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Prefaciar um livro onde vão estar anotações que irão permanecer como lembranças desses 50 
anos da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão é muito importante. Como foi importante para to-
dos que vivenciaram a ideia inicial de que a mão deveria ter uma atenção maior no atendimento, e 
a importância no conhecimento das suas inúmeras funções. Recordo, ainda estudante, as ideias de 
Henrique Bulcão e Danilo Gonçalves, chegados de lados diferentes, o primeiro dos Estados Unidos 
e o segundo da Inglaterra, países onde já existia a especialidade bem difundida por colegas, [eles] 
reforçaram a ideia de divulgação e firmaram o propósito de convergirem outros colegas para este 
empreendimento. Creio que Alípio Pernet fora o primeiro de São Paulo a ser contatado, seguido de 
Lauro Barros e Orlando Graner. Assim, estava formado, como se chamava, “os 5 mosqueteiros” de 
cirurgia da mão. Palestras eram realizadas, pequenos cursos, no Rio e em São Paulo.

Em 17 de junho de 1959 foi fundada a Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão. Participam da 
fundação especialistas diversos, como cirurgiões plásticos, ortopedistas, cirurgiões gerais, reuma-
tologistas etc. Não pude assinar o termo da ata de fundação por ainda cursar o sexto ano.

As regionais foram organizadas, inicialmente Norte e Nordeste, [depois] Centro-Leste-Oeste 
e Sul. Assim já se podia divulgar melhor a cirurgia de mão. Cursos de intercâmbio como Rio-São 
Paulo foram muito úteis para divulgar os conhecimentos de cirurgia da mão e como intercâmbio 
entre os colegas que já se organizavam na divulgação desses conhecimentos. 

Fui presidente no biênio 1988-89 e testemunhei a importância da união de uma sociedade 
para benefício de muitos, tive a oportunidade de ajudar na criação da Sociedade Brasileira de Te-
rapeutas da Mão, cuja necessidade já se fazia presente e muito me enobreceu. Após o Congresso, 
era de praxe que o presidente convidasse para uma reunião informal dos convidados estrangeiros 
e membros da sociedade para uma reunião descontraída e mais espontânea. Reuni o pessoal 
numa casa rústica de praia, no Recreio dos Bandeirantes, para um churrasco e aí se passou um fato 
inusitado: Henrique, de sapatos e camisa esporte, foi jogado na piscina por alguns colegas – em 
que o Lech foi o cabeça. Muita alegria.

Chegamos a ir a Baltimore tentar reivindicar um Congresso Internacional, em que perdemos 
para o Japão.

Mas a sociedade cresceu e cresce atualmente.
Com novos membros, ideias e juventude nova, dando sequência aos sonhos daqueles “5 mos-

queteiros” que, pela vontade e objetividade e amor à cirurgia da mão, estão presenciando, um 
ainda no plano material e os outros no plano espiritual, mas vibrando por terem concretizado um 
sonho!!! E muitos outros colegas, como Chiconelli e em especial Alfredo Jacques, que tanto me 
ajudou com o seu discernimento, opiniões, como diz o ditado, “carregador de piano” para todas as 
horas.

Assim esperamos que a Sociedade se mantenha, não só no âmbito científico, mas com uma 
amizade fraterna entre todos.

Jacy Conti Alvarenga 
 Em carta manuscrita aos autores, 4 de junho de 2009

Prefácio
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Apresentação

Ao completar 50 anos, uma sociedade pode 
olhar para várias direções: seu patrimônio, sua 
conta corrente, seu imobilizado, seu futuro, sua 
lista de sócios, sua história de conquistas e pro-
gresso. Nenhuma dessas direções é mais gratifi-
cante, no entanto, do que olhar para as pessoas 
que, literalmente, “fizeram” esta sociedade.

A capacidade de aglutinação de Danilo, 
que se reuniu a mais 58 colegas e fundou a 
SBCM no Rio de Janeiro, em 1959, e o único a 
presidi-la por dois mandatos. A vanguarda de 
Bulcão, que organizou, em 1965, um congres-
so internacional, sem nunca antes ter havido 
um nacional. O altruísmo de Graner, que não 
diferenciava o paciente rico do pobre, e seu es-
pírito científico ao publicar no JBJS e se tornar 
epônimo na técnica de Brooks-Graner. O pio-
nerismo de Lauro, ao estabelecer o primeiro 
serviço no país em 1952, logo após ter apren-
dido numa Londres sob bombardeios em ple-
na Segunda Grande Guerra. A ardileza de Per-
net, o nosso Maquiavel em tons suaves, e seu 
mérito de representar o Brasil na fundação da 
Federação Internacional em Chicago em 1966 
e presidir a Comissão de Deformidades Congê-
nitas, que elaborou a classificação de Swanson, 
utilizada até hoje. 

A dedicação de Roberto, ao subsidiar o 
prêmio máximo de cada congresso, que leva 
o nome do seu pai, Godoy Moreira. A disponi-
bilidade de Albertoni, ao ceder uma sala da 
sua clínica para que a sociedade interrompesse 
o sistema “da mala” e sua dedicação ao longo 
de 10 anos como secretário. O dinamismo de 
Sobania, incansável na participação de in-
contáveis comissões. O ineditismo de Pardini, 
que formou 100 cirurgiões de mão e presidiu 
a Federação Internacional das Sociedades de 
Cirurgia da Mão (IFSSH). O reconhecimento in-
ternacional pelo pioneirismo em microcirurgia 
de Castro Ferreira. 

A genialidade de Ulson, que desenvolveu 
um sistema simples, barato e eficiente de fixa-
ção externa das fraturas distais do rádio, que foi 
patenteado pelo FDA (Food and Drug Adminis-
tration) e utilizado em larga escala nos Estados 
Unidos, invertendo o sentido tradicional de 

transferência tecnológica. O talento de Azze, 
que adquiriu a primeira sede própria da SBCM 
e tornava uma morna sessão científica em algo 
inusitado, atraente, intenso, por seu espírito de-
safiador, anarquista e levemente debochado. O 
amor à anatomia de Edie Caetano. A dedica-
ção ao esporte do Edmur. O mais belo dos dis-
cursos inaugurais, proferido por Chiconelli. 

O resgate histórico dos primeiros 40 anos, 
do Almir Pereira. O academicismo de Zumiot-
ti, ao dar bases científicas ao teste de obtenção 
do título de especialista. O entusiasmo de Ro-
naldo Carneiro que, mesmo trabalhando nos 
Estados Unidos, esteve presente em mais con-
gressos brasileiros que a maioria dos sócios. A 
vanguarda de Angelini, que estabeleceu o pri-
meiro programa de vídeoconferência. Kleinert 
deve ser lembrado pelo amor à educação de 
vários líderes da nossa sociedade e pelo ensina-
mento de vida “amability, availability, ability, 
always in this order!”. Jesse Júpiter e Diego 
Fernandes, pela disponibilidade de vir tantas 
vezes, algumas delas literalmente para pales-
trar e retornar. Fallopa, Rames, José Maurício 
e outros tantos líderes, que fizeram e fazem 
muito pela especialidade. 

Esta é uma lista incompleta, tanto de fatos 
quanto de nomes, bem próprio de resgates 
históricos. Este livro e outros mais que serão 
escritos haverão de melhor ilustrar esta linda 
história e seus personagens.

Que sociedade médica poder reunir tantos 
talentos e progredir tanto em tão pouco tempo?

O somatório de todas essas ações, e muitas 
outras não mencionadas, conhecidas ou não, 
compõe o elenco das realizações pessoais, dos 
sonhos íntimos de colaborar com o melhor e 
maior esforço, de quebra de paradigmas, de 
atos em prol do grupo e não do pessoal. Pes-
soas fazem uma sociedade. Não o contrário. 
A Associação Brasileira de Cirurgia da Mão é um 
exemplo de tudo isso, digno de ser reconheci-
do e respeitado.

Osvandré Lech
Passo Fundo, junho de 2009

Pessoas fazem uma Sociedade.
Não o contrário.
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Fundação e  pr imeiros  anos

Nascimento e contexto
Caligrafia caprichada de Henrique Jorge Bul-

cão de Moraes, secretário ad hoc, registrava, em 
19 de junho de 1959, em páginas hoje amarela-
das do Livro de Atas I, a fundação da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia da Mão (SBCM). Permaneceu 
ele por vários anos como secretário, anotando as 
deliberações das reuniões, sempre noturnas, da 
Sociedade - mas, provavelmente pelo adiantado 
da hora, numa caligrafia nem tão bonita assim. 
Nascia carioca a sociedade: a sede provisória foi 
estabelecida na rua Camerino, número 9, no Rio 
de Janeiro, “por cortesia do Centro de Pesquizas 
Biológicas”, conforme anotou Bulcão na ata de 
fundação, e por gentileza de seu diretor, Sayão 
Lobato. 

E nascia extremamente organizada: a ata de 
fundação, assinada por 59 médicos (ver lista), já 

continha o primeiro Estatuto completo, descre-
vendo regras de associação e exclusão (incluindo 
procedimentos de julgamento e prazos), compo-
sição de diretorias e comissões, votações, manda-
tos e responsabilidades do presidente, diretores e 
outros, atribuições e direitos das regionais e até 
valores de admissão e anuidades (à época, “hum 
mil cruzeiros” para a inscrição e “quinhentos cru-
zeiros” por ano). Estabelecia também a periodici-
dade de assembleias e reuniões administrativas e 
seu conteúdo obrigatório, a forma de escolha da 
cidade-sede da Sociedade, a maneira com que 
tesoureiros deveriam prestar contas. O artigo 36o 
já atestava sua perenidade: “em caso de dissolu-
ção da sociedade os seus remanescentes consti-
tuirão nova sociedade com os mesmos objetivos 
culturais e científicos”. 

Essa organização, esse fino acabamento, dá a 
impressão de que a criação da SBCM teria sido 
natural e fácil. Mas não foi bem assim: o primeiro 
serviço especializado de cirurgia da mão no Brasil 
já havia sido criado por Orlando Graner em 1945, 
no Pavilhão Fernandinho Simonsen, na Santa 
Casa de Misericórdia de São Paulo. O Departa-
mento de Ortopedia e Traumatologia da Universi-
dade de São Paulo também já tinha o seu serviço, 
criado por Lauro Barros de Abreu em 1952. Em 
1953 houve uma visita do pai da cirurgia da mão, 
Sterling Bunnell1, ao Brasil, o que estimulou Lauro 
de Abreu a tentar criar a sociedade especializada. 
Apoiado por Roberto Godoy Moreira, então che-
fe do Departamento, enviou correspondências a 
muitos ortopedistas de todo o Brasil na tentativa 
de congregá-los para a criação da Sociedade Bra-
sileira de Cirurgia da Mão, na defesa dos especia-
listas, mas não conseguiu resultados. As resistên-
cias dos ortopedistas e outros cirurgiões à criação 

1 O californiano Sterling Bunnell serviu na equipe de Neu-
rologia, durante a Segunda Guerra Mundial, na França. No 
período entre guerras, publicou muitos artigos defenden-
do que o cirurgião de mão fosse capaz de cuidar de os-
sos, articulações, nervos, pele e partes moles, de maneira 
a poder atuar regionalmente. Fundou muitos centros de 
tratamento da mão nos Estados Unidos até a fundação da 
Sociedade Americana de Cirurgia da Mão, em 1946. É autor 
de obras até hoje consideradas bases didáticas em cirurgia 
de mão.

 Henrique Jorge Bulcão 
de Moraes

Carioca, nascido em 5/06/1925, 
Bulcão formou-se médico em 
1949. Antes disso, serviu como 
enfermeiro na Itália durante a 

Segunda Guerra Mundial, como voluntário da Força 
Aérea Brasileira. Após sua formatura, especializou-se 
em Cirurgia Geral, depois em Ortopedia, em Cirurgia 
Plástica e, por fim, Cirurgia da Mão. Passou seis anos na 
América do Norte, onde estagiou em diversos serviços 
de cirurgia, como o Massachusetts General Hospital, 
o Baltimore City Hospital e o serviço capitaneado por 
Raymond Curtis, que lhe ofereceu treinamento especí-
fico em cirurgia da mão. 

Voltou ao Brasil em 1957, vindo atuar na Santa Casa 
de Misericórdia do Rio de Janeiro, o que fez durante 
toda a vida profissional. Articulou, junto a outros cole-
gas, a fundação da Sociedade Brasileira de Cirurgia da 
Mão (SBCM) em 1959, ano em que também tornou-se 
chefe do Serviço de Queimados do Instituto de Apo-
sentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI), do Rio de 
Janeiro. Os contatos que havia feito no exterior foram 
essenciais para a articulação do I Congresso Interna-
cional de Cirurgia da Mão, realizado no Brasil em 1965 
sob sua coordenação*, e que contou com o apoio de 
diversos dos melhores cirurgiões de mão do mundo. 
Exerceu a presidência da SBCM no biênio 1963-65. Em 
1972, inaugurou um Serviço de Cirurgia da Mão na 11a 
Enfermaria da Santa Casa do Rio. Aposentou-se em 
1996 e vive no Rio de Janeiro.

*Infelizmente, foram extraviados os registros que mantinha a 
respeito da realização desse Congresso.
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de uma sociedade à parte só 
foram vencidas por Danilo 
Gonçalves em 1959, mas no 
eixo do Rio de Janeiro, com 
apoio de Henrique Bulcão 
de Moraes. De acordo com 
Lauro de Abreu, a SBCM nas-
ceu por uma “atitude ousada 
e decidida de Danilo, Bulcão, 
Pitanguy e outros”, que “tornou realidade esse 
ideal, em 17 de junho de 1959”. Sobre a criação 
da SBCM no Rio de Janeiro, Bulcão comenta que 
houve, na verdade, uma parceria entre os cirur-
giões do Rio e de São Paulo, uma ação conjunta: 
“Eu e Danilo achávamos que não deveríamos fun-
dar a Sociedade sem a concordância dos colegas 
paulistas, por isso nós os consultamos e o fizemos 
de comum acordo.”

Se houve certa resistência inicial no Brasil, ha-
via certamente uma tendência de consolidação 
da cirurgia da mão como especialidade interna-
cionalmente. A primeira edição do livro Surgery 
of the Hand, de Sterling Bunnell, data de 1944, e 

nela já se falava no aumento 
da necessidade de aprimora-
mento dos tratamentos dos 
traumas da mão decorrentes 
da industrialização. A funda-
ção da American Society for 
Surgery of the Hand (ASSH) 
se deu em 1946. A sociedade 
escandinava (1951) também 

já estava formada quando da fundação da So-
ciedade Brasileira. De acordo com a Sociedade 
Britânica de Cirurgia da Mão, “após a Segunda 
Guerra Mundial, vários cirurgiões perceberam 
que a velha especialidade de ortopedia e a mais 
nova especialidade de cirurgia plástica, posta em 
proeminência pelas exigências [de tratamento] 
de pilotos queimados, tinham muito a oferecer 
se aplicadas em conjunto na cirurgia da mão”. A 
Sociedade Britânica adquiriu seu caráter oficial de 
Sociedade somente em 1968, mas já estava confi-
gurada informalmente como “clube de cirurgiões”, 
que se reuniam regularmente duas vezes ao ano 
para discutir casos difíceis, desde 1952 (encontros 
seguidos por fabulosos jantares, no melhor estilo 
inglês). 

Eram homens, como o brasileiro Lauro Barros 
de Abreu, formados em meio à guerra e que, para 
reabilitar o membro superior dos feridos, treina-
vam-se em ortopedia, cirurgia plástica, cirurgia 
neurológica e até anestesia. Habilidades e com-
petências essenciais ao cenário de emergência, 
com poucos recursos tecnológicos na época e 
com reduzidos recursos humanos, o que tornava 
esse cirurgião um especialista peculiar, para dizer 
o menos. “Não queríamos ser ortopedistas”, revela 
Bulcão de Moraes. “Queríamos ser cirurgiões de 
mão”.

Era, aliás, pré-requisito para inscrição na SBCM 
que o candidato fosse formado médico há cinco 
anos e que tivesse ao menos três anos de experi-
ência em cirurgia da mão especificamente. Esses 
ortopedistas e cirurgiões plásticos faziam parte 
das sociedades de ortopedia recém-formadas em 
vários países, e das de cirurgia plástica, mas sen-
tiam necessidade de compartilhar informações 
sobre a subespecialidade “mão”. Estava, de fato, 
registrado na ata da fundação da SBCM que um 
de seus objetivos era: “reunir os cirurgiões empe-
nhados em conquistar entre nós, para esse ramo 
da cirurgia, a posição de relevo que o mesmo já 

“Nossa especialidade não é Ortope-
dia, nem Cirurgia Plástica. Ela tem 

características próprias - é a Cirurgia 
da Mão e dos Membros Superiores.”

Lauro Barros de Abreu (1913-2004), 

em carta a Osvandré Lech 
datada de 18/12/199819
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 Orlando Graner

Nascido em 30 de agosto de 
1914, Graner formou-se médico 
em 1941 pela Faculdade de Me-
dicina da Universidade de São 
Paulo (FMUSP). Criou e dirigiu o 

primeiro serviço especializado de cirurgia da mão no 
Brasil em 1945, no Pavilhão Fernandinho Simonsen, 
na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Participou 
da fundação da SBCM em 1959. O Departamento de 
Ortopedia e Traumatologia era, na época, coordenado 
por Domingos Define. Após 1968, passou a atuar no 
Hospital do Servidor Público Estadual, onde organizou 
o Serviço de Cirurgia da Mão. Orientou também a ins-
talação do Grupo de Mão na Escola Paulista de Medi-
cina, mais tarde.

Estagiou com Robert Guy Pulvertaft em Derby, na In-
glaterra, e conheceu também Sterling Bunnel. Porém 
era considerado um autodidata da cirurgia da mão: 
dedicava-se à pesquisa, tendo publicado numerosos 
e importantes trabalhos (que receberam honra ao 
mérito e foram publicados em revistas como a Journal 
of Bone and Joint Surgery), ao treinamento de outros 
especialistas, que muito o admiravam, e também aos 
pacientes, com quem muitas vezes tinha envolvimen-
to pessoal. Era reconhecido como o modificador da 
técnica de Brooks, que ficou conhecida como Cirurgia 
de Brooks-Graner.

Trabalhador incansável, ocupou a secretaria da SBCM 
por muitos anos, e a presidência no biênio 1970-71. Fa-
leceu em 14 de março de 2000.
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Os 59 fundadores da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão 

1. Henrique J. Bulcão de Moraes (RJ)
2. Danilo S. L. Gonçalves (RJ)
3. Eneas Nogueira Balesdente 
4. José Juvenil Teles (RJ)
5. Oswaldo Pinheiro Campos (RJ)
6. Jorge Beral Sardinha (RJ)
7. Dagmar Aderaldo Chaves (RJ)
8. Arcelino Bitar (RJ)
9. Henrique de Goes (RJ)
10. Itamar Demétrio de Souza (RJ)
11. José Sanserino (RJ)
12. Cláudio Rabelo (RJ)
13. Urbano Fabrini (RJ)
14. Ivo H. J. C. Pitanguy (RJ)
15. Jorge de Faria (RJ)
16. José Viana de Carvalho (RJ)
17. Achiles de Araújo (RJ)
18. Otavio Caputi (RJ)
19. Waldemar R. dos Santos (RJ)
20. Donatelo Sparvoli (RJ)
21. Donato D’Ângelo (RJ)
22. Caio do Amaral (RJ)
23. José Hygino Ferreira (RJ)
24. Antônio Campos Vieira (RJ)
25. Gastão Dias Velloso (MG)
26. Arnaldo Bonfim (RJ)
27. Francisco João Machado Pires 
28. Paulo Marques de Souza (RJ)
29. Antônio Alceu de Araújo (RJ)
30. Oscar Cardoso Rudge (RJ)

31. Antonio Carlos A. Sepúlveda (BA)
32. Walter de M. Barbosa (RJ)
33. José de Lima Batalha (RJ)
34. Waldemar Bianchi (RJ)
35. Hugo da Costa Santos (RJ)
36. José da Silva Rodrigues (PE)
37. Bruno Maia (PE)
38. Francisco de Assis Bezerra (PE)
39. Américo Nasser (SP)
40. Lauro Barros de Abreu (SP)
41. Reynaldo Anauete (SP)
42. Diovaldo Antônio Silva (SP)
43. David Serson Neto (SP)
44. Moacyr Navarro Leitão (RJ)
45. João A. Maradei C. Pereira (PA)
46. F.E. Godoy Moreira (SP)
47. Roberto de Godoy Moreira (SP)
48. Lineu Mattos Silveira (SP)
49. Alípio Pernet (SP)
50. Flávio P. Camargo (SP)
51. Diomede Belliboni (SP)
52. Orlando Graner (SP)
53. Orlando P. de Souza (SE)
54. Edgar Pinto de Souza (SP)
55. Oldegar Pontes (RJ)
56. Odyr Geraldo Aldeia (RJ)
57. Alcino Cochrane Affonseca Jr. (RJ)
58. Edson W. de Almeida (DF)
59. Odílio L. da Silva (DF)
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detém em outros países adiantados”. Coerente-
mente, o estatuto também estabelecia: “A socieda-
de promoverá reuniões científicas ao menos uma 
vez por semestre e sempre que haja oportunidade 
de recepcionar um especialista ilustre que nos visi-
te ou de sessão conjunta de associação afim”. 

1959-1965: reuniões científicas e 
administrativas

O ritmo das reuniões científicas promovidas 
provava o interesse que surgia naturalmente pelo 
tema da cirurgia da mão: o artigo 37o do Estatuto 
determinava que deveria haver ao menos uma 
reunião semestral, e logo (em maio de 1960) foi 
proposto que as reuniões fossem trimestrais. Reu-
niões administrativas também refletiam a conso-
lidação da SBCM: em 19 de agosto de 1959, dois 
meses após a fundação, já houve a eleição da pri-

meira diretoria, com grande coesão dos votantes 
e unanimidade na maioria das indicações. 

As reuniões científicas eram organizadas à noi-
te. Em 10 de março de 1960, ocorreu a primeira, 
em que Ivo Pitanguy apresentou o tema “Cura 
cirúrgica de hiperqueratose palmar”, com estudo 
histórico, etiológico e anatomopatológico, plano 
cirúrgico de retirada e enxerto de tecidos. Bulcão, 
o secretário, apresentou “Alguns nãos em cirur-
gia da mão”, abordando atendimento, anestesias, 
tratamento de infecção e suturas. Danilo Gon-
çalves falou sobre “Tratamento das queimaduras 
de mão”, com apresentação de slides. Na reunião 
de 12 de maio de 1960, foram debatidos temas 
como fratura do escafóide e o valor da radiogra-
fia da mão, com apresentações de séries de casos 
dos cirurgiões. De São Paulo, vieram o então pre-
sidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plás-
tica, Alípio Pernet, e Lauro Barros de Abreu para 
participar. 

Em 30 de junho de 1960, houve uma pequena 
reunião administrativa na qual se acertou a parti-
cipação da SBCM no Congresso Brasileiro de Orto-
pedia e Traumatologia (CBOT), da Sociedade Bra-
sileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), cujo 
presidente na época era Antonio Caio do Amaral: 
o XIII CBOT ocorreria em 16 de julho de 1960. Em 
16 de março de 1961, em nova reunião científica, 
a SBCM solicitou à SBOT que enviasse a transcrição 
dos temas apresentados no congresso. As reuni-
ões científicas da SBCM já estavam ocorrendo não 
no endereço do Centro de Pesquisas Biológicas, 
mas na sede do Sindicato dos Médicos do Rio de 
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Importante figura na histó-
ria da SBCM, Pernet nasceu em 
Manaus, em 3 de junho de 1913, 
formou-se pela Faculdade de 
Medicina da Bahia em 1936, mas 
atuou por muitos anos em São 

Paulo, onde faleceu em 10 de abril de 1992.
Exerceu a cirurgia geral e cirurgia plástica como mé-

dico da Força Aérea Brasileira entre 1941 a 1952, pas-
sando à reserva como coronel em 1959, tendo traba-
lhado em diversos estados. Em 1944, estagiou no Ser-
viço de Cirurgia Plástica da Santa Casa de Misericórdia 
de São Paulo. Depois viajou aos Estados Unidos para 
treinar cirurgia da mão no Texas, Chicago e Nova York, 
de abril a julho de 1953. Ainda em 1953, já de volta ao 
Brasil, criou o Serviço de Cirurgia da Mão no Hospital 
dos Servidores Públicos Municipais de São Paulo. De 
1944 a 1959, participou de diversos congressos nacio-
nais e internacionais de cirurgia, cirurgia plástica e or-
topedia, e foi presidente da Sociedade Brasileira de Ci-
rurgia Plástica no triênio 1956-59. Em 1958, novamente 
investiu em especialização, estagiando por 60 dias, na 
Inglaterra, com Gillies, Pulvertaft e Watson Jones. 

Os que o conheceram descrevem-no como grande 
trabalhador em prol da SBCM, com amor pelo asso-
ciativismo, mas também de personalidade forte, com 
grande interesse em liderar, um “ladino”. De fato, além 
da presidência da Sociedade Brasileira de Cirurgia da 
Mão em dois mandatos (nas gestões 1966/67 e 1972-
73), foi membro fundador da Federação Internacional 
das Sociedades de Cirurgia da Mão, representando o 
Brasil, presidente do I e do IV Congressos Brasileiro de 
Cirurgia da Mão. Não suficiente, interferiu na direção 
da SBCM em seus primórdios indicando nomes para 
assumir a diretoria e participando ativamente da reda-
ção e da revisão de estatutos.

“A guerra é um dos melhores momentos para 
se estudar medicina.”

Lauro Barros de Abreu (1913-2004), 

que estagiou com especialistas em cirurgia da mão na 
Europa durante a Segunda Guerra Mundial (em entre-

vista ao Jornal do British Council, 1997).

“Na guerra nada se aprende, 
dela nada se tira”.

Henrique Bulcão de Moraes, 

que serviu pela Força Aérea Brasileira na Segunda 
Guerra Mundial como enfermeiro, antes de formar-se 
médico (em entrevista por telefone para registro de 

suas memórias neste livro, 2009). 
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Janeiro, sempre tarde da noite (como a de 4 de 
maio de 1961, que se iniciou às 23h30!...).

Em 10 de agosto de 1961, com a presença de 
Arcelino Bitar, foi realizada eleição para troca de 
diretoria, em que Lauro Barros de Abreu, primei-
ro vice-presidente no mandato anterior, passou 
a presidente, assim como o segundo vice-presi-
dente, Ivo Pitanguy, passou a primeiro vice. 

Em 28 e 29 de junho de 1962, ocorreu a 1a 
Jornada de Cirurgia da Mão, em Curitiba, com 
presença de Hans Rücker, um dos apoiadores de 
Lauro Barros de Abreu. Rücker falou, no Hospi-

tal das Clínicas de Curitiba, sobre os princípios 
básicos da cirurgia da mão, queimaduras, lesões 
tendinosas e nervosas e contraturas. No mês se-
guinte, a SBCM recebia seu primeiro convidado 
estrangeiro: o apoiador de Bulcão de Moraes, 
Raymond M. Curtis, com quem o brasileiro esta-
giou nos Estados Unidos no início de sua espe-
cialização, veio ao Brasil e, de 9 a 14 de julho, fez 
muitas palestras, demonstrações cirúrgicas e dis-
cussões de “casos difíceis” em serviços como o de 
Ivo Pitanguy, no Hospital Central da Aeronáutica, 

no Colégio Brasileiro 
de Cirurgiões, no 
Hospital das Clínicas, 
no Hospital dos Ser-
vidores do Estado, 
na Academia Nacio-
nal de Medicina, na 
Santa Casa, todos no 
Rio de Janeiro, e, em 
São Paulo, no Centro 
de Estudos Godoy 
Moreira, Associação 
Paulista de Medicina 
e Pavilhão Fernandi-

nho Simonsen da Santa Casa paulistana. Nessa 
verdadeira maratona de atividades, os membros 
da SBCM puderam ouvi-lo falar sobre o uso de 
pedículos na mão traumatizada, tenodese de 
flexor, neurodese do mediano, tratamento ci-

Convidados 
internacionais 

para o I Congresso 
Internacional de 

Cirurgia 
da Mão, em 1965

Erik Moberg
Kauko Vainio

Bernard O’Brien
Joseph Boyes
Graham Stack

Herbert Conway
Guilhermo Loda

Luiz Gomes Correa
Carlo Firpo
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Lauro Barros de Abreu nasceu 
em Tatuí, interior do Estado de 
São Paulo, em 25 de outubro de 
1913. Formou-se pela Faculdade 
de Medicina da Universidade de 

São Paulo (FMUSP) em 1936, da qual foi professor as-
sociado de 1945 a 1978, quando aposentou-se, e onde 
criou e chefiou o Grupo de Cirurgia da Mão, no De-
partamento de Ortopedia e Traumatologia (DOT). Foi 
fundador da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão 
(SBCM), que presidiu no biênio 1962-1963.

Uma história curiosa de seu início de carreira e es-
pecialização merece registro: inspirado pelo cirurgião 
plástico inglês Sir Harold Gillies, que palestrou no Bra-
sil em 1941, Lauro solicitou uma bolsa de estudos na 
Inglaterra ao British Council, que lhe foi concedida, 
porém apenas em 1944. A esta altura, estava Lauro 
cuidando do enorme movimento na traumatologia no 
Hospital das Clínicas e casado. O estágio na Europa re-
presentaria uma separação por um ano mas, apoiado 
pela esposa e pelo serviço, Lauro viajou. 

Em plena Segunda Guerra Mundial, foi de trem a 
Montevidéu, depois a Buenos Aires, de navio de volta 
a Montevidéu, depois ao Recife, e dali em ziguezague 
pelo Oceano Atlântico até a Europa, fugindo de ata-
ques de navios e submarinos alemães, até atracar em 
Liverpool. Na Inglaterra, estagiou em diversos serviços, 
retornando ao Brasil em 1945, pronto para palestrar 
sobre “Reabilitação dos Feridos de Guerra”. 

Em 2001, Lauro montou um sítio na internet (www.
laurobarrosdeabreu.com), onde relata: “Houve risco? 
SIM, mas o entusiasmo da juventude (31 anos de ida-
de) e a inabalável perseguição de nosso objetivo na 
área da cirurgia da mão sobrepujaram os perigos. E 
sobre o valor da Bolsa podemos afirmar que o volume 
de informações recebidas em 1 ano, equivaleriam a 10 
anos, em tempos de paz.” 

Naquele mesmo ano, foi ovacionado de pé por um 
auditório lotado e emocionado durante o Congresso 
Brasileiro de Cirurgia da Mão, em Gramado (RS). Viu 
ali reconhecido o esforço de toda sua vida em prol da 
SBCM e da própria especialidade. Doou sua valiosa bi-
blioteca a Osvandré Lech, que a mantém intacta em 
Passo Fundo (RS). 

Faleceu em 2004, aos 91 anos.

 Danilo de Souza Leão 
Coimbra Gonçalves

Nascido no Recife, em 7 de 
maio de 1914, formou-se em 
Medicina na mesma cidade, em 
1939. Mas foi ao Rio de Janeiro 

para obter formação em Cirurgia Geral. Obteve, em 
1951, bolsa do Conselho Britânico para especializar-se 
na Inglaterra, onde trabalhou com Pulvertaft e outros, 
como Trueta, Allen e Hunt, e manteve contato estrei-
to com os cirurgiões de hospitais de Londres, Birmin-
gham, Manchester e Edinburgh. Esteve também em 
Nova York, antes de retornar ao Brasil.

Chefiou o Serviço de Ortopedia do Hospital Muni-
cipal Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, onde formou 
muitos cirurgiões de mão. Foi o primeiro presidente 
da SBCM (1959-1961) e o maior incentivador à sua 
criação no Rio de Janeiro. Presidiu a SBCM novamente 
em 1968-69. Foi tambémo presidente do II Congresso 
Brasileiro de Cirurgia da Mão. 

Faleceu em 1 de novembro de 1983, no Rio de Ja-
neiro.
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rúrgico da artrite reumatoide, osteotomia da 
falange com enxerto, reconstrução do polegar 
e outros.

Mais um convidado estrangeiro veio a São 
Paulo em 1962. William Metcalf, do Albert Eins-
tein Hospital, de Nova York, deu palestra sobre 
cirurgia reparadora e reconstrutiva da mão a 
pedido da SBCM, da SBOT e da Associação Pau-

lista de Medicina (APM), no dia 6 de dezembro. 
No dia 10, repetiu a conferência no Colégio Bra-
sileiro de Cirurgiões, no Rio de Janeiro.

Quando não organizava ela mesma as reu-
niões científicas, a SBCM procurava participar 
de outras: em 30 de abril de 1963, montou um 
Simpósio de Cirurgia da Mão dentro do Con-
gresso da Sociedade de Medicina e Cirurgia do 
Rio de Janeiro, cujos debates transcorreram da 
manhã até mais de zero hora do dia seguinte. 
Uma “terceira” Jornada da SBCM teve também 
lugar no Rio de Janeiro, na Academia Nacional 
de Medicina, em 16 a 17 de agosto seguinte. 
Não se sabe por que foi denominada como “III 
Jornada”, já que o livro de atas da SBCM registra-
va apenas uma Jornada até então.2 De qualquer 
maneira, esta tratou de sete temas oficiais e 
mais 16 temas livres, a maioria sobre problemas 
ortopédicos, além de dois simpósios. Durante 
a Jornada, houve novamente eleição, com pre-
sença de oito votantes, para troca de diretoria. 
Subiu para a presidência Henrique Bulcão, com 
Orlando Graner para vice, ambos com sete vo-
tos. Todo o restante da diretoria se elegeu por 
unanimidade.

2 O resgate histórico da evolução da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia da Mão depende dos testemunhos já publi-
cados pelos seus principais personagens, sob a forma de 
artigos e capítulos de livros, e principalmente dos livros-
ata que eram utilizados na era pré-informatização. Escritos 
a mão, em “caligrafia de médico”, e muitas vezes tarde da 
noite, quando terminavam as reuniões científicas e admi-
nistrativas, esses registros nem sempre trazem informações 
completas e consistentes cronologicamente. 
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Curso de Cirurgia da Mão realizado em Porto Alegre em 1961, proferido por Lauro Barros de Abreu, o quarto 
sentado da esquerda para direita

Programa do primeiro Congresso 
Brasileiro de Cirurgia da Mão

Aplasias radiais e/ou 
ulnares

Alípio Pernet, Ilian Roth, 
Antonio Moura e José Luiz 
Pistelli

Embriogênese Ricardo Barondi

Mão torta radial Lauro Barros de Abreu e 
Ronaldo Azze

Tratamento das 
aplasias Roberto de Godoy Moreira

Aplasia radiocubital Orlando Graner

Aspectos radiológicos Fernando Chamas

Artrite reumatoide
Alípio Pernet, Ilian Roth, 
Antonio Moura e José Luiz 
Pistelli

Aspectos clínicos Castor Jordão Cobra

Laboratório clínico Hernani D’Aura

Laboratório de 
patologia Godofredo Elejalde

Aspectos radiológicos Pedro Ciabaltoni

Cirurgia da artrite 
reumatoide Henrique Bulcão de Moraes

Cirurgia reparadora da 
mão reumatoide Danilo Coimbra Gonçalves
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A parceria com o Colégio Brasileiro de Cirur-
giões se estreitava. Na sede do CBC, que tinha 
um confortável auditório, a SBCM realizou um 
simpósio sobre síndrome do túnel carpiano, 
em 24 de abril de 1964, com a presença de 
17 médicos, e uma mesa redonda em 13 de 
agosto do mesmo ano, em conjunto também 
com a SBOT, sobre traumatismos da mão. Es-
sas reuniões científicas ainda reuniam número 
reduzido de especialistas da sociedade recém-
formada. Ainda estava para se cumprir a tarefa 
de organizar um Congresso Brasileiro de Cirur-
gia da Mão (previsto, nos Estatutos, para ocor-
rer bienalmente, sempre no mês de julho), mas 
a SBCM lançou-se, primeiro, a uma tarefa mais 
audaciosa: realizar não um Congresso Brasileiro, 
mas um Internacional.

1965 e 1967: I Congresso 
Internacional de Cirurgia da Mão 
e I Congresso Brasileiro de Cirurgia 
da Mão

Apesar da determinação de realizar um Con-
gresso Brasileiro, os contatos realizados pelos 
nossos especialistas no exterior, em seus progra-

mas de treinamento, viabilizaram que um even-
to maior, de cunho internacional, fosse realizado 
primeiro. “Não sabíamos nada na época”, comen-
ta Henrique Bulcão de Moraes, reconhecendo a 
tradição da transmissão de técnicas cirúrgicas 
pessoalmente, de cirurgião para cirurgião e a evo-
lução do conhecimento até hoje. Os mestres que 
ensinaram os brasileiros foram então convidados 
a palestrar e deram total apoio à iniciativa.

O I Congresso Internacional de Cirurgia da Mão 
ocorreu entre 19 e 21 de julho de 1965 no Hotel 
Glória, no Rio de Janeiro. O XV Congresso da So-
ciedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia 
(SBOT) havia acontecido poucos dias antes, em 
11 a 15 de julho, em Ribeirão Preto, São Paulo. 
Bulcão de Moraes foi seu presidente, porém após 
sua aposentadoria os registros históricos do even-
to se perderam. Ele relata, no entanto, que, além 
dos 20 sócios da SBCM presentes, compareceram 
centenas de cirurgiões de diversas especialida-
des. Apenas dois anos depois, em 19 de maio de 
1967 é que foram repassados às atas da SBCM os 
custos discriminados do congresso (impressão de 
programas, serviços e despesas pagos por alguns 
sócios, empresa de turismo, hotelaria etc.). 

O evento foi considerado um sucesso. No en-

II Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão, entre 23 e 26 de julho de 1969, no Museu de Arte Moderna, 
Rio de Janeiro, estado da Guanabara

19
59

 a
 1

96
9

Fundação e  pr imeiros  anos



 50  Anos  de C i rurgia  da  Mão no Bras i l  -  1959 –  2009

20

tanto, há o registro, em atas, de 
um certo episódio deselegan-
te envolvendo Joseph Boyes, 
que teria destratado membros 
da SBCM durante o Congresso 
Internacional. O episódio não 
pôde ser esclarecido nem pe-
los livros nem pela memória 
de Bulcão, hoje com 84 anos e 
aposentado há mais de 10 anos. 
Sabe-se, porém, que houve re-
tratação posterior de Boyes, por 
carta, aceita pela SBCM.

Durante o I Congresso Inter-
nacional, foi realizada assem-
bleia geral, convocada por cor-
respondência aos sócios e avi-
so na secretaria do congresso. 
Mais tarde, Danilo Gonçalves vi-
ria propor que essa assembleia 
fosse considerada nula, alegan-
do que não houvera convocação com prazo míni-
mo de 15 dias, como rezava o estatuto. No entan-
to, após discussões nas reuniões seguintes, esse 

pedido não foi considerado 
válido. Naquela assembleia, 
uma proposta de Bulcão de 
Moraes de modificação da 
composição da Diretoria, 
para “melhor entrosamento 
e funcionalidade” da equi-
pe, segundo alegou, foi 
aprovada por unanimidade: 
agora ela seria constituída 
por presidente, vice-pre-
sidente, secretário-geral e 
tesoureiro (cargo cumulati-
vo) e primeiro-secretário. A 
diretoria eleita para o biênio 
1965-1967 foi então com-
posta com esse formato .

Nesta e na reunião admi-
nistrativa seguinte, de 18 
de setembro de 1965, apa-
receu a proposta, por pa-

íses escandinavos, Estados Unidos e Inglaterra, 
de formação de uma Federação das Sociedades 
de Cirurgia de Mão. A SBCM decidiu permanecer 

Lista de sócios presentes à Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária realizada em 22 de 
julho de 1967, durante a realização do Primeiro 
Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão

Pernet e Lauro no I Congresso Internacional de 
Cirurgia da Mão, em 1965... quando o projetor de 
slides ainda não tinha carrossel e fumava-se muito 
durante as aulas
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“É claro que todo trabalho pioneiro 
encontra alguma resistência e in-

compreensão, de forma que certos 
cirurgiões que desconheciam até 
os elementares métodos de dre-
nagem das infecções agudas da 
mão atribuíram à nova entidade 

manifestação de narcisismo e afe-
tação. Entretanto, foi compensador 

e estimulante constar que, graças 
à atuação da SBCM, esses mesmos 
distintos colegas, em pouco tempo, 
se convenceram de que a mão do-

ente não deve ser tratada de mistura 
com a produção em massa dos 

hospitais gerais...”

Danilo Gonçalves, 

de acordo com registro de Almir Joaquim 
Pereira, em pronunciamento como presi-

dente do II Congresso Brasileiro de Cirurgia 
da Mão, no Rio de Janeiro, em 1969
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neutra e aguardar um certo tempo antes de pro-
nunciar-se a respeito de sua participação. Uma 
das razões seria a não participação de países 
europeus na Federação, o que poderia ser um 
entrave político futuro. No entanto, em 20 de ja-
neiro de 1966, a SBCM, representada por Alípio 
Pernet, participou efetivamente, em Chicago, da 
fundação da Federação Internacional das Socie-
dades de Cirurgia da Mão (IFSSH), sob primeira 
presidência de Alfred Swanson. Pernet foi então 
indicado para presidir a Comissão de Classifica-
ção das Deformidades Congênitas do Membro 
Superior, utilizada até hoje e conhecida como 
“classificação de Swanson”. Mais tarde, a SBCM 
participou também da fundação da Sociedade 
Sul-Americana de Cirurgia da Mão (SSCM), em 
22 de setembro de 1992.

Nova reunião foi realizada em 14 de março 
de 1966 em São Paulo, na rua Augusta. Estavam 

presentes Lauro Barros de Abreu (que convocou 
a reunião), Alípio Pernet, Diomede Belliboni e 
Roberto de Godoy Moreira. Nessa reunião, foi 
proposta por Alípio Pernet a fundação da Regio-
nal São Paulo da SBCM. Godoy Moreira propôs 
então que fosse fundada não uma regional pau-
listana, mas uma Regional Sul, abrangendo “to-
dos os estados do Sul”. Na reunião seguinte, em 
21 de abril, ficou decidido que a fundação seria 
adiada para julho. 

O encontro seguinte, em 30 de julho, nova-
mente aconteceu em São Paulo, na sede da As-
sociação Paulista de Medicina (APM), na avenida 
Brigadeiro Luís Antônio, e além de Pernet, Belli-
boni e Godoy Moreira, contou com Lauro Barros 
de Abreu. Neste, finalmente foi instalada a Regio-
nal, abrangendo os estados de São Paulo, Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ficou decidi-
do depois que a Regional teria direito a 60% das 
anuidades dos sócios, descontadas as despesas 
de cobrança. 

Essa última reunião foi também uma jornada 
científica, com plateia de 29 pessoas, em que 
foram discutidas 15 questões sobre possibilida-
des de tratamento em casos específicos, incluin-
do técnicas de sutura e conduta pós-operatória 
(Quadro). Na ocasião, também se discutiu a res-
peito de um regulamento a ser criado para um 
título de especialista em cirurgia da mão. Até en-
tão, havia a exigência de que o candidato a titu-
lar exercesse, no seu cotidiano, pelo menos 50% 
dos tratamentos em mão. Os primeiros títulos fo-
ram então concedidos a Lauro Barros de Abreu, 
Roberto Godoy Moreira, Orlando Graner, Danilo 
Gonçalves, Henrique Bulcão de Moraes, Diomede 

O Primeiro Congresso Internacional de Cirurgia da 
Mão no Brasil teve tradução simultânea para os 
congressistas

Joseph Boyes, que esteve no Brasil para o I 
Congresso Internacional de Cirurgia da Mão, mas 
depois precisou retratar-se por carta por ter sido 
descortês com anfitriões
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I Congresso Internacional de Cirurgia da Mão, com 
400 inscritos
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A publicação do jornal Manus fez evoluir a comunicação com os sócios da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão

Belliboni e Alípio Pernet, os primeiros especialis-
tas em Cirurgia da Mão do Brasil3. 

Em agosto de 1966, foi realizada a I Conferên-
cia de Intercâmbio Médico, por iniciativa de Ar-
naldo Bonfim, em que a SBCM participou organi-
zando um Simpósio sobre Mão Traumatizada. O 
trabalho foi orientado por Danilo Coimbra Gon-
çalves. Há nas atas da SBCM um outro registro 
de evento realizado no mesmo mês: um “curso” 
de cirurgia da mão realizado em Salvador, com 
67 alunos, 8 dos quais livres-docentes, a convite 
da Fundação Hospitalar do Estado da Bahia. As 
atas também registram a realização de mais dois 
cursos: um de Traumatologia da Mão, com “16 
alunos médicos e 3 doutorandos”, a convite do 
Centro Médico Cearense e promovido por Ger-
mano Riquet, em abril, e outro em Porto Alegre, 
sobre Traumatologia de Urgência, promovido 
por José Francisco Wechsler e pela Associação 
Médica do Rio Grande do Sul, patrocinado pela 
Regional Sul da SBCM. Entre 15 e 31 de março 

3 Ata de uma Assembleia realizada durante a I Jornada 
Latino-Americana de Cirurgia da Mão, em 11 de julho de 
1968, em São Paulo, informa que também Norberto Pereira 
Lopes teria recebido o título junto com esses colegas.

daquele ano, foi organizado o Curso de Cirurgia 
da Mão em São Paulo, com frequência de 48 alu-
nos, que assistiram 35 aulas teóricas. Foram reali-
zadas 19 operações “franqueadas aos alunos”. Era 
a SBCM marcando presença em diversas regiões 
do país.

Essa sequência de reuniões culminou com a 
realização do I Congresso Brasileiro de Cirurgia 
da Mão (cujo Programa havia sido debatido an-
teriormente). O evento teve lugar no Hospital 
São Camilo, no bairro da Pompéia, em São Paulo, 
em 22 de julho de 1967, e serviu para comemo-
rar o aniversário de oito anos da SBCM. Na oca-
sião, foi aprovado um Regulamento para Título 
de Especialista. Ficou decidido que o título se-
ria concedido a até 20 cirurgiões com registro 
nos Conselhos Regionais ou Federal de Medi-
cina, com indicação do Conselho Executivo da 
SBCM, com 50% das atividades concentradas 
na cirurgia da mão ou aprovação em Concurso 
de Provas e Títulos ou ser docente em faculda-
de reconhecida pela SBCM. O candidato deveria 
provar também experiência cirúrgica, obtida em 
treinamentos (como internato ou residência) de 
pelo menos dois anos na especialidade.
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Finalizados com sucesso o primeiro congresso 
internacional (1965) e o primeiro nacional (1967), 
a SBCM retomava sua rotina de reuniões cientí-
ficas – não sem planejar uma comemoração de 
aniversário. Em 22 de junho de 1968, uma reu-
nião da Comissão Executiva serviu para discutir 
datas, locais e os temas oficiais do II Congresso 
Brasileiro de Cirurgia da Mão: mão paralítica e 
lesões osteoarticulares. Outros assuntos, como 
artrite reumatoide, foram incluídos como temas 
livres, para chamar a atenção de reumatologistas 
para o evento. 

Uma Comissão Executiva do Congresso foi for-
mada, reunindo Pernet, Graner e Lauro, imbuídos 
da responsabilidade de realizar 
uma campanha financeira para 
angariar fundos para a realização 
do evento – que já previa trazer 
Robert Guy Pulvertaft (Inglater-
ra), A.R. Wakefield (EUA) e outros. 
Alípio Pernet fez questão de lem-
brar aos presentes da importân-
cia de se aproveitar o congresso 
para comemorar a primeira dé-
cada de existência da SBCM.

Uma Assembleia Geral Ordi-
nária ficou marcada para o dia 
12 de julho de 1968, com pau-
ta incluindo entregas de títulos 
de especialista e admissões de 
sócios, recepção do relatório 
e eleição da nova diretoria da 
Regional Sul e outros. Almir 
Joaquim Pereira, em seu livro 
sobre a história da SBCM, relata 
que nessa reunião foi “aceito o 
emblema elaborado por Bulcão 
como representativo da SBCM” 
(emblema este aprovado pelos 
sócios na Assembleia seguin-
te, conforme registrado em ata 
posteriormente). Era um mapa 
do Brasil, com duas mãos dese-
nhadas, como se pode ver num 
papel timbrado do primeiro 
congresso nacional. Na oca-

sião, foi também eleita a diretoria da Regional 
Sul, tendo como presidente Roberto de Godoy 
Moreira, vice-presidente Lauro Barros de Abreu 
e secretário-tesoureiro Luiz Carlos Sobania. No 
entanto, esta reunião não está anotada nas atas 
da SBCM.

Ficou agendada, então, para 11 a 13 de julho 
de 1968, a I Jornada Latino-Americana de Cirur-
gia da Mão, em São Paulo, no Hospital Municipal 
à rua Castro Alves. Promovida pela Regional Sul 
em conjunto com a Sociedad Sud Americana de 
Cirurgia de la Mano, serviu também para fechar 
mais uma parceria: o II Congresso Brasileiro de 
Cirurgia da Mão, segundo se anunciou nessa 
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ocasião, seria realizado conjuntamente com a 
Sociedad Sud Americana, e não mais em junho, 
mas em julho de 1969, com sede no então esta-
do da Guanabara. Os trabalhos apresentados na 
I Jornada seriam reunidos, impressos e mimeo-
grafados para distribuição aos sócios, como em 
anais de congresso, que depois tornar-se-ia um 
Boletim da SBCM.

