artroscopia de punho e 
traumas da mão 

internacionais como, Jeffrey Yao, Profes-
sor Associado de Ortopedia de Standord, 
e Antonio Jorge Forte, Cirurgião Plástico e 
Membro da Divisão de Cirurgia Plástica e 
Departamento de Ortopedia na Mayo Cli-
nic Florida.

Para o presidente do Congresso, Dr. Mar-
celo Rosa de Rezende, a integração é uma 
das palavras chave deste congresso. “Hoje 
temos vasto acesso à informações, a hora 
que quisermos, mas a troca de experiên-
cias e os aprendizados são óticas que nun-
ca devemos deixar de lado”, afirma.

O Dr. também ressalta que pensando na 
integração, o evento terá a participação de 
4 Sociedades de Cirurgia da Mão da Amé-
rica do Sul e a Sociedade Portuguesa. “As 
Sociedades terão um espaço em nossa 
programação científica com o objetivo de 
compartilhar a novidades e diferenciais de 
seus países”, explica.

Além de palestras e debates, o Mão 2018 
proporcionará aos congressistas uma pro-
gramação social que constitui jantares, 
campeonatos esportivos e claro, passeios 
turísticos pela linda cidade de Fortaleza.

O presidente de honra do 38º CBCM, Dr. 
Ronaldo Jorge Azze, convida a todos os 
profissionais da área e destaca a oportuni-
dade do aprimoramento de técnicas e co-
nhecimentos. “Conhecimento nunca é de-
mais, principalmente em nossa profissão, 
que exige muita dedicação.”, finaliza.   

EVENTO
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As inscrições para o 38º Congresso  
Brasileiro de Cirurgia da Mão já estão  
em seu segundo lote.

Não perca tempo e inscreva-se! 
www.mao2018.com.br 

Conheça a cidade de Fortaleza! 

A cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará, é  
composta por belas praias, que se tornaram pontos turísticos.

Dentre tantos paraísos naturais, não deixe de conhecer  
as praias de Iracema, Canoa Quebrada e a Praia do Futuro. 

As barracas no Mercado Central ou na Feirinha  
Beira Mar também são ótimos passeios.

Aproveite!

Fique de olho na programação! 
Quer acompanhar as novidades do Mão 2018?

 
Acesse o site do Congresso:  

www.mao2018.com.br/mao2018 e o Facebook e site da SBCM.
 

Confira!
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NOTAS

Regional Sul promoveu  
curso entre os dias  
27 e 28 de outubro 

Curso Regional  
Centro-Oeste trata lesões 
traumáticas da mão e  
nervos periféricos 

Curso da Regional  
do RJ recebe cerca  
de 100 participantes

Nos dias 27 e 28 de outubro, o Hospital Mãe de Deus sediou o 

curso da Regional Sul da SBCM, juntamente com a quinta edição do 

Simpósio de Cirurgia de Mão. Esse foi o maior encontro de Cirurgia 

de Mão da Região Sul do Brasil.

O tema central desta edição foi “Trauma da Mão no Esporte: Tra-

tamento clínico, cirúrgico e artroscópico”. O evento contou com a 

presença de dois convidados internacionais, Dr. Alejandro Badia (Es-

tados Unidos) e Dr. Pedro Delgado (Espanha).

Cerca de 80 pessoas participaram do Curso da Regional Centro-

Oeste de Cirurgia da Mão, que ocorreu entre os dias 27 e 28 de outubro.  

O tema da edição foi “Lesões traumáticas da mão e nervos periféricos”.

O evento contou com a presença do presidente da SBCM, 

Dr. Carlos Henrique Fernandes e do Dr. Carlos Zaidenberg,  

da Argentina. 

No dia 08/12, especialistas em cirurgia da mão, membros da SBCM e 

residentes participaram do Curso anual da Regional do Rio de Janeiro, 

que debateu os recentes avanços da cirurgia do plexo braquial e dos 

nervos periféricos no membro superior.

 O curso aconteceu no Instituto Nacional de Traumatologia  

e Ortopedia e foi coordenado pelo Dr. João Recalde e pelo  

Dr. Anderson Monteiro. Cerca de 100 participantes puderam 

acompanhar as palestras e atualizarem seus conhecimentos sobre as 

recentes pesquisas e técnicas da área. Ao final do dia, os participantes se 

reuniram para uma confraternização em um jantar especial.    

