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Desde o início do ano, tive a honra de 
assumir a presidência desta grande 
Sociedade. Considero esta uma gran-
de oportunidade de não apenas dar 
continuidade a todo trabalho feito pe-
los presidentes e membros da diretoria 
da SBCM anteriormente, como tam-
bém de desenvolver outras atividades.  
Somos uma grande Sociedade, com 
a missão de promover a educação 
continuada dos especialistas e a va-
lorização da nossa área – e o tra-
balho em conjunto da diretoria faz 
com que cheguemos a este objetivo. 
Após um longo período pandêmico, 
pudemos perceber mais ainda que 
nós, profissionais da saúde, temos a 
constante necessidade de atualiza-
ção científica e a extrema importân-
cia do compartilhamento de ideias.  
E é neste clima que estamos em conta-
gem regressiva para o 42º Congresso 
Brasileiro de Cirurgia da Mão. Nosso 
encontro está marcado para os dias 4, 
5 e 6 de agosto, em Campinas (SP), no 
Centro de Convenções Expo D. Pedro. 
A programação científica vai contar 
com a participação de palestrantes 

de alto nível internacional e convida-
mos a todos a fazer parte deste even-
to. Sua participação será fundamen-
tal para enriquecer ainda mais essa 
troca tão valiosa de conhecimento. 
Um dia antes da abertura oficial do 
Congresso, no dia 3 de agosto, das 12h 
às 18h30, teremos o Simpósio IBRA, que 
será realizado no Auditório Monsenhor 
Salim, na PUC de Campinas, sob a orga-
nização do Dr. Rames Mattar Júnior

Nesta edição especial do MANUS, veja a 
agenda completa dos próximos Cursos 
da Regionais, um relato sobre a Ação 
Social “Mãos em Ação”, promovida pela 
SBCM e que levou esperança aos pacien-
tes atendidos.

Leia também os artigos que relatam so-
bre Retalho de Periósteo, Síndrome do 
Túnel Carpo e WALANT.

Um abraço a todos e nos encontramos 
no Congresso!

Boa leitura!
 

Samuel Ribak, 
 presidente da SBCM

NESTA EDIÇÃO

Somos uma grande Sociedade,  
com a missão de promover  

a educação continuada dos 
especialistas e a valorização  

da nossa área. 
 

É preciso ter orgulho de ser  
membro titular da nossa SBCM.

42º Congresso 
Brasileiro de Cirurgia 
da Mão está chegando!
Grande evento será realizado na cidade 
de Campinas (SP), entre os dias 4 e 6 de 
agosto, no Centro de Convenções Expo 
D. Pedro. Pág. 18

SBCM promove Ação 
Social em Natal (RN) 
Médicos membros da SBCM e experientes 
cirurgiões da mão de várias regiões do 
Brasil estiveram reunidos para esta 
iniciativa, que realizou 25 cirurgias 
corretivas. Pág. 15.

Entrevista com  
Alejandro Espinosa 
Gutierrez 
“Brasil é uma potência na  
especialidade. Sem dúvidas,  
o 42º CBCM será um sucesso!”,  
diz presidente da FLACM. Pág. 6.
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Foco na educação continuada!
Com o objetivo de promover o aperfeiçoamento profissional 
e valorizar a especialidade de cirurgia da mão, as Regionais 
SBCM já estão organizando os próximos cursos com assuntos 
relevantes para a área – agendados para acontecer no 
segundo semestre. Para acompanhar as novidades, temas e 
convidados, fique atento ao site e as redes sociais da SBCM.
Outro assunto que merece destaque é o SIMÃO 2022 - Simulado 
da Prova de Cirurgia da Mão, definido para acontecer no dia 29 
de outubro, nos Serviços de Ensino e Treinamento em Cirurgia 
da Mão credenciados junto a SBCM.
E por último, mas não menos importante, está chegando o 42º 
Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão. O grande evento está 
previsto para os dias 4 a 6 de agosto, em Campinas (SP).
O ano está repleto de eventos científicos. Marque na agenda e 
participe!