O II Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão se 
iniciou, então, em 24 de julho de 1969, na Sala da 
Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio 
de Janeiro. Contou com a presença de Eduardo 
Zancolli, que também havia vindo para a I Jorna-
da, Carlos A.N. Firpo e Guillermo Loda, que propu-
seram que a próxima reunião científica ocorresse 
em Buenos Aires. A parceria com a Sociedad Sud 
Americana se consolidava, a ponto de ficar com-
binado o envio de um único representante de 
ambas as sociedades à Reunião Fed-Americana 
de Cirurgia da Mão (reunião preliminar à forma-
ção da Federação Internacional das Sociedades 
de Cirurgia da Mão, órgão máximo internacional), 
a se realizar em Londres no final do ano.

Durante a assembleia realizada no congresso, 
foi anunciada a publicação, em outubro do ano 
anterior, no Diário Oficial do Estado da Guanaba-
ra, o Projeto de Lei número 754/1968, do deputa-
do Jamil Haddad, tornando a SBCM de utilidade 
pública. Também foi proposto (sem consequên-
cias posteriores) que se fizesse um projeto para 
que fosse proibida pelas autoridades a fabrica-
ção de fogos de artifício, causadores de muitos 
danos irreversíveis às mãos: eram os associados 
preocupando-se com a prevenção de acidentes. 
A diretoria do biênio passou então o comando da 
SBCM à nova chapa eleita: Orlando Graner como 
presidente, Raul Chiconelli como vice, Walter 
Campos como secretário-tesoureiro.

1970-1975: atividades de ensino e 
atualização

Dali em diante, uma sequência de reuniões foi 
realizada na residência do presidente, Orlando 
Graner, em São Paulo, entre 1970 e 1971. Graner, 
na recordação de alguns ex-presidentes da SBCM, 
era “uma mãe” da SBCM. Circulava facilmente en-
tre o Hospital das Clínicas da Faculdade de Me-
dicina da USP (o HC) e o Pavilhão Fernandinho 
Simonsen, da Santa Casa, numa época de intensa 

rivalidade entre os serviços. Era considerado um 
grande aglutinador. Atuava exclusivamente no 
ambulatório e no centro cirúrgico do serviço de 
cirurgia da mão que criou no Pavilhão, insistindo 
em não ter um consultório particular, apesar de 
ser muito procurado como especialista. O seu 
altruísmo foi muito significativo, e Graner insistia 
em não fazer qualquer diferença entre o paciente 
rico do pobre. É descrito por Walter Manna Alber-
toni, que trabalhou com ele pessoalmente, como 
um sujeito “divertidíssimo, de coração enorme, e 
com uma deliciosa gargalhada”. 

Na casa de Graner, então, a Comissão Executi-
va reuniu-se em 29 de fevereiro de 1970 primei-
ramente para aprovar algo que já estava sendo 
articulado havia aproximadamente dois anos: a 
criação da Regional Norte-Nordeste da SBCM, in-
cluindo vários estados. Na ocasião, Danilo Gonçal-
ves, conhecido por sua grande articulação com 
serviços de outros países, foi escolhido como 
delegado da SBCM junto à Federação Internacio-
nal de Cirurgia da Mão. Em 29 de agosto daquele 
ano, e novamente em 2 de outubro e em 21 de 
dezembro, os encontros serviram para articular a 
participação da SBCM em dois congressos: o da 
Sociedad Sud Americana de Cirurgia de la Mano, 

Capa do programa do III CBCM, realizado em 1971
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em Buenos Aires, em outubro de 1971, e o da So-
ciedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia 
(SBOT), no Recife, em setembro de 1971. Os par-
ticipantes decidiram os temas a serem apresen-
tados. Naquela data e depois, em 23 de agosto 
de 1971, cuidaram da formação da nova diretoria 
da Regional Sul da SBCM: Lauro Barros de Abreu 
como presidente, Luiz Carlos Sobania como vice 
e Ronaldo Jorge Azze como secretário-tesoureiro 
da Regional. 

Em 17 de setembro de 1971, a Assembleia Ge-
ral ocorreu no Recife, onde se realizaram em con-
junto o III Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão 
(CBCM) e o XVIII Congresso Brasileiro de Ortopedia 
e Traumatologia (CBOT), no Teatro Santa Izabel. A 
participação da SBCM no Recife é lembrada por 
Arlindo Pardini como tendo sido muito impor-
tante: “a mão foi muito bem nesse congresso!”. O 
presidente do CBOT, Bruno Maia, em seu discurso 
de abertura, reverenciou a SBCM como tendo um 
“futuro alviçareiro”. De fato, fazia sentido a realiza-
ção dos eventos no Norte: exatamente quando se 
consolidava a Regional Norte-Nordeste da SBCM, 
com J. Rodrigues à sua frente.

Em novembro, em nova reunião em São Paulo, 
decidiu-se por realizar o novo congresso (que se-
ria o IV CBCM) mais uma vez em conjunto com o 
CBOT da SBOT, em Curitiba, de 2 a 6 de setembro 
de 1973, e que os anais do Congresso anterior de-
veriam sair como o novo Boletim da SBCM, tomo 
3, número 5. (De fato, posteriormente se registrou 
que foram impressos esses volumes, dedicados 
ao terceiro congresso brasileiro, o número 6, con-
tendo os relatórios apresentados no Congresso 
Brasileiro de Cirurgia Plástica, em maio de 1972, 
e um volume 4 número 1, com temas das Jorna-
das de Cirurgia da Mão, de julho de 1973, e te-
mas livres do IV Congresso Brasileiro de Cirurgia 
da Mão.) Além disso, foram planejados 16 cursos 
de atualização para os meses de março a setem-
bro daquele ano, todos com temas predefinidos, 
além de seminários em janeiro de 1972 em vários 
hospitais de São Paulo.

A SBCM intensificava, portanto, suas atividades 
de atualização e treinamento médico, realizan-
do cursos e outros eventos em diversas partes 
do país, lutando para chamar a atenção dos or-
topedistas, reumatologistas, cirurgiões plásticos. 
Era uma época de preocupação com a definição 
da cirurgia da mão como especialidade peculiar, 

que exige habilidades e competências especiais, 
e por isso mesmo reunia à mesma mesa os or-
topedistas e os plásticos. Pessoas de diferentes 
formações enxergando na cirurgia da mão um 
campo de atuação específico. Uma era em que 
renomados especialistas, como Arlindo Pardini, 
Walter Manna Albertoni, Luiz Carlos Sobania e ou-
tros estavam se formando nos melhores centros 
do Brasil e do mundo, auxiliados pelos pioneiros – 
porém os "especialistas" considerados pela SBCM 
eram apenas aqueles nomeados numa lista de 20, 
depois 30 integrantes: só entrava um com a saída 
de outro. Pardini, por exemplo, era o sétimo dessa 
lista e não fez exame para ser considerado titular.

Nova reunião da comissão executiva só ocorreu 
em São Paulo quase um ano depois: foi registra-
da em 14 de dezembro de 1972. Serviu para dar 
andamento ao planejamento científico do con-
gresso seguinte, disposição de salas e horários. 
A ideia de se realizar um Congresso de Cirurgia 
da Mão na Argentina havia caído por terra: carta 
de Carlos Firpo comunicou à SBCM a impossibi-
lidade. Porém, em carta posterior, de dezembro 
de 1972, ele comunicava que viria ao Brasil para 
o XIX CBOT.

O falecimento de Walter Campos, que havia 
justificado sua ausência em diversas reuniões an-
teriores, foi lembrado como tendo ocorrido em 7 
de dezembro de 1972 (de fato, Alípio Pernet fez 
homenagem a ele durante o IV CBCM, em Curiti-
ba, um ano depois, convocando um minuto de si-
lêncio durante o evento). Seu título de especialis-
ta foi, portanto, concedido postumamente. José 
Luiz Pistelli entrou em seu lugar como secretário-
tesoureiro. 

Os encontros seguintes, em junho e em agosto 
de 1973, serviram para detalhar melhor a progra-
mação do Congresso, em discussões que envol-
viam Alípio Pernet e Hans Rücker, presidente do 
CBOT 19. No de agosto, esteve presente Charles 
B. Clark, convidado para palestrar no IV Congresso 
Brasileiro de Cirurgia da Mão, que se iniciaria em 
4 de setembro. 

O professor Rücker era chefe do Ambulatório 
de Ortopedia do Hospital de Crianças de Curitiba, 
e havia incentivado Luiz Carlos Sobania, em 1961, 
então um acadêmico de sexto ano, a especializar-
se em cirurgia da mão, uma área ainda não aten-
dida no Paraná. Sobania interessou-se e veio a São 
Paulo participar da Jornada de Cirurgia da Mão 
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com Lauro Barros de Abreu, 
e foi apresentado a Alípio Per-
net, Danilo Gonçalves, Orlan-
do Graner e Henrique Bulcão, 
ficando acertado que faria o 
estágio com Lauro em cirur-
gia da mão, após um ano de 
residência em Ortopedia. So-
bania lembra, emocionado, o 
perfil científico de Lauro, seu 
professor: “numa das primei-
ras cirurgias que auxiliava, fiz 
uma pergunta ao Lauro. Ele 
permaneceu quieto e, ime-
diatamente após finalizar o 
caso, levou-me à biblioteca e 
separou cinco livros de cirur-
gia da mão. Disse para que 
eu os lesse, porque com isto 
a maioria da minhas dúvidas 
estariam respondidas! À épo-
ca do IV CBCM, a importância 
do Paraná na cirurgia da mão 
já estava consolidada, inclusi-
ve pela formação da Regional 
Sul, na qual Sobania sempre 
teve firme atuação.

Durante o IV CBCM, realiza-
do em Curitiba em 1973, foi 
eleita nova chapa para a dire-
toria: José Raul Chiconelli na 
presidência, Jacy Conti Alvarenga como vice, Fer-
nando Barros como secretário-tesoureiro e José 
Luiz Pistelli como segundo-secretário. A Regional 
Sul ficou presidida por Luiz Carlos Sobania (PR), 
com Edmur Lopes como vice e J.C. Estima (cirur-
gião plástico de Porto Alegre, RS) como secretá-
rio. Já na Regional Norte-Nordeste se elegeram 
Germano Riquet como presidente, José Rodri-
gues como vice e João Alberto Pereira como se-
cretário. O presidente da SBCM era Alípio Pernet, 
que apresentou um relatório de suas atividades, 
incluindo a produção de um Indicador do Qua-
dro Social e uma intensa programação de cursos 
realizados entre abril de dezembro de 1972. “Estes 
cursos contaram com uma apreciável frequência 
de jovens ortopedistas da Capital e de algumas 
cidades do interior”, escreveu Pernet. “A realiza-
ção do 4º Congresso Brasileiro marca mais uma 
demonstração de vitalidade de nossa Sociedade 

e assinala o desenvolvimento 
da nossa especialidade”.

De acordo com o registro 
histórico de Almir Joaquim 
Pereira, essa eleição marca 
uma mudança de comando 
na SBCM: assumiu uma nova 
geração de especialistas, dis-
cípulos dos pioneiros, “que até 
então continuavam na linha 
de frente, batalhando pela 
evolução da especialidade e 
da sedimentação da Socie-
dade que criaram”. Chiconelli, 
eleito novo presidente, era 
discípulo fiel de Danilo Gon-
çalves no serviço de Ortope-
dia criado por Arnaldo Bon-
fim no Rio de Janeiro. Tendo 
finalizado seu fellowship pou-
cos anos antes no serviço de 
A. Flatt, nos Estados Unidos, 
contribuiu bastante para a 
realização de eventos impor-
tantes para a SBCM.

Chiconelli recebeu a SBCM 
com dinheiro em caixa. Os 
valores arrecadados com os 
congressos (3 e 4) e com as 
anuidades dos sócios ser-
viram para cobrir despesas 

com os eventos, impressão (mimeografada) de 
boletins, diplomas e certificados, papelaria, inscri-
ções na Federação Internacional de Sociedades 
de Cirurgia da Mão, despesas com postagens e 
passagens de C. Clark, que fez diversas conferên-
cias no IV CBCM. E ainda sobrou dinheiro. Nessa 
época, o dinheiro em caixa era repassado de pre-
sidente a presidente por cheque. 

Em 17 de agosto de 1974, ocorreu a I Jornada 
de Cirurgia da Mão e a II Jornada de Ortopedia da 
Guanabara1, no Hospital dos Servidores do Esta-
do, no Rio de Janeiro. Raoul Tubiana e Fritz Scha-
jowics realizaram conferências nessas jornadas, e  
 
1 A capital do Brasil já havia sido transferida, em 1960, da 
cidade do Rio de Janeiro para Brasília, e a cidade do Rio 
de Janeiro havia se tornado Estado da Guanabara (uma 
“cidade-estado”). Em 15 de março de 1975, fundiram-se o 
Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro, com 
o nome atual de Estado do Rio de Janeiro.

Capa do Programa do IV CBCM, 
realizado em conjunto com o 
Congresso Brasileiro de Ortopedia e 
Traumatologia, em 1973
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Tubiana enviou depois carta de agradecimento 
pela recepção que teve em São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Belo Horizonte e Brasília. 

Em 1o de novembro de 1974, foi realizado Cur-
so de Iniciação em Cirurgia da Mão, organizado 
por Sobania. O V CBCM estava sendo planejado 
para ocorrer também no Rio de Janeiro, e de fato 
teve lugar no Rio em 18 de setembro de 1975. 
Nessa ocasião, Chiconelli realizou famoso pro-
nunciamento sobre “a mão” (transcrita no final 
deste livro).

Os temas do V CBCM estavam programados 
para serem “deformidades congênitas do mem-
bro superior”, “próteses”, “cirurgia da mão reuma-
toide” e “cirurgia da mão hanseniana”. Este último 
foi cancelado em reunião realizada em 1º de no-
vembro de 1974, posto que “não havia suficiente 
experiência nacional sobre o assunto”. Os temas 
então ficaram: “mão espástica”, “deformidades 
congênitas do membro escapular”, “próteses”, “ 
mão reumatoide”, “mão traumática” e “reparo dos 
nervos periféricos”. 

A consolidação da especialidade

Por ocasião do V CBCM, no Rio de Janeiro, em 
1975, foi realizada uma Assembleia Geral, no dia  
18 de setembro, na qual pela primeira vez foi dis-
cutida a admissão de novos membros associados 
com menos de cinco anos de formados. Ficou es-
tabelecido que a admissão ficaria condicionada à 
realização de prova e trabalho a ser apresentado e  
julgado pela Comissão Executiva nos congressos 
seguintes. Só bastante tempo depois, entretanto, 
é que esses exames começariam a ser aplicados, 
como descrito adiante nesta história.

A eleição da nova diretoria alçou Cristóvão 
Gama à presidência, com Luiz Carlos Sobania 
como vice, Maurício Menandro como secretário-
tesoureiro e Alfredo Jacques como segundo-
secretário. Houve uma tentativa, por Heitor José 
Rizzardo Ulson, de propor uma nova chapa, com 
Pardini na presidência, interrompendo a eleição. 
No entanto, consultados os estatutos, verificou-se 
que a chapa não poderia ser apresentada após 

Boletim Sul-Americano de Cirurgia da Mão, com os trabalhos apresentados no IV CBCM e trabalho de Alípio 
Pernet apresentado no congresso
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iniciada a votação. A eleição então se retomou 
com a chapa anterior, e houve apenas um voto 
branco e outro nulo. Na Regional Sul, entrou Ed-
mur Lopes como presidente, Antonio Costa Esti-
ma como vice e Albrecht Henel como secretário-
tesoureiro. Na Regional Norte-Nordeste, Humber-
to Maradei Pereira como presidente, Eurico de 
Freitas como vice e João Alberto Maradei Pereira 
como secretário-tesoureiro.

A ata registra: “foi ainda enfatizada, pelos mem-
bros da Comissão Executiva, a maior necessidade 
de divulgação da especialidade através de cursos 
e planejamento de residências da referida espe-
cialidade”. No entanto, o tema da oficialização dos 
programas de residência em cirurgia da mão só 
foi discutido, por várias horas, na reunião seguinte, 
que teve lugar em São Paulo, em 5 de março de 
1976. Danilo Gonçalves opinou que o plano de-
veria constar de dois anos, um de iniciação, com 
admissão do residente à SBCM como membro as-
sociado, e o segundo de especialização, em que o 
candidato prestaria prova e seria admitido como 
membro titular. É registrada nessa ata também, 
pela primeira vez, a intenção de admitir a cirurgia 
da mão como especialidade, com aprovação pelo 
Conselho Federal de Medicina (CFM) e posterior 
oficialização como disciplinas nas universidades. 
Ficou combinado que se tentaria um encontro 

com o ministro da Assistência e Previdência Social 
para obter apoio à oficialização da especialidade. 

Nessa reunião também se comentou sobre o 
sucesso de um Curso de Patologia e Terapêutica 
das Afecções das Mãos, com 39 participantes e 
saldo financeiro positivo para a SBCM. Além disso, 
decidiu-se que os CBCMs deveriam, dali por dian-
te, ser realizados em separado dos congressos da 
SBOT (os CBOTs), porém no mesmo local, com um 
dia de intervalo entre os dois eventos. O CBCM se-
guinte, no entanto, em sua sexta edição, ocorreria 
em São Paulo, enquanto o CBOT 21 teve lugar no 
Rio de Janeiro, em 1977. A gestão de Gama mar-
ca, portanto, a independência dos congressos da 
SBCM e da SBOT, dando força à cirurgia da mão. 

Poucos dados há disponíveis sobre esse VI Con-
gresso. Sérgio Gama, filho de Christóvão, relata 
que se lembra muito bem da recepção que se fez 
a vários convidados internacionais, Kleinert inclu-
sive, na residência de seus pais. Ainda criança, e 
afilhado de batismo de Pernet, Sérgio se lembra 
da elegância e do cuidado com que seus pais re-
ceberam os estrangeiros em sua residência para 
um jantar de confraternização durante o congres-
so, e da grande responsabilidade que era esta 
para o presidente.

Outro interessante comunicado foi o fato de a 
Journal of Bone and Joint Surgery ter solicitado 

Programa do VI CBCM e mensagem do presidente, Christóvão da Gama: o congresso foi dedicado “Ao paciente 
que exibe sua mão - o mais perfeito instrumento que lhe foi concedido por Deus - mutilada e incapaz”
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à SBCM a indicação de um especialista em mão 
para membro correspondente para uma revista 
sobre mão que seria criada (a JBJS passaria a pu-
blicar apenas textos de ortopedia). Alípio Pernet 
foi indicado para editor correspondente do Jour-
nal of Hand Surgery, edição inglesa que antece-
deu a norte-americana.

1976-79: o título de especialista na 
era pré-CET

Pouco mais de um mês de depois, em 30 de 
abril de 1976, voltou-se a tocar no assunto “resi-
dência” durante uma reunião de diretoria, reali-
zada na casa do presidente. Foi aceita por una-
nimidade a definição de que fosse exigido do 
candidato a membro associado um mínimo de 
dois anos de residência em ortopedia ou cirurgia 
plástica e mais um ano em cirurgia da mão. Esta-
vam presentes neste reunião noturna somente o 
presidente, Cristóvão Colombo da Gama, o presi-
dente da Regional Sul, Edmur Lopes, o secretário 
Maurício B. Menandro, e os conselheiros Alípio 
Pernet e Orlando Graner. O tema exigia modifica-
ção dos Estatutos, o que só seria possível numa 
Assembleia Extraordinária, a ser realizada em 
junho, durante uma Jor-
nada de Cirurgia da Mão 
em São Paulo. Os direto-
res decidiram então que 
os membros associados e 
titulares que se apresen-
tassem até a Assembleia 
preenchendo os requisi-
tos presentes no estatutos 
(cinco anos de formado 
para associado e 10 anos 
para titular) seriam julga-
dos durante a Assembleia 
e deles “não seria exigida a 
prova escrita”. Como se vê, 
os critérios estavam pres-
tes a mudar, e ainda não 
havia precisão a respeito 
dos requisitos para ingres-
so na especialidade.

A SBCM começava a 
se preocupar justamen-
te com a oficialização de 
critérios, regras e registros. 

O presidente sugeriu que fosse refeita a lista de 
associados e titulares da SBCM, e Pernet ressaltou 
(sempre preocupado com as normas) que as atas 
das reuniões não poderiam ser assinadas por mé-
dicos que não faziam parte do quadro social, e 
que fariam parte da lista a ser confeccionada ape-
nas os nomes cujas admissões constassem nos 
livros de atas. Nova reunião deveria acontecer em 
18 de junho, dois dias antes da nova Jornada.

O mesmo grupo, e mais Danilo Gonçalves, Luiz 
Carlos Sobania (que havia assumido a presidência 
interinamente, durante uma viagem internacio-
nal de Gama em maio) e Fernando Barros, reuniu-
se novamente na data combinada, porém no 
Auditório Carlo Erba, na avenida Ibirapuera, em 
São Paulo. Ali se decidiu que uma lista de mem-
bros fundadores seria sempre relembrada pela 
sociedade como de integrantes do quadro social, 
porém não enviada à Federação Internacional. O 
secretário então apresentou a nova lista do qua-
dro social da SBCM, baseada nas atas anteriores, 
e a “leitura da relação suscitou várias controvér-
sias”, pois havia nomes faltando. Eram nomes de 
associados que, embora não constassem nos 
livros, faziam parte da SBCM, inclusive pagando 
anuidades: eram os casos de Edmur Lopes (titular 

especialista), Germano F. 
Riquet (titular), José Luiz 
Pistelli e João Alberto Mar-
dei Pereira (associado). Fa-
ziam jus aos títulos por te-
rem sido apresentados e 
aprovados, e foram então 
incluídos no quadro. 

No dia seguinte, na 
casa do presidente, ele, 
Sobania, Pernet, Edmur e 
Alfredo Jacques de Mora-
es, aceitaram dois nomes 
como membros associa-
dos (Vilnei Matioli Leite 
e Marcos Castro Ferreira) 
e converteram dois as-
sociados em titulares, de 
acordo com as regras do 
estatuto ainda em vigor: 
Ernani de Aguiar Correa, 
de Manaus, e Walter Man-
na Albertoni.Mais quatro 
nomes foram avaliados, 

Carta de Christóvão da Gama a Osvandré Lech, 
datada de 1993, 16 anos após seu mandato de 
presidente
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mas não preenchiam ainda os requisitos preesta-
belecidos no estatuto vigente. (Passou a ser regra 
o registro dos associados e titulares admitidos nos 
livros de ata, que eram posteriormente consulta-
dos toda vez que havia controvérsia).

O grupo propôs modificar o estatuto da se-
guinte maneira: não haveria mais um título de 
Especialista em Cirurgia da Mão, mas um título 
de Membro Associado e outro título, de Mem-
bro Titular; o título de Especialista seria con-
cedido mediante convênio com a Associação 
Médica Brasileira (AMB) dentro das normas de 
concessão de ambas as entidades. Christóvão da 
Gama escreveu, em carta a Osvandré Lech, que 
essa medida era “uma transformação da SBCM 
em Departamento da AMB”. Um relacionamen-
to que perduraria por muitos anos. O estatuto 
também deveria rezar que o sócio exercesse não 
50%, mas 80% de suas atividades em cirurgia da 
mão. E por fim se propunha que a admissão de 
associados reconhecesse, além de um ano de 
estágio em cirurgia da mão, também residência 
ou exame escrito. O convênio com a AMB e o es-
tabelecimento da residência em cirurgia da mão 
foram registrados no relatório apresentado pela 
diretoria das atividades do biênio 1975/77. As 
diretorias passariam a tomar posse sempre em 
primeiro de janeiro.

Tomaram também decisões sobre o VI CBCM, 
incluindo data (24 a 26 de novembro de 1977), 
convidados internacionais, composição de me-
sas, registraram a candidatura da chapa para a 
eleição de diretoria seguinte (com Sobania, Ed-
mur e Nelson Otsuka). Os relatos dessa geração 
de diretores da SBCM são de que, nessa época, 
ainda prevalecia o sistema de indicações para 
composição das comissões executivas e presi-
dência. E os nomes quase sempre partiam dos 
veteranos, como Pernet e Graner. Sobania con-
ta, por exemplo, que foi interrompido durante 
uma cirurgia por telefonema de ambos, separa-
damente, perguntando se aceitaria o cargo de 
presidente na eleição seguinte: “sem saberem 
um do contato feito pelo outro, ambos me in-
dicaram... Aceitei!”, revela. Pardini, por outro lado, 
teve de retirar sua candidatura por pressão des-
ses veteranos, que queriam lhe impor a com-
posição completa da diretoria. “Eu não admitia 
aquilo: se eu fosse o presidente, eu iria escolher 
a minha diretoria”, argumenta. Esse sistema de 
indicação, como se verá adiante, só se modifi-
caria em 1979-80, a primeira vez em que houve 
duas chapas para eleição da diretoria da SBCM. 
Sobania completa: “o grande feito nosso foi essa 
reunião de quebrar o paradigma dos cinco”, re-
ferindo-se aos cinco pioneiros da SBCM (Graner, 

Plateia atenta neste Simpósio Nacional de Cirurgia da Mão organizado pela Regional Sul da SBCM: à esquerda, 
Pardini e Bulcão. No meio, pode-se ver Pistelli e Ronaldo Carneiro. Mais à direita, Luiz G. Jacob, Marcus C. Ferreira, 
Heitor Ulson e Lenise
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Danilo, Pernet, Lauro e Bulcão). A Sociedade ia 
se tornando mais democrática e pensando nos 
primeiros critérios objetivos para concessão do 
título de especialista.

O ritual da mala

Naquele mesmo encontro em junho de 1976 
levantou-se, pela primeira vez, a ideia de se ter 
um secretário fixo na SBCM, sediado num ende-
reço fixo, para a guarda de livros, arquivo, cor-
respondências e outras atividades próprias. Fazia 
sentido: Walter Manna Albertoni, que secretariou 
a Sociedade durante muitos anos, relata que 
havia, até então, o rito da “transmissão do baú”: 
“como A SBCM não tinha sede própria, todos os 
documentos, certificados, talonários de recibos 
e livros-ata eram colocados numa mala, que era 
entregue por um secretário a outro na trans-
missão de diretorias”, relembra. “Então assumi o 
seguinte compromisso: ‘não vai ter mais mala’”. 
E como todos concordavam com a instalação 
de uma secretaria fixa, cumprindo o prometido, 
quando foi eleito (ver adiante), Albertoni insta-
lou a secretaria da SBCM numa sala de sua clínica 
particular, onde permaneceu por uma década, 
encerrando o folclórico “ritual da mala com os 
materiais. Nesse mesmo dia (ainda na gestão de 
Gama), registraram em ata a obtenção do núme-
ro de CGC (hoje em dia, CNPJ, Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica) da SBCM: 49.361.496/0001-
18. O número é o mesmo até hoje. 

Ao tomarem conhecimento de que duas re-
vistas leigas publicaram reportagens exaltando 
as qualidades profissionais de três sócios, deci-
diram adverti-los, por ofício, o que se estende-
ria a todos os associados, que “não utilizem de 
tais meios de divulgação”. Conforme relatado 
posteriormente, a presença de repórteres nos 
plantões do Hospital das Clínicas de São Pau-
lo é que possibilitou a exposição dos médicos, 
mas Ronaldo Azze comunicou que, apesar de 
o Hospital apoiar a realização da matéria, não 
pensava no aproveitamento individual da expo-
sição. A ideia do presidente Gama era de que os 
sócios “não se deixassem envolver” com o caso. 
A reunião transcorreu das 14h às 21h30, e a ata 
continha uma numerosa lista de alterações a se-
rem propostas no estatuto em uma Assembleia 
Extraordinária. 

Uma Assembleia Geral foi realizada no dia 25 
de novembro de 1977, no Augusta Boulevard 
Hotel, em São Paulo, durante o VI CBCM, por-
tanto. Esta teve quórum bem maior: 35 sócios 
presentes, como esperado pela corrida ao Con-
gresso. O presidente comunicou a todos sobre o 
convênio com a AMB para expedição de diplo-
mas de especialista.

A chapa proposta para a nova diretoria era 
composta de Sobania na presidência, Edmur 
Isidoro Lopes como vice e Nelson Otsuka como 
secretário-tesoureiro. No entanto, iniciou-se “ca-
lorosa troca de ideias” devido ao fato de que dois 
desses sócios não eram membros titulares, ape-
nas associados. Sobania relata que, como de pra-
xe, quem levantou o assunto foi Pernet, habitu-
ado a prestar atenção aos mínimos detalhes das 
normas. De acordo com a ata da reunião, Graner, 
Danilo, Almir Pereira, Maurício Menandro, Paulo 
Cezar Schott manifestaram-se contra a abertura 
de uma exceção no caso. Pernet então propôs 
que fosse modificado o estatuto, instituindo que 
apenas o acesso à presidência fosse exclusivo 
de titulares, sendo os outros cargos de diretoria 
abertos a todo o quadro social. No entanto, isso 
teria de ser feito em Assembleia Extraordinária, 
não numa Assembleia Geral... A solução encon-
trada por Sobania, à última hora, foi indicar o 
nome de Walter Manna Albertoni no lugar de 
Otsuka como secretário. “Como ele havia recém-
adquirido o status de titular, Pernet não pôde se 
opor”, comentou. Assim, a diretoria foi eleita com 
Sobania na presidência, Edmur como vice, po-
rém Almir Joaquim Pereira como secretário-te-
soureiro e Albertoni como segundo-secretário.

Como conselheiros, entraram Lauro Barros de 
Abreu, Henrique Bulcão de Moraes e José Raul 
Chiconelli – todos veteranos e experientes na 
condução da SBCM. Na Regional Sul, ficou Ro-
naldo Jorge Azze como presidente, Diomede 
Belliboni como vice e Antonio Luiz Gomes como 
secretário. Na Regional Norte-Nordeste, Eurico 
Goulart de Freitas como presidente, Germano 
Fabrício Riquet como vice e Antonio Carlos Alei-
xo Sepúlveda como secretário.

Arlindo Pardini, nessa data, propôs a criação 
de uma Regional Centro-Leste-Oeste, que en-
globaria Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás, Bra-
sília, Mato Grosso. A proposta foi encaminhada à 
Comissão Executiva para estudo. O especialista 
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mineiro propôs também que fosse criada uma 
Comissão de Ensino e Treinamento, nos moldes 
da que já existia na SBOT. Os sócios solicitaram 
então que o presidente indicasse nomes e car-
gos para tal Comissão.

Finalizada a assembleia e elogiado o Congresso, 
a reunião seguinte ocorreu na residência de Ed-
mur Lopes, em 27 de janeiro de 1978, com Soba-
nia, Almir, Albertoni, o próprio Edmur e Ronaldo 
Azze, representando a Regional Sul. O primeiro 
documento a entrar sob a guarda do segundo-
secretário Albertoni foi justamente o termo de 
convênio SBCM-AMB para concessão do título de 
especialista em cirurgia da mão. Sobania então 
comunicou que, no dia seguinte, iria à AMB para 
uma reunião sobre normas para atribuição de tí-
tulos de especialista, residência médica e outros 
assuntos. Porém o credenciamento de serviços 
a treinar os residentes foi discussão adiada para 
outra ocasião.

Sede da SBCM em São Paulo ou no 
Rio de Janeiro?

É curioso que, nessa data, conforme registrado 
no livro-ata, ficou decidido que a secretaria fixar-
se-ia não em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, 
onde Almir Pereira teria conseguido uma sala na 
Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, à rua 
Mem de Sá, 197. A conta bancária da SBCM, inclu-
sive, deveria se transferir para o Rio. Esse registro, 
no entanto, está em desacordo com a memória 
dos dirigentes, que relatam que, após a "era da 
mala", veio a época da sede provisória dentro da 
clínica de Albertoni, e com os escritos dos livros, 
como se verá adiante. A tentativa de instalar a 
sede administrativa da SBCM no Rio nunca foi 
adiante. Atualmente, a sede nacional da SBCM 
tem endereço em São Paulo.

Ficou também resolvido nessa reunião que a 
data do VII CBCM seria 13 e 14 de julho de 1979, 
um final de semana antes do congresso da SBOT, 
em São Paulo – aproveitando a afluência dos 
ortopedistas à cidade –, e que um local que pu-
desse ser cedido gratuitamente à SBCM seria o 
ideal, para evitar prejuízos, como anfiteatros da 
Faculdade de Medicina da USP ou do Hospital do 
Servidor Público do Estado de São Paulo, já antes 
oferecidos à SBCM. 

A preocupação era legítima. Novamente na 

residência de Edmur, na noite de 10 de março, 
reuniram-se a diretoria e os conselheiros, e discu-
tiram esse assunto delicado: o balancete recém-
recebido da direção anterior mostrava prejuízo 
com o VI CBCM. Como de praxe, a reunião invadiu 
a madrugada. O alto custo do aluguel do Hotel 
Boulevard e os gastos com assessoria de impren-
sa e secretaria surpreenderam os presentes. Hen-
rique Bulcão chamou a atenção de todos para a 
qualidade das apresentações e da presença de 
conferências internacionais no congresso, mas 
declarou que a experiência deveria servir de li-
ção para a nova diretoria. Sugeriu também que 
convidados estrangeiros fossem trazidos com 
patrocínio da indústria ou de editoras, para não 
onerar a SBCM. O prejuízo com o VI CBCM foi in-
teiramente coberto por Cristóvão da Gama, pre-
sidente da gestão anterior, que fez uma doação 
à SBCM da quantia necessária para zerar o caixa. 
Sérgio Gama revela que seu pai responsabilizou-
se financeiramente por tudo: passagens dos es-
trangeiros, jantares com eles e todo tipo de des-
pesa para as quais, na época, não havia cobertura 
de patrocínios. 

"Sede no Rio de Janeiro", mas reuniões de di-
retoria ainda acontecendo em São Paulo, mesmo 
com a presença de cariocas, como Bulcão, e ou-
tros "estrangeiros", como o paranaense Sobania. 
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Assim como muitos outros presidentes, Ronaldo 
Azze emprestava sua casa para receber as reuniões 
da SBCM
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A seguinte ocorreu na casa de Ronaldo Azze, em 
24 de abril de 1978. Bulcão, que havia sugerido 
anteriormente a realização de um curso Rio-São 
Paulo (um curso com as mesmas aulas proferidas 
nas mesmas cidades, e visitas dos alunos, no má-
ximo 50 delas, a serviços nas duas capitais), rece-
beu apoio de todos – e seria um sucesso enorme 
depois. Uma Jornada de Cirurgia da Mão em Flo-
rianópolis também foi programada. Brevemente, 
discutiu-se, mais uma vez, a criação da Regional 
Centro-Leste-Oeste (que deveria incluir o Rio de 
Janeiro) e também os critérios de formação de 
um cirurgião de mão no contexto da época, para 
credenciamento dos centros de treinamento.

A Jornada em Florianópolis se concretizou: em 
18 de agosto daquele ano, toda a diretoria viajou à 
capital catarinense para assistir ao curso, muito elo-
giado, organizado por Ronaldo Azze, que abran-
geu 11 temas, distribuídos em dois dias de aulas. 
O encontro entre eles serviu para discutir a adoção 
de exames para admissão de membros associados, 
o financiamento da vinda de estrangeiros para o 
VII CBCM (dois dos quais já haviam sinalizado po-
sitivamente para Bulcão que viriam) e o local do 
congresso, confirmado como sendo no Hospital 
do Servidor Público do Estado de São Paulo. 

De volta a São Paulo, a diretoria trabalhava in-
tensamente na organização do Congresso. A ata 
da reunião de 6 de outubro de 1978, na residên-
cia de Edmur, é detalhada acerca das providên-
cias tomadas para divulgação e produção do 
evento, que coincidiria com o vigésimo aniver-

sário da SBCM. Nomes de laboratórios e indús-
trias são lembrados como possíveis colaborado-
res. Detalhes do Curso Rio-São Paulo também 
foram acertados. No entanto, um assunto delica-
do surgiu: uma correspondência da Sociedade 
Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia à AMB, 
protestando contra a criação de uma Sociedade 
de Mastologia, induziu a AMB a questionar, jun-
to à SBCM, sobre a real necessidade de se criar 
uma "subespecialidade", numa associação com 
número tão reduzido de sócios. A carta foi lida, 
mas o assunto, pelo que consta, não foi muito 
discutido nessa noite (talvez pelo adiantado da 
hora, talvez pela profundidade do assunto, que 
exigiria cuidado maior no tratamento).

Durante novembro e dezembro, foi realizado o 
Curso Rio-São Paulo, sob responsabilidade de Bul-
cão, e muito elogiado por Sobania. Teve 14 temas 
diferentes, proferidos por 12 professores, com 50 
inscritos no Rio e 70 em São Paulo. "No Rio, recei-
ta e despesa se equilibraram", registram os livros 
de ata, "enquanto em São Paulo foi apurado lucro 
líquido." Esse sucesso do Curso Rio-São Paulo se 
verificaria em muitas edições posteriores.

Na virada do ano, em 5 de janeiro, Edmur rece-
beu a diretoria mais uma vez em sua casa, e falou 
das providências tomadas para a organização do 
congresso: empresas foram responsabilizadas 
pela impressão de circulares, fichas de inscri-
ção, diplomas, crachás, cartazes, papelaria, assim 
como o serviço de secretaria, inscrições, recep-
ção, divulgação na imprensa, tudo estava sendo 

Divulgação de um dos Cursos Rio-São Paulo de maior sucesso na história da SBCM: o primeiro foi organizado 
por Bulcão em 1978
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FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE SOCIEDADES DE CIRURGIA DA MÃO

Provavelmente a maioria dos colegas Cirurgiões de Mão brasileiros não têm noção 
do que é a Federação Internacional de Sociedades de Cirurgia da Mão. A Federação 
é uma organização criada com a finalidade de coordenar as atividades das várias so-
ciedades de Cirurgia da Mão do mundo, e assim disseminar o conhecimento dessa 
Especialidade. É importante salientar que cada sociedade-membro tem sua própria 
autonomia.

Consta de seus estatutos que suas maiores metas são manter uma ligação entre as 
várias sociedades de mão e proporcionar um intercâmbio de conhecimentos entre 
elas. A Federação se propõe também a estabelecer e recomendar a adoção de alguns 
padrões de nomenclatura, classificação, avaliação e tratamento. Sem dúvida são metas 
arrojadas, principalmente tendo em vista (ainda) a dificuldade de comunicação com as 
várias sociedades e as características próprias de cada país. No entanto, muita coisa tem 
sido realizada, como a nomenclatura de termos médicos na área da Cirurgia da Mão, a 
classificação dos defeitos congênitos, como classificar fraturas da extremidade distal do 
rádio (visto na internet no site http://www.eradius.com/IFSSH_Classification_D1.htm), 
e outras. Está em discussão na Federação um extenso trabalho, realizado pelo comitê 
presidido pelo Dr. Alfred Swanson, sobre Avaliação de Incapacidade na Mão. A finali-
dade desse trabalho é orientar cirurgiões, médicos do trabalho, peritos, companhias 
de seguro e todas as instituições que lidam com tabelas de indenizações em casos 
de acidente ou incapacidades de membros superiores. A maior dificuldade para sua 
implantação tem sido as diferentes legislações entre os países, mas sem dúvida será 
uma grande contribuição.

A SBCM é uma das oito sociedades fundadoras da Federação, juntamente com as 
sociedades americana, britânica, francesa, italiana, alemã, escandinava e japonesa. Atu-
almente 78 sociedades fazem parte da Federação e cada uma delas tem um delegado 
que a representa nas reuniões do Conselho, É na reunião do Conselho de Delegados 
que se elege o Conselho Diretor (ou Comitê Executivo). Esse é constituído pelo Presi-
dente, Secretário-Geral, Presidente eleito e Secretário-Geral eleito e historiador. A Di-
retoria é eleita a cada três anos, quando se escolhe o Presidente eleitor e o Secretário 
eleito, que assumem automaticamente seus cargos após três anos.

O principal evento científico da Federação é o Congresso Internacional, que ocorre 
a cada três anos. O país-sede do Congresso é escolhido pelo Conselho de Delegados, 
com seis anos de antecedência. Já foram realizados nove congressos nos seguintes paí-
ses: Holanda, Estados Unidos, Japão, Israel, França, Canadá, Finlândia, Turquia e Hungria. 
Em 2007 será em Sydney, Austrália, e em 2010 em Seul, Coréia do Sul. Para o Congresso 
de 2013 já existem três países candidatos: Índia, China e Tunísia. Por duas vezes apre-
sentamos a Sociedade Brasileira como candidata a sediar um congresso, mas fomos 
vencidos por apenas dois votos. Na última reunião do Conselho, a Argentina, que havia 
se apresentado como candidata, retirou sua candidatura por considerar-se sem con-
dições no momento para sediar um congresso de tamanha envergadura. Esperamos 
que as gerações futuras continuem a luta para trazer para o Brasil esse evento interna-
cional.

Dr. Arlindo Gomes Pardini Jr.
Presidente da IFSSH
Texto publicado no jornal Manus
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distribuído entre laboratórios farmacêuticos. O 
espaço havia sido gentilmente cedido pelo Hos-
pital do Servidor Público, de maneira que a rea-
lização do VII CBCM estava se atendo à ideia da 
economia nas despesas. Ficou ali decidido tam-
bém que haveria, no último dia do evento, uma 
Assembleia Geral Ordinária e, em seguida, uma 
Extraordinária, para que finalmente se pudesse 
discutir e votar a reforma nos estatutos. A direto-
ria já se articulava para estudar o documento e 
propor modificações, num anteprojeto.

Em fevereiro, Sobania ausentou-se para par-
ticipar do congresso anual da Sociedade Ame-
ricana de Cirurgia da Mão (ASSH) na Califórrnia, 
enquanto Edmur, o vice, assumiu a presidência 
em seu lugar. Ao mesmo tempo e no mesmo 
local, Pernet representou o Brasil na Federação 
Internacional das Sociedades de Cirurgia de 
Mão, tendo sido nomeado para os comitês "Im-
pairment Evaluation", "Nomenclature" e "Tumor". 
Pardini faz questão de relembrar: "Foi às custas 
do Pernet que a Sociedade Brasileira de Cirurgia 
da Mão tornou-se fundadora da Federação."

Aparentemente, a casa do vice Edmur tornou-
se uma espécie de quartel-general das reuniões 
dessa turma. Ali novamente se juntaram Sobania, 
Bulcão, Albertoni, Azze e o próprio Edmur em 21 
de abril e novamente em 9 de junho. Em abril, o 
secretário-tesoureiro, Almir Pereira, pediu demis-

são de seu cargo "por motivos pessoais". Não ten-
do conseguido dissuadi-lo, a diretoria entregou 
a Albertoni o cargo. Lauro Barros de Abreu tam-
bém alegou motivos particulares para demitir-se 
de conselheiro, o que foi lamentado por todos. 
Planejou-se, então, reservar uma verba para con-
tratação de uma secretária para auxiliar nos tra-
balhos de organização dos eventos e correspon-
dência da SBCM. 

O movimento de sócios também aumentava: 
os livros mostram, em quase todas as reuniões, 
vários e crescentes pedidos de ingresso de mé-
dicos como membros associados e solicitações 
de modificação de categoria de associado para 
titular, por indicação de titulares "veteranos". Por 
exemplo, Nelson Otsuka teve o currículo avalia-
do pela diretoria e aprovado como titular nessa 
época. 

O anteprojeto para reforma dos estatutos foi 
discutido amplamente em encontro realizado 
no Hotel Merak, em São Paulo, em 30 de junho. 
Estiveram presentes Sobania, Edmur, Albertoni, 
Azze, Bulcão e Pernet, e Orlando Graner enviou 
propostas por escrito. A Assembleia Extraordiná-
ria em que se finalmente votou a reforma teve 
lugar em 15 de julho no Hilton Hotel, em São 
Paulo, tendo sido convocada previamente, con-
forme as regras. 

A sede da SBCM ficou realmente lotada no 
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Rio de Janeiro, de acordo com esse estatuto, já 
admitindo a possibilidade de aquisição de uma 
sede própria, mas a secretaria e a tesouraria fica-
riam em São Paulo (para se evitar o extravio de 
documentos a cada transmissão de mandato). Os 
cargos de secretário-geral e de tesoureiro deve-
riam obrigatoriamente pertencer a membros de 
um mesmo estado. A duração dos mandatos dos 
cargos de diretoria foi fixada em dois anos, assim 
como os congressos brasileiros seriam realizados 
a cada dois anos, com jornadas entre eles. O esta-
tuto aprovado descrevia ainda, detalhadamente, 
as atribuições de cada membro da diretoria, os 
quóruns necessários para votações, as datas de 
assembleias, composição do quadro social. 

Membros associados ficaram definidos como 
médicos formados há pelo menos quatro anos, 

com conduta atestada por dois 
membros titulares da SBCM, es-
tágio de pelo menos um ano em 
serviço de cirurgia da mão reco-
nhecido pela Sociedade e apre-
sentando documentos compro-
batórios. Titulares, ademais das 
exigências feitas aos associados, 
teriam de ser membros da SBCM 
há pelo menos três anos, exer-
cerem cirurgia da mão em pelo 
menos 50% de suas atividades, 
apresentar trabalho de sua au-
toria e submeter-se a um exame 
(que seria marcado uma vez por 
ano). Somente os titulares teriam 
direito a cargos na diretoria. O 
novo estatuto foi aprovado por 
46 sócios presentes.

No mesmo dia, foi eleita a nova 
diretoria: pela primeira vez, duas 
chapas foram apresentadas, uma 
liderada por Edmur Lopes, com 
Jacy Alvarenga como vice, Al-
bertoni como secretário-geral, 
Nelson Otsuka (já titular) como 
adjunto e Vilnei Leite como te-
soureiro. A outra, com Arlindo 
Pardini na presidência, Maurício 
Menandro como vice, novamen-
te Albertoni, Otsuka e Vilnei nos 
mesmos cargos. Dos 39 associa-
dos regulares, 20 votos foram 

para a chapa de Edmur, e 18 para a de Pardini. Um 
Conselho Fiscal também foi eleito, contendo ex-
presidentes: Chiconelli, Pernet e Danilo. Para a Re-
gional Sul, entraram Antonio Luiz Gomes, Heitor 
Ulson e Antonio Estima. Para a Norte-Nordeste, 
Humberto Maradei Pereira, Germano Riquet e 
João Alberto Maradei C. Pereira.

Mais de 300 pessoas foram inscritas no VII CBCM, 
e puderam assistir a William Bora Jr., Burke Evans e 
Alfred Swanson falarem. Um banquete comemo-
rativo e a entrega de placas a sete ex-presidentes, 
mais Sobania, marcaram o aniversário de 20 anos 
da SBCM durante o seu sétimo Congresso Brasi-
leiro. O sucesso do evento foi relembrado na últi-
ma reunião, anotada no Livro II de Atas da SBCM, 
ocorrida novamente na casa de Edmur, da direto-
ria encabeçada por Sobania. Nela, foi exigido que 

Fac-símile do primeiro Regimento Interno da SBCM
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fosse entregue ao novo Conselho Fiscal o balan-
cete de contas da SBCM, assim como se tratou de 
outros problemas administrativos, como a falta 
de um Título de Especialista padrão, impresso, 
para ser entregue a um titular que dele necessita-
va para comprovar sua atuação junto ao INAMPS 
(Instituto Nacional de Assistência Médica da Pre-
vidência Social). O titular recebeu uma carta com-
probatória para ser entregue ao órgão. A falta de 
diplomas ainda se arrastaria por algum tempo.

Estruturação da CET e dos serviços 
de Residência -- dúvidas quanto à 
especialidade 

“Eu sempre gostei muito de regras, de aju-
dar a estruturar ao máximo a Sociedade”, relata 
Albertoni. Exatamente sob esta ótica, ele, que 
acumulara os cargos de tesoureiro (com a de-
missão de Almir Pereira) e secretário na gestão 
anterior, pôde, na primeira reunião da nova di-
retoria, apresentar um balancete detalhadíssimo, 
com cópias datilografadas para toda a diretoria, 
apresentação de recibos e contas, tudo assinado 
por contador habilitado. Essa reunião ocorreu no 

anfiteatro do Hospital de Traumato-Ortopedia do 
Rio de Janeiro, em 21 de março de 1980. O man-
dato fora fechado com superávit, demonstrando 
que a organização dos eventos com colaboração 
da indústria contribuía para sanear as contas da 
SBCM e até para gerar os recursos para uma fu-
tura compra de sede própria. “A ideia era guardar 
dinheiro”, comenta Albertoni. Até mesmo a im-
pressão do recém-aprovado Estatuto da SBCM 
foi feita com ajuda de um laboratório.

A diretoria passou a discutir três assuntos muito 
inter-relacionados: o credenciamento dos servi-
ços de residência em cirurgia da mão, a aprova-
ção do Regimento Interno da SBCM, contendo as 
normas de credenciamento e reconhecimento 
desses serviços, e a semelhança entre “membros 
titulares” e “especialistas” reconhecidos por meio 
da residência. Jacy Alvarenga defendia que os ser-
viços credenciados deveriam dispor de um certo 
número de titulares em sua chefia. A caracteriza-
ção dos membros titulares como reconhecidos 
especialistas já tinha seus critérios estabelecidos 
no novo estatuto da SBCM, porém casos de “titu-
lados” antes dessa data por vezes ainda traziam 
problemas, como o de Antonio Luiz Gomes, por 
muitos anos atuando como representante da 
SBCM, presidente da Regional Sul, porém sem o 
nome presente em nenhum livro-ata da Socieda-
de como portador do título. Esse caso foi regis-
trado como “erro por omissão” pela diretoria, que 
reconheceu a titularidade do sócio. 