Para o presidente da Regional, Ricardo Pereira da Silva, o sucesso 

do evento é gratificante. “Nosso objetivo é sempre nos aprimorar cada 

dia mais e os cursos das regionais da SBCM cumprem com êxito este 

propósito”, afirma.    

O presidente da Regional, Eduardo Novak, agradeceu a presença 

dos 120 participantes e destacou o propósito do evento. “Foram dois 

dias intensos de aprendizado e troca de experiências, com foco em 

educação continuada e, principalmente, fortalecimento da especia-

lidade em cirurgia da mão”, afirmou.    
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Curso anual da Regional 
MG/ES recebeu cerca  
de 80 participantes 

Curso da Regional de  
São Paulo reúne mais  
de 200 participantes 

O Curso anual da Regional MG/ES foi realizado nos dias 22 e 23 de 

setembro na cidade de Belo Horizonte e reuniu cerca de 80 pessoas, 

entre cirurgiões de mão, ortopedistas, residentes e fisioterapeutas.

O evento abordou as afecções de cotovelo e contou com a 

participação do Dr. Marcelo Matsumoto e o secretário adjunto  

da SBCM, Mario Yoshihide Kuwae.

O vice-presidente da Regional MG/ES, Antônio Barbosa Chaves, enfatizou que o tema do evento foi escolhido devido sua complexidade. 

 “A nossa Regional sempre está em busca de tratar assuntos variados e que contribuam para o dia a dia dos cirurgiões”, explicou.    

Entre os dias 29 e 30 de setembro, foi realizado na Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas (PUC Campinas), o curso da 

Regional de São Paulo que, nesta edição, abordou o tema “Lesões 

de Plexo Braquial e Nervos Periféricos”.

O Dr. Jorge Clifton do México e o Dr. Mario Siqueira, neurocirurgião 

do Hospital das Clínicas, foram alguns dos renomados palestrantes 

que participaram do evento.

O vice-diretor da Regional, Samuel Ribak, se sentiu lisonjeado  

com o recorde de participantes. “Recebemos mais de 200 

participantes nesta edição e isto evidencia o interesse no  

assunto, além do alto nível dos palestrantes e das apresentações”, 

conclui.   
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COMISSÕES DA SOCIEDADE

No dia 7 de novembro, foi realizado o terceiro AtualizaMão de 
2017, cujo tema foi “Instabilidade Cárpica”. A aula foi apresentada 
e discutida pelo Dr. Alex Irusta, preceptor da Residência de 
Cirurgia da Mão do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.

O presidente da CET, Luiz Mandarano, pretende manter as 
atividades para o próximo ano. “Fomos muitos elogiados pelos 
Médicos Residentes de todo os País e em 2018, vamos promover 
ainda mais aulas de grande interesse para a especialidade”, 
afirma.   

No dia 09/12 foi realizada no Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia - INTO RJ mais uma edição 
do SIMÃO, simulado da Prova para Obtenção do Título 
de Especialista da SBCM. Mais de 70 Membros Titulares 
da SBCM participaram como Examinadores na Prova 
Oral, que contou com 85 Médicos Residentes (41 do 
primeiro ano e 44 do segundo ano).

O SIMÃO é realizado pela Comissão de Ensino e 
Treinamento. “A importância do simulado é preparar o 
residente para a Prova do Título de Especialista, já que 
ambas têm o mesmo formato. Além disso serve como 
avaliação pessoal e como estímulo para manter o ritmo 
nos estudos”, afirma o Dr. Luiz Mandarano, presidente 
da CET   . 

No dia 16 de novembro, a Sociedade Brasileira de Cirurgia da 
Mão participou do Dia da Especialidade, que aconteceu durante 
o 49º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia. 

Mais de 150 pessoas acompanharam o ciclo de palestras que 
abordou as transferências tendinosas para flexão do cotovelo 
nas lesões do plexo braquial, o tratamento das fraturas instáveis 
do terço distal do rádio e as lesões ligamentares agudas do 
carpo, entre outros importantes assuntos.   

Atualizamão realiza  
sua terceira edição 

SIMÃO recebeu 70 
participantes

SBCM participa  
do 49º CBOT

COMISSÃO DE ENSINO 
E TREINAMENTO

CET