Luis Renato Nakachima 
1º Secretário da SBCM

Anuidade 2022
A Anuidade da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão 
é de suma importância. A continuidade das atividades 
deste ano e a organização de novas ações foram 
possíveis graças a receita desta Sociedade, gerada 
por vocês, por meio do pagamento da anuidade.  
Ações estas postas em prática com o intuito de 
valorizar a especialidade e promover eventos que 
assegurem o aprimoramento profissional.
Caso sinta necessidade, entre em contato com a 
secretaria da SBCM e negocie sua situação. Estar em 
dia com a anuidade da SBCM é fazer da sua carreira 
uma prioridade. 

Conto com a sua colaboração!

Maurício Pinto Rodrigues 
Tesoureiro
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HOMENAGEM

Cirurgiões da SBCM  
recebem o título de  
Pioneiros da Cirurgia  
da Mão da IFSSH

Tradicionalmente, durante o Congresso da Federação 
Internacional das Sociedades de Cirurgia da Mão (IFS-
SH), alguns colegas são reconhecidos com o título de 
“Pioneiro da Cirurgia da Mão” mundial. 

Este costume vem desde o 3º Congresso da IFSSH, realiza-
do em Tóquio em 1986. Desde então, 217 médicos recebe-
ram o prestigioso título de “Pioneiro da Cirurgia da Mão”

Esse ano, durante o 15º Congresso Mundial de Cirurgia da 
Mão, em Londres, os doutores Ronaldo Jorge Azze e José 
Mauricio de Morais Carmo, colegas da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia da Mão (SBCM), junto com mais 26 médicos, rece-
beram este notável título.

Para ser considerado um “pioneiro”, o médico deve ser re-
conhecido como líder em cirurgia da mão em seu país e ter 
contribuído para o desenvolvimento da cirurgia da mão, na-
cional e internacionalmente.

Por meio de sua enorme contribuição para a cirurgia da 
mão, ele influenciará muitas gerações de cirurgiões da mão. 
Seus feitos e realizações beneficiaram e beneficiarão inúme-
ros pacientes no futuro.

A SBCM parabeniza os colegas e ex-
pressa o nosso mais sincero apreço e 
gratidão pela sua história de paixão e 
dedicação à Cirurgia da Mão.
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Livros oficiais da SBCM:  
atualização em cirurgia da mão

Atualização em Cirurgia  
da Mão - Traumatologia

A SBCM tem feito um grande esforço para ajudar na 
educação continuada de seus membros. Nesse caminho, 
a Sociedade tem publicado, durante o congresso anual, 
livros de atualização em cirurgia da mão.

São livros com capítulos curtos e diretos, com referências 
atuais (preferencialmente com artigos dos últimos 5 anos), e 
muito bem ilustradas, inclusive com casos clínicos. Para isso, 
além do trabalho dos editores, os livros também contam com 
a colaboração da CEC (Comissão de Educação Continuada), 
que ajuda tanto na escolha dos autores, quanto na revisão fi-
nal do conteúdo.   

LIVROS OFICIAIS

A traumatologia teve, nos últimos tempos, uma 
grande evolução tecnológica quanto ao diagnós-
tico, a prevenção e o tratamento relacionado aos 
procedimentos cirúrgicos; e, para isso, é indispen-
sável a constante evolução dos conhecimentos 
científicos.

Portanto, a Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão 
(SBCM) reuniu nesta obra os mais experientes membros 
da Sociedade com o objetivo de compartilhar os temas 
da especialidade em uma atualização dos últimos dez 
anos, suas opiniões como especialistas e demonstra-
ção de casos clínicos.

A obra Atualização em Cirurgia da Mão, lançada em 
2020, foi elaborada como uma reciclagem dos tópicos 
mais importantes da Traumatologia relacionada à cirur-
gia da mão: os traumatismos osteoarticulares, incluin-
do as fraturas, fraturas-luxações, lesões ligamentares e 
instabilidades que envolvem as articulações e os ossos 
da mão, do punho, do antebraço e do cotovelo; os trau-
matismos relacionados a partes moles abrangendo as 
lesões tendinosas, de nervos periféricos e do plexo bra-
quial, de pontas de dedos, cobertura cutânea de mem-
bros superiores e inferiores, síndrome compartimental, 
infecções e outras.