Somente em agosto de 1980 reuniu-se nova-
mente a diretoria, em São Paulo. Nesta e na ante-
rior, muito se discutiu sobre uma data apropria-
da para a realização do VIII CBCM, dada a intensa 
programação de eventos em ortopedia e cirur-
gia do pé em diversos locais do Brasil no ano de 
1981, e mesmo as jornadas e cursos da SBCM, 
o que implicava não apenas concorrência, mas 
gastos excessivos com viagens por parte dos as-
sistentes. Ficou decidido, finalmente, que o mês 
de novembro seria o mais adequado. 

Essa discussão ensejou um outro debate: An-
tonio Luiz Gomes, presidente da Regional Sul, 
vinha articulando a realização do que deveria ser 
a “Jornada de Porto Alegre”, porém por ele deno-
minada “Simpósio Nacional de Cirurgia da Mão”, 
numa parceria com a Sociedade de Microcirurgia. 
No entanto, não havia feito prévia comunicação 
ao presidente da SBCM, Edmur Lopes, sobre essas 

Carta de Orlando Graner a Osvandré Lech, em 1982, 
demonstrando sua constante preocupação com os 
estudos
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providências. A diretoria agradeceu seus esfor-
ços mas enfatizou “a necessidade de a sociedade 
crescer estruturada, amparada por regra válida e 
seguida por todos, justificando o trabalho de atu-
alização dos Estatutos”. Toda a diretoria precisava 
trabalhar articulada, e isso ficou muito claro para 
todos. O evento, realizado ainda naquele mês de 
agosto de 1980, foi considerado depois um su-
cesso, com 92 inscritos e vários conferencistas in-
ternacionais, do Japão, Estados Unidos, Argentina 
e Uruguai.

A representação da SBCM frente à Federação In-
ternacional de Sociedades de Cirurgia da Mão foi 
tomada pelo presidente Edmur, que enviou carta 
a Alípio Pernet agradecendo sua dedicação com 
o assunto pelos últimos 14 anos. A diretoria deci-
diu que, dali por diante, essa representação cabe-
ria sempre aos presidentes da SBCM, em sistema 
de rodízio. Pernet havia enviado cartas à diretoria 
discordando de alguns artigos dos novos Estatu-
tos e pondo em dúvida a redação deles. Todos, no 
entanto, concordaram que a redação havia sido 
aprovada por todos em Assembleia Geral, não ca-
bendo naquele momento a contestação, o que 
foi comunicado por carta a Pernet. Em setembro, 
no entanto, novamente foi recebida carta de Per-
net propondo a realização de uma Assembleia 
Extraordinária para debater os artigos do estatuto 
“que estariam em desacordo com o que foi apro-
vado na Assembleia Geral de 15 de julho de 1979”. 
Apesar dos cuidadosos exames de Sobania sobre 
o assunto, e de sua garantia de que não havia 
irregularidades, a diretoria entendeu que Pernet 
tinha o direito de propor a Assembleia. 

Nessa mesma data de 26 de setembro de 1980, 
foi proposta por Sobania, e aprovada pelo Con-
selho Executivo, a redação do Regimento Interno 
da SBCM, que regulamentava o Plano de Residên-
cia em Cirurgia da Mão, a concessão do Título de 
Membro Titular da SBCM e a Educação Continu-
ada. O Regimento tinha 37 artigos e uma anota-
ção ao pé da última página do livro de atas: “Na 
elaboração do Regimento Interno, deve-se regis-
trar que parte de sua formulação foi baseada nos 
escritos anteriores do dr. Alípio Pernet”. 

Ficou estabelecido que os serviços a serem 
credenciados como Centros de Ensino e Treina-
mento em Cirurgia da Mão fossem liderados por 
Membro Titular da SBCM há mais de quatro anos, 
que ficaria responsável pelo treinamento. O ser-
viço deveria demonstrar ter infraestrutura (equi-
pamentos, serviços complementares, biblioteca 
atualizada e pacientes) para capacitar os médicos 
em treinamento e trabalhar no mínimo oito ho-
ras diárias. O tempo mínimo de residência seria 
de um ano, com pré-requisitos de residência em 
Ortopedia e Traumatologia ou Cirurgia Plástica de 
no mínimo dois anos. O candidato deveria passar 
por exame de seleção e receber também aulas 
teóricas e práticas de acordo com um programa 
mínimo elaborado pelo Conselho Executivo da 
SBCM. O residente deveria realizar um trabalho 
científico da especialidade durante o programa. 
Os centros credenciados passariam por inspeção 
anual por parte do Conselho Executivo.

O Regimento também instituiu oficialmente, 
pela primeira vez na história da SBCM, um exame 
para Membro Titular da SBCM. Realizado anual-
mente, teria Comissão Examinadora composta 
pelo presidente e mais três titulares da SBCM, e 
constaria de prova escrita (com mínimo de 50 
questões em teste) e oral (com cinco pontos do 
programa, em 60 minutos), um trabalho científico 
de autoria do candidato e exame de currículo. A 
nota para aprovação seria de no mínimo 5 (em 
10 pontos). O candidato deveria ter comprovada 
a realização de residência médica em cirurgia da 
mão, ser membro associado da SBCM há pelo 
menos três anos e exercer cirurgia da mão em 
pelo menos 50% de suas atividades. Um trabalho 
científico também era exigido. O Certificado de 
Membro Titular permitiria ao candidato requerer, 
junto à AMB, o seu Título de Especialista em Cirur-
gia da Mão. 
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O Regimento também 
tratava da Educação Con-
tinuada: estabelecia que o 
Congresso Brasileiro de Ci-
rurgia da Mão seria bienal, 
sempre prévio ao Congres-
so Brasileiro de Ortopedia e 
Traumatologia, “no sentido 
da educação aos ortope-
distas que são os que, na 
maioria dos casos, fazem o 
primeiro atendimento nas 
lesões do membro supe-
rior”. O Regimento também 
dizia: “Em todos os Con-
gressos, será considerado 
como maior atividade as 
contribuições científicas 
livres apresentadas prefe-
rencialmente por Membros 
Titulares da SBCM”. Todos 
os trabalhos seriam sub-
metidos a uma comissão 
julgadora e teriam um comentador. Jornadas 
anuais seriam programadas por cada Regional, 
em época escolhida de forma a não coincidir com 
o Congresso.

Na reunião seguinte, em 27 de março de 1981, 
foram discutidas questões financeiras, como a 
doação de numerário para cobrir déficits gera-
dos por cursos e jornadas e o reembolso de pas-
sagens e despesas de viagens para os membros 
da diretoria, quando vinham a São Paulo para as 
reuniões, detalhes sobre o IX CBCM, a se realizar 
no Hospital do Servidor Público em São Paulo, ad-
missão de associados e titulares e, finalmente, a 
primeira solicitação de credenciamento de servi-
ço de residência em cirurgia da mão, partindo da 
Escola Paulista de Medicina. Os responsáveis do 
serviço seriam os titulares Walter Manna Albertoni 
e Vilnei M. Leite.

Nova reunião noturna ocorreu em 25 de setem-
bro, novamente em São Paulo. Nada menos do 
que 15 admissões de associados foram aprovadas 
nessa ocasião, além da conversão de dois associa-
dos em titulares. A SBCM crescia. Além disso, oito 
pedidos de expedição de diploma de especialis-
tas para titulares foram feitos à ABM por titulares: 
de Jorge Henrique Fonseca Ely, Edmur Isidoro 
Lopes, Walter Manna Albertoni, Albrecht Hener, 

Christóvão Colombo da 
Gama, Fábio Lage Correia 
Rabelo, Augusto César 
Aguiar Teixeira e Jacy Conti 
Alvarenga. Os serviços de 
cirurgia da mão capitanea-
dos por Arlindo Pardini, de 
Belo Horizonte, e Augusto 
César Teixeira, do Rio de Ja-
neiro, solicitaram creden-
ciamento como centros de 
residência. 

Foi também lida e discu-
tida mais uma carta “polê-
mica” de Pernet: esta soli-
citava uma Assembleia Ex-
traordinária para “rever os 
direitos dos sócios funda-
dores” da SBCM, de acordo 
com os estatutos sociais. 
Edmur Lopes comunicou 
a todos que já havia con-
versado com diretores e 

com o próprio Pernet avisando que convocaria a 
Assembleia, a se realizar dali dois meses, durante 
o VIII CBCM.

O Congresso estava programado para os dias 18 
a 20 de novembro de 1981, com presença confir-
mada de Erik Moberg, da Suécia, depois conver-
tido a Membro Honorário da SBCM. Haveria tam-
bém duas mesas de discussão formal, 60 temas 
livres de 12 minutos cada um, com um comenta-
dor usando mais 3 minutos. Uma empresa de tu-
rismo foi responsabilizada por reservas de hotéis e 
passagens: a primeira “agência oficial”. No primeiro 
dia, a Comissão Executiva reuniu-se rapidamente, 
apenas para aprovar a admissão de sócios. No dia 
21, ocorreu a tão esperada Assembleia Extraordi-
nária, para discutir sobre “sócios fundadores.

Titulares e fundadores: direitos 
diferentes irritam Pernet

Na ocasião, como esperado, Pernet levantou-se 
e expôs sua preocupação: nos estatutos estava-
se sempre mencionando direitos e deveres de 
“membros associados e titulares”. Estava também 
estabelecido que apenas titulares teriam direito 
a cargos eletivos e de direção. Pernet propunha 
que os sócios fundadores fossem admitidos nes-
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ses pontos, entre os asso-
ciados e os titulares, modi-
ficando-se a redação dos 
estatutos para “associados, 
fundadores e titulares”. A 
ata dessa Assembleia, deta-
lhadamente registrada em 
nove páginas pelo secretá-
rio Albertoni, é um pedaço 
curioso e importante da 
história da SBCM.

Sobania recebeu a pala-
vra do presidente e relatou 
que a reforma dos estatu-
tos, realizada cuidadosa-
mente na sua gestão, po-
deria, claro, conter equívo-
cos. No entanto, a menção 
aos fundadores também 
faltava na versão anterior 
dos estatutos. Ao inserir os 
fundadores entre os elegíveis para cargos de dire-
toria, estariam todos atribuindo a esses sócios um 
direito que a eles já não cabia antes. Disse Soba-
nia que, dentre os assinantes da Ata de Fundação 
da SBCM, apenas 11 eram realmente atuantes na 
Sociedade, contribuindo para sua projeção e ele-
vação de conceito: Alípio Pernet, Américo Nasser, 
Arnaldo Bonfim, Arcelino Bittar, Danilo Gonçalves, 
Diomede Belliboni, Henrique Bulcão de Moraes, 
João Alberto Maradei Pereira, José Rodrigues, 
Lauro Barros de Abreu e Orlando Graner. Sobania 
relembrou que todos estes “fazem realmente ci-
rurgia da mão, participam da sociedade e estão in-
cluídos na categoria de membros titulares desde 
quando se criou a Sociedade”. Sobania defendia 
que não havia ocorrido qualquer alteração dos di-
reitos dos sócios fundadores, e que qualquer acei-
tação disso, agora, seria o mesmo que criar novos 
direitos para os fundadores. Esses 11 fundadores 
já tinham acumulados dois títulos: o de fundado-
res e o de titulares. “A situação de fundadores os 
deve honrar e a situação de titulares lhes assegura 
todos os direitos dentro da sociedade”.

Vilnei Leite pediu a palavra e apoiou Sobania 
lembrando que, além dos 11 fundadores atuan-
tes, os outros contribuíram para a fundação da 
SBCM mas nela não atuavam há muito tempo. 
Sua elevação a titulares faria apenas aumentar a 
contribuição financeira da SBCM perante a Fe-

deração Internacional de 
Sociedades de Cirurgia da 
Mão. Pernet arguiu que 
nenhum dos outros funda-
dores jamais foi cobrado a 
respeito dessa anuidade, e 
nenhum se recusou a pa-
gar. “Não é possível que em 
nossa sociedade os funda-
dores não possam votar”, 
reclamava. Ronaldo Azze 
ressaltou que não havia, 
nos estatutos, nenhum ar-
tigo dizendo que fundado-
res poderiam ser eleitos ou 
não. Isso teria de ser acres-
centado naquela ocasião, 
cuidadosamente. Deu o 
seguinte exemplo: revelou 
que era sócio fundador da 
Sociedade Brasileira de Ci-

rurgia do Pé, e portanto, por essa ótica de Pernet, 
poderia ser eleito presidente daquela associação 
– mas há muito não atuava como cirurgião do pé, 
o que tornava absurdo o seu direito de ser eleito. 
"Fui ‘pego’ para assinar uma ata de fundação”, re-
latou. Ressaltou que não estava desconsiderando 
fundadores como Pernet, Graner, Lauro, Danilo, 
Bulcão: "sem estes não viveríamos e nem existi-
ríamos. Estamos falando de fundadores como eu 
sou da Sociedade do Pé, que nunca frequentei e, 
se me cobrarem, talvez eu até pague". O presiden-
te Edmur apoiou Azze, dizendo que os fundado-
res "são pessoas dignas de respeito e admiração, 
mas daí a dar a eles os direitos de todos os sócios, 
que frequentam todos estes anos a Sociedade, 
não vejo por quê.”

Foram então registradas três propostas a serem 
votadas: a de se manterem os estatutos já apro-
vados, a de se dar ao sócio fundador o direito de 
votar e ser votado e uma terceira, alternativa, pro-
posta por Maradei, de se dar ao fundador o direito 
de votar, mas não o de ser votado. Colocada em 
votação a modificação dos estatutos, dentre os 53 
presentes, 47 em dia com as anuidades, 40 votos 
foram dados à permanência dos estatutos como 
estavam. 

Na Assembleia Geral que se seguiu, foi propos-
ta por Lauro de Abreu a criação do Prêmio Godoy 
Moreira ao melhor trabalho científico apresenta-
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Capa do programa do IX CBCM, organizado 
por Arlindo Pardini em 1983
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do em congressos da SBCM, em valor aproxima-
do de 500 dólares. A proposta foi aprovada. Tem-
pos depois, Godoy Moreira seria nomeado sócio 
Benemérito da Sociedade por ter permitido esta 
realização.

Após aprovarem a admissão e demissão de as-
sociados e titulares, o plenário se pôs a votar para 
eleger a nova diretoria do biênio 1982-83. Desta 
vez, havia apenas uma chapa, encabeçada por 
Arlindo Gomes Pardini Jr., Ronaldo Azze como 
vice, Walter Albertoni na secretaria, Ronaldo Per-
copi de Andrade como secretário-adjunto, Vilnei 
Matioli Leite como tesoureiro. Na Regional Sul, 
entrou Nelson Otsuka, José Francisco Wechsler 
como vice e Ronaldo Carneiro como secretário. 
Na Norte-Nordeste, Eurico Goulart de Freitas, Er-
nani de Aguiar Correia como vice, João Alberto 
Pereira como secretário. Para o Conselho Executi-
vo entraram Edmur Lopes, Bulcão e Heitor Ulson. 
Para o Conselho Fiscal, Sobania, Christóvão da 
Gama e Graner.

Presidente mineiro, reuniões acontecendo ain-
da em São Paulo. O Conselho Executivo reuniu-se, 
após o oitavo CBCM, em 6 de março de 1982. Ali 
foram discutidas as despesas com as passagens 
dos membros da diretoria, para São Paulo, por 
ocasião das reuniões, estando a SBCM sem recur-
sos para cobrir todas elas. Pensou-se num esque-
ma de rodízio das cidades onde ocorrem os en-
contros. Outra despesa importante era a filiação à 
Federação Internacional das Sociedades de Cirur-
gia da Mão, que custava, além da taxa da SBCM, 5 
dólares por associado. Decidiu-se cobrar do asso-
ciado e titular, à parte, por essa inscrição e ainda 
solicitar à Federação a emissão de diplomas. Foi 
também novamente aprovada a contratação de 
uma secretária para a SBCM, que ainda não havia 
ocorrido oficialmente. 

Albertoni e Edmur comunicaram que partici-
pariam de reunião junto ao Conselho Federal de 
Medicina, um grande encontro das sociedades 
médicas especializadas, para tratar de dúvidas 
que vinham surgindo quanto ao título de espe-
cialista. O encontro estava marcado para 27 de 
março e 1982. Seis serviços já haviam solicitado 
à SBCM credenciamento como treinadores em 
cirurgia da mão, e seriam vistoriados no segundo 
semestre. Sobania, Edmur e Chiconelli foram elei-
tos como integrantes da Comissão de Ensino e 
Treinamento (CET) para vistoriar esses serviços.

Pardini propôs a realização de uma Jornada Bra-
sileira de Cirurgia da Mão na Bahia, o que foi apro-
vado. Defendeu que, além do eixo Rio-São Paulo, 
outras cidades, desprovidas de informações sobre 
a especialidade, também recebessem cursos. As-
sim, o especialista poderia contar com as regio-
nais, além do congresso nacional. O calendário fi-
cou então definido: Jornada em setembro, Curso 
Rio-São Paulo em novembro de 1982, Curso da 
Regional Sul em maio de 1983 e o IX CBCM, em 
Belo Horizonte, em novembro de 1983.

O conclave seguinte ocorreu na residência de 
Pardini: em Belo Horizonte, ele recebeu o Con-
selho Executivo na noite de 4 de junho de 1982. 
Nessa ocasião, todos aprovaram o Regulamen-
to do Prêmio Godoy Moreira, enviado por Lau-
ro Barros de Abreu. Aprovaram também que a 
Jornada a se realizar na Bahia fosse chamada de 
II Jornada Norte-Nordeste, para se estabelecer 
uma cronologia. 

Foi justamente em Salvador, durante a Jornada, 
que o Conselho reuniu-se novamente, em 18 de 
setembro. A qualidade científica do evento foi 
elogiada, assim como a presença do conferencis-
ta argentino Guilhermo Loda. Vários conferencis-
tas estrangeiros já haviam confirmado a presença 
no CBCM 9. 

Reuniu-se pela primeira vez a CET, com a mis-
são de vistoriar os seis serviços que solicitaram 
credenciamento para residência. E o presidente, 
Pardini, fez um importantíssimo comunicado 
sobre a situação da especialidade: uma série de 
reuniões estavam acontecendo na sede da AMB 
e no Ministério da Educação e Cultura (MEC), em 
Brasília, para tratar dos assuntos residência médi-
ca e títulos de especialista. Em São Paulo, a SBCM 
estava sendo representada por Edmur Lopes e 
Albertoni. O presidente, Pardini, compareceu a 
Brasília para o encontro no MEC e relatou que o 
MEC "não reconhecia a Cirurgia da Mão como ‘es-
pecialidade básica’, apenas como ‘especialidade 
de apoio’’’. Assim, Pardini planejou ir ao Rio de Ja-
neiro para tratar do assunto junto ao CFM. Acom-
panhado de Bulcão, levou pessoalmente carta ao 
CFM ressaltando a importância da especialidade 
e solicitando seu reconhecimento pelo CFM.

Às dez da noite do dia 26 de novembro de 
1982, o Conselho Executivo reuniu-se, durante a 
realização do III Curso Rio-São Paulo, na capital 
paulista. Foi comunicado que o serviço chefiado 

19
69

 a
20

00



43

por Bulcão no Rio de Janeiro havia sido vistoria-
do em 3 de dezembro de 1982 e aprovado como 
Centro de Ensino e Treinamento em Cirurgia da 
Mão. Pardini propôs a mudança da data de reali-
zação do IX CBCM, de novembro para setembro 
de 1983, aproveitando o feriado de 7 de setembro 
e a coincidência com outros eventos. Propôs tam-
bém que se começasse a pensar na publicação 
de uma revista contendo os trabalhos aprovados 
para título de especialista da SBCM, o que, numa 
reunião seguinte, foi convertido na ideia de se 
fazer parceria com a SBOT para adotar a revista 
daquela entidade como oficial da SBCM, ou de 
se produzir um número anual como suplemen-
to, principalmente considerando as dificuldades 
financeiras de se manter uma revista e os empeci-
lhos à indexação. O nome de Pardini foi também 
indicado como representante da SBCM no Jour-
nal of Bone and Joint Surgery. 

O Colóquio de Cirurgia da Mão, organizado 
pela Regional Sul em Curitiba, serviu de opor-
tunidade para novo encontro da diretoria na 
manhã de 1o de maio de 1983. Pardini e Bulcão 
comunicaram sobre seus esforços para ter no-
vamente reconhecida a Cirurgia da Mão como 
especialidade médica. Tendo contatado o presi-

dente do CFM e o presidente da Comissão de 
Especialidades, ficaram esperançosos. 

Naquele momento, além do serviço de Bulcão, 
também o chefiado por Pardini, em Belo Hori-
zonte, e por Sobania, em Curitiba, estavam apro-
vados como Centros de Ensino e Treinamento. O 
primeiro exame do concurso para membro titular 
especialista seria realizado em 7 de setembro de 
1983, na Associação Médica de Minas Gerais, por 
ocasião do IX CBCM, marcado para 7 a 10 de se-
tembro. A programação científica, com os nomes 
de N.J. Barton, H. Kleinert e George Omer, que in-
clusive deram, sem ônus para a SBCM, outras con-
ferências no Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e 
Recife, assim como a programação social – que 
Pardini recheou com visitas a Ouro Preto – foram 
elogiadas. O IX CBCM foi considerado um grande 
sucesso, tanto do ponto de vista científico quan-
do do social.

Assim como discutida nessa reunião, foi deci-
dido, no encontro realizado durante o IX CBCM, 
que membros fundadores com 70 anos de ida-
de ou mais receberiam, conforme ficou decidi-
do ali, o título de Sócios Beneméritos ou Emé-
ritos: foram incluídos aí Pernet, Danilo, Bulcão, 
Lauro, Graner e Godoy Moreira. Lauro e Bulcão 

Em torno de Donato D’Angelo, reunidos Vilnei Mattioli, Alfredo Jacques, Eduardo Zancolli, Heitor Ulson, Walter 
Manna Albertoni, Flávio Faloppa e outros
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receberam seus diplomas durante o Congresso, 
mas Danilo, Pernet e Graner receberiam os seus 
no Rio de Janeiro e em São Paulo, das mãos de 
membros da diretoria.

Durante o congresso, foi comunicado que os 
serviços de Edmur Lopes, na Santa Casa de São 
Paulo, e de Walter Albertoni, também em São 
Paulo, haviam sido aprovados como Centros de 
Ensino e Treinamento. Apenas quatro candidatos 
fizeram a prova escrita e oral do primeiro exame 
para Membro Titular da SBCM, e foram aprovados: 
Mauri Alves de Azevedo, Carlos Goytacaz Rocha, 
Paulo Sérgio dos Santos e Cláudio Bonamin. Eles 
foram examinados por Lauro Barros de Abreu, Ed-
mur Lopes, Ronaldo Azze, Luiz Carlos Sobania e 
José Raul Chiconelli. Edie Benedito Caetano foi o 
vencedor do Prêmio Godoy Moreira em sua pri-
meira edição.

Naquela ocasião, consolidou-se também um 
antigo plano de Pardini: criou-se, oficialmente, a 
Regional Centro-Leste-Oeste, abrangendo Rio de 
Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Distri-
to Federal e Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 
Mas o principal feito foi este registro: "As gestões 
do Dr. Pardini e Dr. Bulcão junto ao CFM foram vi-
toriosas e a aprovação da Cirurgia da Mão como 

especialidade autônoma e oficialmente reconhe-
cida foi o fecho desse trabalho", anotou Albertoni 
no livro-ata em 8 de setembro de 1983. O Conse-
lho Executivo rendeu homenagens aos dois pela 
conquista. 

Pardini hoje reconhece: "Isso foi um trabalho 
conjunto entre a nossa diretoria e o Bulcão. O 
Bulcão foi, realmente, quem trabalhou junto co-
nosco e foi com ele que nós conseguimos essa 
especialização da cirurgia da mão. Foi uma época 
de apreensão e incerteza, em que nos sentimos 
tremendamente injustiçados, por não sermos 
reconhecidos como especialistas em uma arte 
difícil, complexa e extensa como é a cirurgia da 
mão." Em seu discurso de abertura do Congres-
so, e que consta no Programa Científico, ele diz: 
"A nossa especialidade atingiu a sua maioridade 
com o seu reconhecimento em junho deste ano 
pelo Conselho Federal de Medicina. Com isto, 
várias perspectivas já se delinearam, como a pro-
pugnação junto ao MEC no sentido da criação da 
disciplina de Cirurgia da Mão nas escolas médicas, 
ou junto ao INAMPS no sentido da confecção de 
uma tabela própria para a ESPECIALIDADE". 

No dia seguinte, em seu discurso antes da elei-
ção da nova diretoria, "visivelmente emocionado", 
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Pardini, Albertoni e Sobania divertem-se relembrando os tempos da aquisição da primeira sede própria da SBCM, 
em que “pizzadas” eram organizadas para juntar dinheiro, numa época de inflação implacável 
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Pardini disse: "Ao término destes dois anos em 
que tive a honra de dirigir os destinos da nossa 
Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão devo lhes 
dizer que tirei lições extraordinárias. Aprendi que 
a SBCM é uma escola especial e superior, situa-
da bem acima de nomes ou de pessoas ou de 
interesses ou de política. A SBCM foi implantada 
nos pilares de elementos como Danilo Gonçal-
ves, Henrique Bulcão, Lauro Abreu, Alípio Pernet, 
Orlando Graner e muitos outros. Por isto, o nome 
da Sociedade será perene e muitos outros nomes 
aparecerão e mudarão constantemente com os 
anos. Não mudará porém a dedicação, a lealdade 
e as horas incontáveis de trabalho voluntário da-
queles que a representarão sempre." 

 Apenas uma chapa inscreveu-se para a elei-
ção da nova diretoria naquele ano. Foram eleitos 
Ronaldo J. Azze como presidente, José Raul Chi-
conelli como vice. Novamente, Walter Albertoni 
como secretário-geral, com Vilnei Leite como te-
soureiro, mas com Nelson Otsuka como secretá-
rio-adjunto. No Conselho Executivo, entraram Par-
dini, Sobania e Heitor Ulson. No Conselho Fiscal, 
Edmur Lopes, Bulcão e Lauro. Na Regional Norte-
Nordeste entrou Ernani de Aguiar Correia, Rômu-
lo Fonseca Santos como vice e João Maradei Pe-
reira como secretário-tesoureiro. Na Sul, Ronaldo 
dos Santos Carneiro, Carlos Roberto V. Leal como 
vice e Paulo Alfredo Müller como secretário-te-
soureiro. Na recém-criada Regional Centro-Leste-
Oeste, entraram Mauri Alves de Azevedo como 
presidente, Fábio Lage C. Rabello como vice e o 
secretário-tesoureiro Alfredo Jacques de Moraes.

Sede própria

Essa nova diretoria, em sua primeira reunião do 
ano de 1984, na noite de 13 de janeiro, lamentou a 
morte de Danilo Gonçalves, ocorrida em 1 de no-
vembro. Como de praxe, foi discutida e aprovada 
a admissão de muitos novos sócios, como Flávio 
Faloppa, e resolvidos problemas de reconheci-
mento de titularidade, alguns ainda queixando-se 
de não ter recebido diploma. Graças ao minucio-
so trabalho de registro das reuniões em atas por 
Walter Albertoni, esses casos eram rapidamente 
localizados e solucionados. Outro fato registrado 
foi que a AMB convocou a SBCM, assim como to-
das as outras sociedades médicas, a elaborar uma 
nova Tabela de Honorários Médicos. Sobania foi 

designado para coordenar esse trabalho.
A Regional Norte-Nordeste propôs a realização 

de um Congresso Nacional em Belém, mas a ideia 
foi repudiada posto que 70% dos sócios, à época, 
eram do eixo Rio-São Paulo, e seu deslocamento 
seria custoso, o que poderia esvaziar o congresso. 
Eventos regionais seriam, portanto, organizados... 
pelas Regionais. A programação de eventos para 
o biênio ficou, então, composta com o X CBCM 
a ser realizado de 25 a 28 de setembro de 1985, 
possivelmente no Guarujá, o IV Curso Rio-São Pau-
lo em agosto de 1984, e diversos cursos das três 
regionais a serem programados durante o ano de 
1984 e início de 1985. A CET e a Comissão Execu-
tiva determinaram que o segundo Concurso para 
Membros Titulares teria lugar em Belo Horizonte, 
em 10 de novembro de 1984, durante a Jornada 
de Cirurgia da Mão, antes do congresso da SBOT.

Apurado um aporte financeiro considerável (de 
“2,7 milhões de cruzeiros”) proveniente do lucro 
obtido com a realização do IX CBCM, e conside-
rando saldo de mais de 8 milhões de cruzeiros, os 
titulares presentes propuseram o investimento 
numa sede própria da SBCM em São Paulo, posto 
que as aplicações financeiras não estavam, à épo-
ca, repondo as perdas inflacionárias. Esse plano 
foi amplamente apoiado, inclusive pelos colegas 
de fora de São Paulo. A sede jurídica permanece-
ria no Rio de Janeiro, por tradição e direito, mas 
a administrativa ficaria em São Paulo, próxima da 
AMB e de outras sociedades médicas. Surgiu pela 
primeira vez a ideia de se realizarem jantares para 
angariar os fundos necessários para a aquisição, 
já que o montante apurado até o momento seria 
suficiente para cerca da metade de um imóvel de 
escritório. O presidente Ronaldo Azze ressaltou a 
importância de se poder contar com a sede: “um 
local definitivo e adequado para se guardar docu-
mentação e sobretudo dinamizar o atendimento 
dos sócios, que hoje são mais de 120”, disse ele 
na época.

O Simpósio Nacional de Cirurgia da Mão, o pri-
meiro evento científico organizado pela Regional 
Centro-Oeste-Leste, em Petrópolis, em 29 de abril, 
serviu de pretexto para reunir a diretoria mais uma 
vez em 1984. Como de costume, foram admitidos 
novos sócios, como por exemplo Osvandré Luiz 
Canfield Lech, aprovado como membro associa-
do nessa data. Sobania, Edmur Lopes e Pardini fo-
ram eleitos para compor a CET no biênio 1984-85. 

19
69

 a
20

00

Anos 70 a  90



 50  Anos  de C i rurgia  da  Mão no Bras i l  -  1959 –  2009

46

Eduardo Zancolli esteve presente ao Simpósio.
O sonho de se editar uma revista científica teve 

progresso: Donato D’Angelo, editor da Revista da 
SBOT, havia sido contatado e apoiado a ideia de 
que a SBCM se responsabilizasse por dois núme-
ros anuais da publicação. A revista da SBOT estava 
prestes a se tornar mensal, portanto a contribui-
ção externa era bem-vinda.

Assembleia Geral Extraordinária foi convocada 
em Petrópolis no dia seguinte, para discutir sobre 
a aquisição da sede. Ronaldo Azze projetou al-
guns slides com fotos de um imóvel selecionado 
pela diretoria que poderia servir de sede da SBCM. 
Assegurou que pretendia liquidar o saldo a pagar 
em sua gestão, não deixando dívidas para as pró-
ximas diretorias – uma preocupação que já havia 
sido colocada por Bulcão em reunião anterior. O 
preço do imóvel era de Cr$ 16 milhões e o paga-
mento poderia ser feito com 50% de entrada, Cr$ 
3 milhões após 90 dias e o restante em 180 dias, 
tudo sem juros. Azze revelou que já havia conse-
guido levantar Cr$ 2 milhões em doações de só-
cios paulistas, além dos Cr$ 8 milhões de que a 
SBCM dispunha em caixa. 

Vários veteranos – Pernet, 
Lauro, Graner, Pardini e So-
bania, por carta –, emocio-
nados, deram apoio à cau-
sa, relembrando inclusive 
das dificuldades de se ad-
ministrar a SBCM sem uma 
sede própria. Quarenta 
sócios em situação regular 
e mais 11 por procuração 
votaram, com unanimida-
de, a favor da aquisição do 
imóvel. Conforme relembra 
Albertoni, que carregou "a 
mala da SBCM" por muitos 
anos e por pelo menos sete 
anos resguardou toda a sua 
documentação em sua clí-
nica, em São Paulo, "a sede 
foi comprada na gestão do 
Ronaldo, mas houve a con-
tribuição de todos os que o 
precederam, sempre no es-
quema de guardar dinhei-
ro, guardar dinheiro..." Com 
a perspectiva de que talvez 

não fosse possível obter todo o valor necessário 
para o pagamento do imóvel, um grupo de ab-
negados membros da SBCM planejou as “pizzaia-
das”, que eram reuniões informais em pizzarias 
conhecidas de São Paulo. As contribuições eram 
espontâneas. Não se registrou o valor arrecadado, 
mas foi significativo para o objetivo proposto. 

Numa circular para comunicação das ativida-
des da diretoria – eram circulares datilografadas 
em papel timbrado da SBCM e postadas para os 
sócios, contendo todas as decisões importantes e 
divulgando eventos no ano – datada de maio de 
1984, a diretoria comunica a decisão e já dá conta 
de 44 contribuições de sócios, que somavam Cr$ 
4 milhões. Em agosto de 1984, a terceira circular 
trazia, em seu primeiro item: "A nossa sede já está 
paga!". A diretoria relatava que "a campanha para 
aquisição de um escritório administrativo em São 
Paulo superou todas as expectativas. Os poucos 
colegas que não enviaram sua colaboração ainda 
podem fazê-lo, pois estamos com o caixa ‘a zero’ 
e necessitamos mobiliar o imóvel (escrivaninha, 
mesa, máquina de escrever, arquivos, estantes, te-

lefone) para que possamos nos 
instalar definitivamente em 
nossa sede.” 

Como previsto, foi realizada 
a Jornada em Belo Horizonte, 
em 11 e 12 de novembro de 
1984, onde novamente o Con-
selho reuniu-se, de véspera. 
Nessa ocasião, foi apresentado 
o anteprojeto, enviado pela 
AMB, da Tabela de Honorários 
Médicos, com um capítulo ex-
clusivo para Cirurgia da Mão. 
Sobania havia consultado 
inúmeros especialistas no país 
para coletar sugestões de va-
lores e havia com isso partici-
pado da elaboração da tabela 
junto à AMB, à qual estariam 
sujeitos, a partir dali, os convê-
nios médicos.

Mais uma vez – houve mui-
tas – iniciou-se uma discussão 
a respeito do pagamento da 
Federação Internacional das 
Sociedades de Cirurgia da 
Mão. A SBCM vinha enfren-

Material de divulgação de uma Jornada 
de Cirurgia da Mão
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tando dificuldades em fazer a remessa do paga-
mento em dólar (uma taxa referente à SBCM e 
mais 5 dólares por sócio) para a Federação, entre 
outros problemas burocráticos, razão pela qual 
a anuidade estava atrasada. Pardini, como em 
outras ocasiões, questionou a utilidade de se 
manter afiliado. Ulson, também como em outras 
vezes, relembrou a importância de a SBCM ser 
reconhecida internacionalmente. 

Após exaustivo debate, decidiu-se que Ronal-
do Azze entraria em contato direto com Swan-
son, da Federação, para pleitear um valor fixo 
de contribuição, independente do número de 
sócios, solicitar certificados para os sócios já fi-
liados e negociar uma facilitação do pagamento 
da dívida. Caso nada fosse conseguido, foi cogi-
tada até a possibilidade de solicitar o descreden-
ciamento da SBCM da Federação – com certa 
resistência de alguns membros.

O problema da falta de numerário para saldar 
a dívida com a Federação – já que o dinheiro ha-
via sido todo gasto com a compra da sede – era 
outro dificultador. A inflação, naquela época, obri-
gou a SBCM a estabelecer o valor da anuidade 
em 3 ORTNs (Obrigações Reajustáveis do Tesou-
ro Nacional), já que muitos sócios pagavam com 

atraso. E a Sociedade precisava ainda conseguir 
dinheiro para se instalar na sede. Várias ideias fo-
ram surgindo, como a de confeccionar apostilas, 
imprimir selos com o símbolo da SBCM e outras, 
para arrecadar o montante necessário. Enquanto 
isso, os eventos iam dando saldo positivo: o Cur-
so Rio-São Paulo, realizado em setembro, teve 66 
inscritos no Rio e 90 em São Paulo, gerando lucro 
de R$ 3,7 milhões para a SBCM. Por outro lado, a I 
Jornada Nacional de Belo Horizonte fechou com 
prejuízo de Cr$ 755 mil.

Naquela manhã de 10 de novembro, foi aplica-
da, por Pardini, Edmur, Sobania e Azze, a prova do 
II Concurso para Membro Titular da SBCM. Foram 
inscritos e aprovados pela CET sete novos titula-
res: Edie Caetano, Arnaldo V. Zumiotti, José M.M. 
Carmo, Jan P. Kossobudski, Luiz Augusto F. Santos, 
Ary Galaso e Luiz Carlos Angelini. A sociedade 
crescia, contando já com pelo menos 140 sócios, 
e se preocupava com sua identidade: à tarde, 
houve uma acalorada discussão a respeito da pa-
dronização dos impressos de papelaria da SBCM. 
Ficou decidido que deveriam ser os mesmos, for-
necidos pela central às Regionais, que não deve-
riam mandar imprimir papéis de carta ou outros 
para divulgação em cores ou desenho diferentes. 

Capa do programa do XI CBCM, organizado por 
Walter Manna Albertoni no Guarujá

Início da era audiovisual na SBCM
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O material para divulgação dos eventos deveria 
ser semelhante e submetido à Comissão Executi-
va para aprovação, e contar o Conselho Executivo 
como Comissão Científica dos cursos, jornadas e 
congressos. Ainda assim, nota-se significativa di-
ferença de papelarias nos impressos da central, 
das regionais e dos eventos.

No ano seguinte, durante a II Jornada Nacional 
de Cirurgia da Mão, em Porto Alegre, o Conselho 
Executivo reuniu-se, no Hotel Plaza São Rafael, 
para deliberar. Era 29 de abril. A SBCM comemo-
rou o sucesso do evento, com a presença do dr. 
Burkhalter e 150 inscritos.

Naquela data, após contatos feitos por Pardini 
e Chiconelli, a SBCM precisou acatar o pedido de 
demissão de Maurício Menandro dos quadros. 
O sócio havia alegado, meses antes, afastamen-
to das atividades de cirurgia da mão – um fenô-
meno que motivava o êxodo de associados com 
certa frequência, até mesmo sócios fundadores. O 
pedido era irrevogável.

O problema das dificuldades financeiras per-
manecia: a inflação obrigava o estabelecimento 
de todos os preços, no país, em ORTNs, a SBCM 
havia gasto todo seu dinheiro com a compra 
do imóvel. Tinha ainda que pagar a garagem, os 
móveis (vários foram comprados às expensas de 
membros da diretoria). E apenas 10% dos sócios 
estavam quites com suas anuidades, sendo que 
muitos deviam duas ou três. 

Depois de se cogitar o Guarujá para sediar o 
próximo congresso, passou-se a centrar no Hotel 
Maksoud Plaza, em São Paulo, o planejamento 
do décimo evento nacional da SBCM, a se rea-
lizar em outubro de 1985. Circular com tiragem 

de 5 mil exemplares foi enviada a ortopedistas, 
cirurgiões plásticos e cirurgiões de mão do país. 
Estrangeiros confirmados: Julia Terzis, Bruce 
Williams e Jean Pillet – Pillet depois cancelou sua 
vinda por doença, tendo sido substituído em 
suas conferências por Terzis.

Na manhã de 17 de agosto de 1985, a nova 
sede da SBCM, situada à rua Dr. Alceu de Campos 
Rodrigues, 309, cj. 13, recebeu pela primeira vez o 
Conselho Executivo, com nove de seus membros 
presentes. Como de hábito, foram admitidos no-
vos sócios, como Rames Mattar Jr., homologados 
títulos de especialistas, lidas e respondidas corres-
pondências, prestadas contas e balancetes... tudo 
como usual. Numa conversa a respeito de medi-
das de divulgação da especialidade, para cresci-
mento da SBCM, Pardini sugeriu a criação de um 
Comitê de Acidente de Trabalho, para demonstrar 
ao INAMPS a importância de se ter cirurgiões de 
mão de plantão nos hospitais. Desta vez, as atas 
da reunião e a documentação fiscal do Exame 
para Título de Especialista, do Prêmio Godoy Mo-
reira e os livros financeiros da SBCM foram arqui-
vados em sua sede própria. Estava aposentada, 
definitivamente, a mala.

O III Concurso para Membro Titular da SBCM 
ocorreu em 9 de outubro de 1985, por ocasião 
do X CBCM, em São Paulo. Apenas dois titulares 
foram aprovados (Gilberto Ohara e Paulo Randal 
Pires), tendo sido examinados por Sobania, Ed-
mur, Bulcão, Christóvão da Gama, Pardini, Lauro 
e Pernet. A caligrafia e o estilo característicos de 
Albertoni registram, pela última vez, o encontro 
dos membros da diretoria durante o congresso. 

Durante o X CBCM, Pardini também comuni-
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cou as providências que tomara a respeito da so-
licitação da recém-criada American Association 
of Hand Surgery de apoio por parte da SBCM 
para ingresso na Federação Internacional de So-
ciedades de Cirurgia da Mão. Em contato pessoal 
com especialistas norte-americanos, ele apurou 
que tal associação tinha critérios pouco exigen-
tes para admissão de sócios e a Associação não 
enviou, conforme solicitado, sua lista de mem-
bos associados à SBCM. Além disso, a Federação 
Internacional reconhecia apenas uma sociedade 
por país, razão pela qual a SBCM decidiu manter-
se neutra e não oferecer apoio à pleiteante.

À Assembleia Geral Ordinária convocada por 
Ronaldo Azze por circular, e realizada no dia 12, 
a diretoria comemorou o público recorde no X 
CBCM: 292 inscritos. A ata desta Assembleia já 
vem grafada com a caligrafia de Heitor Ulson, elei-
to em chapa única para secretário-geral, já que 
Walter Albertoni, que secretariou a SBCM por tan-
tos anos, estava eleito presidente. O vice eleito foi 
Alfredo Jacques de Moraes, o secretário-adjunto, 

Paulo A. Müller e o tesoureiro, Nelson Mattioli Lei-
te. Jacy Conte Alvarenga e Jan P. Kossobudski en-
traram como presidente e vice da Regional Cen-
tro-Leste-Oeste. Seu secretário-tesoureiro foi José 
Maurício M. Carmo. Na Regional Norte-Nordeste, 
ficaram Humberto Maradei Pereira, Rômulo F. dos 
Santos e João M. Pereira como secretário-tesou-

Walter Manna Albertoni com seu mestre Tubiana 
no primeiro Congresso Latino de Cirurgia da Mão e 
Microcirurgia, em dezembro de 1987
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reiro. Na Regional Sul, entrou Luiz Carlos Sobania 
e Edie B. Caetano, com Carlos R. Goytacaz Rocha 
como secretário-tesoureiro. O Conselho Executivo 
da SBCM ficou composto por Arlindo Pardini, Ro-
naldo J. Azze e Vilnei M. Leite. O Conselho Fiscal, 
por Orlando Graner, Henrique Bulcão de Moraes 
e Lauro Barros de Abreu.

Esse Congresso proporcionou à SBCM um su-
perávit de Cr$ 49 milhões, o que, adicionado ao 
saldo de Cr$ 46 milhões que já havia em caixa, per-
mitiu à SBCM saldar a dívida de aquisição da sede 
própria. Esse fato foi registrado na ata da reunião 
realizada logo após o congresso, em 25 de janeiro 
de 1986, na sede da Sociedade em São Paulo. No 
entanto, o desinteresse dos membros associados 
com a quitação de suas anuidades – em oposição 
aos titulares, quase todos quites – fazia com que 
a SBCM começasse a pensar em penalidades para 
os inadimplentes, como a exclusão dos quadros. 
A primeira circular divulgada em 1986, em feve-
reiro, avisa sobre a cobrança das anuidades por 
meio de carnês e que os sócios em atraso seriam 
comunicados por carta. 

Como de hábito, rascunhou-se um calendá-
rio de eventos para o ano, programando-se o XI 
CBCM para ser realizado no Guarujá, no Hotel 
Casa Grande. E a comissão articulava a participa-
ção brasileira no III Congresso Mundial das Socie-
dades de Cirurgia da Mão (IFSSH), que ocorreria 
no Japão em novembro daquele ano. Pardini e 
Albertoni foram a Tóquio para o Congresso, Pardi-
ni como delegado oficial da SBCM junto à Fede-
ração. Albertoni, de volta a São Paulo, comentou 
que, apesar dos 900 inscritos (300 japoneses e o 
restante de estrangeiros), o evento havia dado 

prejuízo de 300 mil dólares, inteiramente absorvi-
do pela Sociedade Japonesa de Cirurgia da Mão. 
Ainda assim, a SBCM estava tratando de se can-
didatar a sede do sexto congresso mundial, a se 
realizar em 1995.

Em 8 de maio de 1986, já em sua vigésima 
edição, a Jornada de Cirurgia da Mão serviu para 
reunir o Conselho. Dentre as admissões de mem-
bros associados, registram-se aqui as primeiras 
mulheres: Luiza Fernanda Zapata Garcia e Sonia 
Wolfenson. Em outra reunião, em 6 de dezembro, 
na sede em São Paulo, foi admitido Fernando Bal-
dy dos Reis. Foi também anotado o falecimento 
do jovem cirurgião Wilson de Moura Jr. 

Naquela data, Albertoni agradeceu a Lauro 
Barros de Abreu pela doação de duas estantes 
contendo numerosas publicações encaderna-
das da área de ortopedia e traumatologia. Lauro, 
pouco antes de falecer, doou o restante de sua 
biblioteca a Osvandré Lech, que a preserva em 
Passo Fundo. 

Naquele ano de 1986, em seu exame financei-
ro, a diretoria também ressaltou a grande quanti-
dade de sócios devendo anuidades: 42 titulares e 
127 associados, e foi lembrado que as regionais 

Apesar da careca impertinente, esta foto é 
importante: Nalebuff , Swanson e Tubiana com 
Zancolli, em Mar del Plata em 1989

A primeira circular da SBCM produzida por 
computador, com saída em impressora matricial, 
em 1990
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deveriam auxiliar nessas cobranças. No ano se-
guinte, o número de atrasados diminuiria para 50. 
A SBCM tinha despesas como as taxas da IFSSH (50 
dólares pela sociedade e mais uma taxa por sócio, 
perfazendo 400 dólares), gastos com a secretaria 
etc. Os cursos, jornadas e eventos estavam sendo 
programados de maneira a não onerar a socieda-
de, com apoio da indústria sempre que possível 
– embora a Jornada seguinte, capitaneada pela 
Regional Sul, tenha logrado ter todas as suas des-
pesas cobertas pelas 150 inscrições, sem patrocí-
nio algum. Como de praxe, reuniões do Conselho, 
realizadas durante essa XXI Jornada Brasileira (em 
27 e 28 de abril de 1987) serviram para tratar dos 
assuntos rotineiros, como admissão de associados 
e migração para titulares (Osvandré Lech e Flávio 
Faloppa entre eles), relatórios, calendários etc. Dois 
fatos importantes, no entanto, foram registrados: 
a participação, por Albertoni, em reunião do Con-
selho de Especialidades da AMB para discussão 
da Tabela de Honorários (o que mantém a SBCM 
inscrita como especialidade) e o início do uso 
do vídeo como ferramenta educativa. No caso, a 
SBCM estava participando de iniciativa da SBOT 
de se gravar aulas em cursos, e também as pales-
tras do francês Jacques Michon, na XXI Jornada, 
foram todas filmadas, com tradução simultânea 
para os inscritos.A SBCM começava também uma 
videoteca, com uma doação inicial de 10 fitas por 
Arlindo Pardini, trazidas do Congresso Americano 
de Cirurgia da Mão.

O XI CBCM é lembrado como um dos mais 
importantes da história da SBCM. Aconteceu em 
outubro de 1987, no Hotel Casa Grande, no Gua-
rujá, em São Paulo, e contou com a presença de 
estrangeiros como James Steichen, Julio Taleisnik, 
Guilhermo Loda e Alain Gilbert, além de Julia Ter-
zis. O Prêmio Godoy Moreira, que estava acumula-
do desde a edição anterior, permitiu premiar dois 
candidatos, que foram declarados empatados 
pela Comissão Julgadora: Vilnei Mattioli Leite e 
Arnaldo Valdir Zumiotti. Numa emocionante ce-
rimônia, os pioneiros receberam uma placa como 
homenagem dos líderes atuais; Azze entregou 
para Lauro, Sobania entregou para Pernet, Alber-
toni entregou para Graner, e Jacy entregou para 
Bulcão (Danilo já havia falecido).

A Assembleia Geral Ordinária serviu para eleger 
a nova diretoria: Jacy Conti Alvarenga e Heitor J.R. 
Ulson, como presidente e vice, e Nelson M. Leite 

como tesoureiro. Secretários: Arnaldo V. Zumiotti e 
Alfredo Jacques de Moraes. No Conselho Executi-
vo, Pardini, Chiconelli e Marcus Castro Ferreira. No 
Conselho Fiscal, permanecia o veterano Pernet, 
mas entrava Edmur Izidoro Lopes e Sobania. Na 
Regional Norte-Nordeste, ficaram João Maradei 
Pereira, Rômulo F. Santos, Humberto M. Pereira. Na 
Centro-Leste-Oeste, Ronaldo P. Andrade, Celso M. 
Inouye e Paulo R. Pires. Na Regional Sul, Edie Bene-
dicto Caetano, José Citrin e Osvandré Lech como 
secretário-tesoureiro. Uma comissão liderada por 
Pardini foi nomeada para realizar estudos de via-
bilidade econômica, social e científica para sediar 
o congresso da IFSSH no Brasil, em São Paulo, em 
1995. Cicular da diretoria enviada aos sócios no 
final de 1987 informava: "Deverá ainda a Comis-
são estabelecer os planos de ‘lobby’ para disputar 
a escolha com a Inglaterra” – aquele país era outro 
candidato a sediar o Congresso Mundial.

Nas três reuniões seguintes do Conselho Exe-
cutivo – uma no Rio de Janeiro, em 30 de janeiro, 
uma em Sorocaba, em 24 de junho, e a terceira 
em Porto Alegre, em 2 de setembro de 1988 – fo-
ram tratados assuntos relativos à organização de 
eventos: datas, locais, o adiamento de outubro 
para novembro de 1989 do CBCM, em razão da 
falta de vagas nos hotéis. Também se tratou de 
finalmente excluir dos quadros sociais os sócios 
inadimplentes. A articulação para sede do próxi-
mo Congresso Mundial no Brasil continuava, as-
sim como a proposta de nova modificação dos 
estatutos, para se reduzir a taxa de credencia-

Henrique Bulcão de Moraes, Heitor Ulson e Raul 
Chiconelli no XIII CBCM, em São Paulo, 1991
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mento dos serviços de treinamento em cirurgia 
da mão.

Foi possível ainda realizar mais três reuniões 
antes do CBCM, uma em cada cidade. A primei-
ra, em 15 de setembro de 1988, aconteceu em 
Baltimore, com a presença de seis membros da 
diretoria que estavam nos Estados Unidos por 
ocasião do Congresso Americano de Cirurgia da 
Mão. Ali se começou a tramar a realização de um 
evento conjunto entre a SBCM e a Sociedade 
Americana, a se realizar em 1991. A ida de Walter 
Albertoni ao Congresso Internacional em Israel, 
no ano seguinte, permitiu costurar um pouco 
mais esse acordo junto ao delegado da Socieda-
de Americana designado, em fevereiro de 1989, 
para organizar o evento.

A segunda reunião ocorreu em Belo Horizon-
te, em 31 de março de 1989, por ocasião do exa-
me da CET (em que Rames Mattar foi aprovado 
como especialista) e da I Jornada de Terapeutas 
da Mão – esta nova sociedade, fundada um ano 
antes, havia feito contatos com a SBCM anterior-
mente, buscando seu apoio e firmar parcerias. A 
esta altura, estava já formada uma Comissão de 
Reforma de Estatutos da SBCM – sem que nas 
circulares enviadas aos sócios se dissesse quais 
as mudanças propostas. A reunião de 23 de ju-
nho, em São Paulo, ocorreu justamente durante 
a Jornada de Cirurgia e Reabilitação da Mão, no 
Hotel Hollyday Inn Crowne Plaza, em São Paulo. 
Na ata, anotou-se que a reforma estatutária daria 
mais liberdade à SBCM quanto ao título de es-
pecialista, bem como aos centros credenciado-
res: a primeira modificação sugerida eliminaria a 
exigência de 150 dias de divulgação prévia da 
data do exame, a segunda reduziria de 90 para 
30 dias o prazo de aprovação dos documen-
tos do candidato, a terceira reduziria de quatro 
para dois anos o tempo mínimo necessário de 
titularidade dos responsáveis pelos centros a 
se credenciar como formadores. Outra questão 
pendente há tempos era o valor da taxa cobra-
da dos centros, considerada alta – e que estaria 
impedindo centros aptos a se credenciar. Como 
reformas de regimento interno exigem votação 
da diretoria, as propostas estavam sendo anota-
das para serem levadas a assembleia.

E na Assembleia que teve lugar no Copacaba-
na Palace, no Rio de Janeiro, durante o XII CBCM 
(em 1 de dezembro de 1989), os estatutos seriam 

amplamente reformados. Em resumo, as modifi-
cações diziam respeito aos integrantes da Comis-
são Executiva, ao calendário de eventos oficiais, 
à proteção do patrimônio da SBCM (o imóvel da 
sede só poderia ser vendido após aprovação em 
assembleia geral) e à admissão de residentes e es-
tagiários em treinamento como membros asso-
ciados. A mudança mais importante, no entanto, 
foi a incorporação oficial do Regimento Interno 
ao Estatuto.

A tradicional eleição da nova diretoria levou, em 
chapa única (com 70 votos a favor e 5 em bran-
co), o vice-presidente, Heitor Ulson, à presidência, 
com Mauri Alves de Azevedo como vice e Nelson 
Mattioli Leite como secretário e José Maurício de 
M. Carmo como secretário-adjunto. Tesoureiro: 
Flávio Faloppa (que recebeu, junto com Sergio 
B.O. Bellucci, Walter Manna Albertoni e Gilberto 
Okura, o Prêmio Godoy Moreira do ano). No Con-
selho executivo, Albertoni, Sobania e Azze, e no 
Fiscal, Pardini, Alfredo Jacques de Moraes e Raul 
Chiconelli. Na Regional Norte-Nordeste, Ernani A. 
Correa e Humberto M. Pereira, novamente com 
João M. Pereira como vice. Na Centro-Leste-Oeste, 
Fernando A.N.C. Barros, a dra. Lenise B. Gonçalves, 
recém-titulada, e Márcio Cesar Guimarães como 
secretário-tesoureiro. Por fim, na Regional Sul, 
Nelson Otsuka, Osvandré Lech como vice e Carlos 
R.G. da Rocha como secretário-tesoureiro.

O Regimento Interno ia sendo modificado pela 
diretoria conforme a necessidade. Continuavam 
as articulações para o "meeting combinado” com 
a Sociedade Americana de Cirurgia da Mão, po-
rém adiado para março de 1994. A SBCM renovou 
naquela época o contrato com a AMB para con-
cessão dos títulos de especialista – que aliás, por 

Jeanne e Arlindo Pardini com Bob Mac Farlane no 
XIV CBCM, em Belo Horizonte, em 1993
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força de uma Resolução do CFM de 1982, tinham 
de ser todos registrados naquele órgão.

Entrava o ano de 1990 com muita turbulência: 
o Plano Collor I havia sido anunciado em março 
daquele ano, decretando o confisco de todos os 
ativos, de todos os brasileiros, empresas e institui-
ções (o "confisco da poupança"), deixando livres 
para uso apenas NCR$ 50 mil por conta, ou apro-
ximadamente US$ 1,3 mil. A SBCM estava em si-
tuação financeira "delicada" devido à inadimplên-
cia das anuidades, tendo excluído 27 sócios: 3 a 
pedido, 20 membros associados e 4 titulares, um 
deles Arnaldo Bonfim. A sobrevivência da Socie-
dade dependia das anuidades: a SBCM não havia 
escapado do confisco, tendo tido parte de seus 
fundos retida pelo governo (foi feito pedido de 
liberação ao Banco Central, mas sem esperanças 
de se recuperá-lo). O planejamento de eventos 
do ano – com a confirmação da 24a Jornada de 
Cirurgia da Mão para os dias 28 a 30 de setembro, 
com a presença de Warren Breidenbach – teve 
de levar em consideração 
esse contexto: um dos cur-
sos programados teve de ser 
adiado "devido ao plano eco-
nômico", conforme anotado 
em ata. Circulares posteriores 
apelavam: "Socorram o nos-
so tesoureiro", pedindo aos 
sócios inadimplentes que 
quitassem suas dívidas.

Aliás, apenas duas últimas 
reuniões dessa nova direto-
ria foram registradas, a mão, 
em livro-ata (o de número 
III da SBCM): uma ocorrida 
em 8 de fevereiro de 1990, 
na sede em São Paulo, e a 
seguinte em 8 de agosto do 
mesmo ano, no Hotel Nacio-
nal no Rio de Janeiro. Nada 
mais natural: circular editada 
pela diretoria no final do ano 
já foi copiada em impressora 
matricial para ser enviada aos 
sócios, indicando a inexorá-
vel informatização da SBCM 
– que enterrou a prática de 
se relatar tudo em atas, mas 
que deu, certamente, mais 

agilidade a todas as funções administrativas da 
Sociedade. 

SBCM informatizada e ágil

Antes, porém, da adoção da impressora, ainda 
se soltaram circulares, em 1990, datilografadas. 
A segunda informava sobre a realização, em Pa-
ris, do Congresso do Grupo Latino de Estudos 
da Mão e Membro Superior (GLEMM) em maio, 
com participação de 21 brasileiros, a maioria 
sócios da SBCM, e também sobre outros even-
tos vindouros. A terceira já falava da revista do 
grupo GLEMM, que estava aceitando colabora-
ções. Além de tratar de eventos, manifestava o 
apoio da diretoria à AMB (o que fez também por 
telegrama) na defesa da Tabela dos Honorários 
Médicos, “frente às ações ‘cartelizantes’ das con-
tratantes de serviços médicos em geral”. E com-
pletava, dizendo que a tabela “deverá ser consi-
derada como referencial mínimo de honorários 

não aviltantes. Será refutada 
qualquer outra tabela ou re-
ferencial que tente substituir 
a da AMB”.

Mais do que um registro 
(o único disponível) históri-
co das atividades da SBCM, 
as circulares da diretoria tor-
naram-se um eficaz canal de 
contato direto com o sócio, 
coisa que não havia antes. 
Apenas nas Assembleias Ge-
rais Ordinárias, geralmente 
com a presença de até 50 ou 
60 sócios, é que os membros 
da SBCM de fora da diretoria 
podiam tomar contato direto 
com o que estava sendo fei-
to. As circulares modificaram 
essa dinâmica ao levarem 
para dentro da casa do asso-
ciado e do titular a comuni-
cação das ações efetivadas e 
planejadas e o agendamento 
das assembleias. Além disso, 
a diretoria os instava a parti-
cipar: “Façam o requerimento 
do título de especialista jun-
to à AMB”, “Membros associa-

Material de divulgação de Curso de 
Cirurgia da Mão realizado em 1994
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dos há mais de dois anos poderão inscrever-se 
no Concurso anual para Membro Titular”. 

A SBCM entrava em sua quarta década de vida 
com uma sempre intensa agenda científica: o 
tradicional Curso Regional de Cirurgia da Mão (e 
Membro Superior) já estava em sua 40a edição 
em 1991. Foi organizado em Juiz de Fora pela 
doutora Lenise Boni Goçalves, e bastante elogia-
do. A XXV Jornada Brasileira de Cirurgia da Mão, 
realizada em Joinville, teve como conferencista 
“estrangeiro” o brasileiro Ronaldo Santos Carneiro, 
que havia há tempos se desligado da SBCM para 
radicar-se nos Estados Unidos, trabalhando na 
Universidade de Miami. O XIII CBCM ocorreu de 
15 a 17 de novembro de 1991 no Hotel Maksoud 
Plaza, em São Paulo, e trouxe Raoul Tubiana, Alain 
Gilbert e James H. House como conferencistas. 
Estes dois últimos foram convidados com patro-
cínio de laboratório farmacêutico, e Tubiana teve 
as despesas pagas pela SBCM, mas vários dos 12 
palestrantes internacionais, a maioria franceses, 
vieram às suas próprias custas. Heitor Ulson, presi-
dente naquela gestão, relembra: “Este foi o maior 
número de convidados estrangeiros a participar 
dos nossos congressos até então (a tão baixo 
custo...)”. Malas diretas de cada evento – cada cur-

so, e dos congressos nacionais – eram enviadas 
a todos os sócios, à época, 177 membros, entre 
titulares e associados.

Tamanha atividade científica e organização 
permitiu que o ano de 1991 terminasse com su-
perávit financeiro – mesmo após os problemas 
econômicos enfrentados no país – atribuído pela 
diretoria aos cursos, jornadas e congressos. “O ano 
de 1991 foi recessivo, não conseguimos apoio da 
grande maioria dos patrocinadores, entretanto o 
resultado financeiro foi positivo; mais uma vitória 
da SBCM que compareceu em peso”, comemorou 
a última circular do ano. 

Também naquele ano, a SBCM manifestou 
seu apoio a Arlindo Pardini quando este enviou 
uma carta comunicando seu afastamento, após 
30 anos, da Carteira de Acidentes de Trabalho. 
Pardini justificava a atitude pela “deterioração do 
sistema de saúde do País, que gradativamente foi 
se instalando e num estágio final atingiu níveis 
de apoio e remuneração incompatíveis com um 
atendimento digno e de boa qualidade”. 

A tradicional eleição de diretoria durante o 
congresso trouxe Mauri Alves de Azevedo à 
presidência, com Fernando A.N.C. Barros como 
vice. Como secretário-geral, Nelson Mattioli Lei-
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te, e a secretária-adjunta Lenise Boni Gonçalves 
marcava a presença feminina na diretoria, após 
ter cuidado de uma das Regionais da SBCM. Na 
Regional Sul, Arnaldo V. Zumiotti assumiu a pre-
sidência e Paulo Sérgio Santos, como vice. O se-
cretário-tesoureiro eleito foi Rames Mattar Jr. Na 
Norte-Nordeste, permaneceram João Maradei 
Pereira, Ernani Aguiar Corrêa e Humberto Ma-
radei Pereira. Na Centro-Leste-Oeste, José Mau-
rício do Carmo, Paulo Randal Pires e Anderson 
Vieira Monteiro. No Conselho Executivo ficaram 
veteranos: Pardini, Sobania e Edie Caetano. No 
fiscal, idem: Lauro, Edmur e Jacy. 

A circular de julho de 1992 lamentava a morte 
de outro veterano: Alípio Pernet, falecido em abril. 
O texto ressaltava sua “tenacidade em defender 
a especialidade” e o reforço mundial que deu à 
imagem da SBCM, por tê-la representado junto 
à Federação Internacional das Sociedades de Ci-
rurgia de Mão. Pernet pode ser lembrado como 
o “Maquiavel” da SBCM, sempre com uma sur-
presa – e nem sempre agradável – a apresentar 
em Assembleia. Sem dúvida, os esforços dos seus 
melhores anos foram dedicados à instituição. Per-
net era uma dessas pessoas que são adoradas ou 
odiadas, mas nunca passava despercebido.

A carta registrava também a fundação do Co-
mitê de Cirurgia da Mão na SBOT, em 15 de fe-
vereiro, oficializando a colaboração da SBCM com 
aquela sociedade. Os cargos do novo Comitê 
seriam preenchidos pelos diretores da SBCM des-

de que fossem todos sócios da SBOT também. A 
parceria se estreitava entre as duas sociedades, 
com a participação intensa da SBCM no XXVIII 
Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumato-
logia, realizado em São Paulo em novembro de 
1992, com o Dia da Especialidade (que nesse caso 
não foi organizado pelo Comitê, mas por Pardini). 
Além disso, a edição de março de 1993 da Revista 
da SBOT ficou reservada ao Comitê, que depois 
reuniu nove artigos, publicados em abril de 1994 
(volume 29, número 4 da Revista Brasileira de Or-
topedia, RBO).

O Brasil foi também admitido na Sociedade Sul-
Americana de Cirurgia de Mão, tendo como pre-
sidente eleito Arlindo Pardini, e secretário Walter 
Manna Albertoni. O novo estatuto da SSCM, data-
do de setembro de 1992, traz os nomes dos bra-
sileiros na diretoria. Essa união faria com que o IV 
Congresso Sul-Americano de Cirurgia de Mão se 
realizasse no Brasil no ano seguinte, em conjunto 
com o XIV CBCM. Além disso, a SBCM participaria, 
em 1993, com um espaço especial no XI Congres-
so da Sociedade Espanhola de Cirurgia da Mão, 
numa “Reunion Conjunta Hispano-Argentina-Bra-
sileña” em Vigo, na Espanha. 

A infraestrutura da SBCM melhorava: além da 
sede própria com linha telefônica e secretária 
eletrônica, agora havia também um aparelho de 
fax. E já havia planos de se “comprar um compu-
tador no futuro” (não ficou explicado como eram 
impressas as circulares, se não havia computador 

Paul R. Manske, Paulo Pires, Edie Caetano, Rames Mattar Jr e outros no XVII CBCM, em Belo Horizonte, 1997, e 
capa do programa do congresso
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ainda). Ainda assim, no final do ano, o tesoureiro 
“encarecidamente” agradecia aos sócios que pa-
gassem suas anuidades, já que a Sociedade ame-
açava: “A SBCM deverá dimiuir suas atividades no 
próximo ano, devido à falta de pagamento das 
anuidades”. As anuidades permitiam manter a 
sede aberta, num ano de conjuntura ainda com-
plicada, com a votação do impedimento do pre-
sidente Fernando Collor de Mello.

A última atividade científica do ano, a XXVI Jor-
nada e 41o Curso, teve mais de 300 participantes. 
Realizada pela Regional Centro-Leste-Oeste no 
Rio de Janeiro, contou com a presença de Tsun-
Min Tsai, dos Estados Unidos, que apresentou seis 
conferências. 

Somente naquele ano de 1992 conseguiu-se 
resolver, com modificação do Regimento Inter-
no, um problema arrastado há tempos: a elimi-
nação do Artigo 17, que criava uma taxa de 15 
anuidades para o credenciamento de serviços 
de treinamento em cirurgia da mão. Alguns 
serviços aprovados em vistoria da SBCM não 
podiam oficializar sua condição por falta de re-
cursos financeiros para pagar a taxa. Assim, o 
credenciamento passou a depender tão somen-
te “de aspectos técnicos dos serviços e curricula-
res de seus professores”. Porém a cobertura das 
despesas decorrentes do credenciamento ficaria 
por cargo dos solicitantes.

No início 1993, foi criado o Prêmio Danilo Gon-
çalves, para o melhor trabalho científico apre-
sentado durante a XXVII Jornada da SBCM, em 

Curitiba. Era um prêmio honorífico, sem valor em 
dinheiro. No entanto, outro prêmio, o “Alípio Per-
net” foi depois criado para ser concedido ao me-
lhor trabalho apresentado no XIV CBCM, também 
honorífico.

O XIV CBCM foi realizado em Belo Horizonte, na 
Associação Médica de Minas Gerais, em conjunto 
com o IV Congresso Sulamericano de Cirurgia da 
Mão, organizado sob a presidência de Pardini, e a 
II Jornada Brasileira de Terapeutas da Mão, entre 
11 e 15 de agosto de 1993. Na ocasião, foi eleita 
a nova diretoria. No Conselho Fiscal e na Regio-
nal Norte-Nordeste permaneceram os mesmos 
diretores. Na Regional Centro-Leste-Oeste entrou 
Paulo Randal Pires como presidente, Anderson 
Vieira Monteiro como vice e Kleber Elias Tavares 
como secretário-tesoureiro. Na Sul, ficou Nelson 
Mattioli Leite como presidente, Osvandré Lech 
como vice e Nelson Otsuka como secretário-
tesoureiro. No Conselho executivo, Arnaldo Val-
dir Zumiotti, José Luiz Pistelli e José Maurício do 
Carmo. Na diretoria, entraram Fernando A.N.C. 
Barros com presidente, Edie Caetano como vice, 
Flávio Faloppa como secretário-geral, Rui Sérgio 
Monteiro de Barros como adjunto e Rames Mattar 
Júnior como tesoureiro.

Rames tomaria a tesouraria de Faloppa em difi-
culdades. Circular da diretoria anterior, a última de 
1993, foi enviada com atraso aos sócios “devido à 
situação financeira atual da SBCM”. Nelson Mat-
tioli Leite escreveu: “Nosso caixa está negativo, o 
que levou o tesoureiro a cobrir as despesas fixas 

Almir Pereira (à esquerda), autor do primeiro registro histórico da SBCM, e capa do livreto
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da sociedade com dinheiro de seu próprio bolso. 
Esta situação foi causada pela falta de pagamen-
to de anuidades por muitos sócios, falta de ‘lucro’ 
da última Jornada Brasileira de Cirurgia da Mão 
e no recente Congresso Brasileiro de Cirurgia da 
Mão. A situação é agravada pela inflação do país.” 
E continua a “bronca” nos sócios: “Devo lembrar 
que, segundo os estatutos sociais, ‘compete ao te-
soureiro manter sob sua responsabilidade todos 
os valores pertencentes à sociedade...’ e nunca ser 
o mantenedor da mesma.” 

A chamada parece que deu resultado: na se-
gunda circular enviada em junho de 1994, a SBCM 
já dizia que “a maioria do sócios já efetuaram o 
pagamento da anuidade de 1994”. O 43o Curso 
da SBCM, realizado em São Paulo em 21 e 22 de 
maio de 1994, também aliviaria a situação: a pre-
sença de 151 inscritos garantiu lucro de cerca de 
4,5 mil dólares. Mais dois cursos foram realizados 
naquele ano e quatro empresas farmacêuticas e 
de órteses e próteses deram apoio à SBCM.

Em novembro de 1994, o Concurso para Mem-
bro Titular da SBCM aprovou nove candidatos, 
dentre eles Luiz Koiti Kimura e Ivan Chakkour. A 
contínua admissão de novos membros associa-
dos e a conversão destes em titulares fazia crescer 
a SBCM num ritmo constante. Em setembro de 
1995, a SBCM enviaria pela primeira vez por cir-
cular aos associados e titulares a lista de todos os 
sócios: havia 105. Essa representatividade permi-
tia que a Sociedade continuasse a atuar, junto à 

AMB, pela reformulação da Tabela de Honorários, 
repetidamente defasada em função da alta infla-
ção da época. Em julho de 1995, as negociações 
se encerraram e “com grande dificuldade” a dire-
toria revelou que conseguiu modificar os valores 
de vários procedimentos substancialmente.

Em março de 1995, a XXV Jornada Brasileira de 
Cirurgia da Mão trouxe os professores Green e 
Zancolli a Belo Horizonte, para o Simpósio Inter-
nacional. E a SBCM já se programava para parti-
cipar, em setembro do V Congresso Sul America-
no de Cirurgia da Mão, em Caracas, enviando 14 
representantes. Ao 50o Congresso da Sociedade 
Americana de Cirurgia da Mão, também em se-
tembro, foram vários membros da SBCM, e lá foi 
discutida a criação da Federação Panamericana 
de Sociedades de Cirurgia da Mão. O XV CBCM, 
marcado para novembro, no Rio Palace Hotel, 
também era oportunidade de estreitar as relações 
internacionais: nove convidados estrangeiros es-
tavam confirmados em agosto. O evento se reali-
zaria em conjunto com o Encontro Internacional 
de Microcirurgia Reconstrutiva. 

1996: gestões e congressos anuais

Duas importantes modificações nos Estatu-
tos da SBCM se empreenderam na Assembleia 
Extraordinária convocada durante o XV CBCM: 
a primeira foi a eleição anual, em vez de bienal, 
do presidente da SBCM, com realização anual do 

Exame oral da prova de título 
de especialista em Cirurgia da 
Mão. Na foto menor, Mazzer 
e Gervais examinando um 
candidato, em 1999. Na 
outra, Zumiotti orientando 
examinadores da prova oral
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Congresso Nacional. Para 1996, foi eleito presi-
dente Edie Caetano e, para 1997, Ronaldo Percopi 
de Andrade. A segunda foi o acesso direto: médi-
cos que terminassem a residência em Cirurgia da 
Mão nos centros credenciados passaram a poder 
prestar o Concurso para Membro Titular direta-
mente, sem precisarem aguardar dois anos como 
Membros Associados da SBCM. 

O secretário-geral Flávio Faloppa comunicou 
aos sócios que entraram para o Conselho Execu-
tivo da SBCM Arnaldo V. Zumiotti, Gilberto Ohara 
e Luis Carlos Angelini. Para o Conselho Fiscal, Fer-
nando A.N.C. Barros, Heitor J.R. Ulson e Ronaldo 
J. Azze. Faloppa permaneceria como secretário-
geral, com Paulo Randal Pires como adjunto e no-
vamente Rames Mattar Jr. como tesoureiro. Nas 
Regionais: Rui Sérgio M. Barros na presidência da 
Norte-Nordeste, Anderson V. Monteiro, que era o 
vice, virou presidente na Centro-Leste-Oeste e o 
mesmo ocorreu com Osvandré Lech na Sul.

A primeira circular editada por essa nova turma 
de diretores informava: “O nosso Comitê de De-
fesa Profissional tem trabalhado intensamente 
junto à AMB, na confecção, discussão e implan-
tação da nova lista de Preços Referenciais (antiga 
tabela da AMB). A mudança deveu-se a pressões 
das Entidades Prestadoras de Serviços (FENASEG), 
que entraram com Mandado de Segurança junto 
ao CADE, pedindo a inconstitucionalidade da ta-
bela, argumentando seu caráter de Cartelização”. 
A SBCM informava que, a partir de 1o de maio da-
quele ano de 1996, a AMB orientava seus filiados a 
fixar o valor da consulta para convênios médicos 

em R$ 39,00. O valor foi discutido no congresso 
de novembro da SBCM, em horário nobre.

A AMB também havia sugerido às Sociedades 
que instituíssem a revalidação dos Títulos de Es-
pecialista. Em 1996, aumentou o número de ins-
critos no Concurso para Membro Titular, para 16, 
o que demonstrava a importância que ganhava 
a especialização – 14 foram aprovados naquele 
ano. A SBCM solicitou que os seus sócios pensas-
sem a respeito e formulassem sugestões. 

A parceria com a SBOT se consolidava: no XXX 
CBOT, a SBCM cuidou do Dia da Especialidade, 
trazendo Hill Hasting dos Estados Unidos para 
conferenciar. Onze trabalhos foram publicados 
no número especial sobre cirurgia da mão da Re-
vista Brasileira de Ortopedia – em 1997 foram 28, 
sendo 8 no especial. E um Curso do Comitê foi 
programado na sede da SBOT em São Paulo, em 
outubro.

Naquele mês de outubro, 18 membros da 
SBCM foram a Nasville, nos Estados Unidos, para 
o 51o Congresso Americano de Cirurgia da Mão. A 
SBCM destacou em circular que Pardini havia sido 
convidado para vice-presidente da Federação In-
ternacional das Sociedades de Cirurgia de Mão. As 
parcerias internacionais se fortaleciam: em agosto, 
19 membros foram ao Curso de Cirurgia da Mão e 
Membro Superior da Sociedad Sudamericana de 
Cirurgia de la Mano. O evento aconteceu no Chile 
(em Santiago), ajudando a “propagar a especiali-
dade pelo continente”. Walter Manna Albertoni 
foi eleito vice-presidente da Sociedad e Pardini, 
o delegado da Federação Internacional. A SBCM 

Congraçamento sul-americano de cirurgia e terapia 
da mão, em 1999

Descontração: Phillipe Saffar cantando músicas 
brasileiras no CBCM em 2000
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também convidava seus sócios a participarem 
cientificamente do VI Congresso Sulamericano de 
Cirurgia da Mão, no final de 1997, em Buenos Ai-
res: 15 sócios confirmaram a participação. A dupla 
Pardini-Albertoni muito contribuiu para colocar a 
América Latina no cenário internacional da cirur-
gia de mão.

Devido ao alto número de temas livres inscri-
tos no XVI CBCM, a comissão organizadora preci-
sou reduzir o tempo de exposição dos trabalhos 
em alguns minutos. Mais de 300 congressistas 
foram a Campos do Jordão, em São Paulo, onde 
o evento se desenrolou entre 28 e 30 de novem-
bro de 1996. Um concurso elegeu o melhor es-
tudo apresentado em cada seção e no congres-
so como um todo.

Retrocesso: a perda do status de 
especialidade

No ano seguinte, a SBCM ampliou seu canal 
de comunicação com os associados: criou uma 
página na internet e um e-mail para correspon-
dências. O XVII CBCM estava marcado para 10 
a 13 e novembro de 1997, em Belo Horizonte. 
Presenças confirmadas de Paul Manske, Gotran 
Sennwald, Laura Timmerman e Gabriele Bam-
mer. Tudo corria aparentemente bem na rotina 
da SBCM, quando uma reviravolta aconteceu 
em 1998.

Com a criação do Mercosul, formou-se uma 
comissão entre o CFM, a AMB, a Federação 
Nacional dos Médicos (FENAM) e a Comissão 
Nacional de Residência Médica (CNRM) para 
tentar padronizar o ensino médico em todos os 
países participantes. Essa comissão julgou por 
bem que a lista de especialidades deveria ser 
padronizada tal como era no Uruguai – e isso 
excluía a Cirurgia da Mão como uma especiali-
dade. Relatório de uma reunião ocorrida em 24 
de abril de 1998 em Brasília lista apenas Cirurgia 
Plástica como especialidade, contendo Cirurgia 
da Mão, Tratamento de Queimados e Cirurgia 
Buco-maxilo-facial como "áreas de atuação" da 
Cirurgia Plástica!

Pardini relata os bastidores da reunião: "Quan-
do deu 30 minutos, queriam terminar, dizendo 
que havia finalizado o tempo... Eu falei que não 
aceitava, absolutamente, isso, porque estáva-
mos discutindo um assunto sério. A impressão 

que eu tinha era de que a comissão ali reuni-
da não estava nem ouvindo o que estávamos 
falando. Seguiu-se uma série de conversas, de 
discussões que não redundaram em nada.” Par-
dini voltou de Brasília arrasado, e a notícia tam-
bém deixou todos os especialistas estupefatos. 
Depois de muitos anos de luta pela consolida-
ção da especialidade, e de estreitas relações 
com a AMB, que vinha concedendo títulos de 
especialista a inúmeros cirurgiões de mão do 
Brasil, estava decretado oficialmente o fim da 
especialidade no país!

Mas o que ocorria no campo "oficial" não se 
traduzia no dia a dia, posto que os cirurgiões de 
mão continuavam a se reunir, a produzir cienti-
ficamente e a investir no crescimento da SBCM. 
Delegação de 10 membros da SBCM foi a Punta 
Cana, na República Dominicana, para o Curso 
Ibero-Americano de Cirurgia da Mão, organiza-
do por L. Shecker, C. Irrisarri e Walter Albertoni. 
O XVIII CBCM foi realizado no Hotel Interconti-
nental no Rio de Janeiro, entre 16 e 18 de julho 
de 1998, com Jesse Jupiter, Diego Fernandes e 
Luiz Shecker como convidados internacionais. 
Em agosto, 20 titulares foram ao Curso Interna-
cional de Cirurgia da Mão realizado em Monte-
vidéu, no Uruguai, organizado pela Federação 
Sul-Americana de Cirurgia da Mão. Para melho-
rar sua eficiência, além da comissão "para as-
suntos do CNRM, CFM e FENAM e AMB, CRM 
e APM”, foram criadas outras comissões: de In-
formática, de Educação Continuada, da Revista 
Brasileira de Cirurgia da Mão, de Divulgação... 
Trabalho incessante.

Pardini, Albertoni, Sobania, Faloppa, Afrânio de 
Freitas, Reinaldo Nakagawa e José Maurício do 
Carmo, além de vários outros colegas, iniciaram 
então uma campanha política intensa no sentido 
de reverter a situação, de impedir que a cirurgia 
da mão fosse apenas uma "área de atuação" da 
cirurgia ortopédica ou plástica (ver manifesto). 
Continuavam, ainda assim, os Concursos para 
Título de Especialista (a prova de 1999 foi realiza-
da em março, em São Paulo, e teve nada menos 
que 45 candidatos). De acordo com Pardini, o 
apoio de Antonio Carlos Lopes foi essencial para 
a vitória, que só ocorreu anos depois, em 2005. 
Assunto do próximo capítulo.

Ainda assim, naquele mesmo ano de 1998, o 
governo dava um sinal da força da cirurgia da 
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A especialidade Cirurgia da Mão

Cirurgia da mão é a especialidade médica que estuda e trata os distúrbios funcionais da mão, bem como 
aqueles que ocorrem no restante do membro superior e que afetam o uso da mão. A mão é um órgão 
sensitivo-motor que apresenta grande complexidade de função. O restante do membro superior atua como 
um braço de alavanca, sendo ambos posicionados para as atividades a serem executadas de acordo com a or-
dem cerebral. A origem da mão é no hemisfério cerebral contralateral, sendo seus estímulos a ela transmitidos 
pelas raízes do plexo braquial e suas derivações. A denominação “CIRURGIA DA MÃO” não reflete exatamente 
a realidade da extensão e complexidade desta especialidade. Diversas Sociedades Científicas no mundo já 
estão adotando uma terminologia mais ampla de “CIRURGIA DA MÃO E DO MEMBRO SUPERIOR”.

No passado, o tratamento das lesões complexas da mão obrigava a atuação de diversos especialistas, tais 
como: cirurgiões gerais, ortopedistas, cirurgiões plásticos e neurocirurgiões. A II Guerra Mundial cristalizou a 
necessidade da existência de um único profissional que denominasse diversas técnicas, necessárias à repara-
ção das diferentes estruturas envolvidas em lesões traumáticas ou não. Hoje, a formação do cirurgião da mão 
obriga o domínio das técnicas microcirúrgicas, vascular e nervosa, utilizadas nos reimplantes, nas transferên-
cias de tecido à distância, além do aprimoramento das técnicas de tratamento das estruturas osteo-articulares 
e músculo-tendinosas (próprias da ortopedia), reparações cutâneas (próprias da cirurgia plástica), reparações 
de plexos e nervos periféricos (próprios da neurocirurgia). Pelos motivos expostos e de acordo com os dife-
rentes documentos anexos não é possível admitir-se transformar a especialidade “CIRURGIA DA MÃO” em área 
de atuação de qualquer outra especialidade médica.

Não se deve confundir uma articulação, por mais importante que esta seja, ou um segmento do aparelho 
locomotor, com um órgão sensitivo-motor como a mão, que possui 31 articulações sujeitas a diversos trau-
matismos e condições patológicas. Se considerarmos que outras estruturas podem estar isoladamente ou em 
conjunto envolvidas, poderemos entender a necessidade da atuação de um profissional com treinamento e 
destreza multidisciplinar para tratar deste órgão, cuja representação da córtex cerebral é tão expressiva. Desta 
forma as lesões congênitas, cutâneas, tendinosas, nervosas, vasculares, tumorais, degenerativas, infecciosas, 
inflamatórias, reumáticas, síndromes dolorosas, doenças profissionais e esportivas. Além da cirurgia do plexo 
braquial e da microcirurgia são na realidade, as áreas de atuação da especialidade “Cirurgia da Mão”.

A maior preocupação, neste momento, da SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA DA MÃO é a manutenção, 
expansão e aprimoramento dos seus Centros de Treinamento, para que possamos garantir o padrão e a qua-
lidade necessárias para o tratamento da Mão, o que reverterá em benefício para o grande contingente de pa-
cientes necessitados em nosso país. Para tal, necessitamos de apoio e estímulo. Principalmente das Entidades 
Médicas Oficiais, Órgãos Governamentais e da Sociedade. Retirar a condição de especialidade da “Cirurgia da 
Mão” seria um passo dado em direção ao passado. É preciso compreender que, atualmente a Ciência caminha 
com grande rapidez, lado a lado às necessidades do ser humano. Que não retirem a condição de Especialida-
de Médica à “CIRURGIA DA MÃO”, pelo contrário, que a amplie e a legitime.

Comissão de defesa da Especialidade da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão

Julho de 1998
Prof. Dr. Arlindo Gomes Pardini Júnior
Prof. Dr.Walter M. Albertoni
Prof. Dr. José Maurício M. Carmo
Prof. Dr. Flávio Faloppa
Prof. Dr. Rames Mattar Jr.
Prof. Dr. Arnaldo V. Zumiotti
Dr. Gilberto Ohara
Dr. Reinaldo Nakagawa
Dr. Luiz Carlos Angelini

Manifesto pela recuperação do status 
de especialidade da Cirurgia da Mão
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mão, que mostrava que a batalha não estava per-
dida: Portaria do Ministério da Saúde publicada 
em 18 de setembro pelo ministro José Serra (nú-
mero 3.642), determinava que "entre os médicos 
ortopedistas que compõem as equipes profissio-
nais, participantes do Sistema Estadual de Refe-
rência Hospitalar em Atendimento de Urgências 
e Emergências, exista especialista em cirurgia de 
mão, de acordo com a disponibilidade de cada 
Estado.” A Portaria reconhecia "a frequência das 
lesões traumáticas de mão, devido a explosões, 
esmagamentos, acidentes automobilísticos e aci-
dentes de trabalho”. 

Durante Assembleia Extraordinária realizada no 
Congresso, decidiu-se alterar o nome de Membro 
Associado para Membro Aspirante, e permitiu-se 
a admissão de médicos, formados antes de 1995, 
candidatos a Membro Aspirante. Também foi vo-
tada uma modificação no nome da SBCM, que 
passaria a se chamar Sociedade Brasileira de Mão 
e Reconstrutiva do Membro Superior. Mas a mu-
dança definitiva só seria discutida mais adiante.

Na Assembleia Ordinária, foi eleita a nova dire-
toria para o ano seguinte: Flávio Faloppa como 
presidente, Osvandré Lech como vice, Rames 
Mattar Jr. como secretário-geral e Jefferson L.B. 

Silva como adjunto. O tesoureiro seria Gilberto 
Ohara. No Conselho Executivo, Cláudio Barbieri, 
Luiz Carlos Angelini e Luiz K. Kimura. No Fiscal, 
Pardini, Albertoni e José Maurício M. Carmo. O 
delegado da Regional Norte-Nordeste foi Rui S.M. 
Barros, da Centro-Leste-Oeste, Afrânio Donato de 
Freitas e do Sul, Paulo Sérgio dos Santos. 

O ano de 1999 trouxe ainda o XIX CBCM, reali-
zado em conjunto com o VII Congreso Sudameri-
cano de Cirurgia de la Mano, o II Congreso Suda-
mericano de Terapia de la Mano e o II Encontro 
Ibero-Americano de Cirurgia da Mão. Os eventos 
combinados ocorreram no Maksoud Plaza em São 
Paulo, de 30 de outubro a 1 de novembro, com 
presenças de James B. Steichen, representando a 
American Society for Surgery of the Hand, e A. Lee 
Dellon. A diretoria atuante em 1999 era Arnaldo 
Valdir Zumiotti na presidência, com José Maurício 
M. Carmo como vice. Secretário e tesoureiro per-
maneceram os mesmos: Rames Mattar e Gilberto 
Ohara. No Conselho Executivo, Osvandré Lech, 
Ivan Chakkour e Nelson Mattioli Leite. No Fiscal, 
ainda Pardini, com Sobania e Albertoni. No Norte-
Nordeste permaneceu Rio de Barros, com Reinal-
do Nakagawa na Regional Centro-Leste-Oeste e 
Flávio Faloppa no Sul.

Zumiotti inaugurou, no segundo semestre 
daquele ano, um grande avanço na comunica-
ção com o associado: o jornal Manus, oficial da 
SBCM, com patrocínio de laboratório farmacêu-
tico. No Volume I, número 1, Walter Albertoni 
publicou artigo em que defendia a especiali-
dade, marcava: "No Brasil, a Cirurgia da Mão é 
reconhecida como especialidade pela Associa-
ção Médica Brasileira e pelo Conselho Federal 
de Medicina desde 1983. A Sociedade Brasileira 
de Cirurgia da Mão, que neste ano completa 
40 anos, reúne aproximadamente 400 espe-
cialistas". Albertoni informava ainda que em 
um terço dos traumatismos do aparelho loco-
motor a mão está envolvida e as suas sequelas 
em acidentados do trabalho respondem por 
aproximadamente metade das invalidezes per-
manentes. Pardini assinou um artigo sobre o 
atendimento ao acidente do trabalho no país. E 
trabalho sobre anti-inflamatórios apresentado 
no Simpósio Internacional, em julho, também 
foi publicado. O segundo número do Manus 
foi publicado às vésperas do XIX CBCM. Trazia 
um artigo geral de Lauro Barros de Abreu sobre 
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a mão e outro de Marcus Castro Ferreira sobre 
microcirurgia, além da agenda de eventos, que 
se tornaria tradicional. 

O último ano do novo milênio começou com 
outra diretoria eleita no CBCM: Faloppa passou 
à presidência, com Osvandré Lech como vice. 
Os secretários ainda eram Rames e Jefferson, e o 
tesoureiro era o mesmo, assim como o Conselho 
Executivo e o Fiscal e nas Regionais. O Concurso 
para Título de Especialistas aprovou 31 dentre 36 
candidatos. O segundo número do jornal Manus 
de 2000 foi editado ainda no primeiro semes-
tre e comemorava a portaria de Serra exigindo 
o primeiro atendimento ao acidentado por es-
pecialista de mão. Tratava da eleição de Pardini 
para a presidência da IFSSH, e do falecimento de 
Orlando Graner, ocorrido em 14 de março.

Tanto o Manus quanto uma circular de junho 

daquele ano falavam de um assunto que muito 
importava no campo dos acidentes; a circular 
anotava: "A Diretoria da SBCM vem mantendo 
contato com a AMB, APM e com o Ministério da 
Saúde, com objetivos de melhorar a situação da 
especialidade, modificando a lista de procedi-
mentos médicos e a tabela do SUS e tentando 
criar o programa da semana de prevenção do 
acidente de trabalho.” A campanha tinha fun-
do social, mas era considerada também uma 
estratégia de valorização do especialista, e re-
conhecimento da especialidade. Um evento de 
abertura foi marcado para 24 de julho na Uni-
versidade Federal de São Paulo (Unifesp) envol-
vendo o ministro da Saúde, José Serra, o secre-
tário do Trabalho, Walter Barelli, o presidente da 
AMB, Eleuses Vieira de Paiva, o diretor-executivo 
da Fundacentro, José Gaspar, a presidente do 
CRM de São Paulo, Regina Parisi, o presidente 
da AMP de São Paulo, José Luiz Gomes do Ama-
ral, o reitor da Unifesp, Hélio Egídio Nogueira e 
o da Força Sindical, Diógenes Martins. Um CD 
com slides da Campanha foi enviado aos asso-
ciados para auxiliar na divulgação nos serviços, 
CIPAS e outros.

O XX CBCM foi realizado no Recife, entre 7 
e 9 de setembro de 2000, com a presença de 
oito conferencistas internacionais. Na Assem-
bleia Ordinária, já se iniciaram as votações para 
dois anos adiante. Assim, foram eleitos Cláudio 
Barbieri como presidente para 2002, Rames 
Mattar como vice-presidente. Secretário-geral 
e adjunto, Luiz Carlos Angelini e Afrânio de 
Freitas. Tesoureiro, Ivan Chakkour. Na Regional 
Norte, Mauri Cortez; na "Regional Centro", Paulo 
Sérgio M. Queiroz e na Regional Sul, Fernando 
Baldy dos Reis. No Conselho Fiscal, Edie B. Cae-
tano, José Maurício M. Carmo e Arnaldo Valdir 
Zumiotti. No Executivo, Gilberto Ohara, Nelson 
Mattioli Leite e Jefferson B. Silva. A ideia era que 
as mudanças constantes na presidência não 
permitiam a dedicação aos assuntos associati-
vos e políticos (AMB, CFM, CNRM). 
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A especialidade médica no 
novo milênio – A SBCM hoje

O primeiro ano do novo milênio já come-
çou, para a Sociedade Brasileira de Cirurgia de 
Mão (SBCM), com especiais oportunidades. Cir-
cular do início do ano, em que eram previstos 
assuntos de agenda, já dava conta da intenção 
de “compra da nova sede e prováveis aluguéis 
que nos levarão à autossuficiência”. A compra 
de dois conjuntos em um prédio de escritórios 
no Ibirapuera aconteceu no ano de 2001. O pla-
no inicial era de alugar um e utilizar outro, além 
de alugar ainda a sede antiga, na rua Alceu de 
Campos Rodrigues. Os conjuntos onde hoje está 
situada a sede da SBCM ficam num prédio com 
ampla infraestrutura, próximo do Aeroporto de 
Congonhas.

Por outro lado, a inadimplência dos sócios 
ameaçava a saúde financeira da SBCM. Em 2001, 
montava R$ 44 mil em anuidades não pagas 
pelos sócios – enquanto a diretoria trabalhava 
em prol da manutenção do caráter de especiali-
dade, cuidava da tabela de honorários médicos 
(a "Lista de Procedimentos Médicos"produzida 
pela Associação Médica Brasileira, AMB), para va-
ler não apenas no âmbito do Sistema Único de 
Saúde, mas no privado também, e da luta contra 
uma medida provisória que modificava a regu-
lamentação dos planos de saúde, prejudicando 
consumidores (a MP 2177-43, revogada). 

Pardini, em 2000, havia sido eleito para três 
diferentes cargos consecutivos na International 
Federation of Societies for Surgery of the Hand 
(IFSSH): "presidente-eleito", de 2001 a 2003, "pre-
sidente da entidade", de 2004 a 2007 e presiden-
te do Conselho, de 2007 a 2010. Texto publicado 
no jornal Manus reconhecia: "A conquista não 
foi por acaso. Pardini possui o reconhecimen-
to dos seus pares, no país e no exterior, da sua 
capacidade de luta, retidão de caráter e busca 
contínua de soluções justas para todos os lados. 
As suas contribuições à nossa especialidade da-
tam de décadas. Ele reúne ao mesmo tempo e 
com igual talento as funções de chefe de família, 
companheiro, cirurgião, educador e, sua confes-

sável devoção, publicador de temas científicos."
O XXI Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão 

(CBCM) foi realizado em Gramado, Rio Grande 
do Sul, entre 2 a 4 de agosto de 2001. O evento 
foi montado em conjunto com a II Jornada Luso-
Brasileira de Reabilitação da Mão. Houve 589 ins-
critos, sendo 32,4% de sócios da SBCM e 24,84% 
não sócios. Ainda assim, o congresso fechou com 
prejuízo, arcado inteiramente pelo presidente, 
Osvandré Lech. Essa questão, aliás, havia sido 
tratada pela SBCM como se forsse uma "lei de 
responsabilidade fiscal": lucros dos congressos 
seriam destinados às contas da SBCM, enquanto 
que os prejuízos precisariam ser arcados pelos 
organizadores. Assim, o prejuízo de uma gestão 
não seria entregue à gestão seguinte.

Em Editorial do jornal Manus, a avaliação foi de 

Entramos no terceiro milênio com a sensa-
ção do “dever de casa cumprido”. Os diversos 

centros de treinamento são eficientes para for-
mar cirurgiões, a produção científica é de boa 
qualidade e quantidade, o processo político 

dentro da SBCM é o mais democrático possível, 
o quadro social cresceu, a entrada de novos 

membros obedece a critérios científicos, temos 
representatividade nas principais instituições 
que tratam da saúde no Brasil, exercemos o 

status de ESPECIALIDADE MÉDICA, logo esta-
remos em nova sede administrativa e a aproxi-
mação com outras Sociedades de Mão é mais 
um aspecto positivo. Portanto, já percorremos 

um caminho de vitórias e conquistas nada fácil 
e nada simples. As novas gerações sabem da 
responsabilidade que carregam para a conti-

nuidade dessa missão.
Imaginando que o Alípio Pernet, o Orlando 

Graner, o Danilo Gonçalves, o Lauro Barros de 
Abreu e o Henrique Bulcão de Moraes fossem 

iniciar tudo de novo, aposto que o fariam com o 
mesmo destemor e entusiasmo da primeira vez.

Osvandré Lech

Manus 2001;III(1):2.
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que o país foi bem abrangido, com palestrantes 
de todos os estados e não membros da comis-
são organizadora (para maior participação dos 
sócios), abertura para debate entre participantes 
dos temas livres, abolindo a figura do comenta-
dor oficial, seis cursos sobre temas gerais, com 
média de 100 participantes em cada. Na parte 
social, dois destaques: homenagens a ex-pre-
sidentes, inclusive Lauro Barros de Abreu, que 
compareceu aos 87 anos de idade, e a presença 
das esposas dos congressistas (77), pela primeira 
vez foram convidadas por carta.

O Congresso seguinte, XXII CBCM, foi realizado 
em Ribeirão Preto, durante a gestão de Cláudio 
Henrique Barbieri, em conjunto com a I Jorna-
da Ribeirão-Pretana de Reabilitação da Mão, em 
1 a 3 de agosto de 2002. Osteossíntese era um 
dos temas mais atraentes, além de fraturas do 
punho, adesivos biológicos e microcirurgia. Três 
palestrantes estrangeiros estiveram presentes: 
Jesse Jupiter, Ladislav Nagy e Fiesky Nuñez. 

Possivelmente foi um congresso atribulado: 
naquele mesmo mês estava sendo editada pela 
Comissão Mista de Especialidades, formada pela 
AMB, Conselho Federal de Medicina (CFM) e Co-
missão Nacional de Residência Médica (CNRM) 
uma nova medida que abalaria a SBCM, e o as-

sunto foi discutido em Assembleia. A Cirurgia 
da Mão foi novamente listada como uma "área 
de atuação", não como Especialidade Médica. 
Aquele era o resultado, funesto, de seis anos de 
trabalho da Comissão. Matéria no jornal Manus 
que foi publicado logo em seguida, ainda em 
2002, retratava: "O CFM reconhecia 62 especia-
lidades, a AMB, 47 e a CNRM, 35. A Cirurgia da 
Mão como especialidade era reconhecida pelo 
CFM e pela AMB, mas não pela CNRM, motivo 
por que nenhum serviço de treinamento oficial 
recebia bolsas de residência médica especifica-
mente para o treinamento na especialidade, mas 
sim para um ano adicional de treinamento (R4) 
em Ortopedia ou Cirurgia Plástica, que era então 
realizado na Cirurgia da Mão". Com a reforma, 48 
especialidades passaram a ser reconhecidas pe-
las três entidades.

A justificativa para a medida era a seguinte: em 
primeiro lugar, o único requisito para o médico 
ingressar num programa de especialização era 
que ele fosse graduado em Medicina, e especia-
lização prévia em outra área (como é exigido na 
cirurgia da mão, em Ortopedia ou Cirurgia Plásti-
ca) não poderia, de acordo com a nova determi-
nação, ser exigida. Em segundo lugar, o período 
mínimo para treinamento numa especialidade 

Veteranos da SBCM ainda participando das atividades científicas: alguns presentes, outros a distância, mas 
sempre participando
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é de dois anos, quando a SBCM exige somente 
um ano (a residência em Cirurgia da Mão teria 
de passar a dois anos para que ela fosse consi-
derada especialidade). Os portadores dos títulos 
de especialista obtidos até então tinham preser-
vados seus direitos, mas, dali por diante, o título 
passaria a "área de atuação". 