Atualização em Cirurgia  
da Mão - Traumatologia

Atualização em Cirurgia da 
Mão - Mão Pediátrica

A SBCM lançou em 2021 o segundo livro da série 
de atualizações: Mão Pediátrica. O livro apresenta 
três seções: a primeira designada à discussão das 
malformações, deformações, displasia e diversas 
anomalias congênitas.

A segunda seção discute a paralisia do plexo braquial 
neonatal, paralisia cerebral e tetraplegia temas essen-
ciais para o cuidado da mão pediátrica afetada por do-
enças neuromusculares.

A terceira seção enfoca o trauma, dando-se aten-
ção às fraturas, lesões tendinosas, nervosas, cobertura 
cutânea e aos reimplantes, além de lesões de pontas de 
dedos, síndrome compartimental, queimaduras e infec-
ções.

Este ano, durante o congresso da SBCM 
em Campinas, será lançado o livro de 
afecções não-traumáticas do cotovelo, 
punho e mão – mesmo tema central do 
congresso e da missão humanitária que 
foi realizada na cidade de Natal (RN).

Para adquirir os exemplares  
já lançados, clique aqui.

Próximo lançamento será durante 
42º Congresso Brasileiro de Cirurgia  
de Mão

https://www.dilivros.com.br/cirurgia-da-mao/


6 • INFORMATIVO MANUS

ENTREVISTA

Alejandro Espinosa  
Gutierrez: “Brasil  
é uma potência  
na especialidade. 
Sem dúvidas,  
o 42º CBCM será  
um sucesso!”

O 42º Congresso Brasileiro de Cirurgia da 
Mão está chegando! Entre os dias 4 e 6 de agos-
to, em Campinas (SP), no Centro de Convenções 
Expo D. Pedro. A grade de programação está 
repleta de grandes nomes, e a Sociedade Bra-
sileira de Cirurgia da Mão (SBCM) vai trazer pa-
lestrantes de alto nível internacional para o even-
to – entre eles, Alejandro Espinosa Gutierrez. 

Espinosa é presidente da Federação Latino-america-
na de Cirurgia da Mão e vai conduzir dois temas impor-
tantes no Congresso: Osteoartrite na mão e Artroplastia 
Radioulnar Distal com Prótese Semicontida.

A SBCM conversou com o cirurgião, que contou sobre 
sua formação, sua trajetória profissional como cirurgião 
de mão e suas expectativas para o 42º CBCM. Leia a en-
trevista a seguir:

[SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA DA MÃO] 
Conte-nos um pouco sobre sua história como Ci-
rurgião de Mão.

[ALEJANDRO ESPINOSA GUTIERREZ] Sou Cirurgião 
Ortopédico, Cirurgião da Mão. Fiz meus estudos ortopé-
dicos no Hospital Central Norte de Petróleos Mexicanos, 
na Universidade Nacional Autônoma do México UNAM. 
A formação como Cirurgião da Mão foi realizada no Ins-
tituto Nacional de Ortopedia e no Hospital 20 de No-
vembro, no Curso do Dr. Luis Gomez Correa, em 1987.
Posteriormente, trabalhando como médico adjunto do 
serviço de cirurgia da mão do Instituto Nacional de Or-
topedia, eu era chefe da Divisão de Ensino, estava em 
Lousville Kentucky, no Instituto Kleinert, sob a tutela do 
Dr. Luis Scheker.
Tornei-me chefe do serviço de Cirurgia e Microcirurgia 
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da Mão do Instituto Nacional de Ortopedia em 1992, 
formando o Curso de Cirurgia da Mão naquele ano com 
dois bolsistas, (curso que continua até os dias de hoje), 
com mais de 130 alunos, cirurgiões de vários países da 
América Latina como El Salvador, Guatemala, Colôm-
bia, Panamá, Nicarágua, Equador, República Dominica-
na etc. Atualmente, este é o Curso de Alta Especialidade 
em Cirurgia da Mão mais antigo e com mais graduados 
do país, na Universidade Nacional Autônoma do México.