A conclusão não podia ser outra: "desprestí-
gio para a especialidade, reconhecida como tal 
pelo CFM há praticamente 20 anos". A SBCM se 
preocupava também com os reflexos da medida 
nos honorários médicos, no exercício da espe-
cialidade, no atendimento público aos doentes 
e no atendimento pelos convênios, com uma 
possível exploração pelas empresas. Informava 
que a AMB havia recomendado que a SBCM 
continuasse a realizar os concursos para título 
de especialista, e que as Sociedades de Ortope-
dia e Traumatologia (SBOT) e de Cirurgia Plástica 
(SBCP) poderiam fornecer o certificado. 

Durante a Assembleia realizada em Ribeirão 
Preto, em 2002, ficou decidido que o período de 
Residência em Cirurgia da Mão seria estendido 

para dois anos. A diretoria começou então a ela-
borar um documento, o "Cirurgia da Mão – Es-
pecialidade Médica no Brasil. Documento para 
Comissão Mista - CFM/AMB/CNRM", editado por 
Cláudio Barbieri, Luiz Carlos Angelini, Osvandré 
Lech e Antônio Severo. Esse documento trazia 
um "Histórico e evolução da cirurgia da mão no 
Brasil", "Projeção da cirurgia da mão no Brasil", 
incluindo considerações humanísticas, acadê-
micas, sociais e históricas, "Projeção da cirurgia 
da mão na América do Sul", "Projeção interna-
cional da cirurgia da mão brasileira", "Programa 
de Residência Médica em Cirurgia da Mão", com 
suas características, justificativa, ementa, obje-
tivos, atividades, conteúdo teórico, avaliação e 
bibliografia, uma lista dos serviços credenciados 
de cirurgia da mão no Brasil (na época, 17), "Edu-
cação continuada e reciclagem", "Caracterização 
epidemiológica da cirurgia da mão", "Justificati-
vas para manutenção da cirurgia da mão como 
especialidade" e, finalmente,” Produção científica 
brasileira na especialidade". Entre as justificativas, 
os autores colocavam que o exercício da cirurgia 

Kleinert presente ao XXI CBCM, realizado em Gramado (RS), aqui com Helder Dias, Paulo, Heitor Ulson, Fausto 
Laurito e Helder Sena 
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da mão exigia conhecimentos impossíveis de se 
obter durante a residência em Ortopedia e Trau-
matologia ou Cirurgia Plástica. 

O documento foi apresentado à Comissão 
Mista numa reunião realizada em Brasília em 26 
de setembro de 2003. Estiveram presentes três 
representantes do CFM (Oliveiros Guanais, An-
tonio Gonçalves e Silo Holanda), dois da AMB 
(Fábio Jatene e Aldemir Humberto Soares) e um 
da CNRM (Juvêncio José Dualib Furtado), além 
de Luiz Carlos Sobania, José Maurício de Moraes  
Carmo, Cláudio Barbieri, Afrânio Donato de Frei-
tas, Luiz Carlos Angelini, Reinaldo Nakagawa, 
Marcos Luiz Santarosa e Rames Mattar Júnior – 
SBCM em peso presente. A SBCM expôs então 
os motivos para manutenção da Cirurgia da Mão 
como especialidade, e recebem uma promessa 
de resposta para dois meses depois.

A esta altura, a SBCM já tinha inaugurado seu 
novo site (no endereço www.cirurgiadamao.org.
br, onde está até hoje), e por ele pôde divulgar 
que as informações sobre a prova para título 
de especialista de 2004 seriam nele publicadas. 
Pôde divulgar também as informações sobre o 
XXIII CBCM, que foi realizado em 19 a 21 de ju-
nho de 2003 em São Paulo, entre o comunicado 
da Comissão Mista e a reunião em Brasília (em 
setembro), portanto. Nesse evento, aproveitou-
se para realizar pesquisa de opinião entre os 
participantes sobre a periodicidade, melhores 
cidades, melhor formato e temas para os con-
gressos seguintes. Era a SBCM comunicando-se 
com seu sócio. O evento terminou com 854 par-

ticipantes (567 congressistas, 231 expositores e 
56 membros da equipe organizadora). Médicos 
não membros da SBCM: 112. Oito palestrantes 
internacionais estiveram em São Paulo.

No evento seguinte, o XXIV CBCM, realizado 
em Araxá (MG) entre 24 e 26 de junho de 2004, 
já foi possível contabilizar a vitória: depois de vá-
rias reuniões em Brasília e São Paulo, foi obtido 
o reconhecimento da especialidade pela CNRM. 
Para que fosse conseguida a confirmação do ca-
ráter de especialidade pela Comissão Mista, no 
entanto, foram deliberadas algumas modifica-
ções no sistema de treinamento durante Assem-
bleia realizada em Araxá e depois, em novembro 
de 2003, em Assembleia Extraordinária realizada 
no Recife, por ocasião do XXXV Congresso Brasi-
leiro de Ortopedia e Traumatologia (da SBOT). A 
SBCM conclamou os centros de treinamento a 
divulgarem informações sobre seus serviços em 
sites próprios e da SBCM na internet.

O site da SBCM já estava sendo utilizado para 
publicar informes sobre a II Campanha de Pre-
venção de Acidentes da Mão, com apoio da 
Fundacentro e do Sindicato dos Metalúrgicos de 
São Paulo. Realizada entre 2 e 6 de agosto (até 
dia 20 em alguns centros), abrangeu diversas 
cidades e foi coberta pela mídia impressa e te-

“É importante não confundir cirurgia na 
mão com Cirurgia da Mão. A primeira repre-

senta o fato de um profissional médico operar 
na mão, um cirurgião ortopedista, plástico, 

dermatologista ou outro médico pode execu-
tar um ato operatório nesta região, dentro de 
sua limitação profissional, sem perder o bom 

senso e sem prejudicar outras estruturas contí-
guas. A segunda é uma especialidade médica 
ampla e complexa, que se concentra na área 

da mão e do punho, com conhecimento e 
desenvoltura para tratar, inclusive simultane-
amente, todas as estruturas anatômicas que 

possam estar envolvidas na condição patoló-
gica do paciente. Com frequência ultrapassa 

os limites da região da mão devido às circuns-
tancias específicas e a riqueza de recursos 

técnicos que necessita possuir.”

José Maurício de Morais Carmo,

em material enviado à Comissão de Estudos das 
Especialidades Médicas em 2004

Última aparição pública de Lauro Barros de Abreu, 
aqui com Luiz Carlos Sobania, Osvandré Lech e 
Heitor Ulson, no XXI CBCM, em 2001
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levisiva, colaborando para a conscientização da 
população. A SBCM ganhava força – com a recu-
peração do status de especialidade – e mostrava 
sua força política – com sua atuação social em 
campanhas preventivas.

A partir de 2005, um novo assunto importan-
te foi debatido numa Assembleia Extraordinária 
– esta convocada previamente para acontecer 
durante o XXV CBCM, em Joinville, evento reali-
zado entre 30 de março e 2 de abril e que reuniu 
600 congressistas: a discussão sobre a mudan-
ça do nome da SBCM (também chamada por 
alguns de "SBCMão", para diferenciá-la da sigla 
da Sociedade Brasileira de Clínica Médica) para 
Associação Brasileira de Cirurgia da Mão. Por exi-
gência do novo Código Civil Brasileiro, de janeiro 
de 2002, que passou a reconhecer "associações", 
o registro jurídico da SBCM teria de passar a ser, 
como foi, para ABCM. Isso de fato ocorreu, po-
rém a tradição do uso do nome "Sociedade" e 
da sigla SBCM já estava consolidada. Optou-se, 
então, por usar, como neste livro, o nome "fanta-
sia" SBCM, sendo o registro do CNPJ firmado no 
nome da ABCM. 

A SBCM chegou a adotar o nome Associação 
Brasileira de Cirurgia da Mão inclusive em pape-
laria – porém ainda utilizando o logotipo tradi-
cional, em que aparece o nome "Sociedade". No 
Programa do XXV CBCM, de 2005, aparece um 
logotipo totalmente diferenciado, e que jamais 
foi reproduzido de novo, sem o mapa do Brasil 

Jornais Manus sempre divulgando a especialidade e a realização dos eventos científicos

Programa do XXV CBCM, realizado em Santa Catarina

e contendo apenas quatro linhas puras dese-
nhando uma mão. No programa do XXVII CBCM 
também aparece outro logotipo, mas no do 
XXVIII CBCM aparece novamente o velho logo 
do mapa do Brasil com a mão por cima – porém 
com a denominação "Associação Brasileira de 
Cirurgia da Mão"... Depois disso, o logotipo tra-
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dicional voltou a ser usado. Hoje, o site da SBCM 
e as comunicações do CBCM mencionam "So-
ciedade", e inclusive o "aniversário de 50 anos da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia de Mão". 

Na mensagem de abertura do programa do 
XXVI CBCM, o presidente Luiz Carlos Angelini 
saudava os sócios: "Este é o primeiro de um novo 
tempo, o de nossa especialidade reconhecida. A 
responsabilidade e os desafios, é claro, aumen-
tam para todos". Ao jornal Manus, ele declarou: 
"Finalizamos uma luta que não é só minha". O ca-
ráter de especialidade estava garantido pela Re-
solução do CFM número 1.763/05, firmada com 
a AMB e a CNRM. Com a boa-nova, ficou esta-
belecido que o treinamento de cirurgia da mão 
teria a duração de três anos e que o pré-requisito 
em ortopedia e traumatologia ou cirurgia plás-
tica não mais seria necessário. Alguns serviços 
seguiram a determinação à risca e admitiram 
residentes recém-formados para o treinamento. 
Com o tempo, no entanto, percebeu-se que o 
formato não era o ideal, e que os residentes pre-
cisavam sim de conhecimentos das duas áreas. 
Uma nova adequação seria realizada em breve.

O XXVI CBCM, realizado em São Paulo entre 28 
de abril e 1 de maio de 2006, trouxe pela primei-
ra vez a preocupação com as lesões por esforço 

repetitivo (LER) e doenças osteomusculares rela-
cionadas ao trabalho (DORT) das mãos. O evento 
reuniu mais de 800 médicos de várias especiali-
dades, inclusive Dermatologia e Reumatologia, 
que foram contempladas no programa. Ao final, 
abrilhantou o evento um show do músico To-
quinho, que concordou em apoiar a Campanha 
de Prevenção a Acidentes e Traumas da Mão. 

O evento seguinte, XXVII CBCM, foi realizado 
em Porto Alegre, entre 28 e 30 de abril de 2007, 
sob a presidência de Jefferson Luiz Braga Silva. 
Alguns meses depois, foi finalmente publicada 
a Resolução CNRM número 2, de 20 de agosto 
de 2007, tratando sobre Residência Médica em 
Cirurgia da Mão. A Resolução estabelecia que a 
residência teria dois anos, como especialidade 
que exige pré-requisito, que seria Programa de 
Residência Médica em Ortopedia e Traumato-
logia ou Cirurgia Plástica. O documento trazia o 
conteúdo programático da residência.

Em 2008, ocorreu o XXVIII CBCM, em Ribeirão 
Preto (SP). Mais uma vez, houve parcerias: foram 
realizadas conjuntamente a Jornada da Socieda-
de Brasileira de Microcirurgia Reconstrutiva e e 
a Jornada de Reabilitação da Mão. O congresso 
foi realizado entre 22 e 24 de maio de 2008, com 
Nilton Mazzer na presidência. Teve 785 partici-
pantes (68 estudantes de graduação), de 137 
cidades e 21 diferentes estados brasileiros, todos 
os recordes e expectativas superadas. 

Participaram 11 países: Alemanha, Argentina, 
Brasil, Colômbia, EUA, França, Itália, Paraguai, 
Portugal, Suíça, Uruguai. Foram 178 palestrantes, 
sendo 10 estrangeiros. Mazzer relembra: "Pela 
primeira vez, a SBCM teve apoio de órgão de 
fomento, o CNPq, isto também demonstrou a 
alta qualidade do programa científico. Ocorre-
ram inovações, como o informativo eletrônico 
ao longo dos corredores e nas portas das salas, 
a votação eletrônica nos casos de discussão 
nas mesas-redondas modernas, que permiti-
ram a interação com o público, e ainda diver-
sos workshops. Acreditamos que a vedete das 
inovações foi o tema de discussão "o que eu não 
faço mais", sucesso absoluto, graças à participa-
ção de membros experientes de nossa socieda-
de. Uma ouvidoria realizada no evento anterior 
permitiu atender melhor os participantes nesta 
edição com planejamento cuidadoso". Mazzer 
comemora: "Conseguimos fazer um evento de 

Kimura e a nova geração de cirurgiões

20
01

 a
 2

00
9



69

alta qualidade, com um custo-benefício excelen-
te para todos e ao mesmo tempo administrando 
os recursos de forma que o resultado fosse posi-
tivo para que estes recursos pudessem ser apli-
cados em outros projetos da SBCM. Isto  era um 
anseio da nossa Diretoria".

Volta a São Paulo o Congresso Brasileiro de Ci-
rurgia de Mão, em sua XXIX edição, no ano de 
comemoração dos 50 anos da SBCM. Sob presi-
dência de Fernando Baldy, o evento se desenrola 
entre 25 e 27 de junho de 2009. Os temas livres 
estão sendo avaliados por critérios científicos 
objetivos, por meio de tabela eletrônica. Já fo-

ram confirmadas as presenças de 14 palestrantes 
internacionais e toda a programação, científica 
e social, está publicada no site www.mao2009.
com.br/. No pré-congresso, teremos o Fórum 
Político-Social 50 Anos. Sob coordenação de 
Luiz Carlos Sobania, sempre presente na SBCM, 
discutirá os temas “Estamos cuidando da mão 
do trabalhador?”, “Estamos fazendo prevenção?” 
e outros. Participantes: Jefferson Braga Silva, 
Paulo Randal Pires, Nilton Mazzer, Samuel Ribak, 
Gianna Giostri, Roberto Sobania, Ivan Chakkour, 
Rames Mattar, Henrique Carlos Gonçalves, Paulo 
Skaf, José Gustavo Breda.

Programas dos últimos Congressos de Cirurgia de Mão
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Site de divulgação do XXIX Congresso Brasileiro de Cirurgia de 
Mão, em 2009

A última edição do jornal Manus: a 
história da SBCM continua...
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Clube da Mão
http://www.clubedamao.com.br/

O Clube da Mão é o primeiro programa de 
educação continuada pela internet em cirur-
gia da mão. Foi organizado pela Comissão de 
Educação Continuada (CEC) da SBCM desde 
22 de fevereiro de 2005 como um sistema de 
educação a distância, e é transmitido uma vez 
por mês, com data e hora marcada, ao vivo. 
Tem participantes de toda a América Latina 
e Caribe, Chile, Portugal, e dos Estados Uni-
dos. Inteiramente patrocinado pela indústria, 
não onera os bolsos da SBCM, mas beneficia 
todos os seus sócios e qualquer médico que 
deseje assisti-lo. 

O sistema foi idealizado pela SBCM, e depois 
reproduzido por diversas outras sociedades 
médicas. Hoje, é apoiado pela Sociedade Bra-
sileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT).

Dois cirurgiões de mão especialistas, mais o 
presidente da SBCM e membros da CEC são 
filmados, em São Paulo, falando a respeito de 
diversos temas. Um calendário na primeira pá-
gina avisa qual será o próximo assunto, data e 
hora da transmissão, e todos podem assistir ao 
vivo. Milhares de médicos já se cadastraram, 
assistiram e participaram fazendo perguntas.

Trabalharam para que o projeto se tornasse 

uma realidade Luiz Carlos Angelini, idealizador 
do programa, João Batista Gomes dos Santos, 
coordenador durante vários anos e Hamilton 
Conde, presidente da Atitude Mídia Digital, 
desenvolvedora da Tecnologia. Arnaldo Valdir 
Zumiotti e Cláudio Barbieri participaram da 
edição de inauguração, em 2005, com o tema 
Fratura dos Ossos da Mão.

Ao longo de cinco anos, foram ao ar 45 
eventos: 70 horas de aulas e debates ao vivo 
sobre as afecções mais simples até as mais 
complexas. O lema do programa é: “Encur-
tando distâncias, dividindo conhecimentos e 
beneficiando pacientes”.

Salomão Chade Assan Zatiti, Luiz Carlos Angelini 
e Carlos Henrique Fernandes no último evento do 
Clube da Mão, realizado em 9 de junho
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As mãos estão entre as partes do corpo humano 
mais sujeitas a acidentes. Operários que se machu-
cam em máquinas, crianças que se queimam com 
fogos de artifício, acidentes domésticos, profissio-
nais de escritório e esportistas acometidos por sín-
dromes de atividade repetitiva são apenas alguns 
exemplos. Estima-se que a cada 10 atendimentos 
médicos de emergência, pelo menos 6 estejam liga-
dos a ocorrências nas mãos.

Isso se torna um problema um tanto mais grave 
na medida em que as mãos se destacam como uma 
das estruturas mais complexas do corpo humano. 
Nessa região se combina uma rica conjunção de os-
sos, articulações, e nervos que torna muito difícil a 
sua recuperação integral. Embora a medicina tenha 
avançado muito na área de reconstituição das mãos, 
acidentes graves quase sempre deixam sequelas e 
criam limitações importantes nas vidas das pessoas. 
É muito triste deparar-se com um pianista que não 
toca mais, um tenista que não joga, um dentista im-
pedido de clinicar.

Foi pensando nesse cenário que a Associação Bra-
sileira de Cirurgia da Mão, atuando de forma profilá-
tica, criou a Campanha de Prevenção a Acidentes na 
Mão, em 2006. Realizada próxima as datas comemo-
rativas, a campanha iniciou seus trabalhos lançando 
um alerta sobre os perigos de acidentes com os 
fogos de artifício, típicos em festas juninas, finais de 
campeonatos de futebol e também nas comemora-
ções de reveillón.

As doenças ligadas ao esforço repetitivo, conhe-
cidas como LER-Dort, também são outra preocupa-
ção. Essas doenças atingem milhares de trabalha-
dores no auge de sua produtividade profissional, 
gerando um prejuízo considerável às empresas, ao 
estado e ao próprio trabalhador.

As mãos estão envolvidas na maioria das atividades 
desempenhadas pelo ser humano. Assim sendo, é 
imprescindível que estejam em condições saudáveis 
para que possam mover-se de maneira adequada. A 
iniciativa da ABCM visa, fundamentalmente, a cons-
cientização da população sobre as situações de risco, 
de forma que os acidentes possam ser evitados.

O engajamento dos médicos especializados em 
cirurgia da mão e dos porta-vozes da associação foi 
muito importante para que a campanha tomasse 
corpo e, acima de tudo, se tornasse uma forma le-
gitima de reconhecimento do trabalho do médico 
especializado em cirurgia da mão. 

A ideia inicial do projeto foi motivada, também, 
pela vontade de multiplicar conhecimento de pon-
ta a outros médicos especialistas, atualizando e 
reciclando informações, além de formar a opinião 
pública através da imprensa, médicos de outras es-
pecialidades, profissionais de saúde e educadores, 
estimulando a adesão institucional de empresas, 

associações ou outras instituições, para fazer a cam-
panha crescer. 

Nesses três anos de atividade, houve uma calo-
rosa recepção da campanha por parte da imprensa 
brasileira, que percebeu a importância dos alertas e 
reproduziu a mensagem dos médicos em seus veí-
culos de comunicação. Centenas de matérias foram 
públicas nos maiores jornais do país, como Jornal 
Nacional (Globo), Jornal da Band (TV Bandeirantes), 
Folha de São Paulo, Jornal da Tarde, Rádio CBN e 
outros, assim como produção de artigos, matérias e 
entrevistas em rádios, jornais, revistas e internet, de 
cidades de norte a sul do país. 

Toquinho foi o primeiro nome nacional a abraçar 
a campanha, emprestando prontamente a sua ima-
gem de violonista talentoso e reconhecido “artista 
das mãos”. Um site completo da campanha, além de 
folders, cartazes e outras pequenas peças publicitá-
rias levaram diversas informações ao público leigo. 
Com o envolvimento dos médicos associados, fo-
ram produzidas aulas-palestras em cidades e escolas 
com o intuito de educar a população.

A SBCM acredita que a informação é o melhor 
caminho para quem pretende trabalhar com a “Pre-
venção de Acidentes”. Principalmente quando se tra-
ta de algo tão relevante quanto a saúde das mãos, 
chamando a atenção da população a determinados 
hábitos que precisam ser revistos. Por isso, em 2009 
a Campanha continua, buscando sempre, aumentar 
a consciência da população. 

Campanha Nacional de Prevenção a Acidentes e Traumas da Mão

O músico Toquinho é o garoto-propaganda da 
Campanha de Prevenção de Acidentes e Traumas 
da Mão

Seu filho está seguro 
dentro de casa? 

Os acidentes domésticos são 
freqüentes e perigosos. Fique 
atento aos riscos mais comuns.

Associação Brasileira de Cirurgia da Mão
www.cirurgiadamao.org.br
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Associação Brasileira de Cirurgia da Mão

www.cirurgiadamao.org.br

Bonito para os olhos.  
Um perigo para as mãos.

O que dizem os fabricantes

Cada tipo de produto Pirotécnico tem uma classificação, de acordo com o seu 

poder de explosão ou de queima. Esta classificação está adequada à idade da 

pessoa usuária e de acordo com a norma do Ministério do Exército, R105. Para 

isso, todo produto deverá possuir na embalagem a sua classificação.

(...)Ao manuseá-los, são necessárias as seguintes precauções: 

-  sempre ler e seguir as instruções nas embalagens;

-  sempre usar os fogos em locais abertos e ventilados;

-  sempre armazenar os fogos em locais frio e seco;

-  sempre soltar fogos sob a supervisão de pessoas adultas e de acordo com 

a classificação etária;

- nunca tentar reutilizar os fogos que tenham falhado;

- nunca apontar ou atirar os fogos na direção de outras pessoas; 

- nunca fazer experiências, modificar ou tentar fazer fogos de artifício caseiros;

- nunca utilizar fogos após ingerir bebidas alcoólicas;e,

- não fumar dentro de estabelecimentos que vendam fogos de artifício. 

Fonte: Indústria
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Os ex-presidentes e suas ações
De 1959 até 1973, a Sociedade Brasileira de 

Cirurgia da Mão (SBCM) foi capitaneada pelos 
cinco cirurgiões que hoje são considerados os 
pioneiros no Brasil: Danilo Coimbra Gonçalves, 
Lauro Barros de Abreu, Alípio Pernet, Orlando 
Graner, todos falecidos, e Henrique Bulcão de 
Moraes, o único ainda vivo, lúcido, morando no 
Rio de Janeiro, e que colaborou com esta publi-
cação fornecendo depoimentos e prefácio.

De 1974 em diante, a Sociedade foi presidi-
da por homens que trabalharam intensamente 
na consolidação da especialidade no Brasil e 
na profissionalização da SBCM. Cada um con-
tribuiu de uma forma peculiar, e neste livro 
tentamos reconhecer cada uma de suas ações 
mais importantes. Este capítulo traz um resu-
mo dessas atuações, extraído de depoimentos 
pessoais orais ou fornecidos por escrito. Alguns, 
como Raul Chiconelli e Christóvão da Gama, 
não puderam falar por motivo de saúde, e nes-
ses casos foram reunidos materiais mais antigos 
(como no caso de Chiconelli) ou contribuições 
das famílias (como no caso do querido Sérgio 
Augusto Machado da Gama, também cirurgião 
de mão, e sua mãe, a quem agradecemos). 

1974-1975
José Raul Chiconelli 

O cirurgião de mão José Raul Chiconelli foi 
presidente da SBCM no biênio 1974-75. Ele 
abriu o V Congresso Brasileiro de Cirurgia da 
Mão, realizado no Rio de Janeiro, com um dos 
mais famosos discursos da história da SBCM, 
uma verdadeira oração pela mão. Transcreve-
mos aqui esse texto como uma homenagem 

ao colega e como uma maneira de tornar pere-
ne este importante texto. 

“ A mão
Depois que a MÃO de Deus criou o univer-

so e todos os seres vivos, o homem, feito à sua 
imagem e semelhança, pôde tornar-se, pelo 
uso das MÃOS, uma das mais bem sucedidas 
criaturas, porque modificou toda a sorte de 
ambientes, mantendo-se bem sob as mais di-
versas condições.

Quem por dever de profissão cuida da MÃO 
que sofre, da MÃO que adoece, da MÃO que 
se frustra na faina da vida de cada dia, é leva-
do e meditar sobre a grandeza da MÃO, sobre 
a universalidade de sua missão, enfim, sobre a 
importância de sua própria existência, como 
elemento fundamental na integridade e na 
harmonia do corpo humano.

A MÃO distingue o Homem na Criação, per-
mitindo-lhe executar a transformação da natu-
reza em favor da perpetuação da espécie, no 
sentido de aperfeiçoá-lo como animal cultural, 
que pensa e modifica, à sua maneira de sentir e 
agir, ao longo da vida em sociedade, que evolui 
sempre.

Nenhum pensamento humano, nenhum pro-
jeto de vida do homem, como animal cultural, 
poderia ser consubstanciado em verdade ma-
terial, em realidade concreta, sem a prodigiosa 
capacidade de executar da MÃO.

A MÃO, no princípio, caçou, pescou, e edifi-
cou um paravento para livrar o corpo do vento 
que fustigava. O Projeto de Vida exigido pelas 
necessidades, e determinado no Gênesis, com-
peliu o homem a plantar e colher para sobre-
viver – o projeto foi executado pelas MÃOS. As 
MÃOS plantam, ceifam e colhem o trigo, moem 
o grão, amassam o pão e levam o pão à boca. 
Dez dedos, oponência do polegar, flexão e ex-
tensão das falanges umas sobre as outras, per-
mitiram empunhar o instrumento mais singelo, 
soerguer a pedra, vibrar o mais rude e primitivo 
tacape.

Essas mesmas MÃOS, através de milênios, 
sempre a serviço da imaginação – como sua 

Raul Chiconelli, que fez emocionado 
pronunciamento sobre “a mão”, na foto com Azze



73

grande intérprete – formaram os artesões, os 
artistas e até as guerreiras.

De que valeria o estro de Beethoven, se as 
MÃOS não executassem as sonatas? Tudo te-
ria morrido no poço de sua própria memória. 
As MÃOS escrevem as partituras que tornaram 
a sua música imortal, e as MÃOS executam as 
suas obras, que nos transportam a um mundo 
mágico.

De artesão, o homem passou à máquina e 
da máquina ao computador. A inteligência 
criou tudo através da ideação, mas só a MÃO 
realizou tudo com perfeição. As MÃOS fizeram 
as rodas das carruagens, as asas dos aviões e 
as ogivas dos transplanetários.

A MÃO pintou o Juízo Final na Capela Cisti-
na, esculpiu a Virgem Maria com o Filho morto 
na transfiguração da Pietá, escreveu a Divina 
Comédia, compôs os Lusíadas, gravou em le-
tra de imprensa a Oração da Coroa de Demós-
tenes. A MÃO que fez tudo isso desapareceu, 
virou pó, mas todo o seu trabalho é atemporal, 
não morrerá.

A MÃO determina o gesto, e o gesto define a 
intenção – assim a MÃO comanda. A MÃO faz 
imprecações, a MÃO verbera, a MÃO acusa, a 
MÃO rege, a MÃO afugenta, aproxima, indica, 
suaviza. A MÃO incita, a MÃO aterroriza, a MÃO 
divide, reparte, junta. A MÃO faz crescer, a 
MÃO minimiza, a MÃO aponta, ataca, absolve. 
A MÃO abençoa, a MÃO lê pelo cego, fala pelo 
mudo. A MÃO eleva, repele, cumprimenta, 
despede, a MÃO gesticula. A MÃO diz adeus...

MÃO calosa, infantil, moça, velha. MÃO tíbia. 
MÃO aberta, trêmula, bonita, preta, branca e 
amarela. MÃO rude. MÃO fidalga. MÃO do Si-
nal da Cruz. MÃO levantada da Suástica. MÃO 
fechada. MÃO vacilante, inerente, fria. MÃO 
que se acaba. Sempre as MÃOS... Acima de 
tudo as MÃOS...

Senhores Congressistas, aqui estamos reuni-
dos. Nós que, com as nossas MÃOS, cuidamos 
de outras MÃOS. Este é o grande gesto das 
nossas MÃOS para com todas as MÂOS que 
precisam.

José Raul Chiconelli
Rio de Janeiro”

1976-1977
Christóvão Colombo da Gama

Christóvão Colombo da Gama presidiu a SBCM 
entre 1976 e 77. Por estar impossibilitado de con-
tribuir pessoalmente com esta publicação, por 
motivo de doença, seu filho e sua esposa produ-
ziram o depoimento abaixo em seu nome, em 
primeira pessoa, como ele o teria feito. São as 
memórias de uma família que participou da his-
tória da SBCM, ajudando Gama a organizar um 
congresso, recebendo palestrantes internacionais 
em casa e convivendo com um cirurgião de mão 
preocupado com os destinos da especialidade no 
país. A eles, o nosso agradecimento.

“Após me formar na Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal da Bahia, em 1956, iniciei 
meu treinamento em cirurgia geral. Em 1963, fui 
para o Rio de Janeiro, onde frequentei, durante 
um ano, o curso de Medicina do Trabalho na Es-
cola de Saúde Pública da Fundação Osvaldo Cruz. 
Em março de 1966, viajei para São Paulo, onde es-
tagiei com Alípio Pernet, que se tornou um gran-
de amigo e compadre após batizar meu filho mais 
velho. Retornei para Salvador depois de um ano, 
onde comecei a trabalhar como cirurgião da mão, 
tornando-me responsável pela especialidade na 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal 
da Bahia. Nesse período, fui um dos fundadores 
da regional Norte-Nordeste da SBCM. 

Convidado por Pernet, retornei para São Paulo, 
desta vez definitivamente, em 1972, para ajudá-
lo a organizar o curso de pós-graduação da Santa 
Casa de Misericórdia, onde me tornei assistente 
em 1976. Montei o Serviço de Cirurgia da Mão 
do Hospital Christovão da Gama em Santo André 
(SP), onde treinaram profissionais qualificados 
que passaram a fazer parte da nossa sociedade, 
como João Manuel, Paulo Henrique, Ary Galasso 
e Osvaldo Sampaio. Em setembro de 1975, duran-

Os compadres Pernet e Gama

Presidentes
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te o XX Congresso Brasileiro de Ortopedia, junto 
com o V Congresso de Cirurgia da Mão, no Hotel 
Nacional (no Rio de Janeiro), fui eleito presidente 
da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, tendo 
ao meu lado gente do gabarito de Sobania, Me-
nandro, Alfredo Jaques, Pernet, Graner e Danilo. 

Algumas das nossas importantes conquistas fo-
ram a realização do Congresso de Cirurgia da Mão 
separado do da Ortopedia, o nosso CGC/CNPJ e 
o convênio com a Associação Médica Brasileira 
(AMB), que passou a expedir os nossos diplomas 
de especialista. 

O nosso congresso, em 1977, ocorreu no Au-
gusta Boulevard Hotel (em São Paulo). Foi muito 
bom do ponto de vista da organização e programa 
científico; conseguimos trazer quatro convidados 
estrangeiros de peso, os americanos Harold Klei-
nert, George Omer e Robert Schultz e o argentino 
Carlos Firpo. Tivemos problemas para conseguir 
patrocinadores e, no final do evento, tive que ar-
car com o custo das passagens aéreas de todos os 
convidados estrangeiros e suas acompanhantes, 
além de um prejuízo de Cr$ 70.000,00. 

Ao longo da minha vida profissional, senti uma 
enorme satisfação ao ver alguns dos meus tra-
balhos publicados em revistas nacionais e inter-
nacionais, dentre os quais destaco: “Ocupational 
Acro-Osteolysis” no Journal of Bone and Joint 
Surgery, em 1975, “Results of the Matev Opera-
tion for Correction of Boutonniere Deformity”, no 
Plastic and Reconstructive Surgery, em setembro 
de 1979, “Nerve Compression by Pacinian Cor-
puscles”, no Journal of Hand Surgery, em 1980, e 
“Extensor Digitorum Brevis Manus: A Report on 38 
Cases and a Review of the Literature”, também no 
Journal of Hand Surgery, em 1983. 

Em 1984, desapontado com injustiças, in-
tolerância, politicagem e boicotes, afastei-me. 
Contentei-me, desde então, em acompanhar, de 
longe, a continuidade do trabalho de alguns que-
ridos amigos e, de perto, a formação e conquis-
tas do meu filho Sérgio Augusto, que para minha 
alegria e orgulho resolveu trilhar os caminhos da 
cirurgia da mão.” 

1978-1979
Luiz Carlos Sobania

Graduado pela Univer-
sidade Federal do Paraná 
(UFPR), onde é profes-
sor titular aposentado, 
Luiz Carlos Sobania tem 
uma larga participação 
na SBCM: pelo menos 
43 anos, dos 50 de exis-
tência da Sociedade, que 
presidiu no biênio 1978-

79. É membro Titular da SBCM desde 1965.
Em 1961, como sextanista, Sobania foi incen-

tivado por Hans Rücker, então chefe da Orto-
pedia no Hospital de Crianças de Curitiba, a se 
especializar em cirurgia da mão, já que faltavam 
profissionais habilitados na época. Sobania fez, 
então, estágio com Lauro Barros de Abreu e ter-
minou a especialização em 1963. Foi, portanto, 
o primeiro cirurgião de mão especializado do 
estado do Paraná.

Fez livre-docência em 1976 com uma tese 
sobre lesão dos grandes nervos do membro 
superior. A tese para professor titular da UFPR 
versou sobre lesões do plexo braquial. 

Em 1987, participou da discussão nacional 
sobre a montagem dos Serviços de Resgate 
Pré-Hospitalar no Brasil, sendo organizador do 
Projeto Piloto Nacional em Curitiba, desenvol-
vendo o sistema misto Bombeiro/Médico. Par-
ticipou também ativamente da organização do 
Hospital do Trabalhador, um pronto-socorro 
especializado em trauma da UFPR, inserindo 
a cirurgia da mão no serviço de atendimento 
emergencial. Foi diretor do Hospital de Crian-
ças de Curitiba.

Foi presidente do Conselho Regional de Me-
dicina do Paraná, vice-presidente do Conselho 
Federal de Medicina, secretário de Saúde do es-
tado do Paraná – onde ajudou a regulamentar 
o Sistema de Ouvidoria da Saúde, tendo sido 
ouvidor por dois anos – e presidente da Socie-
dade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia 
(SBOT) entre 1999 e 2000. 

A aposentadoria como professor da UFPR foi 
compulsória, em 2007. Especialista em trauma 
do membro superior, continua atuando como 
cirurgião de mão e formando discípulos. 
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1980-1981
Edmur Isidoro Lopes

Formado médico pela Escola Paulista de Me-
dicina (EPM) em 1949, Edmur Lopes foi profes-
sor na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, 
onde chefiou o Serviço de Cirurgia da Mão a 
partir de 1969. 

Presidiu a SBCM entre 1980 e 1981, e contri-
buiu com a Sociedade durante toda a vida. Era 
famoso por prestigiar todos os eventos científi-
cos, sentando-se, invariavelmente, na primeira 
fila dos auditórios, e tratando todos os colegas 
com entusiasmo e simpatia.

Faleceu em 20 de agosto de 2003. O tradicio-
nal torneio de tênis realizado durante os con-
gressos da SBCM foram, a partir de 2004, no-
meados em sua homenagem: Torneio Professor 
Edmur Isidoro Lopes de Tênis.

1982-1983
Arlindo Gomes Pardini Júnior

Médico formado pela Faculdade de Medicina 
do Triângulo Mineiro, em 1959, Arlindo Gomes 
Pardini Jr. recebeu uma carta do Hospital de 
Iowa convidando-o para um treinamento em 
Cirurgia da Mão a se realizar em 1969. No en-
tanto, a Guerra do Vietnã antecipou essa jorna-

da, pois o chefe do serviço havia perdido vários 
candidatos que foram para a frente de batalha. 
Pardini foi para os Estados Unidos em 1967, 
com esposa e filhos, e lá atuou como cirurgião 
plástico enquanto não terminava sua especia-
lização em cirurgia da mão. Voltou ao Brasil e, 
em 1971, foi novamente para os Estados Uni-
dos para fazer outro fellowship, com Swanson, 
na Universidade de Michigan e com Flatt. Ao 
retornar para o Brasil, sentiu a necessidade de 
aprimorar-se ainda mais, pois pensava que es-
tava se dedicando muito à ortopedia. Pleiteou 
uma bolsa e foi para a Inglaterra treinar com 
Campbell Reed. 

Participou intensamente na SBCM desde a 
sua especialização, tendo presidido a socieda-
de entre 1982 e 1983. Assumiu a presidência 
da Sociedade Sul-Americana de Cirurgia da 
Mão em 1992 e da Federação das Sociedades 
de Cirurgia da Mão (IFSSH) em 2004 (havia sido 
vice em 1996). Foi presidente da Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) 
em 2006. Criou e presidiu a Regional Regional 
Centro-Leste-Oeste da SBCM e hoje atua como 
cirurgião de mão em Belo Horizonte.

1984-1985
Ronaldo Jorge Azze

“Creio que, na minha gestão – eu não me 
lembro de tudo – fizemos um belo congresso, 
com Julia Terzis, e compramos a primeira sede, 
em São Paulo. No mais houve muita paz”. Des-
ta forma sucinta, manifestou-se Ronaldo Azze, 
demonstrando também o seu perfil reservado. 
Azze presidiu a SBCM entre 1984 e 1985.

Quando se trata de atividades científicas, 
porém, o seu nome se agiganta. No currículo 
deste professor titular da Universidade de São 

Pardini com Dr. Lam no Vietnã, em 1973

Ronaldo Azze com Louis Schecker na Finlândia, em 1995

Presidentes

Edmur Lopes com Albertoni, Bulcão e abraçado com 
Graner
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Paulo consta a publicação de 160 trabalhos, 
163 resumos em Anais no Brasil e 11 no exte-
rior, 57 publicações em revistas leigas e jornais, 
184 participações ativas no Brasil e 8 no exte-
rior, 209 temas livres no Brasil e 9 no exterior. 
Azze conquistou 9 prêmios em congressos, 
com destaque especial ao recebido em Balti-
more, Estados Unidos, em congresso de micro-
cirurgia. A sua obra é vastamente referendada 
na bibliografia. Ele institucionalizou o grupo de 
reimplante e microcirurgia no Hospital das Clí-
nicas da Faculdade de Medicina da USP. 

O congresso brasileiro de 1985 foi realizado no 
Maksoud Plaza, na época o hotel mais requinta-
do de São Paulo, e contou com maciça presen-
ça de participantes. Todos os líderes nacionais 
mostraram a sua experiência, sendo Julia Terzis o 
destaque internacional pelas suas pesquisas na 
área de microcirurgia e nervos periféricos.

A compra da primeira sede da sociedade 
não aconteceu sem polêmica, já que a discus-
são era saber se ela deveria ser adquirida em 
São Paulo ou no Rio de Janeiro, já que estava 
registrada na cidade carioca, onde foi fundada. 
Depois de agitado ciclo de reuniões e muitas 
conversas de corredor durante jornada em 
Petrópolis presidida por Alfredo Jacques, em 
1984, optou-se pela compra de um imóvel em 
São Paulo, cidade que reunia na época o maior 
número de cirurgiões de mão. “Depois que 
consegui o primeiro cheque do Bulcão, tudo 
se acalmou e conseguimos mais dinheiro com 
umas pizzaiadas beneficentes”, lembra-se Azze 
com emoção. 

Instigado a falar sobre as memoráveis discus-
sões – algumas delas em alta sonoridade, com 
Pardini, ele confessa o que todos desconfiavam: 
“Adoro o Pardini e me correspondo muito com 
ele; nossas brigas eram coisas de mineiros que 
se amam”. 

Para Ronaldo Azze, Harold Kleinert foi o 
nome mais importante da cirurgia da mão da 
sua geração, não apenas pelas inovações que 
transformaram Louisville na Meca da especiali-
dade, como também pelo seu espírito altruísta 
e acolhedor.

1986-1987
Walter Manna Albertoni

Walter Manna Alber-
toni graduou-se médico 
pela Escola Paulista de 
Medicina (EPM) em 1966, 
e fez residência em Or-
topedia e Traumatologia 
na EPM nos dois anos 
seguintes. Foi treinado 
como cirurgião de mão 
por Orlando Graner, em 

1971, no Pavilhão Fernandinho Simonsen da 
Santa Casa de São Paulo. Atuava como cirurgião 
de mão desde os primeiros anos de treinamen-
to, pois era um dos únicos que se interessavam 
pela área na época na EPM.

Em 1974, durante o Congresso Brasileiro de 
Cirurgia da Mão, no Rio de Janeiro, foi apresen-
tado a Raoul Tubiana por Graner e, em 1975, 
viajou à Europa para um programa de treina-
mento com o especialista francês, com quem 
manteve amizade permanente. Sua carreira 
acadêmica continuou se desenvolvendo: em 
1977, fez doutoramento em Ortopedia e Trau-
matologia e doutorado em Ortopedia e Cirurgia 
Plástica Reparadora em 1986, ambos pela EPM. 
Na mesma escola, já transformada em Univer-
sidade Federal de São Paulo (Unifesp), fez sua 
livre-docência em 1991 e tornou-se titular em 
1993. Em 2009, foi eleito reitor da Unifesp.

Albertoni exerceu a presidência da SBCM 
entre 1986 e 87, da Federação Sulamericana 
de Cirurgia da Mão em 1998 e 99 e da Socie-
dade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia 
em 2005. Sobre essa atuação, comenta: “A So-
ciedade Brasileira de Cirurgia da Mão sempre 
valeu a pena. Acabamos tendo um relaciona-
mento não só profissional mas afetivo, que é 
inquebrantável. Acho que peguei um período 
de sorte: Sobania foi presidente da primeira vez 
em que fui secretário. Depois veio o Pardini, e 
a ligação que tivemos, familiar, afetiva, sempre 
foi muito importante. Nunca vi ocorrer nenhum 
problema em nenhuma gestão. Tenho a sensa-
ção de que plantamos uma coisa muito séria 
no país.”
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1988-1989
Jacy Conti Alvarenga

Iniciou-se na cirurgia da mão em 1957, ainda 
como estudante de medicina, quando auxiliava 
as cirurgias de Bulcão, recém-chegado do seu 
treinamento em Baltimore, Estados Unidos, no 
serviço de Raymond Curtis. Com Bulcão esteve 
todo o tempo na enfermaria 11 da Santa Casa, 
onde exerceu a profissão de maneira abnega-
da, ajudando a milhares de pessoas carentes.

A sua gestão (1988-89) foi caracterizada por 
diversas atividades: a fundaçao da Sociedade 
Brasileira de Terapia da Mão, grupo de terapeu-
tas da mão e fisioterapeutas especializadas na 
reabilitação da mão. Para tanto, o advogado da 
SBCM preparou estatutos e auxiliou nas ques-
tões burocráticas.

Presidiu o CBCM de 1989, realizado no Copa-
cabana Palace, Rio de Janeiro, com a presença 
de Graham Lister (EUA) e a maciça maioria dos 
membros da SBCM. “O congresso no Copa”, 
como ficou conhecido, esteve a ponto se ser 
transferido para outro local a apenas 30 dias 
do evento, já que o hotel havia sido vendido 
para um grupo francês, que decidiu mudar o 
perfil do hotel, não mais aceitando eventos da 
área médica. Jacy e toda a comissão organiza-
dora viveram momentos de apreensão com 
isso, necessitando de suporte jurídico, já que 
o contrato estava assinado. A esposa, Maria do 
Carmo, coordenou as atividades sociais, que 
culminaram com um animado churrasco num 
domingo ensolarado na casa de praia do ca-
sal no Recreio dos Bandeirantes, onde Bulcão 
e Graner foram jogados na piscina pela “mole-
cada” (novíssima geração de cirurgiões que se 
incorporava ao grupo mais veterano). Esta e 

outras atividades de congraçamento aconteci-
das na gestão amenizaram o conhecido ciclo 
de desavenças e intenso personalismo existen-
te, relembra Jacy.

Jacy representou o Brasil em Baltimore, Es-
tados Unidos, na escolha do país-sede para o 
congresso mundial de cirurgia da mão promo-
vido pela IFSSH, cujo vencedor foi o Japão. Ele 
lembra que o congresso redundou num grande 
fracasso econômico, o que exigiu rateio entre 
todos os membros da sociedade japonesa.

1990-1991 
Heitor José Rizzardo Ulson

O cirurgião Heitor Ulson 
atua hoje em São Paulo e em 
Campinas. Presidiu a SBCM 
no biênio 1990-91, suce-
dendo as gestões de Pardi-
ni, Azze, Albertoni e Jacy nas 
quais, segundo ele, “o flores-
cimento da SBCM foi palpá-

vel em todos os sentidos”. Heitor considera que 
o sucesso do Congresso Brasileiro realizado du-
rante sua presidência se deve principalmente 
aos esforços contínuos das diretorias anterio-
res, “extremamente operosas, trabalhando em 
convergência de ideais comuns”. 

O Centro de Ensino e Treinamento em Cirur-
gia da Mão no Departamento de Ortopedia e 
Traumatologia do Hospital das Clínicas da Fa-
culdade de Ciências Médicas (UNICAMP), onde 
Ulson é professor, foi implantado em 1991 e ofi-
cialmente reconhecido pela SBCM em 1995, na 
gestão Edie Benedito Caetano. “Até a presente, 
este Centro vem contribuindo para a formação 
de numerosos especialistas em Ortopedia e 
Traumatologia, Cirurgia da Mão, Cirurgia Plásti-
ca, Terapia da Mão”, comenta Ulson.

Sobre seu período como presidente, Ulson 
relata a realização de diversos eventos científi-
cos: além do Congresso Brasileiro, o Congresso 
Latino de Cirurgia da Mão, em Paris, que aju-
dou a trazer vários palestrantes franceses para 
o CBCM, participação no Congresso da SBOT, 
no Rio de Janeiro, a XXIV Jornada de Cirurgia 
da Mão, em setembro de 1990, o I Congresso 
Brasileiro de Reabilitação da Mão, em São Paulo, 
o XXXIV Curso de Cirurgia da Mão, com apoio 
da Unifesp. “ Menciono ainda, outras jornadas e 

Presidentes

O cirurgião carioca presidiu a SBCM entre 
1988 e 1989.
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cursos realizados na Associação Paulista de Me-
dicina em São Paulo, na Universidade de Lon-
drina, em Joinville, SC, no IOT-USP, São Paulo, 
em Juiz de Fora, MG, com interesse crescente 
não somente para os especialistas em Cirurgia 
da Mão, como para os mais jovens em forma-
ção na Ortopedia, Cirurgia Plástica, Fisiatria, Te-
rapeutas Ocupacionais e Fisioterapeutas.”

Para esta publicação, Ulson relatou: “A presi-
dência da SBCM de 1990-1991, que reputo um 
dos meus melhores momentos de realização 
pessoal, seguiu-se à gestão de Jaci Conti de 
Alvarenga, antecedendo a do Mauri A. de Aze-
vedo, de saudosa memória.” Ulson descreve o 
apoio que teve de toda a sua diretoria (secre-
tários, tesoureiros, conselheiros, regionais). E re-
lembra: “Na Comissão Social do Congresso Bra-
sileiro estavam as senhoras Jean Ulson, Nicole 
Zumiotti, Marina Faloppa, Elynor C. Ferreira, 
Mara Leite, Yedda C. Azze e Laura B. Albertoni. 
Como coordenador, esteve o Sr. Oduvaldo Cor-
rado e o convidado de honra, Prof. Nader Wafae, 
então Secretário de Estado da Saúde de São 
Paulo, esteve presente na Sessão de Abertura”. 
Ulson faz questão também de registrar a edição 
da obra “Cirurgia da Mão: Lesões Não Traumáti-
cas”, por A. Pardini Jr. em 1990, em colaboração”, 
lançado no Congresso sob sua gestão.

1992-1993
Mauri Alves de Azevedo

O cirurgião de mão mineiro Mauri Alves de 
Azevedo, que foi professor da Universidade 
Federal de Minas Gerais, presidiu a SBCM entre 
1971 e 1973. Mauri, falecido em 2001, recebeu 
uma homenagem de Arlindo Pardini, publicada 
na revista Manus, que aqui transcrevemos por 
se tratar de uma interessante biografia sobre o 
professor.

IN MEMORIAM
Faleceu no dia 13 de janeiro de 2001, aos 61 

anos de idade, nosso colega e cirurgião de mão 
Mauri. 

Natural de Ubá, Minas Gerais, Mauri foi cedo 
para Belo Horizonte, onde estudou e se formou 
pela Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), em 1966. Fez 
residência médica no Hospital das Clínicas da 
UFMG e no Hospital da Baleia, serviços do pro-
fessor José Henrique da Mata Machado, onde 
foi integrado ao corpo clínico, tornando-se mais 
tarde o chefe do serviço de cirurgia da mão.

Em 1971-1972, Mauri estagiou nos Estados 
Unidos, em Albany e na Campbell Clinic, onde 
fez treinamento em Cirurgia da Mão. Retornou 
em 1980 para estagiar em Nova York sob a 
orientação do famoso Dr. William Littler.