[SBCM] Ao longo dos anos, por quais instituições 
atuou?

[AEG] Sou ex-presidente e fundador da Sociedade Me-
xicana de Cirurgia da Mão e Microcirurgia. Fui Diretor do 
Capítulo de Punhos e Mãos no College of Orthopaedics 
em várias ocasiões. Sou Faculty AO e diretor de sete cur-
sos realizados no México.
No Instituto Nacional de Reabilitação organizei 17 con-
gressos internacionais com convidados de praticamen-
te todo o mundo. Sou também Membro da Sociedade 
Mexicana de Ortopedia. Ingressei na Academia Mexica-
na de Cirurgia (AMC) em 2010, e atualmente sou Acadê-
mico Pleno da instituição.
Atualmente, sou Presidente da Federação Latino-Ame-
ricana de Cirurgia da Mão - FLACM (2022-2023).
Durante minha vida profissional, participei de diversos 
congressos nacionais e internacionais, e também sou 
autor de capítulos em diferentes livros sobre a especia-
lidade. 

[SBCM] Qual a sua expectativa para o 42º Congres-
so Brasileiro de Cirurgia da Mão, que acontece em 
agosto, no Brasil?

[AEG] Sinto-me muito honrado com o convite para 
participar do 42º Congresso Brasileiro de Cirurgia da 
Mão, as expectativas são enormes! Vou falar sobre dois 
temas, que são Osteoartrite na mão e Artroplastia Ra-

dioulnar Distal com Prótese Semicontida.

Acredito que seja uma das conferências mais impor-

tantes sobre Cirurgia da mão, porque o Brasil é uma 

potência na especialidade. Vou com vontade de apren-

der com meus amigos brasileiros que são Cirurgiões da 

Mão. Sem dúvida será um sucesso, porque sempre fo-

ram organizados impecavelmente.

[SBCM] Já esteve conosco em outras edições do 
CBCM?

[AEG] Já tive a oportunidade de ter estado em vários 

Congressos no Brasil. Lembro perfeitamente a edição 

de 2009, quando a Sociedade Brasileira completou 50 

anos e tive a honra de participar daquele Congresso.

[SBCM] Quais as próximas atividades que a FLACM 
está organizando?

 
[AEG] Atualmente, estou à frente da Federação Latino-

-americana de Cirurgia da Mão e teremos dois eventos 

muito importantes. Um deles é o Curso Intermediário 

da Federação FLACM, que será realizado no Panamá 

de 20 a 22 de outubro deste ano, com a participação 

de grandes professores da América Latina. Além disso, 

teremos o Congresso da Federação, que será realizado 

em novembro de 2023, em Guadalajara, Jalisco.

SEM MAIS DELONGAS, AGRADEÇO O CONVITE PARA 
PARTICIPAR DESTE GRANDE CONGRESSO.
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REGIONAIS

Regionais 
da SBCM - 
Calendário de 
cursos 2022

As regionais da SBCM são formadas nos estados ou 
regiões onde atuam pelo menos 40 cirurgiões da mão 
titulares de nossa Sociedade. Atualmente, são seis re-
gionais. Com o apoio e incentivo da SBCM, cada regional 
promove anualmente um curso que faz parte do calen-
dário oficial de atividades científicas. Tradicionalmente 
são cursos de alto nível que promovem a integração de 
especialistas da região, residentes da Cirurgia da Mão e 
da Ortopedia. Alguns contam ainda com a presença de 
convidados nacionais e até internacionais.

Regional MG
Tema:  Lesões da mão e do punho no esporte

Data:  21 e 22 de Outubro*

Local:  Centro de convenções e eventos da  
 Associação Médica de Minas Gerais –  
 Belo Horizonte (MG)

*Horários serão posteriormente divulgados
**Informações fornecidas pelas Regionais  

até o momento
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Bernardo Couto Neto

Regional SP
Tema: Atualização em Cirurgia do Punho

Data:  15 de Outubro*

Local:  Auditório do Bloco Didático  
 FMRP-USP – Ribeirão Preto (SP)

Regional RJ
Tema:  Highlights do IFSSH de Londres 2022

Data:  21 de Outubro*

Local:  Instituto Nacional de Traumato  
 Ortopedia – Rio de Janeiro (RJ)

Regional Sul
Tema:  Cirurgia da Mão

Data:  29 de Outubro*

Local:  a definir**

Regional Norte – Centro-Oeste
Tema:  Lesões do Plexo Braquial  
 e Artroscopia do punho

Data:  14 e 15 de Outubro*

Local:  Auditório do Hospital  
 Porto Dias – Belém (PA)

Regional NE
Tema:  Sequelas do trauma e cirurgia  
 minimamente invasiva.

Data:  07 e 08 de Outubro*

Local:  Hitz Lagoa da Anta – Maceió (AL)
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ESPECIALIDADE

Liberação  
endoscópica  
da síndrome  
do túnel do  
carpo
Ricardo Kaempf e Antônio Tufi

A síndrome do túnel do carpo é a neuropatia pe-
riférica compressiva mais comum, afetando até 1% 
da população em geral. Para os pacientes com com-
pressão severa ou nos casos de falha do tratamento 
conservador a liberação cirúrgica é indicada. 

Apesar da alta incidência, o tratamento cirúrgico da 
síndrome do túnel do carpo (STC) com a liberação do li-
gamento carpal transverso (LCT) foi descrito apenas em 
1946. Inicialmente, pensava-se que além da liberação 
completa e ampla do LCT havia a necessidade de realizar 
neurólise interna do nervo mediano, sinovectomia dos 
tendões flexores e até reconstrução do LCT.

Com isso, grandes incisões eram realizadas na face 
volar do punho. Com o tempo viu-se que a simples libe-
ração do LCT obtinha os mesmos resultados da neurólise 
e da sinovectomia associados, surgindo assim, as “mini-
-incisões”. 

Em 1993, Agee publicou sua experiência com o trata-
mento endoscópico da STC. Com o uso de um equipa-
mento especial ele observou vantagens como um rápido 
retorno ao trabalho, diminuição da dor no pós-operató-
rio, sem um risco maior de complicações quando compa-

rado à técnica aberta.
Atualmente existem duas técnicas principais de tra-

tamento endoscópico da STC. A técnica de Agee (portal 
único proximal) e a técnica de Chow (portal duplo).

Aqui vão algumas dicas do procedimento de portal 
único de Agee. 

O aparelho de Agee (MicroAire Surgical Instruments, 
Charlottesville, Va, USA) para liberação endoscópica da 
STC se trata de um endoscópio (câmera de vídeo) acopla-
do a iluminação por fibra óptica e a uma peça de mão em 
formato de pistola que contém a óptica, a ponteira plásti-
ca com a lâmina (essa ponteira é descartável após o uso) 
e o gatilho que aciona uma lâmina que incisará o LCT. A 
ponteira de plástico é desenhada com formato especial 
para ser introduzida no túnel do carpo, profunda ao LCT 
(figura 1). Ela é oca e permite a passagem da óptica e a 
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sua ponta é plana com um orifício retangular que permite 
a visualização da porção profunda do LCT no vídeo.

A incisão transversa de 1,5 cm é realizada justa proxi-
mal a prega de flexão do punho. Não utilizamos a própria 
prega de flexão por acharmos que esse local gera mais 
cicatriz hipertrófica. O local da incisão fica entre o tendão 
flexor radial do carpo e o flexor ulnar do carpo, na borda 
ulnar do palmar longo.

Com uma tesoura e por meio de dissecção romba li-
bera-se o subcutâneo com proteção ao ramo cutâneo 
palmar do mediano. Profundo a camada de gordura se 
observará a porção distal da fáscia do antebraço. Essa 
estrutura continua distalmente com o LCT.