Presidente da Sociedade Brasileira de Cirur-
gia da Mão no biênio 1992-1993, Mauri orga-
nizou em agosto de 1993 em Belo Horizonte 
o XVI Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão, 
em conjunto com o IV Congresso da Socieda-
de Sul-Americana de Cirurgia da Mão, eventos 
revestidos de inegável sucesso. Além de capí-
tulos em livros e artigos em revistas, dois traba-
lhos de sua autoria merecem menção especial: 
“Deformidades Congênitas” no livro Cirurgia de 
Mão – Lesões Não-Traumáticas (Editora Medsi) 
e “Paralisia Braquial Obstétrica” (Rev. Brasil. Or-
top. 18: 37-50, 1983), que recomendamos a to-
dos os colegas interessados.

Nos últimos anos, Mauri foi acometido de 
diabete insidiosa que lhe minou o organismo. 
Submetera-se a um transplante renal há quatro 
anos, lutou bravamente contra a moléstia, vin-
do a sucumbir de um linfoma.

De temperamento circunspecto, tinha uma 
enorme capacidade de trabalho e qualidades ca-
racterísticas, como honestidade e lealdade. Sua 
rigidez e apego aos princípios éticos e profissio-
nais lhe deram algumas dores de cabeça, porém 
o carinho e a dedicação aos mais humildes o tor-
naram querido entre centenas de pacientes do 
Hospital da Baleia, principalmente crianças.

À sua esposa Sônia e aos filhos Guilherme e 
Renata, juntamos a nossa tristeza de tê-lo per-
dido e a alegria de ter convivido com Mauri.

Arlindo Gomes Pardini Jr.

Uma das raríssimas fotos em que aparece Mauri Alves de 
Azevedo (no centro), aqui com os colegas Nelson Otsuka 
e Paulo Randal
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1994-1995
Fernando Augusto N. C. de Barros

Fernando Augusto Barros 
presidiu a SBCM no biênio 
1994-95. Ele nos concedeu 
esta irretocável e completa 
descrição do que foi, em sua 
visão, a história da SBCM: 
“Entre surpreso e com gran-
de satisfação, recebi o con-
vite para colaborar na reali-
zação de um documentário 

como ex-Presidente, nas festividades do Cin-
qüentenário da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
da Mão – agora Associação, nem melhor nem 
pior apenas diferente, mas a grandeza de nossa 
especialidade não está no nome da agremiação 
e sim na qualidade de seus Membros.

Por que surpreso? A sabedoria popular afir-
ma: o Brasil não tem memória. Mas a Sociedade 
Brasileira de Cirurgia da Mão tem! A iniciativa 
de confeccionar um livro com depoimentos 
dos ex-Presidentes prova: Sim, nós temos me-
mória!

Fundada em 17 de junho de 1959 por um 
grupo de médicos especialistas abnegados, 
liderados pelo Dr. Danilo Coimbra Gonçalves 
e pelo Dr. Henrique Bulcão de Moraes, nossa 
Sociedade passou a existir. A semente estava 
plantada: cabia àqueles que a tudo assistiam, 
adubá-la, regá-la e fazê-la crescer.

Sem mais demora, começaram os Cursos, 
Jornadas e Simpósios, divulgando conheci-
mentos específicos e técnicas diferenciadas em 
Cirurgia Plástica, Traumato-Ortopedia e Neuro-
cirurgia, já que o Cirurgião da Mão deveria do-
minar estas especialidades para melhor aten-
der aos pacientes portadores de enfermidades 
congênitas ou adquiridas da mão. Lembro que 
me matriculei em um Curso de Cirurgia da Mão, 
ministrado pelo Dr. Danilo Coimbra Gonçalves 
no Hospital Municipal Souza Aguiar, quan-
do Chefe do Serviço de Traumato-Ortopedia. 
Após as primeiras aulas, pensei: Dr. Danilo sabe 
muito, mas eu não aprendi nada, porque eram 
muitos conhecimentos e técnicas novas, sendo 
impossível de se reter e fixar ao primeiro conta-
to. Percebi que nada se aprende em um Curso; 
tomamos apenas conhecimento de tudo que 
não sabemos, precisamos estudar e trabalhar 

com quem sabe. Resolvi, então, dedicar minha 
vida a esta especialidade. Fui trabalhar com Dr. 
Danilo Gonçalves, a quem devo toda motiva-
ção e incentivo.

Participei de todos os Cursos, Jornadas e Sim-
pósios até que, em 1967, tornei-me Membro 
Associado, o que foi o primeiro passo de uma 
longa jornada; em 1973, Membro Titular e, em 
1975, recebi com grande orgulho o Título de 
Especialista. A cada Título recebido aumentava 
minha responsabilidade.

Cabia a mim agora participar mais ativamen-
te da Sociedade, ocupando o cargo de Secretá-
rio-Tesoureiro, em 1975, na gestão do Dr. Raul 
Chiconelli como Presidente. Em 1990, fui elei-
to Presidente da Regional Centro-Leste-Oeste, 
quando realizamos a Jornada Brasileira de Ci-
rurgia da Mão, nos honrando, como Convida-
do Estrangeiro, o Dr. Warren Breidenbach, além 
de muitos especialistas nacionais, que fizeram 
da Jornada um pleno êxito. Em 1991, foi eleito 
Presidente da Sociedade Dr. Mauri Alves Aze-
vedo, para o Biênio 1992-1993, quando ocupei 
o cargo de Vice-Presidente. Em 1993, fui então 
eleito Presidente da Sociedade para o Biênio 
1994-1995.

Em 21 de Novembro de 1995, realizamos o 
XV Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão, no 
Hotel Rio-Palace no Rio de Janeiro, com grande 
sucesso, tendo como convidados estrangei-
ros o Prof. Michel Merle e o Prof. Gilles Doutel 
da França, o Prof. Francesco Brunelli da Itália, 
o Dr. James Steichen de Indianápolis - USA, o 
Dr. Eduardo Rafael Zancolli e o Dr. Jose Maria 
Rotella da Argentina. Também abrilhantaram o 
Evento todos os Especialistas Brasileiros de nos-
sa Sociedade. Ainda em Novembro de 1995, a 
Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão apro-
vou, como Centro de Ensino e Treinamento em 
Cirurgia da Mão, o Serviço de Cirurgia da Mão 
do Hospital de Traumato-Ortopedia do Rio de 
Janeiro (HTO), por mim chefiado.

É muito gratificante entrar no Site da Socie-
dade e constatar que, após a sua fundação, em 
1959, 29 Presidentes se sucederam na difícil ta-
refa de dirigir esta importante Sociedade. Cada 
um a seu modo, mas sempre engrandecendo 
nossa especialidade.

Antes de terminar, gostaria de agradecer a 
todos os especialistas e ex-Presidentes por mim 
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não citados, com quem convivi nos congressos 
e cursos, e que me deram a honra de chamá-
los amigos. Se não os citei, para não ser injusto 
com alguns deles ou por falha de minha me-
mória, foi muito bom conhecê-los.

Muitos me perguntam se tenho algum ho-
bby, ao que respondo: Meu hobby é a Cirurgia 
da Mão. Sou feliz porque faço o que eu gosto!"

1996
Edie Benedito Caetano 

O cirurgião Edie Benedito 
Caetano teve seu mandato 
como presidente da SBCM 
exatamente quando ocorreu 
a mudança dos biênios para 
os períodos anuais, tanto de 
diretoria quanto de congres-
sos, em 1996. Aqui, ele nos 
revela como se deu sua ges-

tão, desde quando foi comunicado, por Pardini 
e Albertoni, que estava sendo cogitado para 
presidente (isto se deu durante um evento em 
Curitiba): “Confesso que fiquei surpreso, pois é 
claro que tinha o sonho de presidir a Socieda-
de, porém, pensei que isto só ocorreria alguns 
anos mais tarde. 

Até então, os presidentes da Sociedade Bra-
sileira de Cirurgia da Mão cumpriam manda-
to por dois anos consecutivos. Fui o primeiro 
presidente a cumprir o mandato por um ano, o 
que perdura até os dias de hoje. Tive como vi-
ce-presidente meu grande amigo Ronaldo Per-
cope Andrade que me sucedeu na presidência 
no ano seguinte.

Nessa ocasião, a presidência da Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia estava 
a cargo do saudoso professor Jose Laredo Fi-
lho. Foram criados, na ocasião, os comitês das 
chamadas subespecialidades da Ortopedia e 
Traumatologia. Foi decidido que o presidente 
da Sociedade Brasileira da Cirurgia da Mão se-
ria também o presidente do Comitê da SBCM 
junto à SBOT. 

Penso que não há necessidade de dizer a res-
peito da capacidade de trabalho do professor 
Laredo, pois tínhamos reuniões quase todas as 
quartas-feiras à noite e aos sábados de manhã. 
Eu me locomovia de Sorocaba (SP) para essas 
reuniões com máximo prazer, tal era o clima 

amistoso que reinava entre os representantes 
dos diferentes comitês das Sociedades junto à 
SBOT. Lembro com saudades do professor La-
redo. As reuniões ocorriam na antiga sede da 
SBOT, na Rua São Sebastião, em Santo Amaro.

Naquela época, o presidente da SBCM passa-
va a atuar como vice-presidente no ano seguin-
te, pois, em 1997, atuando como vice-presiden-
te continuei como presidente do comitê da 
SBCM junto à SBOT, pois seria muito difícil para 
o Dr. Ronaldo Percope Andrade se locomover 
de Belo Horizonte a São Paulo semanalmente, 
às vezes, mais do que uma vez.

O nosso congresso foi realizado pela primei-
ra vez na cidade de Campos de Jordão, ideia 
do professor Walter Albertoni, que foi acatada 
por todos os membros da Diretoria. O local do 
evento foi o auditório Cláudio Santoro, que se 
situa no Alto da Bela Vista, local onde anual-
mente ocorre o Festival de Inverno de Campos 
de Jordão. A data foi de 28 a 30 de novembro 
de 1996. Foi um congresso marcado pela ami-
zade, entusiasmo e calor humano, conforme 
eu escrevi na mensagem do presidente na 
ocasião. A programação científica foi excelen-
te, contamos com a presença dos professores 
estrangeiros convidados Allen Bishop, Eduardo 
A. Zancolli e Ronaldo Carneiro. A programação 
social também foi um sucesso. 

Recebi apoio irrestrito de todos os membros 
da diretoria. Quando uma pessoa nos ajuda 
muito, dizemos que ela é o nosso braço direito; 
posso afirmar que os amigos Walter Albertoni 
(ex-presidente), Flavio Faloppa (secretário) e 
Rames Mattar (tesoureiro) foram meu cérebro 
na realização do congresso.

Penso serem essas as considerações que fi-
caram marcadas em minha lembrança durante 
minha honrosa passagem como presidente da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão.”
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1997
Ronaldo Percopi de Andrade

O cirurgião mineiro Ro-
naldo Percopi de Andrade 
cumpriu seu mandato como 
presidente da SBCM no ano 
de 1997. Para este livro, con-
cedeu o seguinte depoi-
mento: “Fui introduzido na 
especialidade pelas mãos 
do Dr. Arlindo Pardini no ano 

de 1973, momento em que estava finalizando 
minha Residência em Ortopedia no Hospital 
das Clínicas da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). Ele convidou-me para fazer trei-
namento em Cirurgião da Mão no Hospital Sara 
Kubsticheck de Belo Horizonte – local onde 
mantinha seu Serviço – tendo sido eu um dos 
seus primeiros residentes. Esse foi o meu conta-
to inicial com a Cirurgia da Mão, já que durante 
minha Residência tivera poucas oportunidades 
de aprender as doenças do Membro Superior. 
Entretanto, ainda que eu tivesse me identificado 
muito com essa área de atuação, o meu dia a dia 
de recém-formado era de contato direto com a 
traumatologia ortopédica.

Durante algum tempo permaneceu em ges-
tação o meu sonho de aprofundar mais os meus 
conhecimentos em Cirurgia da Mão. Em 1978, 
quatro anos depois, novamente contando com 
a ajuda efetiva do Dr. Pardini, tive a oportunida-
de de fazer um fellowship sob a orientação do Dr. 
Adrian Flatt, na Universidade de Iowa, centro de 
referência na especialidade, principalmente na 
área de doença congênita e artrite reumatoide. 
Naquela ocasião, tive a alegria de ter os primeiros 
contatos com a microcirurgia através do assisten-
te do Dr. Flatt, Bruce Sprague, que a ‘duras penas’ 
tentava realizar seus primeiros retalhos microci-
rúrgicos e reimplantes. Foram tempos de muito 
aprendizado e eu a cada dia alimentava mais os 
meus sonhos e projetos nessa área.

Tendo regressado ao Brasil em 1979, dei os 
meus primeiros passos como cirurgião da mão 
e me tornei Membro Aspirante da Sociedade, no 
Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão. Logo de-
pois passei a ser Membro Titular e, daí em diante, 
participei ativamente de todas as suas Jornadas e 
Congressos.

Em 1988 fui presidente da Regional Centro 

Leste Oeste e organizei uma Jornada em Belo 
Horizonte com as presenças marcantes dos Drs. 
Narakas e Swanson. 

Naquele momento, fui despertado para ou-
tra área de atuação profissional – as doenças do 
ombro – o que conciliou com a minha crença de 
que um cirurgião de mão deveria ter uma forte 
formação na área de doenças do ombro e coto-
velo, uma vez que elas interferem diretamente 
na função da mão. Quando presidente da Socie-
dade, tentei introduzir esse conceito, mas fui voz 
dissonante.

Em 1997 fui eleito presidente da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia da Mão e, durante a realiza-
ção do Congresso Brasileiro, havia duas situações 
emergentes, sendo que a mais importante era a 
manutenção da Cirurgia da Mão como especia-
lidade médica. Muitos foram os embates para 
concretização de uma conquista, que naquele 
momento estava sendo ameaçada pelo AMB.

A outra situação que atormentava todo cirur-
gião de mão era a das doenças ocupacionais, 
mal entendidas e interpretadas e que traziam 
grande inquietação aos nossos ambulatórios e 
consultórios. Assumi como desafio a tentativa de 
normatização de conduta diante daquela ‘epide-
mia’ de ‘LER’, ‘DORT’ e organizei um pré-congresso 
tratando do assunto, o que trouxe ao anfiteatro 
do SESIMINAS, local do congresso, 740 profissio-
nais médicos que participaram ativamente desse 
Simpósio Internacional. Durante dois dias, orga-
nizamos mesas-redondas e conferências, com a 
participação de ortopedistas, fisiatras, médicos do 
trabalho, médicos de clínica da dor, psiquiatras, 
juízes de direito, ministério público e da excepcio-
nal australiana Dra. Gabriele Bammer, do National 
Center of Epidemiology and Population Health - 
The Australian National University. Nesse evento, 
produzimos um livro que foi patrocinado pela 
Fundacentro, órgão do Ministério do Trabalho, e 
que foi distribuído a todos os congressistas.

O Congresso, realizado após o Simpósio, con-
tou com a participação dos convidados estran-
geiros Drs. Paul Manske, da Washington University 
de Saint Louis, Gotran Senwald, da Suíça, e Laura 
Timmerman, da University of California.

Foi um tempo muito bom e me sinto feliz por 
ter contribuído de alguma forma para o que é 
hoje a grande Sociedade Brasileira de Cirurgia 
da Mão.”
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1998
José Maurício de Morais Carmo

José M. M. Carmo presidiu a SBCM no ano de 
1998, quando o Congresso Brasileiro de Cirurgia 
de Mão foi transferido para o primeiro semestre 
do ano (em junho), para se distanciar do Dia da 
Especialidade do Congresso Brasileiro de Orto-
pedia e Traumatologia, promovido pela SBOT. 
De acordo com o cirurgião, era o terceiro man-
dato de um ano de duração, numa época em 
que “poucos acreditavam ou concordavam que 
o congresso e a presidência da SBCM tivessem 
força e razão para acontecer anualmente.”

Em sua gestão, estavam intensas o debate e 
a luta pelo reconhecimento da Cirurgia da Mão 
como Especialidade Médica. “Tivemos a primei-
ra reunião no CFM em Brasília, realizada com 
membros da SBCM e membros da AMB, CFM, 
FNM e CNRM. Foi elaborado um dossiê basea-
do nas exigências já cumpridas e anteriormente 
aceitas pelo CFM, que não eram reconhecidas 
pela CNRM. A discussão objetivava uma equali-
zação das especialidades médicas, visando nor-
matização do Mercosul. Participaram nesta fase 
conosco Walter Abertoni, Arlindo Pardini e Luiz 
Carlos Sobania (membros do CFM).”

Carmo descreve sua filosofia como a de in-
centivar a interligação com outras especialida-
des, principalmente Cirurgia Plástica e Ortope-
dia, “visando evitar o distanciamento entre os 
profissionais dessas duas áreas, que na verdade 
devem se aproximar, já que são os pilares da 
Cirurgia da Mão.” Carmo é contrário à criação 
de uma “Sociedade de Cirurgia da Mão Plásti-
ca” ou “da Mão Ortopédica”, porque viria a con-
correr com a já existente, “que agora completa 
50 anos de existência, e só confundiria mais 
aqueles que necessitam de nosso precioso ser-
viço”. “Além da Ortopedia e da Cirurgia Plástica, 

há interfaces com outra especialidades, como 
Neurocirurgia, Cirurgia Vascular, Reumatologia, 
Dermatologia e outras, as quais temos que nos 
aproximar”. E prioriza: “manter e difundir a Ci-
rurgia da Mão como especialidade médica in-
dependente, com pré-requisito em Ortopedia 
e Cirurgia Plástica”.

Sobre sua própria biografia como cirurgião, 
Carmo revela que teve como mestres Danilo 
Gonçalves e Raul Chiconelli. Relata sua pas-
sagem por vários serviços que contribuíram 
para seu treinamento: o Núcleo de Ortopedia 
do Inamps, de Arnaldo Bonfim, na Casa de 
Saúde Santa Luzia e Hospital da Beneficência 
Portuguesa, em 1971 e 1976-77, Hospital Sou-
za Aguiar, em 1972, Hospital da Polícia Militar, 
no Rio de Janeiro, em 1973-77, HTO, 1978. Suas 
experiências de treinamento no exterior foram 
na Suíça (Grupo AO), na Inglaterra, com Nicollas 
Barton no anos de 1980 e 1981, assim como 
em Louisville, Estados Unidos, com Kleinert, em 
1983 e 1984, “onde além de depurar a cirurgia 
da mão convencional, pude acrescentar o va-
loroso aprendizado e aplicação da técnica mi-
crocirúrgica ao aparelho locomotor. Vimos utili-
zando e transmitindo a bagagem adquirida no 
exterior, enriquecida com a experiência local.” 

Desde 1978 e 79, atua no Hospital Universi-
tário Pedro Ernesto, da Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro e no Serviço de Ortopedia 
do Hospital dos Servidores do Estado, como 
docente na Disciplina e Serviço de Ortopedia 
e responsável pelo Setor de Cirurgia da Mão e 
Microcirurgia. O serviço é reconhecido como 
centro de treinamento em cirurgia da mão. 

1999
Arnaldo Valdir Zumiotti

Zumiotti fez residência 
em Ortopedia no Hospital 
das Clínicas da Universida-
de de São Paulo em 1976-
78, quando despertou seu 
interesse pela Cirurgia da 
Mão, muito sob influência 
de seu orientador Ronaldo 
Jorge Azze. Foi contrata-

do no Instituto de Ortopedia e Traumatologia 
(IOT) do HC em 1979, onde permaneceu por 
10 anos, padronizando a rotina de reimplantes 

José Maurício do Carmo, em foto com outros 
presidentes: Albertoni e Azze
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e contribuindo para a formação do Grupo de 
Reimplantes.

Fez estágio no Indiana Hand Center, em In-
dianápolis (1982) e visitas aos centros da Mayo 
Clinic e o chefiado por Kleinert, todos nos Esta-
dos Unidos. Seus mestrado (1987) e doutorado 
(1990) versavam sobre reimplantes e microci-
rurgia, área na qual adquirira experiência. Foi 
aceito como sócio correspondente das Socie-
dades Americanas de Microcirurgia e de cirur-
gia da Mão. Sua livre-docência, também em 
microcirurgia, foi defendida em 1996. A partir 
de 2002, reestruturou o Grupo de Reimplantes 
no IOT, onde hoje o Grupo de Microcirurgia Re-
construtiva está integrado ao Grupo de Cirurgia 
da Mão. Chefiou a Disciplina de Traumatologia 
e o Grupo de Cirurgia de Mão a partir de 2002.

Participou ativamente da Sociedade Brasilei-
ra de Cirurgia da Mão, já tendo ocupado os car-
gos de secretário-geral, presidente da Regio-
nal Sul e, finalmente, em 1999, de presidente. 
Durante sua gestão criou o jornal informativo 
de divulgação oficial da SBCM, Manus. Foi pre-
sidente da Comissão de Ensino e Treinamento 
e, juntamente com os colegas da diretoria da 
gestão de 2004, conseguiu reverter a condição 
da Cirurgia da Mão de área de atuação para a 
de especialidade. Foi responsável, durante esse 
período, pela organização do exame anual dos 
candidatos a especialista em Cirurgia da Mão.

Infelizmente, doença neurológica degenera-
tiva instalada recentemente impediu o cirur-
gião de mão paulista Zumiotti de enviar sua 
colaboração com esta publicação.

2000
Flávio Faloppa

O meu interesse pela ci-
rurgia da mão foi desper-
tado no primeiro ano de 
residência de Ortopedia na 
Escola Paulista de Medicina, 
quando passei pelo então 
Grupo de Cirurgia da Mão, 
chefiado pelo Prof. Walter 
Albertoni e que também 

contava com o Dr. Vilnei Mattioli Leite. Eram 
dois jovens entusiastas da especialidade, que 
atraíam aqueles que estivessem dispostos a 
estudar e se desenvolver nesta área. Em 1981, 

ingressei na Residência de Cirurgia da Mão, sob 
a chefia do Prof. Walter, onde além de aprender 
a especialidade, pude conviver com ele, que foi 
um verdadeiro mestre, não somente na minha 
vida acadêmica, mas também em minha for-
mação ética e humana. 

Participei ativamente da SBCM, fui tesoureiro 
por quatro anos, primeiro secretário por mais 
quatro e, em 2000, assumi a Presidência. Minha 
gestão foi focada na promoção e divulgação 
da Cirurgia da Mão como especialidade, pois 
começava nessa época a discussão de Especia-
lidades Médicas junto ao Mercosul. Como polí-
tica, desenvolvi algumas Campanhas, com des-
taque a que tinha o slogan “Acidente de Mão: O 
melhor Tratamento é a Prevenção. Em caso de 
acidente procure um Cirurgião da Mão”. No lan-
çamento, feito na Escola Paulista de Medicina, 
tivemos a presença do secretário do Ministério 
da Saúde, o diretor da Fundacentro, secretário 
do Ministério do Trabalho e o Reitor da Unifesp. 
Foi amplamente divulgado na imprensa. Nes-
se ano, participamos das comemorações do 
1º de maio, em São Paulo, evento que reuniu 
cerca de 1,2 milhões de pessoas, com palestras 
e distribuição de material sobre prevenção de 
acidente de trabalho.

Em maio, tivemos uma audiência com o então 
ministro da saúde, José Serra, e apresentamos 
o problema do atendimento dos acidentes de 
mão no Brasil, que resultou numa portaria de-
terminando a inclusão do Cirurgião de Mão nas 
equipes dos Hospitais que atendem Urgência 
e Emergência. Isto foi muito importante, pois 
além da importância do mercado de trabalho, 
houve um reconhecimento do especialista 
pelas autoridades governamentais. Na minha 
gestão, pela primeira vez, levei o Congresso 
Brasileiro para o Nordeste, Recife. O objetivo foi 
descentralizar e divulgar a especialidade, numa 
região onde existe carência de especialistas. 
Apesar de todas as dificuldades, foi um sucesso 
de mídia, financeiro e político. 

Na minha gestão, mandei para os principais 
planos de saúde a relação dos especialistas em 
Cirurgia da Mão, baseado na lei de defesa do 
consumidor, exigimos que fosse retirado dos 
livros do convênios aqueles que se credencia-
ram como Cirurgião de Mão, mas que não ti-
nham título. Esta ação foi importante, pois acio-
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namos o Ministério Público, que interpelou al-
guns planos sobre o credenciamento indevido. 
No ano seguinte, aumentou significativamente 
o número de interessados para prestar o exame 
de especialista.

2001
Osvandré Lech

“Com o título de ortopedista recebido em Ri-
beirão Preto em janeiro de 1982 e data marcada 
para iniciar o fellow em Louisville, Kentucky, Es-
tados Unidos, graças a uma bolsa da Fundação 
Rotária, visitei o serviço de mão da EPM, onde o 
prof. adjunto Albertoni e o instrutor voluntário 
Fallopa me receberam muito bem; foi através 
deles que acompanhei o irmão Mattioli Leite e 
comprovei o altruísmo do Graner. Estes foram 
os primeiros a me mostrar a especialidade. 

Na véspera da viagem, fui visitar o Bulcão, no 
Rio de Janeiro, que desaconselhou a ida, já que 
eu ainda “sabia muito pouco de mão e o serviço 
do Kleinert era o melhor do mundo, difícil de 
acompanhar”. O recado foi entendido, mas não 
desisti, serviu-me de estímulo para os próximos 
18 meses. 

Em Louisville aprendi direta e diariamente 
com Kleinert, Kutz, Lister, Atasoy, Tom Wolff, 
Tsu-Min Tsai, Bob Acland, todos gênios em seus 
estilos. Meus colegas de fellow foram Luis Sche-
cker, Warren Breidenbach, Daniel Nagle, Doug 
Hanel, James Katsaros e os brasileiros Márcio 
Guimarães e José Maurício do Carmo – igual-
mente gênios em seus estilos. 

Os anos 80 foram os “anos de ouro” de Lou-
isville, local de peregrinação internacional de 
todos os titãs da época devido à sutura direta 
e mobilidade precoce dos flexores e à microci-
rurgia. Foi lá que aprendi um pouco de cirurgia 

da mão, e muito sobre como participar da vida 
institucional, estruturar um serviço e marketing 
médico. Kleinert deve ser lembrado pela per-
sonalidade, bondade, capacidade de trabalho 
e pela oportunidade concedida aos brasileiros. 
Deveríamos chamá-lo de Pai Internacional da 
Cirurgia da Mão do Brasil. 

O ingresso na SBCM se deu em 1984 pelas 
mãos de Pardini, que escreveu a carta de apre-
sentação, e pela bondade de Alfredo Jacques 
(jornada de Petrópolis) e do Azze (congresso no 
Maksoud), que aceitaram meus temas. O meu 
primeiro artigo sobre mão na RBO foi em parce-
ria com Edie Caetano, em 1985. O meu primeiro 
capítulo de livro foi “Fundamentos em Cirurgia 
da Mão”, do clássico de 1991 de Pardini.

Nos anos seguintes interagi com meus co-
legas gaúchos, que tinham forte influência da 
cirurgia plástica devido à antológica recons-
trução da mão dilacerada do Antônio Estima, 
feita por Zancolli nos anos 60, ao Jorge Fon-
seca Ely, à Sirlei Rinaldi e ao Ronaldo Carneiro. 
Dediquei-me com exclusividade ao tratamento 
das doenças do membro superior – mais tar-
de incorporei o ombro e cotovelo, mas isto é 
outra história – no serviço do Instituto de Orto-
pedia e Traumatologia (IOT), em Passo Fundo, 
em parceria com Antônio Severo, Paulo Piluski, 
e Marcelo Lemos, e também em Porto Alegre. 
Em 1998, sob a supervisão da SBCM, estabele-
cemos um treinamento em cirurgia da mão e 
formamos vários colegas: Tatiana Pitágoras (RS), 
Henrique Ayzemberg (SC), Edgar Valente Neto 
(PR), Marcelo Costa (BA), John Oviedo (Colôm-
bia), Antonir Nolla (SC), Luiz Eduardo (SC), e Mar-
celo Lemos (RS). O índice de resolutividade do 
serviço é de 100%, envolvendo plexo braquial, 
cobertura cutânea microcirúrgica, transferência 
de tecido ósseo, dígitos, pesquisa básica etc.

Participei de todos os congressos brasileiros 
da SBCM desde minha especialização, de um 
sem-número de jornadas e conferências em 
serviços, e colaborei em muitas ações institu-
cionais. William Seitz Jr., de Cleveland, Estados 
Unidos, conduziu-me à American Society for 
Surgery of the Hand (ASSH), onde sou membro 
correspondente juntamente com Castro Ferrei-
ra, Pardini, Ulson, e Zumiotti.

O meu ano como presidente da SBCM se deu 
em meio a incertezas quanto à classificação 

Osvandré Lech com os amigos Pardini, Albertoni e 
Sobania
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de “especialidade” ou “área de atuação”. Época 
difícil, para dizer menos. O grupo de trabalho 
era ótimo: Fallopa, Rames, Jefferson, Ohara, Bar-
bieri, Kimura, Angelini, Rui Barros, Afrânio, Paulo 
Sérgio, Pardini, Albertoni e Zé Maurício. Foi o 
último ano de trabalho na nossa primeira sede. 
Conseguimos publicar dois volumes da revista 
Manus e manter o tônus da sociedade.

O Congresso Brasileiro de 2001 foi na aprazí-
vel Gramado, na Serra Gaúcha. A organização 
coube ao grupo gaúcho: Ruschel, Pignataro, 
Folberg, Jefferson, Severo, e Adriana Raffone 
(fisio), e eu. Tivemos recorde de público, com 
a presença maciça dos cirurgiões de mão de 
todo o Brasil, das terapeutas da mão, e dos con-
vidados Rotella (Argentina), Yamano (Japão), 
Duarte (Portugal), Brunelli e Teournaire (Fran-
ça), Carneiro e Kleinert (EUA). Os nossos amigos 
americanos pagaram suas passagens, minimi-
zando custos para o congresso que, mesmo 
assim, fechou com um prejuízo de R$ 12.000,00 
(doze mil reais), uma pequena fortuna na épo-
ca. Esse prejuízo nunca foi absorvido pela So-
ciedade, que tinha como filosofia “se tiver lucro 
é da Sociedade, se tiver prejuízo é da comissão 
organizadora”. Tampouco eu quis dividir o pre-
juízo com meus colegas da comissão. 

Outra lembrança divertida do congresso de 
2001 foi a Assembleia Geral, em que o Rames, o 
Ohara e eu sentamos numa pequena mesa no 
palco. O Sobania, o Pardini e o Albertoni senta-
ram juntos no alto da platéia. De lá, discorda-
vam de cada item e, literalmente, comandaram 
a Assembleia. O Rames quase infartou... 

Em momento solene, o fundador Lauro Bar-
ros de Abreu falou para um auditório lotado e 
emocionado. Viu com clareza a força da socie-
dade que ajudara a fundar em 1959. Mais tarde 
o prof. Lauro me presentearia com sua coleção 
de clássicos em cirurgia da mão, que compõem 
a Biblioteca de Ortopedia Clássica Dr. Alberto 
Lago, uma das únicas do país.

Admitido como sócio em 1984 e auxiliando a 
manter viva a memória da SBCM em 2009. Estes 
foram os meus primeiros 25 anos como cirur-
gião de mão.”

2002
Cláudio Henrique Barbieri

Cláudio Henrique Bar-
bieri presidiu a SBCM em 
2002, e relata o auge do 
problema de perda do 
status de especialidade 
pela cirurgia da mão: “Fui 
eleito para a presidên-
cia da SBCM durante o 
congresso de Recife, em 
2000, tendo o Prof. Rames 
Mattar Júnior como vice-

presidente, para o biênio 2002-2003. Assumi em 
janeiro de 2002 e, pouco depois, fui convocado 
pela diretoria da AMB para receber oficialmente 
o comunicado de que a Cirurgia da Mão deixaria 
de ser uma especialidade autônoma, passando a 
área de atuação da Ortopedia e Traumatologia e 
da Cirurgia Plástica, numa decisão da Comissão 
Tripartite formada por membros do CFM, AMB e 
CNRM, com a missão de reformar todo o sistema 
de especialidades médicas no País.

Foi um verdadeiro rescaldo no ímpeto de pro-
duzir algo de bom para a SBCM, mas motivou 
uma reação generalizada de toda a diretoria, in-
duzindo a mim e aos demais membros (Rames 
Mattar Júnior, Luiz Carlos Angelini, Ivan Chakkour 
e outros) a trabalhar na tentativa de reverter o que 
havia sido decidido e que parecia já sacramenta-
do. Debalde todos os esforços, no meu mandato 
e no do Prof. Rames, em 2003, não foi possível 
levar a Cirurgia da Mão de volta à condição de 
especialidade, tão duramente conquistada anos 
antes (em 1983, no mandato do Prof. Arlindo Go-
mes Pardini, se não me falha a memória). Isso só 
foi acontecer em 2005, na forma de acesso direto, 
três anos de duração, sem pré-requisito em Or-
topedia e Traumatologia ou em Cirurgia Plástica, 
com revisão do modus faciendi em 2007, quando 
voltou a exigência do pré-requisito. Apesar disso, 
o esforço propiciou ótimas oportunidades de 
convívio mais íntimo com os colegas da diretoria, 
que se empenharam para solucionar o problema, 
como quando estivemos em Brasília para discutir 
o tema com a Comissão Tripartite, já no mandato 
do Prof. Rames Mattar Júnior em 2003, quando 
nos acompanharam os colegas Luiz Carlos So-
bania, Afrânio Donato de Freitas, Flávio Faloppa e 
Paulo Sérgio Mendes de Queiroz (peço desculpas 
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a qualquer outro que lá tenha estado e do qual 
não me recordo mais).

Como um dos requisitos para a atribuição da 
condição de especialidade, a Comissão Tripartite 
exigia dois anos de duração das residências, em 
geral. Reflexo disso foi a decisão da Comissão 
Executiva da SBCM de estender a residência para 
dois anos, já a partir de 2003. Foi uma atitude to-
mada depois de muita discussão, mas certamen-
te trouxe benefícios à especialidade. Entretanto, 
é o meu ponto de vista atual que essa decisão, 
por estender por demasiado o tempo total de 
treinamento (cinco anos), pode estar afastando 
muitos dos possíveis candidatos recém-egressos 
da Ortopedia e Traumatologia, que vislumbram a 
possibilidade de se especializarem em áreas até 
mais rentáveis do que a Cirurgia da Mão em me-
nos tempo.

Ainda no primeiro semestre de 2002, tive a hon-
ra de inaugurar a nova sede própria da ABCM, em 
São Paulo, na presença de alguns ex-presidentes 
e dos presidentes da AMB, do Conselho Regional 
de Medicina de São Paulo (CREMESP) e da Uni-
med São Paulo. Na realidade, a aquisição da nova 
sede havia sido decidida e realizada em gestão 
anterior à minha, a quem de fato caberia a honra 
de abri-la e do que fiz menção no meu discurso 
de inauguração. De qualquer modo, a nova sede, 
funcional e bonita, foi entregue aos membros 
da SBCM sem nenhuma dívida pendente e sem 
ônus extras aos associados.

Tive, ainda, a honra de organizar e presidir o 
XXII Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão, re-
alizado em Ribeirão Preto, de 1 a 3 de agosto de 
2002. Mais que tudo, foi um aprendizado para 
alguém neófito nesse tipo de atividade. Lidando 
com poderosas entidades (laboratórios farma-
cêuticos, indústrias e revendedores de material 
cirúrgico e outras), que simplesmente ignoravam 
o significado da especialidade, percebi que elas 
consideravam o nosso congresso talvez como 
pequeno demais e sem a importância devida, 
comparado com outros muito maiores, como é 
o caso do Congresso Brasileiro de Ortopedia e 
Traumatologia, por exemplo. Isso, de fato, chegou 
a ser afirmado por um dos representantes de um 
laboratório e atitudes como essa transformaram a 
organização do congresso numa luta renhida, às 
vezes frustrante, para conseguir o apoio e patrocí-
nio desses setores. 

O congresso acabou por ser muito bem suce-
dido, com quase 800 participantes e um lucro lí-
quido significativo (R$ 100.000,00), bem maior do 
que os anteriores e até do que alguns posteriores. 
Mas a lição que ficou é que o congresso tem que 
ser organizado e os patrocínios e apoios negocia-
dos na sede da SBCM, com toda a diretoria, e não 
no local de realização, com a participação quase 
que exclusiva do presidente do congresso e de 
alguns colaboradores. Essa foi a conclusão positi-
va a que cheguei e que repassei às diretorias pos-
teriores e, até onde chega meu conhecimento, a 
sistemática passou a ser adotada desde o último 
congresso, realizado também em Ribeirão Preto, 
sob a presidência do Prof. Nilton Mazzer, garantin-
do participação e lucro recordes.

Para concluir, quero apenas dizer que dei o 
melhor de mim à presidência da ABCM. Valeu a 
pena? Sim, sem sombra de dúvida. Tudo vale a 
pena se a alma não é pequena.”

2003
Rames Mattar Junior

Rames Mattar Jr. formou-
se médico em 1979, tendo 
sido residente em ortope-
dia entre 1980 e 82. No ano 
seguinte, fez sua especiali-
zação em Cirurgia da Mão 
no Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da 
USP, onde depois foi contra-
tado como assistente e pos-
teriormente como professor 

associado. “Fui para a mão por influência de Ro-
naldo e Zumiotti, porque minha ideia inicial era 
fazer quadril. Naquela ocasião, a gente não podia 
trabalhar especificamente num grupo especiali-
zado. Então eu fazia ortopedia geral e trabalhava 
como voluntário no Grupo de Mão. E foi assim 
por muitos anos. Até que eu fiquei praticamente 
ligado ao Grupo de Mão a partir de 1989. Mesmo 
assim eu era chefe de plantão do pronto-socorro, 
onde fiquei, fazendo ortopedia geral, até 1994. A 
partir de então é que eu me liguei exclusivamen-
te ao Grupo de Mão e Microcirurgia no HC”, relata 
o professor. “Fiz o mestrado em 1989, o doutora-
do em 1993 e a livre-docência em 1996, sempre 
ligado ao tema da cirurgia da mão e microcirurgia 
reconstrutiva.”



87

Rames participou das diretorias da SBCM por 
vários anos, desde 1994, até tornar-se presidente 
em 2003: “Trabalhei quatro anos como tesoureiro, 
quatro anos como secretário, depois virei vice-
presidente e presidente. Essa foi a minha trajetó-
ria aqui na sociedade”. Conviveu, portanto, com 
todos os diretores e presidentes por vários anos. 
Descreve a SBCM: “É uma sociedade pequena, 
a gente pode definir como se fosse uma verda-
deira família, mesmo. Porque por ser pequena, as 
pessoas se conhecem muito. É uma sociedade 
extremamente agradável de convivência, e tem 
algumas particularidades. Ela começou em 1959, 
e foi uma das primeiras sociedades de especiali-
dade dentro da ortopedia. Somente a Ortopedia 
e Traumatologia antecede a Cirurgia da Mão. Teve 
também uma interface com algumas especiali-
dades, como cirurgia plástica, ortopedia, neuro, 
tivemos até cirurgião vascular como especialista 
em cirurgia da mão.” 

O cirurgião relata que a Cirurgia da Mão foi 
reconhecida como especialidade praticamente 
desde a sua criação, e que vivenciou a fase de per-
da do caráter de especialidade. “Fomos para Bra-
sília, fomos brigar, foi um agito muito grande.... o 
presidente era o Cláudio Barbieri, eu era vice. Em 
2003, nós praticamente conseguimos reverter a 
situação. Foi uma pressão política muito forte”. So-
bre o dia a dia na diretoria: “Foi uma convivência 
muito agradável, trabalhava-se muito na socie-
dade, mas era um trabalho gratificante, porque a 
gente via a sociedade crescer. Minha convivência 
maior foi com o Faloppa, nessa época de tentar 
resgatar a sociedade. Nós pegamos a sociedade 
numa situação difícil financeiramente, havia um 
êxodo grande, um desestímulo, e nós assistimos 
a sociedade crescer muito.”

No entanto, Rames destaca que a criação de 
subespecialidades da ortopedia era um proble-
ma para a Cirurgia da Mão. “Acho que o cresci-
mento de outras áreas de especialidade, áreas de 
atuação dentro de ortopedia, fez com que elas 
competissem com a cirurgia da mão e tiraram 
um pouco o foco da cirurgia da mão. O boom da 
estética na década de 1990 levou muitos para a 
cirurgia plástica”, comenta, adicionando também 
a especialidade Joelho como competidora. Esse 
resgate da especialidade Rames descreve como 
“um trabalho de formiguinha”: “É de telefonar para 
as pessoas, criar centros de treinamento, tentar 

fortalecer politicamente a sociedade, cursos, criar 
regionais, estimular as regionais a fazer também 
cursos... Posso dizer até que algumas coisas a So-
ciedade de Ortopedia pegou da Sociedade Mão: 
nós nos informatizamos antes da Sociedade Brasi-
leira de Ortopedia, a prova e o simulado da Socie-
dade de Mão se informatizaram antes do que a da 
Sociedade de Ortopedia. O simulado foi feito on 
line. Essas são algumas coisas que foram feitas na 
SBCM que serviram até para outras sociedades de 
especialidade... Porque somos um laboratoriozi-
nho.... Como a nossa sociedade é pequena, todos 
veem nela as coisas que podem dar certo... Como 
num estudo piloto”.

2004
Afrânio Donato de Freitas

O cirurgião de mão 
Afrânio Donato de 
Freitas, que atua em 
Minas Gerais, presidiu 
a SBCM em 2004. Ele 
deu, para esta pu-
blicação, o seguinte 
depoimento de ex-
presidente:

“Sempre vi a cirur-
gia da mão no Brasil 

como uma família. Os seus membros não se 
encontram no Natal, mas no nosso Congresso 
é certo. Todos temos inúmeros episódios na 
memória e, não raro, nas mesas de bar, entre 
um chope e outro, relembramos fatos pitores-
cos, como os embates entre os Drs. Pardini e 
Azze, os comentários cruéis do Dr. Bulcão sobre 
a técnica de McCash para contratura de Du-
puytren e outras, de que também discordava, 
assim como o Dr. Ronaldo Azze comentando 
temas livres, como um que apresentei sobre 
neurectomia do punho. Coitados dos inician-
tes, como foi meu caso...

Quanto ao meu período na presidência, pen-
so que foi bastante significativo para nossa es-
pecialidade, pois demos continuidade e inten-
sificamos o esforço para recuperar o status de 
especialidade – que havia sido conseguido na 
gestão do Dr. Pardini e posteriormente perdi-
do, mas recuperado na minha gestão. Também 
na minha gestão tivemos o primeiro Clube da 
Mão, que foi idealizado pelo então secretário 

Afrânio em pronunciamento 
num CBCM
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Luiz Carlos Angelini. Na campanha pela im-
plantação da CBHPM, nossa sociedade esteve 
sempre presente.

Vendo a sociedade de mão como uma gran-
de família é que realizamos, em Araxá, um con-
gresso onde foi possível associar o científico de 
alto nível, característica da nossa especialidade, 
com um grande congraçamento social/familiar, 
em que estiveram presentes pais, filhos, cunha-
dos e, naturalmente, esposas e esposos.

Cirurgia da mão é mesmo coisa de família 
para nós, Dr. Pardini, Paula, eu. Quem sabe al-
guém da próxima geração também."

2005
Nelson Mattioli Leite

Alguns cirurgiões da mão 
gostam de usá-las... para 
escrever. Nelson Mattioli 
Leite, presidente da SBCM 
em 2005, enviou, para esta 
publicação, um longo e de-
talhado depoimento, que 
presta grande serviço de re-

gistro histórico da SBCM. Acompanhe: “Minha 
vivência na especialidade agora completa 30 
anos. Estou na SBCM há mais tempo do que 
o tempo que ela tinha quando me tornei um 
Membro Associado, em 1979: naquele ano, fo-
ram comemorados os 20 anos de sua fundação. 
Busco na memória aspectos de minha vivên-
cia e me reporto ao início da década de 1970. 
Neste texto, peço a licença de citar todos pelo 
nome, deixando de lado os títulos obtidos no 
meio acadêmico, pois na SBCM e na amizade 
todos somos iguais.

Após completar a residência médica na San-
ta Casa de São Paulo, prestei o exame para a 
SBOT em janeiro de 1974 e pensava em retor-
nar a Porto Alegre, minha cidade natal. Então 
surgiu uma encruzilhada em minha vida: recebi 
o convite do Professor José Hungria Filho para 
ficar mais um ano no Pavilhão Fernandinho Si-
monsen. Resolvi aceitar, pois estava num ser-
viço muito dinâmico e teria muito a aprender. 
Nesse ano adicional, já como especialista em 
ortopedia, nos era facultado escolher onde 
estagiar no segundo semestre, e foi então que 
resolvi estagiar no grupo de Cirurgia da Mão, 
com Edmur Isidoro Lopes e Heitor J.R. Ulson. O 

convívio com esses dois mestres me aguçou o 
interesse pela cirurgia da mão e, principalmen-
te, os tomei como grandes amigos. 

Outra atividade que exerci em 1974 foi a de 
preceptor dos residentes de ortopedia e, para 
tristeza inicial de muitos deles, instituí seminá-
rios no sábado pela manhã. Esta era uma ati-
vidade muito estimulante, que me obrigava a 
estudar. Na sequência, fui admitido como Pro-
fessor Instrutor na Faculdade de Ciências Mé-
dicas da Santa Casa de São Paulo pela mão do 
José Hungria Filho. Por ter esse vínculo com o 
ensino, em 1977 fui convidado a participar do 
Curso de Pós-Graduação daquela instituição, o 
que me obrigou a permanecer em São Paulo. 

Enquanto fazia a pós, por estar interessado na 
cirurgia da mão, resolvi continuar aprendendo 
com o Edmur, seguindo-o em suas atividades 
médicas, o que aconteceu nos dois anos sub-
sequentes. Esta era a forma de ensino da ci-
rurgia da mão, pois naquela época não havia 
residência em cirurgia da mão e, para entrar na 
SBCM, o que se fazia era aprender a arte com 
um membro titular e, após sua avaliação e uma 
carta, o currículo do médico era encaminhado 
ao Conselho Executivo da SBCM. Assim, pela 
mão do grande mestre Edmur Isidoro Lopes, fui 
admitido como Membro Associado da SBCM 
em 1979, quando a SBCM, fundada em 1959, 
completava 20 anos. No ano de 1982 postulei 
junto ao Conselho Executivo da SBCM a posi-
ção de Membro Titular, e após análise de meu 
currículo, fui aceito nesta condição de associa-
do. Requeri então meu título de especialista 
em cirurgia da mão junto à Associação Médica 
Brasileira. 

Fora do ambiente acadêmico, atuava como 
cirurgião da mão de retaguarda na extinta Car-
teira de Acidentes do Trabalho: em São Paulo 
para as zonas norte e leste; e em Guarulhos, 
para os acidentados desta cidade industrial, 
assim como para as cidades do Vale do rio Pa-
raíba. Nessa época, os atendimentos dos tra-
balhadores acidentados eram suportados pelo 
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), 
em programa especial de atendimento, total-
mente separado. Os pacientes recebiam o tra-
tamento inicial por traumatologistas em hospi-
tais gerais e, em seguida, os casos mais graves 
eram encaminhados para os especialistas em 
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cirurgia da mão. Tínhamos médicos coordena-
dores, aos quais solicitávamos materiais espe-
ciais para o tratamento dos pacientes, os quais 
atuavam como controladores. Em São Paulo, 
o meu coordenador era Carlos Schwartzman. 
Nessa época, exercia função similar à minha, 
no atendimento de acidentados da zona sul de 
São Paulo, Orlando Graner. Além dessas ativida-
des assistenciais, também participava em um 
grupo de traumatologistas que prestava aten-
dimentos nos hospitais Carlos Chagas e Stella 
Maris, na cidade de Guarulhos. 

Continuei a Pós-Graduação na Santa Casa de 
São Paulo até 1981, quando fui convidado por 
José Laredo Filho a seguir na Pós-Graduação da 
Escola Paulista de Medicina. Na época, o Lare-
do era chefe da pós-graduação e o cargo de 
titular estava vago. A chefia da então Disciplina 
de Ortopedia e Traumatologia da EPM era ocu-
pada pelo Sérgio Bruschini. Quando o Laredo 
assumiu a chefia e se tornou o Professor Titu-
lar, por seu convite fui absorvido na EPM e por 
sua solicitação montei o Grupo de Trauma da 
Disciplina de Ortopedia e Traumatologia, que 
logo em seguida tornou-se um departamento 
da EPM. Tive a honra de chamar para o Grupo 
de Trauma Ralph Walter Christian, Fernado Bal-
dy dos Reis e Hélio Jorge Fernandes. Na EPM, 
desenvolvi trabalhos acadêmicos, fui professor 
adjunto substituto, me engajei no ensino de re-
sidentes e defendi minhas teses de mestrado e 
doutorado. Neste ano de 2009 ainda estou liga-
do a ela e participo na Disciplina de Cirurgia da 
Mão e Membro Superior.

Participei por muitos anos como colaborador 
em várias gestões, antes de ser eleito presiden-
te da SBCM para o ano de 2005. Registrarei aqui 
as minhas impressões e aspectos de vivência 
que fazem parte da história não escrita de nos-
sa sociedade, assim como aspectos de convívio 
com as pessoas. Será que isso importa para o 
leitor? Bem, que seja feito como um registro 
breve sobre pessoas importantes para a nossa 
SBCM. Usarei um tom bem intimista e busca-
rei em minha memória as histórias de antanho, 
por isso talvez haja alguma inexatidão em ter-
mos temporais.

Iniciei minha participação em diretorias da 
SBCM na condição de tesoureiro na gestão do 
Walter Manna Albertoni (1986-1987). Aprendi 

com o Walter a forma de organizar atividades 
científicas e também o modo de conduzir po-
liticamente uma sociedade de iguais, em que 
devemos ser sinceros e diretos sem ofender 
os interlocutores, firmes na coordenação sem 
centralizar e amáveis para manter um ambien-
te agradável. Não sei se aprendi ou fui eficiente 
na prática, mas observei e tentei me espelhar 
nesse grande mestre em relações humanas. Sua 
amabilidade sempre foi grande e nossa relação 
ficou mais estreita quando ele foi orientador de 
minha tese de doutorado na EPM em 1992. Ele 
me recebia em sua casa e com extrema paciên-
cia me ajudava a escrevê-la. Fiquei em débito 
com ele e procurei devolver sua amabilidade 
auxiliando-o na edição de seu livro-texto, em 
2008. 

Fui mantido na posição de tesoureiro na ges-
tão do Jacy Conti Alvarenga (1988-1989). Foi 
muito agradável o convívio com o Jacy, pessoa 
alegre e calorosa, como são a maioria de meus 
amigos cariocas. Na gestão seguinte, em que o 
presidente foi Heitor J.R. Ulson (1990-1991), fui 
convidado a participar como secretário-geral, 
posição que desempenhei em situação espe-
cial, pela grande amizade que tenho com o Hei-
tor, que se remonta ao ano de 1973. Ano que 
conheci o Marcos A.R. Ulson e fui seu R2 no Pa-
vilhão Fernandinho Simonsen da Santa Casa de 
São Paulo. Deste convívio nasceu uma grande 
amizade que perdura até hoje. O Heitor, por ser 
irmão do Marcos, também se tornou um bom 
amigo e foi um dos meus mestres na bela arte 
da cirurgia da mão. Ele é um exemplo de hon-
radez e retidão como médico e ser humano. O 
Heitor me instilou o gosto pela anatomia, par-
ticipando comigo de dissecações no setor de 
verificação de óbitos da Santa Casa de São Pau-
lo. Estudávamos a importância dos ligamentos 
do carpo para sua estabilidade. Seccionávamos 
os ligamentos entre o escafoide e o semilunar 
para observar as alterações na dinâmica carpal. 
Estava iniciando meu estágio em cirurgia da 
mão e achei fabulosa a movimentação recípro-
ca dos ossos do carpo, que só então via sob o 
aspecto dinâmico e funcional. 

No convívio com o Edmur Isidoro Lopes nos 
tornamos amigos, mas quem não se tornava 
amigo do Edmur? Achava uma graça quando 
ele, no meio do ambulatório da Santa Casa, nos 
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dava um descanso e chamava, “vamos ver o 
pretinho com febre” era a senha que ele usava 
na frente dos pacientes, para uma parada para 
tomar um café no primeiro andar. Aprendi com 
ele técnica cirúrgica em cirurgia da mão e fica-
va maravilhado com sua habilidade. Persegui o 
Edmur em centros cirúrgicos durante dois anos 
e adquiri uma bagagem que levo pela minha 
vida profissional. Além dos seus aspectos impe-
cáveis na prática médica, ele era um indivíduo 
muito estudioso. Toda semana discutia algum 
artigo que lera nos dias anteriores e me estimu-
lava a ler sobre nervos periféricos, área em que 
era um grande mestre. Lembro bem quando 
surgiu a sutura fascicular na década de 1970, eu 
trouxe o assunto à discussão, pois achara inte-
ressante usar a microcirurgia para promover o 
alinhamento de fascículos. Bem, o Edmur falou: 
isso não vai dar certo, pois provoca um trauma 
desnecessário intraneural, com formação de fi-
brose e o resultado final deverá ser pior do que 
uma sutura epineural. Contra os conceitos que 
se implantavam como uma grande novidade 
no meio da cirurgia da mão, o Edmur ficou fir-
me, respaldado em sua experiência e conhe-
cimento teórico, e o tempo mostrou que ele 
tinha razão. Tivemos um convívio longo e uma 
grande amizade e sua morte precoce deixou 
tristes todos seus alunos e amigos.

Fui convidado a participar como Secretário-
geral na chapa que elegeu o Mauri Alves de 
Azevedo como Presidente da SBCM no biênio 
1992 e 1993. O Mauri era um homem sério de 
poucos sorrisos, mas extremamente amável, 
não o conheci intimamente mas me deixou 
uma boa impressão por ser pessoa de posições 
firmes. Graças ao Mauri, foi tornado obrigatório 
o treinamento de residentes somente em cen-
tros credenciados pela SBCM. No biênio seguin-
te (1994-1995), fui eleito na chapa do Fernando 
A.N.C. de Barros, como presidente da Regional 
Sul da SBCM, e com o auxílio do Gilberto Ohara 
coordenei uma Jornada da SBCM em São Paulo 
em que trouxemos David Green. Nos biênios 
1998 -1999 e 2002-2003, fui eleito Conselheiro 
da SBCM. No ano de 2004, fui o vice-presidente 
na gestão do Afrânio Donato de Freitas e, em 
2005, fui o presidente eleito.

Durante a gestão da diretoria de 2005, tive-
mos que correr e adaptar a situação da SBCM, 

às determinações do Código Civil brasileiro. 
Mudamos o estatuto e, por força da nova le-
gislação, tivemos que alterar o nome oficial 
da SBCM para Associação Brasileira de Cirurgia 
da Mão. Na época, sugeri que continuássemos 
usando o termo sociedade como fantasia, para 
preservar nosso nome histórico, deixando a 
‘associação’ para a documentação legal. A ne-
cessidade de mudança se impunha para ade-
quação à nova lei. Enviei e-mail aos sócios con-
vocando a assembleia geral e recebi respostas 
pedindo para não mudar o nome da sociedade, 
entre eles estava o meu amigo Ronaldo Azze. 
Tive que explicar o motivo legal em detalhes e 
senti, nas correspondências, o carinho especial 
que os sócios têm pela nossa SBCM. 

No ano de 2005, o XXV Congresso Brasilei-
ro de Cirurgia da Mão foi realizado em Santa 
Catarina, na cidade de Joinville, e teve como 
presidente o Valdir Steglich. A ideia unânime 
da diretoria da SBCM foi de localizá-lo fora das 
grandes capitais e descentralizar nossas ativi-
dades, como forma de aumentar a visibilidade 
da especialidade em outros pontos do país. Na 
sequência dos acontecimentos, o Rames Mat-
tar Jr. foi eleito presidente da Federação Sul-
Americana das Sociedades de Cirurgia da Mão 
e o X Congresso Sul-americano de Cirurgia da 
Mão foi juntado ao brasileiro que estava em an-
damento. O Rames cuidou dos contatos com 
os colegas sul-americanos. Aproveitamos para 
fazer, junto com estes dois eventos já agrupa-
dos, o VI Congresso Ibero-Latino-Americano de 
Cirurgia da Mão. 

Contei com a ajuda do Walter Albertoni nos 
primeiros contatos com os europeus e, em se-
guida, o Flávio Faloppa assumiu a presidência 
deste congresso e organizou a vinda dos cirur-
giões da mão com o Carlos Irisarri de Vigo, na 
Espanha. Logo depois estes dois aglutinaram o 
Marc Garcia Elias, de Barcelona, na Espanha e 
o sempre amigo Ronaldo Carneiro de Naples, 
(Flórida) nos Estados Unidos. Esse grande es-
forço de equipe culminou num grande even-
to. Um macrocongresso ocorreu no Centro de 
Eventos Cau Hansen, com organização impecá-
vel, em instalações amplas, mas num ambiente 
aconchegante. Participaram 575 congressistas. 
Vieram para o Brasil 70 cirurgiões da mão es-
trangeiros, da Espanha, de Portugal, da Itália, da 
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França, dos Estados Unidos, do México, da Ve-
nezuela, da Colômbia, do Equador, do Peru, do 
Paraguai, do Chile, da Argentina e do Uruguai. 
O convidado oficial do congresso foi William P. 
Cooney, dos Estados Unidos, o qual abrilhantou 
o evento com sua presença. O congresso Ibero-
Latino-Americano trouxe ao Brasil o Marc Garcia 
Elias da Espanha e Philippe Saffar, da França. 

Orgulhamo-nos muito com o fato de que, 
em 2005, o Brasil teve Arlindo Pardini Jr. na 
presidência da Federação Internacional das 
Sociedades de Cirurgia da Mão, Rames Mattar 
Jr. na presidência da Federação Sul- americana 
de Cirurgia da Mão e Walter Manna Albertoni 
como presidente da Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia. Contamos com a 
participação ativa deles em nosso XXV CBCM. A 
organização dessa festa científica ficou a cargo 
do Valdir Steglich, que se mostrou um grande 
anfitrião. Nada faltou na organização irretocá-
vel desse evento internacional e tenho certe-
za que nossos visitantes estrangeiros saíram 
muito bem impressionados. Ele contou com 
o apoio dos colegas da Regional Sul da SBCM: 
Giana Giostri, Roberto Luiz Sobania, Henrique 
Ayzenberg e Jefferson Braga Silva. A organiza-
ção do programa científico ficou a cargo dos 
membros da CEC: Nilton Mazzer, Carlos Henri-
que Fernandes, Walter Fukushima, Emygdio de 
Paula e Paulo Randal Pires. Entre as atividades 
sociais, tivemos o jantar do congresso num clu-
be típico da colônia alemã, com muita comida, 
chope e música. 

Na gestão de 2005, fizemos a revisão do 
site da SBCM melhorando sua funcionalidade, 
tornando-o elemento de divulgação da espe-
cialidade e servindo como ponte de comunica-
ção. As modificações foram coordenadas pelo 
Carlos Henrique Fernandes. O nosso jornal MA-
NUS do ano de 2005 teve como editora a Giana 
Giostri e uma versão em PDF persiste no nosso 
site e serve como fonte histórica.

Aproveitando a internet como meio de in-
terligação, inauguramos os programas “Clube 
da Mão”. A concepção desse tipo de atividade 
permite a interação imediata com as pessoas 
que assistem a distância o programa. Fomos a 
primeira sociedade médica a utilizar essa forma 
de educação continuada e hoje já está no quin-
to ano de atividades de forma ininterrupta. O 

desenvolvimento da ideia até sua implementa-
ção ficou a cargo do Luiz Carlos Angelini, o qual 
teve apoio do João Baptista Gomes dos Santos 
e do Gilberto Ohara, os quais continuam com o 
mesmo entusiasmo inicial.

Participamos, na Fundacentro, do Fórum em 
Defesa das Mãos. A Fundacentro é um órgão 
do Ministério do Trabalho e centro colaborador 
com a Organização Mundial de Saúde, Organi-
zação Pan-Americana de Saúde e Organização 
Internacional do Trabalho. Essa atividade abriu 
a discussão sobre os problemas de saúde das 
mãos dos trabalhadores e contou com repre-
sentantes de setores da indústria, tanto da par-
te patronal, quanto dos empregados; tivemos 
representantes do setor bancário, do comér-
cio e da agricultura, assim como membros do 
Instituto Nacional de Prevenção de Acidentes 
em Máquinas e Equipamentos (INPAME) e re-
presentantes do setor de desenvolvimento de 
equipamentos de proteção individual (EPI). 

Nessa atividade participei diretamente nas 
discussões sobre acidentes no ambiente de 
trabalho, relacionados às mãos, junto com o 
Antônio Carlos Costa (Caco) e Ivan Chakkour. 
Observei que há desconhecimento geral so-
bre a nossa especialidade. Os participantes não 
sabiam que existem médicos especialistas em 
cirurgia da mão. Nesse fórum de discussões ti-
vemos reuniões semanais por dois meses e fo-
mos os únicos médicos presentes às reuniões. 
No final dos trabalhos, foram apresentadas pa-
lestras sobre acidentes com as mãos e a SBCM 
foi representada por Ivan Chakkour e Caco.” 

2006
Luiz Carlos Angelini

O paulista Luiz Carlos An-
gelini graduou-se médico 
pela Universidade de Santo 
Amaro em 1975 e em Ad-
ministração Hospitalar pela 
Universidade de Ribeirão 
Preto em 2001. Fez mes-
trado (1993) e doutorado 

(1998) pela Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp). Chefia a Clínica de Cirurgia da Mão 
do Hospital do Servidor Público Municipal de 
São Paulo e é professor assistente de anatomia 
na Universidade Metropolitana de Santos (Uni-
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mes). Presidiu a SBCM em 2006 e, para este li-
vro, forneceu o seguinte depoimento:

“Nossos vínculos com a SBCM estabeleceram-
se em 1981, por ocasião da primeira prova para 
obtenção do título da especialidade. Em 1987, 
passamos a fazer parte do Conselho Executivo, 
por duas gestões consecutivas. 

Nessa época, nossa sociedade tinha certifica-
ção técnica e científica da Associação Médica 
Brasileira (AMB) e do Conselho Federal de Me-
dicina (CFM). Mas, no ano de 2001, quando da 
integração daqueles organismos com o Con-
selho Nacional de Residência Médica (CNRM), 
fomos, injustamente, classificados com ‘área de 
atuação médica’. Unidos, todos da sociedade 
nos mobilizamos no sentido de desfazer este 
equívoco.

Trabalhando como secretário, particular-
mente ao lado dos presidentes Nelson Mattioli 
Leite, Afrânio Donato de Freitas, Claudio Henri-
que Barbieri e Rames Mattar Junior, obtivemos, 
em 2005, o reconhecimento de especialidade 
por parte do CNRM, CFM e da AMB. Durante 
os anos de 2006 e 2007, graças ao generoso e 
essencial apoio do Prof. Dr. Antonio Carlos Lo-
pes, então secretário do Ministério Educação e 
Cultura (MEC), verdadeiro promotor de nossa 
especialidade, tivemos concedidos os ‘pré-re-
quisitos’ para a formação em cirurgia da mão. 
Como gratidão, a partir do ano 2006, o melhor 
trabalho do nosso Congresso é premiado com 
titulo Prof. Antonio Carlos Lopes.

Antes, em 2004, com a ajuda dos amigos Dr. 
João Baptista Gomes dos Santos e do Sr. Hamil-
ton Conde (presidente da empresa Atitude) e 
de patrocínio de empresas, realizamos o sonho 
da educação continuada on-line e, na gestão 
do presidente Nelson Matiolli Leite, a primei-
ra transmissão foi ao ar. Hoje somos mais de 
7000 inscritos, mais de 200 em todo o mundo. 
Os participantes intervêm de suas residências, 
por telefone ou e-mail. Hoje, o Clube da Mão 
completa cinco anos de sucesso. O Clube da 
Mão faz parte do programa de Educação Con-
tinuada da AMB, distribuindo pontos para a re-
validação do título de especialista, encurtando 
distâncias e beneficiando os docentes.

No início da nossa gestão no ano de 2006,  
realizamos o XXVI Congresso Brasileiro de Ci-
rurgia da Mão, a VIII Jornada de Reabilitação 

da Mão, o XVI Encontro de Microcirurgia Re-
construtiva, com 800 participantes, e o Fórum 
Pré-Congresso LER/DORT, uma atração a parte, 
com mais de 500 especialistas presentes, entre 
eles, médicos de trabalho e peritos.

Durante nossa gestão apoiamos eventos 
regionais. A Regional São Paulo realizou, na ci-
dade de Indaiatuba, o 4˚ Curso de Atualização 
em Cirurgia da Mão, tendo como organizador o 
Dr. Luiz Koiti Kimura, nos dias 07 e 08/10/2007, 
com presença de 120 cirurgiões da mão do es-
tado. A regional Norte-Nordeste realizou, em 
Salvador, organizada pelo Dr. Paulo Sergio Fiú-
za, em 01 e 02 de dezembro 2007, a 2a Jornada 
Baiana de Cirurgia da Mão, com a presença de 
palestrante ilustres tais como Luiz Koiti Kimura, 
Carlos Henrique Fernandes, João Gomes dos 
Santos. A Regional Rio de Janeiro, comandada 
pelo Dr. Henrique de Barros, realizou a 2a Jor-
nada de Patologia do Punho, em 16 setembro 
2006, que contou com a presença ilustre do 
Dr. Jesse Júpiter da Universidade de Harvard 
(Estados Unidos) e palestrantes nacionais. A 
Regional Centro-Leste-Oeste, através do seu di-
retor, Dr. Pedro José Pires, no dia 02 dezembro, 
realizou Curso de Atualização nas Patologias 
do Punho. A Regional Sul realizou a 1a Jorna-
da Sul-Brasileira de Atualização em Cirurgia da 
Mão, na cidade de Itapema, nos dias 15 e 16 de 
setembro, organizada pelo diretor da Regional, 
Dr. Roberto Luiz Sobania.

Lançamos a Campanha Nacional de Preven-
ção a Acidentes e Trauma na Mão e o primeiro 
assunto foi a questão dos acidentes com fogos 
de artifício: ‘Bonito para os olhos, um perigo 
para as mãos’. Houve enorme repercussão, e 
mais de 70 publicações na imprensa em todo 
o país em apenas um mês. O cantor, poeta, e 
instrumentista Toquinho foi o símbolo dessa 
campanha.

Hoje a Sociedade Brasileira de Cirurgia da 
Mão mantém uma comissão organizadora da 
Campanha Nacional de Prevenção a Acidentes 
e Traumas da Mão com o objetivo de definir e 
executar as campanhas durante o ano e reco-
nhecer o ato médico do Cirurgião da Mão.” 
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2007
Jefferson Luiz Braga Silva

O presidente da SBCM no ano de 2007, Jeffer-
son Luiz Braga Silva, louvou o esforço de se pu-
blicar um registro histórico da SBCM e enviou, 
para este livro, o seguinte depoimento.

“Fiz o exame para membro titular da SBCM 
na gestão do Edie Caetano, em Campos do Jor-
dão. Os meus ‘algozes’ no exame oral foram o 
Angelini e o Ronaldo Carneiro. Mais tarde, o An-
gelini foi o meu fiel companheiro na Diretoria 
da SBCM. Na verdade, eu iniciei a minha con-
tribuição administrativa nos cargos da Diretoria 
da SBCM em um congresso no Recife, onde o 
presidente foi Flávio Faloppa. A Escola Paulista 
de Medicina, personificada pelos professores 
Flávio Faloppa e Walter Albertoni, foi muito 
importante na minha formação acadêmica e 
profissional, muito do meu desenvolvimento 
como cirurgião e como pessoa devo a eles.

Em Recife, fui eleito para o Conselho Executi-
vo; depois ocupei vários cargos na Diretoria da 
SBCM, e fui conduzido a presidente da nossa 
Sociedade em 2007. Quando escrevo ‘condu-
zido’, quero dizer, na verdade, que as coisas na 
Sociedade são feitas e bem-feitas, ou seja, a sua 
presidência é gestada e conduzida por todos os 
membros da SBCM.

Fui vice-presidente do Angelini, e muitos co-
nhecem a vitalidade e a disposição desse que-
rido colega. Agradeço muito ao Angelini pelas 
‘facilidades’ que ele me proporcionou na vice-
presidência e, mais tarde, na presidência.

Na minha gestão, procurei retribuir a confiança 
e a honra de ser presidente da SBCM; incentivar 
a integração dos colegas a eventos internacio-
nais. Acredito que foi, que é, e que será sempre 
muito importante aos próprios cirurgiões como 

para a nossa Sociedade a participação em even-
tos internacionais. Esse fato se traduziu e se con-
cretizou na gestão do professor Pardini na IFSSH 
o que dignificou em muito os cirurgiões brasilei-
ros. Honra-nos pertencer ao círculo profissional 
e de amizade do professor Pardini.

Fato marcante e relevante na minha gestão 
foi a realização das campanhas de prevenção de 
acidentes nas crianças e com os fogos de artifí-
cio. A repercussão a nível nacional foi algo que 
me impressionou positivamente, assim como a 
exposição do nome da SBCM e dos colegas das 
mais longínquas cidades brasileiras. A campanha 
dita ‘positiva’ sempre será bem-vinda, porque 
traduz a preocupação dos cirurgiões de mão 
com a prevenção, o que sempre é muito bem 
apreciado pela sociedade civil.

O Congresso do ano de 2007 foi realizado em 
Porto Alegre, na Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul, com apoio irrestrito dessa 
Instituição. A preocupação da Diretoria e da Co-
missão de Educação Continuada era de realizar 
um congresso em que não houvesse prejuízo 
financeiro para a SBCM, mas que houvesse um 
bom nível científico. A escolha dos convidados 
estrangeiros se baseou nesses critérios. Muitos 
auxiliaram nos convites e na vontade de fazer-
mos um bom congresso. Também foi decisão da 
diretoria e da comissão que faríamos mais dis-
cussão, mais perguntas, mais questionamento, 
mais indagações e exporíamos mais dúvidas. E, 
para isso, precisaríamos de cirurgiões com muita 
experiência e muita didática para coordenar as 
sessões. Reconhecemos que essa não é uma ta-
refa fácil, e infelizmente difícil, mas fomos muito 
felizes na escolha dos colegas.

O Congresso foi positivo em muitos aspec-
tos: tivemos cinco cirurgias transmitidas ao 
vivo, realizadas pelos convidados estrangeiros, 
com perguntas e respostas em tempo real. Ti-
vemos vários cursos paralelos de instrução aos 
mais jovens, como o de artroscopia de punho 
(Christophe Mathoulin) e de prótese de ombro 
(Philippe Valenti). O curso de Jan Fridrén sobre 
Mão Tetraplégica foi instrutivo e de altíssimo 
nível acadêmico. Alguns números que nos tra-
zem satisfação de um trabalho extenuante: 572 
participantes (42% do estado de São Paulo!!) 
que interagiram intensamente entre si e com os 
convidados estrangeiros: Carlos Carriquiry, Jor-
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ge de Vecchi, José Maria Rotella, Howard Clarke, 
Christophe Mathoulin, Michel Schoofs, Philippe 
Valenti e Jan Fridén.

O livro me fez relembrar coisas boas, momen-
tos agradáveis, pessoas amigas, pessoas inteli-
gentes, e de pessoas carinhosas. Foi um ano em 
que consolidei amizades, conquistei amigos e 
aprendi a conhecer pessoas. Agradeço a SBCM 
por me ter proporcionado esse ano que não es-
quecerei, FELIZ”.

2008
Nilton Mazzer

O presidente da SBCM na 
gestão 2008, Nilton Mazzer, 
conversou conosco para 
expor a sua experiência na 
diretoria. É um cirurgião 
preocupado com o resgate 
histórico da especialidade: 
no Congresso Brasileiro rea-
lizado sob sua gestão, colo-

cou placas nas portas das salas dos anfiteatros 
portando os nomes de Danilo Gonçalves, Lauro 
Barros de Abreu, Orlando Graner, Edmur Isidoro 
Lopes e Mauri Alves de Azevedo.

Graduado em Medicina pela Universidade 
Estadual de Londrina, em 1975, Nilton Mazzer 
fez Residência em Ortopedia e Traumatologia 
na USP em 1986, 1983, pós-doutorado em di-
versas instituições da França, em 1989, 1990 
e 2000. Atualmente, é professor associado da 
USP, campus Ribeirão Preto, onde realizou um 
Congresso Brasileiro de grande sucesso: “Todos 
os números foram recordes e as expectativas, 
superadas”, revela. “Acreditamos que um enor-
me destaque desse evento foi a inovação: ‘O 
que eu não faço mais’ foi uma mesa que teve 
grande assistência.

Mazzer destaca como mais importantes rea-
lizações de sua gestão: “A forma de administrar, 
com uma participação ativa de nossa diretoria, 
influenciando positivamente na tomada de de-
cisões; a centralização e separação das contas 
correntes e a implantação, com separação de 
contas, e a implantação do sistema de presta-
ção de contas mensal do congresso, que per-
mitiu seu fechamento quase que imediato.” De 
acordo com Mazzer, a Comissão de Educação 
Continuada teve “plena liberdade de organizar 

a parte científica do congresso. Pela primeira 
vez, a SBCM teve apoio de órgão de fomento, o 
CNPq, isto também demonstrou a alta qualida-
de do programa científico.”  

E ainda sobre o congresso, este ex-presidente 
relata que os patrocinadores “não foram apenas 
convidados a pagar o metro quadrado do con-
gresso, foram sim convidados a serem parceiros 
da SBCM, contribuindo financeiramente nos pro-
jetos que a eles interessavam”. Assim, o Congresso 
pôde ser finalizado com retorno financeiro para a 
SBCM poder aplicar em outros projetos. 

Além do congresso, Mazzer registra outras 
conquistas de sua gestão: “A chamada de novos 
colegas para  comissões permanentes com o 
objetivo de trabalhar melhor os temas de defe-
sa profissional e divulgação da especialidade”. 

2009
Fernando Baldy dos Reis

“Após completar a graduação em medicina 
e a residência médica em Ortopedia e Trauma-
tologia na Unicamp (Universidade Estadual de 
Campinas), em 1985, fui para os Estados Unidos 
fazer um programa de fellowship com bolsa da 
Capes na Universidade de Miami, com o profes-
sor Willian Burckhalter, onde tive meu primeiro 
contato com a especialidade e com a microci-
rurgia. No final desse programa, conheci, ainda 
em Miami, o professor Weber, que me ofereceu 
um estágio de um ano no Hospital Cantonal 
de Saint Gallen, na Suíça, sob a supervisão do 
professor Gotfried Segmuller, cirurgião de mão 
responsável pelo serviço, onde fui muito bem 
acolhido por ele e pelo Dr. Gontran Sennwald, 
seu assistente e amigo. 

De volta ao Brasil, em 1987, o professor José 
Laredo me convidou para fazer pós-graduação 

Fernando Baldy em atividade na presidência em 2009
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na Escola Paulista de Medicina - Universidade 
Federal de São Paulo (EPM/Unifesp) e me apre-
sentou os professores Walter Albertoni e Flávio 
Faloppa, responsáveis pela cirurgia da mão. Com 
a orientação e grande amizade de Albertoni e 
Faloppa, desenvolvi meus trabalhos de mestra-
do, doutorado e livre-docência, como sempre 
com seu apoio e orientação acadêmica e pes-
soal. Hoje sou professor adjunto e chefe da dis-
ciplina de Traumatologia do Departamento de 
Ortopedia e Traumatologia da EPM/Unifesp.

Na SBCM, participei de várias atividades desde 

minha filiação, em 1987. A convite do professor 
Zumiotti e por indicação da EPM/Unifesp, parti-
cipei pela primeira vez da Comissão de Ensino e 
Treinamento em 2001, posteriormente ocupei 
vários cargos nas diretorias e nas várias comis-
sões da Sociedade, culminando com a minha 
Presidência neste ano do cinqüentenário da 
Sociedade; o que muito me honra e estimula 
a trabalhar pela continuidade e engrandeci-
mento da SBCM, uma Sociedade jovem onde 
encontrei amigos e grandes exemplos de dedi-
cação e trabalho.
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As contribuições que 
vieram de fora

Lista (incompleta) de palestrantes internacionais

O I Congresso Internacional de Cirurgia da Mão 
no Brasil ocorreu antes mesmo que a Sociedade 
Brasileira de Cirurgia da Mão organizasse um con-
gresso nacional. Esse talento de articulação inter-
nacional vinha, em parte, dos contatos dos brasi-
leiros com os cirurgiões estrangeiros em progra-
mas de treinamento, como fellowship. De outro 
lado, também fazia parte do esforço mundial de 
ter a especialidade reconhecida e do esforço bra-
sileiro de ser reconhecido internacionalmente. 

A SBCM deve muito às dezenas de correspon-
dentes estrangeiros que vieram visitar ou confe-
renciar no Brasil. Aqui vai um reconhecimento e 
um agradecimento.

É melhor produzir uma lista incompleta de 
palestrantes internacionais que vieram ao Brasil 
dividir conosco seus conhecimentos do que re-

legar ao esquecimento uma relação tão nobre 
de ícones da especialidade, verdadeiro elenco de 
heróis de diferentes gerações. É também neces-
sário desculpar-se pela indelicadeza de eventuais 
esquecimentos. Como esta lista foi feita a várias 
mãos, graças à colaboração de colegas com boa 
memória, como Afrânio Freitas, Arlindo Pardini, 
Mogar Dreon Gomes, Ronaldo Carneiro, Valdir 
Steglich, Ronaldo Azze, o sentimento de culpa 
pela eventual inexatidão pode ser dividido. 

Que expectativa move um cirurgião a sair do 
seu local distante e vir ao Brasil palestrar? Conhe-
cer o “país exótico do samba, praia e carnaval”? 
Rever amigos? Descansar? Divulgar seu serviço, 
nova técnica ou invenção? Seja qual for o mo-
tivo, o palestrante internacional veio trazer a 
sua experiência, que nos é repassada de forma 

“Para ensinar há uma formalidade a cumprir: saber”
Eça de Queiroz

“Magister dixit”
“O Mestre disse” – referência costumeira a Aristóteles
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I have had the unique opportunity to not 
only visit Brazil on a number of occasions, 

participate in your Hand Society meetings, 
and come to regard many members as both 

colleagues and friends.
The Brazilian contribution to our knowledge 
of problems related to the hand and upper 

limb, management advances with new 
surgical techniques and use of technologies, 
and evaluations of outcomes is recognized 
world-wide. I extend my congratulations to 

all the members of the reknown Brazilian 
Society for Surgery of the Hand on their 50th 

anniversary.

Jesse B. Jupiter M.D.

Hansjorg Wyss/AO Professor
Harvard Medical School

Chief, Hand and Upper Extremity Service
Department of Orthopaedic Surgery

Massachusetts General Hospital

relativamente gratuita e, na maciça maioria das 
vezes, dentro de padrões éticos, sem conflito de 
interesses. Dessas visitas científicas e informais 
nasceram grandes amizades e parcerias, além de 
incontáveis oportunidades de aprendizado para 
as novas gerações. Além disso, o visitante interna-
cional passou também a observar o bom nível da 
cirurgia da mão produzida por aqui e, não raro, a 
divulgá-la. Em sentido inverso, um crescente nú-
mero de palestrantes brasileiros é requisitado a 
mostrar as suas experiências no exterior.

Os cirurgiões de 
mão do Brasil soube-
ram utilizar ao máxi-
mo esta oportunida-
de de aprendizado. 
Com a globalização e 
o advento das novas 
formas de ensino a 
distância - teleconfe-
rência, internet, DVD, 
para citar alguns - a 
missão de escolher 
o palestrante ideal 
tornou-se ainda mais 
difícil. Afinal, se co-
nhece desde os tem-

pos de Pitágoras uma citação que atravessou os 
séculos: “cala-te ou dize coisas que valham mais 
que o silêncio”.

Carneiro, o “brasileiro-
estrangeiro” sempre 
prestigiando a SBCM 
e adepto da moda da 
gravata de mãozinhas

Alemanha
Dieter Buck-Gramko
Hermann Krimmer
Jörg Bahm
Milomir Ninkovic

Argentina
Alejandro Vértiz
Alfredo Olazabal
Bassi Baldomero
Carlo Firpo*
Carlos Zaidemberg*
Claudio Angrigiani
Daniel Mussini
Eduardo A. Zancolli*
Eduardo R. Zancolli Jr.*
Gerardo Galluci
Guillhermo Allende*
Guillermo Loda*
Jorge Guilhermo Boretto
José Maria Rotela*
Juan Carlos Cagnone*
Marcela Vazquez
Mario Sammartino*
Miguel Capomassi
Oscar Varaona*
Pablo de Carli

“Viajei à Europa e convidei o finlandês 
Kauko Vanio, que escrevia muito sobre o 
assunto; depois fui visitar o Mobers, que 

não mostrou muito interesse. Por sorte, ele 
(Vanio) telefonou na hora em que eu estava 
com ele. Isso parece que motivou sua vinda. 
Convidei um australiano, de que não lem-
bro o nome, aceitou. Convidei o Zancolli, 
que não respondeu. Um mês mais tarde, 

ele ligou para o Pitanguy pedindo para ser 
incluído entre os oradores – eu disse que o 

programa já estava fechado. No Congresso 
compareceram 500 pessoas.”

Henrique Bulcão de Moraes, 

em carta de 4 de junho e 2009 a Osvandré Lech, 
falando do I Congresso Internacional de 

Cirurgia da Mão

Contr ibuição internacional



 50  Anos  de C i rurgia  da  Mão no Bras i l  -  1959 –  2009

98

Carta recebida por Osvandré Lech de seu mestre Kleinert após o congresso de Gramado
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Austrália
Bernard McC. O’Brien
Gabriele Bammer
Thimothy Herbert

Áustria
Hanno Millesi

Bélgica
Bernard Lèfreve

Canadá
Bruce Williams
Frank Duerksen
Howard M. Clarke
Martin Entin
Ralph Manktelow
Robert MacFarlane

Chile
Alberto Perez
Alejandro Bifani
E. Rossel
Francisco Andrade
Javier Eduardo Gonzales Garcia
Jorge Vergara*
José Manuel Breyer Diaz
Luís Rossel
Manuel Mendez
Manuel Ivan Faúndez
Marco Naranjo Reyes
Rene Andres Jorquera Aguilera

Colômbia
Fabio Suarez
Francisco José Camacho
Jairo Gomez

Espanha
Alberto Calaf
Alberto Lluch
Carlos Casado
Carlos Irisarri*
Fabiola Eder Labairu
Fernando G. Lucas
Francisco Javier Mir Bulló
Juan Ignácio Soria Durán
Juan Sagales
Marc Garcia-Elias*
Miguel Cuadros
Miguel Del Cerro Gutiérrez
Pedro Cavadas
Xavier Mir

Equador
William A. Mejia

EUA
Adrian Flatt
A. R. Wakefield
Alejandro Badia*
Alexander Shin
Allen Bishop*
Alfred Swanson
Amit Gupta
Arnold-Peter Weiss
Arthur Barsky
Burke Evans
Charles Clark
David Green*
David Ring
David Lichtman
George Omer
Graham Lister
Harold Kleinert*
Herbert Conway
Hill Hastings*
James Steichen*
James Urbaniak
Jesse Jupiter*
Jorge Orbay
Joseph Boyes
Joseph Kutz
Júlia Terzis
Júlio Taleisnik
Laura Timmerman
Lee Ostermann
Leonard Bodell
Luiz Schecker*
Melvin Rosenwasser
Michael Wood*
Paul Manske
Peter Amadio
Randy Bindra
Raymond M. Curtis
Richard Berger
Robert Schultz
Ronald Linscheid
Ronaldo Carneiro*
Robert Szabo
Scott Kozin
Sterling Bunnel
Steve MacCabe
Thomas Wolff
Tsu-Min Tsai
Wayne Thompson
Warren Breidenbach
William Bora Jr.
William Burkhalter
William Cooney
William Metcalf
William Seitz Jr.** 
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Paraguai
Cândido Enrique Ojeda Sotelo 
José Aguilera Duplard
Juan Bernardo Galeano

Peru
Alvaro Carlo Bueno Lanzo
Luiz Fernando Flores Vilca

Portugal
Abel Nascimento*
A. C. Tavares
Antônio Duarte
Antonio Enes Martins
Ana Pinto*
Cesar Silva
Fernando Cruz
Maria Manuel Mouzinho
João Mota da Costa*
Joaquim César Ferreira da Silva
José Manuel Teixeira
Sérgio Figini Santos

República Dominicana
Marcos Nuñes C.

Suécia
Erik Moberg
Jan Fridén

Suíça
Algimantas Narakas
Diego Fernandez*
Ladislav Nagy
Gotran Sennwald*
G. Segmüller

Uruguai
Carlos Carriquiry
Gerardo Badell
Jorge De Vecchi*

Venezuela
Antonio de Santolo
Fiesky Nuñez
Gerson Molina
Rodolfo Contreras

Finlândia
Kauko Vainio

França
Alain Gilbert*
Alain Masquelet
Caroline Le Clercq
Christophe Mathoulin*
Christophe Oberlin
Claude Le Quang
Corine Becker
E. Chevaleraud
Francesco Brunelli*
G. Hidden
Gilles Dautel
Guy Foucher*
Jacques Baudet
Jacques Michon
Jean Michael Ragot
Marc Iselin
Michel Merle
Michel Schoofs
Patrick Houvet
Philippe Valenti*
Philippe Saffar*
Pierre Jean Regnard
R. Gomis
Raoul Tubiana*

Índia
Antônio Salafia

Inglaterra
Donal Meredith Brooks
Graham Stack
Guy Pulvertaft
Nicholas Barton

Itália
Angela Penza
Antonio Landi
Bruno Battiston
E. Margaritondo
Ernesto Amelio
Gaetano Mauricio Grippi
Giorgio Brunelli
Giorgio Pivato
Juan José Maldonado
Landino Cugola
Umberto Passaretti

Japão 
Susumo Tamai
Yoshiki Yamano

México
Alejandro Espinosa Gutiérrez
Luix Gómez-Correa
Rafael Reynoso * 
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Mão (IFSSH) em reunião realizada em 
Chicago, Estados Unidos. 

1966 O Journal of Bone and Joint Surgery 
(JBJS) publica artigo de Orlando Gra-
ner, Edmur Lopes, Benedito Carvalho e 
Samuel Atlas “Arthrodesis of the Carpal 
Bones in the Treatment of Kienböck’s 
Disease, Painful Ununited Fractures of 
the Navicular and Lunate Bones with 
Avascular Necrosis, and Old Fracture-
Dislocations of Carpal Bones”, extensiva-
mente citado nas décadas seguintes, e 
produzido a partir de visitas domiciliares 
aos pacientes para reavaliações. 

Um dos primeiros artigos científicos brasileiros 
sobre cirurgia da mão publicados em revista 
indexada internacional

1945 Orlando Graner cria o primeiro serviço 
de cirurgia da mão do país no Pavilhão 
Fernandinho Simonsen da Santa Casa 
de São Paulo.

1946 É fundada a American Society for Sur-
gery of the Hand.

1952 Lauro Barros de Abreu estabelece o Gru-
po de Cirurgia da Mão e Nervos Periféri-
cos no Hospital das Clínicas da USP.

1953 Sterling Bunnell (autor de Surgery of the 
Hand, 1944) visita o Brasil.

1959 A Sociedade Brasileira de Cirurgia da 
Mão (SBCM) é fundada em 19 de junho 
no Rio de Janeiro por 59 médicos (43 ca-
riocas, 11 paulistas, 3 pernambucanos, 1 
baiano, 1 paraense). 

1959 É eleita a primeira diretoria da SBCM.

1960 A primeira reunião científica da SBCM 
é realizada em março na Esplanada do 
Castelo, Sindicato Médico do Rio de Ja-
neiro, a segunda em maio.

1960 A SBCM participa do XIII Congresso Bra-
sileiro de Ortopedia e Traumatologia.

1962 É realizada a primeira Jornada de Cirur-
gia da Mão, em Curitiba.

1965 É realizado o l Congresso Internacional 
de Cirurgia da Mão no Hotel Glória, Rio 
de Janeiro. 

1966 Alípio Pernet representa a SBCM como 
sócia-fundadora da Federação Interna-
cional das Sociedades de Cirurgia da 

A linha do tempo: um resgate 
histórico rápido dos fatos mais 

relevantes

A l inha do tempo
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1968 Alípio Pernet instala a Clínica de Ci-
rurgia da Mão no Hospital do Servidor 
Público Municipal de São Paulo.

1968 É fundada oficialmente a Sociedade 
Britânica de Cirurgia da Mão.

1972 Henrique Bulcão de Morais inaugura o 
Serviço de Cirurgia da Mão na Enfer-
maria 11 da Santa Casa do Rio de Ja-
neiro.

1974 É criado o primeiro serviço de microci-
rurgia da América do Sul no Hospital das 
Clínicas da USP, sob a coordenação de 
Ronaldo Azze e Marcus Castro Ferreira. 

1975 Raul Chiconelli abre o V Congresso 
Brasileiro de Cirurgia da Mão com uma 
oração sobre a mão que ficou famosa 
(e está reproduzida neste livro). 

1975 Orlando Graner é reconhecido por 
sua contribuição à técnica original de 
Brooks, que passou a se chamar “Cirur-
gia de Brooks-Graner”.

1976 A SBCM torna-se entidade juridica-
mente estabelecida, com número de 
CGC (hoje, CNPJ).

1976 É fechado convênio com a Associação 
Médica Brasileira (AMB) para conces-
são de diplomas de especialista em 
Cirurgia da Mão.

1979 Alípio Pernet é nomeado para os co-
mitês de “Impairment Evaluation”, “No-
menclature” e “Tumor” da IFSSH.

1979 Novos Estatutos da SBCM estabelecem 
direitos e deveres de membros asso-
ciados, titulares e cargos de diretoria, 
além de determinar que congressos 
nacionais e mandatos seriam bienais.

1980 Criado o Regimento Interno da SBCM, 

com regras para a residência médica 
em Cirurgia da Mão e para o Exame 
para Título de Especialista. 

1982 A Associação Médica Brasileira e o 
Conselho Federal de Medicina pro-
põem que a Cirurgia da Mão seja ape-
nas uma “área de atuação” da Cirurgia 
Plástica, e não uma especialidade in-
dependente.

1982 Credenciado o primeiro Centro de 
Ensino e Treinamento em Cirurgia da 
Mão: o serviço chefiado por Henrique 
Bulcão no Rio de Janeiro.

1983 Os serviços de Belo Horizonte (chefiado 
por Arlindo Pardini) e Curitiba (por Luiz 
Carlos Sobania) são credenciados como 
Centros de Ensino e Treinamento.

1983 É realizado o primeiro Exame para Títu-
lo de Especialista em Cirurgia da Mão.

1983 Dois serviços em São Paulo são cre-
denciados como Centros de Ensino e 
Treinamento: o chefiado por Edmur 
Lopes e o de Walter Albertoni.

1983 A AMB e o CFM novamente reconhe-
cem a Cirurgia da Mão como especiali-
dade médica autônoma e oficialmente 
reconhecida.

1983 É criada a Regional Centro-Leste-Oes-
te da SBCM, abrangendo Rio de Janei-
ro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, 
Distrito Federal e Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul.

1984 Falecimento de Danilo Gonçalves.

1984 A AMB convoca a SBCM para elaborar 
a Tabela de Honorários Médicos.

1985 A SBCM adquire a sua primeira sede 
própria na cidade de São Paulo, à rua 
Alceu de Campos Rodrigues.
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1985 Arlindo Pardini lança O “Traumatismos 
da Mão”, prefaciado por Lauro Barros 
de Abreu, o primeiro livro com múltipla 
colaboração da especialidade no Brasil.

1989 Reformados os Estatutos da SBCM, in-
corporando o Regimento Interno.

1989 Renovado o contrato com a AMB para 
emissão dos Títulos de Especialista em 
Cirurgia da Mão.

1990 Iniciada a informatização da SBCM (en-
viada a primeira circular impressa por 
computador).

1992 Falecimento de Alípio Pernet.

1992 Arlindo Pardini assume a presidência da 
Sociedade Sul-Americana de Cirurgia da 
Mão.

1993 Editado o primeiro número especial de 
Cirurgia da Mão na Revista Brasileira de 
Ortopedia (RBO).

1995 Finalizada a reformulação da primeira 
Tabela de Honorários Médicos.

1996 Inaugurada nova fase administrativa da 
SBCM, com mandato de diretoria de um 
ano, com Edie Caetano na presidência.

1996 Iniciado o acesso direto: médicos termi-
nando residência em Cirurgia da Mão 
passaram a poder prestar o Exame para 
Título de Especialista sem a carência de 
dois anos como associado que era exigi-
da anteriormente.

1996 Pardini é eleito vice-presidente da IFSSH 
e Albertoni é eleito vice-presidente da 
Sociedad Sud-Americana de Cirurgia de 
la Mano.

1997 Criada a primeira página na internet da 
SBCM.

1997 Comissão envolvendo CFM, AMB, Fede-
ração Nacional dos Médicos (FENAM) e 
Comissão Nacional de Residência Médi-
ca (CNRM), tentando padronizar o ensi-
no médico nos países do Mercosul, julga 
que a Cirurgia da Mão deve ser excluída 
da lista de especialidades médicas e re-
gistrada como área de atuação.

1998 O FDA (Food and Drug Administration) 
aprova o “Ulson External Fixator Device”, 
desenvolvido por Heitor Ulson e divul-
gado à comunidade científica dos Esta-
dos Unidos por Harold Kleinert. 

1998 O ministro da saúde José Serra assina 
a Portaria no 3.642 que determina que 
“entre os médicos que compõem as 
equipes profissionais, participantes do 
sistema de referência hospitalar em 
atendimento de urgência e emergên-
cia, exista um especialista em cirurgia 
da mão, de acordo com a disponibili-
dade de cada Estado”.

1998 Walter Albertoni assume a presidência 
da Federação Sul-Americana das Socie-
dades de Cirurgia da Mão.

1998 A SBCM publica um manifesto defen-
dendo a restauração do caráter de espe-
cialidade médica pela Cirurgia da Mão.

1999 Publicado o primeiro número do jornal 
Manus.

1999 Almir Pereira publica “Primeiros Anos”, 
registro da história da SBCM até 1975. 

A l inha do tempo
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2000 Falecimento de Orlando Graner.

2000 A SBCM lança sua primeira campanha 
pública, de prevenção de acidentes de 
trabalho.

2001 Lauro Barros de Abreu, aos 87 anos, é 
homenageado durante o XXI Congresso 
Brasileiro de Cirurgia da Mão, em Grama-
do, RS. 

2001 Harold Kleinert é o palestrante-convi-
dado de honra do 21º Congresso, em 
Gramado, RS. Após 5 viagens para con-
ferências ao Brasil e responsável pelo 
treinamento de diversos membros da 
ABCM, ele deve ser lembrado como 
grande incentivador da cirurgia da mão 
no Brasil.

2002 A Portaria 1.634 do Ministério da Saúde 
determina que a cirurgia da mão passe a 
ser somente área de atuação, perdendo 
o status de especialidade médica. Esta 
mesma decisão é ratificada pela Portaria 
1.666, em 2003.

2002 A SBCM muda sua sede para modernas 
instalações em centro comercial na Ave-
nida Ibirapuera, em São Paulo.

2004 Rames Mattar Jr. assume a presidência 
da Federação Sul-Americana das Socie-
dades de Cirurgia da Mão. 

2004 Falecimento de Lauro Barros de Abreu.

2004 Arlindo Pardini assume a presidência 
trienal da IFSSH.

2005 Conforme a resolução CRM no 1.763/05, 
firmada pelo CFM, AMB, e pela Comissão 
Nacional de Residência Médica (CNRM), 
a SBCM obteve o reconhecimento da Ci-
rurgia da Mão como especialidade mé-
dica.

2005 A SBCM passa a denominar-se, para fins 
oficiais, Associação Brasileira de Cirurgia 
da Mão (ABCM) para atender exigên-
cias legais do novo Código Civil. Porém, 
continua a utilizar e ser conhecida com 
o nome fantasia de Sociedade Brasileira 
de Cirurgia da Mão.

2006 Resolução no 02/06 da CNRM prevê du-
ração de residência de dois anos e aces-
so direto, ou seja, sem pré-requisitos.

2007 Resolução no 02/07 da CNRM, determi-
nada pela Comissão Mista de Especia-
lidades, determina pré-requisitos aos 
candidatos à residência médica em ci-
rurgia da mão através de treinamento 
prévio em ortopedia e traumatologia ou 
cirurgia plástica.

2009 SBCM completa 50 anos.
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Diretorias, comissões, 
congressos e associados

Diretorias da SBCM desde sua fundação

 Biênio 1959/1961
Presidente Danilo Coimbra Gonçalves
1o vice-presidente Lauro Barros Abreu
2o vice-presidente Ivo Pitanguy
Secretário-geral Henrique Bulcão de Moraes
1o secretário José Viana de Carvalho
2o secretário Francisco Peixoto
1o tesoureiro Arnaldo Bonfim
2o tesoureiro José Juvenil Telles
Comissão executiva  Oswaldo Pinheiro Campos
 Caio do Amaral
 Arcelino Bitar
 Roberto Godoy Moreira
 Alipio Pernet

 Biênio 1962/1963
Presidente Lauro Barros de Abreu
1o vice-presidente Ivo Pitanguy
2o vice-presidente Arnaldo Bonfim
Secretário-geral Henrique Bulcão de Moraes
1o secretário Roberto Godoy Moreira
2o secretário José Viana de Carvalho
Tesoureiro José Juvenil Telles
Comissão executiva  Alipio Pernet
 Arcelino Bitar
 Danilo Coimbra Gonçalves
 Henrique de Goes
 Orlando Graner

 Biênio 1964/1965
Presidente Henrique Bulcão de Moraes
1o vice-presidente Orlando Graner
2o vice-presidente José da Silva Rodrigues
Secretário-geral Odilio Silva
1o secretário José Juvenil Telles
2o secretário Diomede Belliboni
Tesoureiro José da Costa Estrada
Comissão executiva  Arcelino Bitar
 Danilo Coimbra Gonçalves
 Ivo Pitanguy
 Lauro Barros de Abreu
 Alipio Pernet

Q uadro social  e  congressos
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 Biênio 1966/1967

Presidente Alipio Pernet
1o vice-presidente Odilio Silva
Secretário-geral/tesoureiro Diomede Belliboni
1o secretário Norberto Pereira Lopes
Conselho executivo Lauro Barros de Abreu
 Henrique Bulcão de Moraes
 Danilo Coimbra Gonçalves
 Orlando Graner

 Biênio 1968/1969

Presidente Danilo Coimbra Gonçalves
1o vice-presidente Orlando Graner
Secretário-geral/tesoureiro José Raul Chiconelli
1o secretário Cláudio Rabello
Conselho Executivo Norberto Pereira Lopes
 Arnaldo Bonfim
 Lauro Barros de Abreu
 Henrique Bulcão de Moraes

 Biênio 1970/1971

Presidente Orlando Graner
Vice-presidente José Raul Chiconelli
Secretário-geral/tesoureiro Walter Campos
Conselho Executivo Alipio Pernet
 Lauro Barros de Abreu
 Danilo Coimbra Gonçalves

 Biênio 1972/1973

Presidente Alipio Pernet
Vice-presidente Arlindo Gomes Pardini Júnior
Secretário-geral/tesoureiro Antonio G. Estima
Conselho Executivo Orlando Graner
 Danilo Coimbra Gonçalves
 Luiz Carlos Sobania

 Biênio 1974/1975

Presidente José Raul Chiconelli
Vice-presidente Jacy Conti Alvarenga
Secretário-geral/tesoureiro Fernando Barros
1o secretário José Luiz Pistelli
Conselho Executivo Alipio Pernet
 Danilo Coimbra Gonçalves
 Henrique Bulcão de Moraes
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 Biênio 1976/1977

Presidente Cristovão Colombo da Gama
Vice-presidente Luiz Carlos Sobania
Secretário-geral/tesoureiro Mauricio B. Menandro
1o secretário 
2o secretário Alfredo Jacques
Conselho Executivo Alipio Pernet
 Orlando Graner
 Danilo Coimbra Gonçalves

 Biênio 1978/1979

Presidente Luiz Carlos Sobania
Vice-presidente Edmur Isidoro Lopes
Secretário-geral/tesoureiro Almir Joaquim Pereira
1o secretário 
2o secretário Walter Manna Albertoni
Conselho Executivo Lauro Barros de Abreu
 Henrique Bulcão de Moraes
 José Raul Chiconelli

 Biênio 1980/1981

Presidente Edmur Isidoro Lopes
Vice-presidente Jacy Conti Alvarenga
Secretário-geral/tesoureiro Walter Manna Albertoni
Secretário-adjunto Nelson Otsuka
Tesoureiro Vilnei Matiolli Leite
Conselho Executivo Orlando Graner
 Luiz Carlos Sobania
 Ronaldo Jorge Azze

 Biênio 1982/1983

Presidente Arlindo Gomes Pardini Júnior
Vice-presidente Ronaldo Jorge Azze
Secretário-geral Walter Manna Albertoni
Secretário-adjunto Ronaldo Percopi de Andrade
Tesoureiro Vilnei Matiolli Leite
Conselho Executivo Edmur Isidoro Lopes
 Heitor José Rizzardo Ulson
 Henrique Bulcão de Moraes

Q uadro social  e  congressos
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 Biênio 1984/1985
Presidente Ronaldo Jorge Azze
Vice-presidente José Raul Chiconelli
Secretário-geral Walter Manna Albertoni
Secretário-adjunto Nelson Otsuka
Tesoureiro Vilnei Matiolli Leite
Conselho Executivo Arlindo Gomes Pardini Júnior
 Heitor José Rizzardo Ulson
 Luiz Carlos Sobania

 Biênio 1986/1987
Presidente Walter Manna Albertoni
Vice-presidente Alfredo Jacques
Secretário-geral Heitor José Rizzardo Ulson
Secretário-adjunto Paulo Muller
Tesoureiro Nelson Mattioli Leite
Conselho Executivo Arlindo Gomes Pardini Júnior
 Ronaldo Jorge Azze
 Vilnei Matiolli Leite

 Biênio 1988/1989
Presidente Jacy Conti Alvarenga
Vice-presidente Heitor José Rizzardo Ulson
Secretário-geral Arnaldo Valdir Zumiotti
Secretário-adjunto Alfredo Jacques
Tesoureiro Nelson Mattioli Leite
Conselho Executivo Arlindo Gomes Pardini Júnior
 Marcos Ferreira
 Edie Benedito Caetano

 Biênio 1990/1991
Presidente Heitor José Rizzardo Ulson
Vice-presidente Mauri Azevedo
Secretário-geral Nelson Mattioli Leite
Secretário-adjunto José Maurício de Morais Carmo
Tesoureiro Flávio Faloppa
Conselho Executivo Walter Manna Albertoni
 Luiz Carlos Sobania
 Ronaldo Jorge Azze

 Biênio 1992/1993
Presidente Mauri Alves de Azevedo
Vice-presidente Fernando Augusto N. C. de Barros
Secretário-geral Nelson Mattioli Leite
Secretário-adjunto Lenise Gonçalves
Tesoureiro Flávio Faloppa
Conselho Executivo Arlindo Gomes Pardini Júnior
 Luiz Carlos Sobania
 Edie Benedito Caetano
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 Biênio 1994/1995
Presidente Fernando Augusto N. C. de Barros
Vice-presidente Edie Benedito Caetano
Secretário-geral Flávio Faloppa
Secretário-adjunto Rui Monteiro Barros 
Tesoureiro Flávio Faloppa
Conselho Executivo Arnaldo Valdir Zumiotti
 José Pistelli
 José Maurício de Morais Carmo

 1996
Presidente Edie Benedito Caetano
Vice-presidente Ronaldo Percopi de Andrade
Secretário-geral Flávio Faloppa
Secretário-adjunto Paulo Randal Pires
Tesoureiro Rames Mattar Junior
Conselho Executivo Arnaldo Valdir Zumiotti
 Luiz Carlos Angelini
 Gilberto Ohara

 1997
Presidente Ronaldo Percopi de Andrade
Vice-presidente Edie Benedito Caetano
Secretário-geral Flávio Faloppa
Secretário-adjunto Paulo Randal Pires
Tesoureiro Rames Mattar Júnior
Conselho Executivo Arnaldo Valdir Zumiotti
 Luiz Carlos Angelini
 Gilberto Ohara

 1998
Presidente José Maurício de Morais Carmo
Vice-presidente Arnaldo Valdir Zumiotti
Secretário-geral Rames Mattar Junior
Secretário-adjunto Anderson Monteiro
Tesoureiro Gilberto Ohara
Conselho Executivo Flávio Faloppa
 Ivan Chakkour
 Walter Manna Albertoni

 1999
Presidente Arnaldo Valdir Zumiotti
Vice-presidente José Maurício de Morais Carmo
Secretário-geral Rames Mattar Júnior
Secretário-adjunto Anderson Monteiro
Tesoureiro Gilberto Ohara
Conselho Executivo Flávio Faloppa
 Ivan Chakkour
 Walter Manna Albertoni
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 2000
Presidente Flávio Faloppa
Vice-presidente Osvandré Lech
Secretário-geral Rames Mattar Junior
Secretário-adjunto Jefferson Luiz Braga Silva 
Tesoureiro Gilberto Ohara
Conselho Executivo Cláudio Barbieri
 Luiz Carlos Angelini
 Luiz Kimura

 2001
Presidente Osvandré Lech
Vice-presidente Flávio Faloppa
Secretário-geral Rames Mattar Júnior
Secretário-adjunto Jefferson Luiz Braga Silva
Tesoureiro Gilberto Ohara
Conselho Executivo Cláudio Barbieri
 Luiz Carlos Angelini
 Luiz Kimura 

 2002
Presidente Cláudio Henrique Barbieri
Vice-presidente Rames Mattar Junior
Secretário-geral Luiz Carlos Angelini
Secretário-adjunto Afrânio Donato de Freitas
Tesoureiro Ivan Chakkour
Conselho Executivo Gilberto Ohara
 Jefferson Luiz Braga Silva 
 Nelson Mattioli Leite

 2003
Presidente Rames Mattar Júnior
Vice-presidente Cláudio Henrique Barbieri
Secretário-geral Luiz Carlos Angelini
Secretário-adjunto Afrânio Donato de Freitas
Tesoureiro Ivan Chakkour
Conselho Executivo Gilberto Ohara
 Jefferson Luiz Braga Silva
 Nelson Mattioli Leite

 2004
Presidente Afrânio Donato de Freitas
Vice-presidente Nelson Mattioli Leite 
Secretário-geral Luiz Carlos Angelini
Secretário-adjunto Jefferson Luiz Braga Silva 
Tesoureiro Fernando Baldy dos Reis 
Conselho Executivo Ivan Chakkour
 Luiz Kimura
 João Sabongi
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 2005

Presidente Nelson Mattioli Leite
Vice-presidente Afrânio Donato de Freitas
Secretário-geral Luiz Carlos Angelini
Secretário-adjunto Jefferson Luiz Braga Silva
Tesoureiro Fernando Baldy dos Reis
Conselho Executivo Ivan Chakkour
 Luiz Kimura
 João Sabongi

 2006

Presidente Luiz Carlos Angelini
Vice-presidente Jefferson Luiz Braga Silva 
Secretário-geral Ivan Chakkour
Secretário-adjunto João Sabongi
Tesoureiro João Baptista Santos
Conselho Executivo Giana Giostri
 Nilton Mazzer
 Fernando Baldy dos Reis 

 2007

Presidente Jefferson Luiz Braga Silva
Vice-presidente Luiz Carlos Angelini
Secretário-geral Ivan Chakkour
Secretário-adjunto João Sabongi
Tesoureiro João Baptista Santos
Conselho Executivo Giana Giostri
 Nilton Mazzer
 Fernando Baldy dos Reis

 2008

Presidente Nilton Mazzer
Vice-presidente Fernando Baldy dos Reis 
Secretário-geral Luiz Koiti Kimura
Secretário-adjunto Pedro José Pires Neto
Tesoureiro João Baptista Santos
Conselho Executivo Giana Silveira Giostri
 João Sabongi
 Anderson Monteiro
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 2009

Presidente Fernando Baldy dos Reis 
Vice-presidente Nilton Mazzer
Secretário-geral Luiz Koiti Kimura
Secretário-adjunto Pedro José Pires Neto
Tesoureiro João Baptista Gomes dos Santos
Conselho Executivo Anderson V. Monteiro
 Giana Silveira Giostri
 João José Sabongi Neto
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 Ano Congresso Data Presidente Local 

 1967 I CBCM 22/7* Alípio Pernet São Paulo (SP) 

 1969 II CBCM 24-26/7 Danilo C. Gonçalves Rio de Janeiro (RJ) 

 1971 III CBCM 17/9* Orlando Graner Recife (PE) 

 1973 IV CBCM 3-6/9* Alípio Pernet Curitiba (PR) 

 1975 V CBCM 14-19/9 José Raul Chiconelli Rio de Janeiro (RJ) 

 1977 VI CBCM 24-26/11 Christovão Colombo da Gama São Paulo (SP) 

 1979 VII CBCM 13-14/7 Luiz Carlos Sobania São Paulo (SP) 

 1981 VIII CBCM 21/11* Edimur Isidoro Lopes São Paulo (SP) 

 1983 IX CBCM 7-10 /9 Arlindo Gomes Pardini Jr. Belo Horizonte (MG) 

 1985 X CBCM 10-12/10 Ronaldo Jorge Azze São Paulo (SP) 

 1987 XI  CBCM 8-11/10 Walter Manna Albertoni Guarujá (SP) 

 1989 XII CBCM 30/11 - 3/12 Jacy Conti Alvarenga Rio de Janeiro (RJ) 

 1991 XIII CBCM 15-17/11 Heitor José Rizzardo Ulson São Paulo (SP) 

 1993 XIV CBCM 11-15/8 Mauri Alves de Azevedo Belo Horizonte (MG) 

 1995 XV CBCM 23-25/11 Fernando Augusto N. C. de Barros Rio de Janeiro (RJ) 

 1996 XVI CBCM 28-30/11 Edie Benedito Caetano Campos do Jordão (SP) 

 1997 XVII CBCM 10-13/11 Ronaldo Percopi de Andrade Belo Horizonte (MG) 

 1998 XVIII CBCM 16-18/7 José Maurício de Morais Carmo Rio de Janeiro (RJ) 

 1999 XIX CBCM 30/10 - 1/11 Arnaldo Valdir Zumiotti São Paulo (SP) 

 2000 XX CBCM 7-9 /9 Flávio Faloppa Recife (PE) 

 2001 XXI CBCM 2-4/8 Osvandré Lech Gramado (RS) 

 2002 XXII CBCM 1-3/8 Cláudio Henrique Barbieri Ribeirão Preto (SP) 

 2003 XXIII CBCM 19-21/6 Rames Mattar Júnior São Paulo (SP) 

 2004 XXIV CBCM 24-26/6 Afrânio Donato de Freitas Araxá (MG) 

 2005 XXV CBCM 30/3 - 2/4 Nelson Mattioli Leite  Joinville (SC) 

 2006 XXVI CBCM 28/4 - 1/5 Luiz Carlos Angelini  São Paulo (SP) 

 2007 XXVII CBCM 28-30/4 Jefferson Luiz Braga Silva  Porto Alegre (RS) 

 2008 XXVIII CBCM 22-24/5 Nilton Mazzer  Ribeirão Preto (SP) 

 2009 XXIX CBCM 25-27/7 Fernando Baldy dos Reis  São Paulo (SP) 

 * Data provável; não foi possível confirmar.

Congressos Brasileiros de 
Cirurgia de Mão 
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Comissões de Educação Continuada (CEC) e 
de Ensino e Treinamento (CET) da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Mão

  Composição da CEC 

 2002 a 2004 Presidente: Nilton Mazzer
   Carlos Henrique Fernandes, Paulo Randal Pires, Emygdio José  

 Leomil de Paula, Walter Yoshinori Fukushima.

 2006 Presidente: Nilton Mazzer
   Carlos Henrique Fernandes, Marcelo Rosa de Resende, Henrique  

 de Barros Pinto Neto, Gustavo Nora Calcagnotto.

 2007 Presidente: Nilton Mazzer
   Carlos Henrique Fernandes, Marcelo Rosa Rezende, Henrique de  

 Barros Pinto Neto, Gustavo Nora Calcagnotto.

 2008 Presidente: Carlos Henrique Fernandes
   Marcelo Rosa de Rezende, Antonio Carlos da Costa, Giana Silveira  

 Giostri, Henrique de Barros Pinto Neto.

 2009 Presidente: Antonio Carlos da Costa
   Marcelo Rosa de Rezende, Giana Silveira Giostri, João Carlos Belloti,  

 Carlos Roberto Stuart.

  Composição da CET

 1998 e 1999 Presidente: Arnaldo Valdir Zumiotti
   João Baptista Gomes dos Santos

 2000 e 2001 Presidente: Arnaldo Valdir Zumiotti
   João Baptista Gomes dos Santos, Luiz Koiti Kimura, Antonio Carlos  

 da Costa, Fernando Baldy dos Reis.
  
 2002 a 2005 Presidente: Arnaldo Valdir Zumiotti
   João Baptista Gomes dos Santos, Luiz Koiti Kimura,   

 Antonio Carlos da Costa, Fernando Baldy dos Reis.
 
 2006 Presidente: João Baptista Gomes dos Santos
   Luiz Koiti Kimura, Antonio Carlos da Costa, Roberto Luiz Sobania,  

 Marcelo Tavares de Oliveira, 

 2007 Presidente: Luiz Koiti Kimura
   Antonio Carlos da Costa, Roberto Luiz Sobania, Marcelo Tavares de  

 Oliveira, Fábio Augusto Caporrino.

 2008 Presidente: Roberto Luiz Sobania 
   Marcelo Tavares de Oliveira, Fabio Augusto Caporrino, João José  

 Sabongi Neto, Sérgio Okane.

 2009 Presidente: Roberto Luiz Sobania 
   Marcelo Tavares de Oliveira, Fabio Augusto Caporrino, João José  

 Sabongi Neto, Sérgio Okane.
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Serviços Credenciados
Minas Gerais

Serviços: Prof. responsável:
Hospital Ortopédico (Belo Horizonte) Arlindo G. Pardini Jr.
Hosp. Madre Teresa e Hosp. Maria Amélia Lins Paulo Randal Pires

 
 Paraná

Serviços: Prof. responsável:
PUC- Hospital Universidade de Cajuru Giana Silveira Giostri
Clínica de Frat. e Ortopedia XV Curitiba Luiz Carlos Sobania

 
Rio de Janeiro

Serviços: Prof. responsável:
Hospital de Traumato-Ortopédico (HTO) Anderson Vieira Monteiro
Hospital Univ. Pedro Ernesto (UERJ) José Maurício M. Carmo
Hospital da Lagoa Henrique de Barros P. Neto

 
Rio Grande do Sul

Serviços: Prof. responsável:
Clínica de Passo Fundo Osvandré L. C. Lech
Clínica SOS Mão - Porto Alegre.  Jefferson Luís Braga

 
Santa Catarina

Serviços: Prof. responsável:
Hospital São José - Joinville  Valdir Steglich

 
São Paulo 

Serviços: Prof. responsável:
Hospital das Clínicas (USP)  Rames Mattar Jr.
Escola Paulista de Medicina Walter M. Albertoni
Santa Casa de São Paulo Ivan Chakkour 
Hospital Universitário (UNICAMP) Heitor R. Ulson
Conj. Hospitalar Sorocaba (PUCUSP) Edie B. Caetano
Hospital Clínica de Ribeirão Preto (USP) Cláudio H. Barbieri
Hospital do Servidor Público Municipal Luiz Carlos Angelini
Hospital e Maternidade PUC - Campinas/SP Samuel Ribak
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Achilles Lang (•	 RJ)
Adilson Seidi Suguiura (•	 PR)
Adriano Landskron Diniz (•	 RS)
Afrânio Donato de Freitas (•	 MG)
Alcione Francisco Barausse (•	 PR)
Alencar Kenji Nagai (•	 PR)
Alessandro Aparecido da Silva Muniz (•	 AM)
Alessandro do Val Vilela (•	 SP)
Alex Franco de Carvalho (•	 SE)
Alexandre Arruda de Lima (•	 SP)
Alexandre Takao Shiobara (•	 SP)
Alexandre Tietzmann (•	 SP)
Alexandre Yoneda (•	 SP)
Alex Eduardo Calderon Irusta (SP)•	
Alfredo de Matos Duarte (•	 RJ)
Alfredo Jaques de Moraes (•	 RJ)
Almir Joaquim Pereira (•	 RJ)
Alvaro Baik Cho (•	 SP)
Álvaro Santos Novaes Ramos (RS)•	
Ana Patrícia Carvalho Araújo do Amaral (RR)•	
Ana Raquel H. Tanura (SP)•	
Anderson Vieira Monteiro (RJ)•	
André Ayalla Gitirama Rodrigues (PE)•	
André Dias de Oliveira Brito (SC)•	
André Leal Gonçalves Torres (BA)•	
Andre Luiz Castro de Freitas (BA)•	
Andre Nachiluk (SP)•	
André Teixeira (RJ)•	
André Toraso Yamazaki (SP)•	
Andrea Dorofeeff Viana Daker (MG)•	
Andréa Fernandes Magalhães AC)•	
Andrei Garcia de Souza (SP)•	
Antonio Almeida de Lacerda (PB)•	
Antonio Augusto Nunes de Abreu (SP)•	
Antonio Barbosa Chaves (MG)•	
Antonio Carlos da Costa (SP)•	
Antonio F. Ventura (SP)•	
Antonio Jayme Araujo (SP)•	
Antonio Lourenço Severo (RS)•	
Antonio Tufi Neder Filho (MG)•	
Antonir Nolla (RS)•	
Arlindo Gomes Pardini Jr. (MG)•	
Armando Barbosa Salles (ES)•	

Arnaldo Valdir Zumiotti (SP)•	
Arnaldo Gonçalves de Jesus Filho (MG)•	
Ary Goldschmidt Galasso (SP)•	
Augusto C . A. Teixeira (RJ)•	
Benedito Felipe Rabay Pimentel (SP)•	
Bernardo Couto Neto (RJ)•	
Bruno Balabram (MG)•	
Bruno de Araújo Silva (RJ)•	
Bruno de Biase Cabral de Sousa (SP)•	
Bruno Kaehler de Albuquerque Maranhão (MG)•	
Caio Garcia Gomes Tiago de Souza (SP)•	
Carla Fumo (SP)•	
Carlos Alberto Bidutte Cortez (PR)•	
Carlos Alberto de Souza Araújo Neto (RJ)•	
Carlos Augusto Leite (SP)•	
Carlos Coelho de Alverga Neto (SP)•	
Carlos Eduardo Medina Gonzalez (SP)•	
Carlos Eduardo Saez Pacheco (PR)•	
Carlos Fernando Pagliuchi Cedano (SP)•	
Carlos Francisco Jungblut (RS)•	
Carlos Francisco Medeiros de Oliveira (RS)•	
Carlos Henrique Fernandes (SP)•	
Carlos R. G. Rocha (PR)•	
Carlos Roberto Stuart de Araújo Almeida (RJ)•	
Carlos Roberto Vargas Leal (RS)•	
Carlos Rogério de Brito Martins (SP)•	
Carlos Sebastião Barbosa (BA)•	
Cassiano Leão Bannwart (SP)•	
Cássio Clei da Silva (DF)•	
Célio Souza Brandão (RJ)•	
Celso Jugend (PR)•	
Celso Kiyoshi Hirakawa (SP)•	
Celso Masschi Inouye (MS)•	
Celso Ricardo Folberg (RS)•	
César Dario Oliveira Miranda (BA)•	
Christian Luiz Kaimoto (PR)•	
Cibele Maria Orsolini (SP)•	
Claude Jacques Chambriard (RJ)•	
Cláudio Aibara (SP)•	
Claudio Bonamim (PR)•	
Claudio Henrique Barbieri (SP)•	
Cláudio Magalhães Fagundes (BA)•	
Cláudio Márcio Polydoro (SP)•	

Sócios da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia de Mão em 2009
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Cláudio Roberto Dornella Carluccio (SP)•	
Cláudio Roberto Martins Xavier (SP)•	
Claus Dietrich Seyboth (PR)•	
Cleyton Nicoleit (SC)•	
Constancio Figueiredo Tavares Jr (PR)•	
Cristian Gollo de Oliveira (RS)•	
Cristian Stein Borges (RS)•	
Cristiano Meneghin de Melo (MG)•	
Cristiano Paulo Tacca (SC)•	
Cristina Ikedo (SP)•	
Cristovão Colombo da Gama (SP)•	
Cyro da Costa Rosa Filho (RJ)•	
Deise Rocha Godinho (RJ)•	
Demian Fernando Chanquette (SP)•	
Denise de Almeida Mendes (MG)•	
Dimas André Milcheski (SP)•	
Edgar Bezerra Valente Neto (PR)•	
Edgard de Novaes França Bisneto (SP)•	
Edie Benedito Caetano (SP)•	
Edson K. Takaki (PR)•	
Edson Minatel (SP)•	
Edson Sasahara Sato (SP)•	
Eduardo A . R. de Moraes (SC)•	
Eduardo Atença R. Pereira (SP)•	
Eduardo Farias Vasquez (RJ)•	
Eduardo Lavor Segura (SP)•	
Eduardo Murilo Novak (PR)•	
Eduardo Rodarte Queiroz (MG)•	
Eduardo Rossi de Barros (SP)•	
Eduardo Watanabe Castanheira (MG)•	
Egídio Oliveira Santana (MG)•	
Elaine de Toledo Daher (SP)•	
Eliana Ogassavara Setani (SP)•	
Emerson Luiz Cardia de Campos (SP)•	
Emília de Lourdes Miranda Monteiro (PB)•	
Emygdio José Leomil de Paula (SP)•	
Enilton de Santana Ribeiro de Mattos (BA)•	
Eric Arruda Villela (DF)•	
Erica Cecilia Arantes de Gerard Ferreira (SP)•	
Erik Henrichsen de Carvalho (RS)•	
Ernani A. Correa (AM)•	
Estevão Gomes de Almeida Plentz (MG)•	
Eurico Gullar de Freitas (BA)•	
Everaldo José Marchezini (ES)•	
Ewerton Bastos dos Santos (BA)•	
Fabiana Vieira dos Santos (RJ)•	
Fabian Maccarini Peruchi (SC)•	
Fabiano Inácio de Souza (GO)•	
Fabiano Rodrigues dos Santos Bento (SP)•	
Fábio Augusto Caporrino (SP)•	

Fábio Azevedo Lima (RJ)•	
Fábio Caetano Soares de Figueiredo (SP)•	
Fábio Carlos Nóbrega Pinto (SP)•	
Fábio de Freitas Busnardo (SP)•	
Fábio Henrique do Couto Soares (PE)•	
Fábio Sano Imoto (SP)•	
Fanny Luna Galiano (SP)•	
Fausto Gilberto Laurito (SP)•	
Fernando Augusto N. C. Barros (RJ)•	
Fernando Baldy dos Reis (SP)•	
Fernando Márcio C. Pereira (MG)•	
Fernando Nora Calcagnotto (RS)•	
Fernando Rabelo da Silva (CE)•	
Fernando Travaglini Penteado (SP)•	
Felipe Armanelli Gibson (MG)•	
Filipe Pimont Berndt (SC)•	
Flávia Cristina Doné (SP)•	
Flávia de Santis Prada (SP)•	
Flávia Maria Poletto (SP)•	
Flávia Namie Azato (SP)•	
Flávio Augusto Kuroki Borges (GO)•	
Flavio Faloppa (SP)•	
Flávio Mine (SP)•	
Francis Kashima (SP)•	
Francisco Alberto Schwartz Fernandes (SP)•	
Francisco Aníbal Passos Brito (BA)•	
Francisco Carlos Martins (SP)•	
Francismar Sanches Lopes Júnior (SP)•	
Frank Naoaki Kodama (SP)•	
Frederico Oertel da Rosa Machado (RJ)•	
Frederico Augusto Novelino (RJ)•	
Frederico Balbão Roncaglia (SP)•	
Gabriel Pimenta de Moraes Neto•	
Geraldo Rocha Loures (PR)•	
Giana Silveira Giostri (PR)•	
Gilberto Hiroshi Ohara (SP)•	
Gisele Santos Rissi (SP)•	
Gisleika Valério Bianco (SP)•	
Givaldo Trindade Rios (AL)•	
Guilherme Giusti (SP)•	
Guilherme Lins de Vasconcelos C. Neto (PA)•	
Gustavo Gava Verzoni (RS)•	
Gustavo Munaro Moschen (RS)•	
Gustavo Mantovani Ruggiero (SP)•	
Gustavo Nora Calcagnoto (RS)•	
Gustavo Pacheco Martins Ferreira (MG)•	
Haroldo Fiorini Júnior (SP)•	
Heitor José Rizzardo Ulson (SP)•	
Helder Sena (AM)•	
Hélio Rubens Polido Garcia (RN)•	
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Helton Hiroshi Hirata (SP)•	
Hennio Alves da Silva (MG)•	
Henrique Ayzemberg (SC)•	
Henrique Bulcão de Moraes (RJ)•	
Henrique de Barros Pinto Neto (RJ)•	
Herculano Soares Sabino Neto (CE)•	
Hitoshi Matsudaira (SP)•	
Hugo Alberto Nakamoto (SP)•	
Ignácio Cortes Garcia (RJ)•	
Isânio Vasconcelos Mesquita (PI)•	
Israel Zalcman (SP)•	
Ítalo Carvalho Feraz (PE)•	
Ivan Chakkour (SP)•	
Ivan Killing Kuhn (PR)•	
Ivan Roberto Wagner Pancheniak (PR) •	
Jacy Conti Alvarenga (RJ)•	
Jair Guiguet L. Júnior (SP)•	
Jairo José da Luz Ribeiro (BA)•	
Jan Polan Kossobudzki (DF)•	
Jan Richard Rost (SC)•	
Jayme Augusto Bertelli (SC) •	
Jean Nunes Leite Baptista (BA)•	
Jefferson Luis Braga Silva (RS)•	
Jhon Fischer Cucunuba Bermudez (MG)•	
João Alberto Maradei C. Pereira (PA)•	
João Baptista Gomes dos Santos (SP)•	
João Bosco Rezende Panatonni Filho (SP)•	
João Carlos Belloti (MG)•	
João Carlos Nakamoto (SP)•	
João Damasceno Lopes Filho (SP)•	
João Eduardo Santos Pato (SP)•	
João José Sabongi Neto (SP)•	
João Recalde Rocha (RJ)•	
João Shizou Taniguchi (SP)•	
Jorge Eiji Sato (SP)•	
João Henrique Closs (SC)•	
Jorge Henrique F. Ely (RS)•	
Jorge Issao Iutaka (SP)•	
Jorge Mauro Iziqui Júnior (SP)•	
Jorge Ribamar Bacelar Costa (RJ)•	
José Alexandre Reale Pereira (MG)•	
José Antonio Galbiatti (SP)•	
José Carlos Marques de Faria (SP)•	
José Citrin (RS)•	
José dos Santos Nunes (SP)•	
José Ernesto Aurich (RJ)•	
José Fernando Di Giovanni (SP)•	
José Gervais Cavalcanti Vieira Filho (RJ)•	
José Luiz Pistelli (SP)•	
José Maurício M. do Carmo (RJ)•	

José Raul Chiconelli (RJ)•	
José Roberto de Araújo (RJ)•	
José Roberval de Luna Cabral (SP)•	
José Sérgio Iglésias Filho (SP)•	
José Silva Rodrigues (PE)•	
José Wanderley Vasconcelos (MA)•	
Juliana Wanderlei Santos (PR)•	
Julio Cezar F. Neto (SP)•	
Karla Muller Carvalho (PR)•	
Kátia Torres Batista (DF)•	
Kleber Elias Tavares (MG)•	
Kleber Oliveira Barbosa (PE)•	
Larissa Oliveira de Moraes (RJ)•	
Leandro Azevedo de Figueiredo (ES)•	
Lenise Boni Gonçalves (MG)•	
Leohnard Roger Bayer (RS)•	
Leonardo Antunes Marques Adami (MG)•	
Leonardo Alves de Mendonça Jr (SP)•	
Leonardo de Andrade Moreira (MG)•	
Leonardo do Nascimento (RS)•	
Leonardo Gomes e Souza de Barros (DF)•	
Leonildo Oliveira Rodrigues Júnior (AM)•	
Lessandro Rodrigues Fregona (ES)•	
Lígia Maria de Lara Atallah de Mattos (RJ)•	
Lindolfo da Silva Ramos Jr (SP)•	
Luciana Leonel dos Santos (SP)•	
Luciano Drigo Peres (SP)•	
Luciano Elias Barboza (PA)•	
Luciano Roberto de Carvalho (SP)•	
Luciano Regis de Lima (SP)•	
Luciano Ruiz Torres (SP)•	
Luciana Mattos de Vuono (SP)•	
Lucienne Dobgenski (PR)•	
Luís Antonio Buendia (SP)•	
Luís Eduardo Lima de Andrade (DF)•	
Luís Fernando de Oliveira (SC)•	
LuÍs Renato Nakachima (SP)•	
Luiz Eduardo Luz Barreiros (RJ)•	
Luiz Angelo Vieira (SP)•	
Luiz Augusto F. dos Santos (RJ)•	
Luiz Carlos Angelini (SP)•	
Luiz Carlos Sobania (PR)•	
Luiz Cláudio Candido (SP)•	
Luiz Fernando Pinheiro de Freitas (MG)•	
Luiz Francisco Queluz Toledo (SP)•	
Luiz Garcia Mandarano Filho (SP)•	
Luiz Gonzaga Dadalt Filho (SP)•	
Luiz Gonzaga Jacob (SP)•	
Luiz Gonzaga Pacola (SP)•	
Luiz Koiti Kimura (SP)•	
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Magali Ferreira de Oliveira Lima (SP)•	
Manoel Antonio Delatre Bonfim (SP)•	
Marcel Barbieri Freitas (RS)•	
Marcela Fernandes (SP)•	
Marcello Roberto Ramalho Cunha (RN)•	
Marcello Titto (PR)•	
Marcelo Araf (SP)•	
Marcelo Barreto de Lemos (RS)•	
Marcelo Dimas Rodrigues (SP)•	
Marcelo da Costa Costa (BA)•	
Marcelo Lopes Fernandes (SP)•	
Marcelo Hide Matsumoto (SP)•	
Marcelo Jorge Ribeiro Machado (RJ)•	
Marcelo Rosa de Rezende (SP)•	
Marcelo Sussenbach (SC)•	
Marcelo Tinti Bell (SP)•	
Marcelo Tadashi Nishimura (SP)•	
Marcelo Tavares de Oliveira (SP)•	
Marcelo Toshiyuki Tanaka (PR)•	
Márcia Aparecida Sueko Arima (SP)•	
Márcia Maradei Pereira Tuma (PA)•	
Márcio D’Angelo Rodrigues Barreto (RN)•	
Márcio da Silva Tinós (SP)•	
Márcio Henrique Eiti Iquegami (SP)•	
Marcio I. Carvalho (MG)•	
Márcio Takey Bezuti (SP)•	
Márcio Issamu Oide (SP)•	
Marco Antonio de Carvalho (SP)•	
Marco Aurélio Sertório Grecco (MG)•	
Marco Poli de Araújo (SP)•	
Marcos Albino Rizzardo Ulson (SP)•	
Marcos Antonio de Pádua (MG)•	
Marcos Luiz Santarosa (DF)•	
Marcos Paulo Gomes Baggio (PR)•	
Marcos Rogério Mazer (SP)•	
Marcos Sanmartin Fernandes (SP)•	
Marcus Castro Ferreira (SP)•	
Mário César da Silva Moscalcoff (SP)•	
Mário Márcio da Matta Lopes (MG)•	
Mário Ricardo Selani (PR)•	
Mario Vieira Guarnieri (SP)•	
Marius Wert Ramos (BA)•	
Mário Yoshihide Kuwae (GO)•	
Mariza Lilian Penkal (PR)•	
Marthos Magno Ferreira Freitas (SP)•	
Mateus Saito (SP)•	
Mauri Cortez (PE)•	
Maurício Benedito Ferreira Caetano (SP)•	
Maurício de Araújo Allet (MT)•	
Maurício Ferreira Bonfatti (RJ)•	

Maurício Mendes de Oliveira Pinto (SP)•	
Maurício Pinto Rodrigues (SP)•	
Max Maury Lopes Jr. (GO)•	
Milton Bernardes Pignataro (RS)•	
Milton Takeshi Ishikawa (SP)•	
Mogar Dreon Gomes (SP)•	
Nelson Mattioli Leite (SP)•	
Nelson Otsuka (PR)•	
Nelson Ravaglia de Oliveira (PR)•	
Neilor Teófilo Araújo Rabelo (SP)•	
Niceas da Silva Gusmão Filho (AL)•	
Nicolau Granado Segre (SP)•	
Nilton Mazzer (SP)•	
Nisan Baia da Rocha Júnior (PE)•	
Osvaldo Chaves Sampaio (SP)•	
Osvaldo Hideo Hasegawa (PR)•	
Osvandre Luiz Canfield Lech (RS)•	
Oswaldo Mendes de Oliveira Filho (PI)•	
Paulo Alfredo Muller (RS)•	
Paulo Akira Fukuzawa (SP)•	
Paulo Cesar de Malta Schott (RJ)•	
Paulo Cézar Ventura Fonseca Monteiro (BA)•	
Paulo de Oliveira e Silva (DF)•	
Paulo Henrique Paladini (ES)•	
Paulo Henrique Pieroni Barbieri (SP)•	
Paulo Henrique Ruschel (RS)•	
Paulo Marcel Yoshii (SP)•	
Paulo Nelson Barboza (RJ)•	
Paulo Randal Pires (MG)•	
Paulo Roberto de Almeida (RS)•	
Paulo Roberto Gonçalves de Souza (RJ)•	
Paulo Sérgio Guimarães Fiuza (BA)•	
Paulo Sergio Mendes de Queiroz (GO)•	
Pedro Alberto Silvério de Oliveira (SP)•	
Paulo Sergio dos Santos (PR)•	
Pedro Jose Pires Neto (MG)•	
Pio Torres Lara (SP)•	
Priscilla Carneiro Hirai (SP)•	
Rafaela Fernandez Cestelo Burgo (RJ)•	
Rafael de Souza Ribeiro (ES)•	
Rafael Pegas Praetzel (RS)•	
Rafael Silva Ribeiro (BA)•	
Rames Mattar Júnior (SP)•	
Raphael de Castro (SP)•	
Raquel Bernardelli Iamaguchi (SP)•	
Raul Itocazo Taira (SP)•	
Ramon Martinez Neto (SP)•	
Raul Montano Aguilar (RJ)•	
Reginaldo Maurício Rios de Moura (PA)•	
Reinaldo Nakagava (DF)•	

Q uadro social  e  congressos



 50  Anos  de C i rurgia  da  Mão no Bras i l  -  1959 –  2009

120

Renato Harley Santos Botelho (RJ)•	
Renato Ribeiro Gonçalves (BA)•	
Ricardo Alberto Lupinacci Penno•	
Ricardo Alexandre Pinto Laranjeira (RJ)•	
Ricardo Höfling (SP)•	
Ricardo José Cabello (SP)•	
Ricardo José Vercelli (SP)•	
Ricardo Kaempf de Oliveira (RS)•	
Ricardo Klempp Franco (PR)•	
Ricardo Luiz Daneu Fernandes (BA)•	
Ricardo Marzola Pereira da Costa (SP)•	
Ricardo Pereira da Silva (GO)•	
Roberta Casagrande Tramontini (RS)•	
Roberta Assed Gonçalves de Souza (RJ)•	
Robert Bicalho da Cruz (MG)•	
Robert Charles Ferreira (MG)•	
Robert Jan Bloc (SP)•	
Roberta Borges de Azeredo (RJ)•	
Roberto Della Torre dos Santos (SP)•	
Roberto Luiz Sobania (PR)•	
Robinson Dalapria (SP)•	
Rodolfo Fonseca de Pádua Gonçalves (MG)•	
Rodrigo Hiroshi Tanabe (SP)•	
Rodrigo Tissi Ribeiro (PR)•	
Rodrigo Villas Boas Pinto (MG)•	
Roger Amorim Santos Diniz (SP)•	
Rogerio José Machietto (SP)•	
Rogerio Maschietto (SP)•	
Romero Bezerra Cavalcanti Mendes (AM)•	
Ronaldo Jorge Azze (SP)•	
Ronaldo Parissi Buainain (SP)•	
Ronaldo Percope de Andrade (MG)•	
Rosali Del Bianco Luchesi (BA)•	
Rosane Schetino Biscotto (RJ)•	
Rudolf Nunes Köbig (RJ)•	
Rui Ferreira Silva (PE)•	
Rui Sergio Monteiro de Barros (PA)•	

Salomão Chade Assan Zatiti (SP)•	
Samuel Ribak (SP)•	
Sandra de Paiva Barbosa (PE)•	
Sandro Castro Adeodato de Souza (RJ)•	
Satiro Komatsu (SP)•	
Saulo Fontes Almeida (RJ)•	
Sérgio Antonio de Souza Queiroz (MG)•	
Sérgio Augusto Machado da Gama (SP)•	
Sergio Brandi (SP)•	
Sergio Oliveira Bruno Belucci (SP)•	
Sérgio Ricardo Chemin Leopolski (PR)•	
Sérgio Roberto Teixeira Coelho (ES)•	
Sérgio Yoshimasa Okane (SP)•	
Sonival Azevedo Oliveira (SP)•	
Sumner William Niquini (MG)•	
Sylvia Regina Hiraoka (SP)•	
Tatiana Zotti Pitágoras (RS)•	
Teng  Hsiang  Wei (SP)•	
Trajano Sardenberg (SP)•	
Ubiratan Brum de Castro (MG)•	
Valdir Steglich (SC)•	
Valdir Valter Breunig (RS)•	
Vicente Scorza Carrascoza Von Glehn (SP)•	
Vítor Alves da Silva (PI)•	
Victor César Júnior (RJ)•	
Vilnei Mattioli Leite (SP)•	
Walber Barreto Galvão (SE)•	
Walter Gomes Pinheiro Jr. (SP)•	
Walter Manna Albertoni (SP)•	
Walter Yoshinori Fukushima (SP)•	
Werner de Almeida Leite (RJ)•	
William Rogério Cardoso da Silva (SP)•	
Willer Madureira (SP)•	
Wilson Cardoso Iida (SC)•	
Wilson Modesto Oliviera Jr. (SP)•	
Yoko Miura (DF)•	
Yussef Ali Abdouni (SP)•	



121

Imagens da história da SBCM

Álbum de fotograf ias



 50  Anos  de C i rurgia  da  Mão no Bras i l  -  1959 –  2009

122



123

Álbum de fotograf ias



 50  Anos  de C i rurgia  da  Mão no Bras i l  -  1959 –  2009

124



125

Álbum de fotograf ias



 50  Anos  de C i rurgia  da  Mão no Bras i l  -  1959 –  2009

126



127

Abreu LB. Comunicação pessoal; 2001.

Anais de Congresso. XXI Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão. Gramado (RS) 2 a 4 de agosto de 
2001.

Associação Brasileira de Cirurgia da Mão. Edital de convocação. São Paulo, 27 de março de 2007.

Associação Médica Brasileira. Conselho Federal de Medicina. Comunicado Oficial. São Paulo, 19 de 
julho de 2001.

Associação Médica Brasileira. Conselho Federal de Medicina. Comissão Nacional de Residência 
Médica. Comissão mista de especialidades. Suplemento Especial JAMB; 2002.

Barbieri CH, Angelini LC, Lech OLC, Severo A. Cirurgia da Mão. Especialidade Médica no Brasil. 
Documentos para a Comissão Mista CFM/AMB/CNRM; 2003 

Boyes JH. Bunnell’s surgery of the hand. Principles of reconstruction. 5th edition. Philadelphia: 
Lippincott; 1970.

Brasil. Ministério da Educação. Resolução CNRM no 02, de 20 de agosto de 2007. Dispõe sobre a 
duração e o conteúdo programático da Residência Médica de Cirurgia da Mão. Publicada no D. O. 
U. de 30/08/2007, seção 1, página 12. Disponível em: portal.mec.gov.br/index.php?option=com_
docman&task=doc_download&gid=513&Itemid= -. Acessado em 2009 (8 jun).

Caplan E, editor Concepts of health and disease: interdisciplinary perspectives. Massachussetts: 
Addison Wesley Longman; 1981. 

Converse JM. Reconstructive plastic surgery. Philadelphia; WB Saunders; 1964. 

Crenshaw AH. Campbell’s Operative Orthopaedics. 5th edition. Saint Louis: Mosby; 1971. 

Dove AF, Clifford RP. Ischaemia after use of finger tourniquet. Br Med J (Clin Res Ed). 
1982;284(6323):1162-3.

Ely JF. Cirurgia plástica: princípios de microcirurgia. 2a edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 
1980.

Fletcher N, Sofianos D, Berkes MB, Obremskey WT. Prevention of perioperative infection. J Bone 
Joint Surg Am. 2007;89(7):1605-18.

Gama C. Comunicação pessoal; 1993.

Graner O. Comunicação pessoal; 1982.

Hixson,FP, Shafiroff BB, Werner FW, Palmer AK. Digital tourniquets: a pressure study with clinical 
relevance. J Hand Surg [Am]. 1986;11(6):865-8.

Hospitalar.com. Comissão Mista unifica especialidades. Disponível em: http://www.hospitalar.com/
arquivo_not/not529.html. Acessado em 2009 (8 jun).

Bibl iograf ia



 50  Anos  de C i rurgia  da  Mão no Bras i l  -  1959 –  2009

128

Jornal Informativo. MANUS. Órgão Oficial de Divulgação da Sociedade Brasileira de Cirurgia da 
Mão. SBCM. 2006;7(2).

Jornal Informativo. MANUS. Órgão Oficial de Divulgação da Sociedade Brasileira de Cirurgia da 
Mão. SBCM. 2005;VII(1). Disponível em: http://www.cirurgiadamao.org.br//PDFs/manus_2005.pdf. 
Acessado em 2009 (1 jun).

Jornal Informativo. MANUS. Órgão Oficial de Divulgação da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
da Mão. SBCM. 2004;VI(1). Disponível em: http://www.cirurgiadamao.org.br//PDFs/capa_
manus1_2004.pdf. Acessado em 2009 (1 jun).

Jornal Informativo. MANUS. Órgão Oficial de Divulgação da Sociedade Brasileira de Cirurgia da 
Mão. SBCM. 2003;V(2). Disponível em: http://www.cirurgiadamao.org.br//PDFs/Manus2_2003.pdf. 
Acessado em 2009 (1 jun).

Jornal Informativo. MANUS. Órgão Oficial de Divulgação da Sociedade Brasileira de Cirurgia da 
Mão. SBCM. 2002;IV(2). Disponível em: http://www.cirurgiadamao.org.br//PDFs/Manus2_2002.pdf. 
Acessado em 2009 (1 jun).

Jornal Informativo. MANUS. Órgão Oficial de Divulgação da Sociedade Brasileira de Cirurgia da 
Mão. SBCM. 2001;III(2). Disponível em: http://www.cirurgiadamao.org.br//PDFs/Manus2_2001.pdf. 
Acessado em 2009 (1 jun).

Jornal Informativo. MANUS. Órgão Oficial de Divulgação da Sociedade Brasileira de Cirurgia da 
Mão. SBCM. 2001;III(1). Disponível em: 

Jornal Informativo. MANUS. Órgão Oficial de Divulgação da Sociedade Brasileira de Cirurgia da 
Mão. SBCM. 2000;II(2). Disponível em: http://www.cirurgiadamao.org.br//PDFs/Manus2_2000.pdf. 
Acessado em 2009 (1 jun).

Jornal Informativo. MANUS. Órgão Oficial de Divulgação da Sociedade Brasileira de Cirurgia da 
Mão. SBCM. 1999;I(2).

Jornal Informativo. MANUS. Órgão Oficial de Divulgação da Sociedade Brasileira de Cirurgia da 
Mão. SBCM. 1999;I(1). Disponível em: http://www.cirurgiadamao.org.br//PDFs/Manus1_1999.pdf. 
Acessado em 2009 (1 jun).

Kleinert H. Comunicação pessoal; 2007.

Klenerman L. The tourniquet in surgery. J Bone Joint Surg Br. 1962;44-B:937-43. 

Lech O, De Paula M, Monteggia G. Lições práticas de cirurgia da mão. Parte l. Revista da UNIMED e 
AMRIGS. 1987;16:33-3. 

Lech O, Graça R. Mensagem dos editores. In: Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. 70 
anos construindo a ortopedia brasileira. São Paulo: Focus; 2005. p. 7.

Lech O. Visão multidisciplinar da microcirurgia; anotações pessoais do seu passado, presente e 
potencial futuro. Revista da UNIMED e AMRIGS. 1986;14:26-8. 



129

Lista de presença da Assembleia Geral de Sócios – ordinária e extraordinária de 22 de julho de 
1967.

Lundborg G. Structure and function of the intraneural microvessels as related to trauma, edema 
formation, and nerve function. J Bone Joint Surg Am. 1975;57(7):938-48.

Moberg E. Dressings, splints and postoperative care in hand surgery. Surg Clin North Am. 
1964;44:941-9.

Moraes HB. Comunicação pessoal; 2001.

Ochoa J, Fowler TJ, Gilliatt RW. Anatomical changes in peripheral nerves compressed by a pneumatic 
tourniquet. J Anat. 1972;113(Pt 3):433-55.

Odinsson A, Finsen V. Tourniquet use and its complications in Norway. J Bone Joint Surg Br. 
2006;88(8):1090-2.

Paletta FX, Willman V, Ship AG. Prolonged tourniquet ischemia of extremities. J Bone Joint Surg Am. 
1960;42:945-50.

Pardini Jr AG, editor. Traumatismos da mão. 3a ed. Rio de Janeiro: Medsi; 2000. p. 

Parkes CM. The psychological reactions to loss of a limb: the first year after amputation. In: Howells 
JG, editor. Modern perspectives in the psychiatric aspects of surgery. New York: Brunner-Mazel; 
1976. p. 515-32.

Pereira AJ. Fundação da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão – SBCM. Primeiros anos. Cirurgia 
da mão. Rio de Janeiro, junho de 1959.

Programa oficial. 28o Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão. Ribeirão Preto (SP) 22 a 24 de maio 
de 2008.

Programa oficial. 27o Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão. Porto Alegre (RS) 27 a 30 de abril de 
2007.

Programa oficial. 26o Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão. São Paulo (SP) 29 de abril a 1 de maio 
de 2006.

Programa oficial. 25o Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão. Joinville (SC) 30 de março a 2 de abril 
de 2005.

Programa oficial. 9o Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão. Belo Horizonte (MG) 7 a 10 de setembro 
de 1983.

Seroplan R, Reynolds BM. Wound infections after preoperative depilatory versus razor preparation. 
Am J Surg. 1971;121(3):251-4.

Simpósio Internacional de Doenças Ocupacionais. In XVII Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão. 
Belo Horizonte (MG) 10 a 13 de novembro de 1997.

Bibl iograf ia



 50  Anos  de C i rurgia  da  Mão no Bras i l  -  1959 –  2009

130

Sims AC. Psychogenic causes of physical symptoms, accidents and death. J Hand Surg [Br]. 
1985;10(3):281-2.

Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão. Assembleia Geral Ordinária. Gramado; 2001. 

Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão. Atas das Assembleias Gerais da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia da Mão de 1959 a 1970. [Documento interno, encadernado].

Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão. Atas das Assembleias Gerais da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia da Mão de 1970 a 1979. [Documento interno, encadernado].

Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão. Atas das Assembleias Gerais da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia da Mão de 1980 a 1991. [Documento interno, encadernado].

Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão. Edital de convocação. São Paulo, 11 de março de 2005.

Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão. Edital de convocação. São Paulo, 17 de outubro de 2003.

Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão. Correspondência de divulgação da “2a campanha de 
prevenção dos acidentes da mão”. São Paulo, 8 de julho de 2004.

Tajima T. Considerations on the use of the tourniquet in surgery of the hand. J. Hand Surg [Am]. 
1983;8(5 Pt 2):799-802.

Tanner J, Woodings D, Moncaster K. Preoperative hair removal to reduce surgical site infection. 
Cochrane Database Syst Rev. 2006;3:CD004122.

Tema oficial. XXII Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão. Ribeirão Preto (SP) 1 a 3 de agosto de 
2002.

Wynn-Parry CB. Rehabilitation of the hand. 3th ed. Londres: Butterworths; 1973.