Em seguida realiza-se uma janela na fáscia do ante-
braço. Isso permite a introdução, de proximal para distal, 
do dilatador do túnel e do deslocador sinovial. Os instru-
mentos devem ser alinhados com o quarto dedo. Quando 
a cânula é inserida, podem-se visualizar as fibras trans-
versas do LCT até a sua porção final (distal), local onde se 
observa o tecido adiposo que acompanha o arco arterial 
superficial. Nesse local, o gatilho é acionado e a lâmina 
de 3,5mm é projetada na ponta aparelho (figura 2). O LCT 
é liberado com o movimento retrógrado da pistola segu-
rada pelo cirurgião. Geralmente, um movimento único e 
contínuo é necessário para abrir o LCT na sua totalidade. 
Mesmo assim, deve-se revisar se todo o ligamento foi 
aberto, podendo ser necessário acionar a pistola outras 
vezes. 

Após a liberação distal, é indicado liberar com uma te-
soura a porção proximal da fáscia antebraquial distal. O 
local da incisão é fechado com um ponto e é aplicado um 
curativo elástico compressivo.

Por ser uma patologia que pode ser tratada de forma 
aberta sem afetar o resultado, reiteramos que sempre 
que houver dúvida quanto a segurança da liberação do 
LCT por vídeo, o procedimento não deverá ser realizado. 
Assim na dúvida nunca acione o gatilho com a lâmina. 
Somente se corta o ligamento transverso do carpo quan-
do se tem uma visão clara dele e a certeza que não existe 
nenhuma estrutura nobre interposta. 

Artigos de revisão mostram que não há um risco maior 
de complicações graves com uso da técnica endoscópi-
ca, como se imaginava inicialmente. Na maioria da po-

pulação, o ramo motor do nervo mediano se origina na 
porção distal do LCT, já fora do túnel do carpo, posição 
chamada extraligamentar. Porém, em alguns, esse ramo 
pode se projetar no interior do túnel, de forma subliga-
mentar ou por meio do LCT, chamado de transligamentar. 

Utilizamos a mão direita (dominante) para manusear a 
peça de mão do equipamento de Agee nas cirurgias, tan-
to do lado direito quanto do lado esquerdo. Dessa forma, 
tem-se mais firmeza e segurança para efetuar a abertura 
do ligamento. Logo, esse é um dos poucos procedimen-
tos que se aborda na região volar do punho e o cirurgião 
principal fica sentado perto do ombro (e não na axila).

Complicações são observadas em todas as técnicas de 
tratamento da SCT e incluem: cicatriz hipertrófica, lesão 
do mediano e seus ramos motor e cutâneo palmar, dor 
no pilar do punho (que na grande maioria dos pacientes é 
autolimitado), lesão do arco arterial superficial, liberação 
incompleta do LCT, lesão tendinosa, aderências, infecção 
e recidiva. A maioria das complicações se deve por erro 
do uso da técnica, por falta de treinamento ou por inex-
periência. 

Antes de começar a fazer esse procedimento o ideal é 
visualizar (ou auxiliar), no mínimo, 15 a 20 vezes o procedi-
mento. E, sempre que possível, manusear o material para 
adquirir afinidade e destreza.
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ESPECIALIDADE

Retalho de  
periósteo
Antonio Carlos da Costa

O periósteo é uma membrana especializada que 
envolve a cortical óssea, e apresenta duas cama-
das: a mais externa, composta de fibroblastos e 
fibras colágenas, responsável pela conexão com 
os músculos esqueléticos, e a mais interna, rica em 
vasos sanguíneos, fibras nervosas, fibroblastos, os-
teoblastos e células-tronco totipotentes. A rica rede 
microvascular é chamada por Chanavaz (1995) de 
“cordão umbilical do osso”.

O tecido ósseo está em constante remodelação du-
rante toda a vida, especialmente em

situações de estresse mecânico, e o papel do periós-
teo para tal é fundamental. A capacidade osteogênica do 
periósteo já está muito bem definida, especialmente nas 
crianças, como vemos nas fraturas, nos alongamentos 
ósseos, nas infecções e nos tumores, com a formação de 
lâminas de calcificação ao redor da lesão.

Durante a cirurgia, tentamos sempre preservar o peri-
ósteo para que a fratura consolide

mais rápido, e muitas vezes, quando ressecamos o 
osso e mantemos o periósteo, o osso se refaz com facili-
dade. O grande problema está nas grandes falhas ósseas 
onde não há nem osso nem periósteo. Nestas situações, 
classicamente, reconstruímos a lesão com retalhos ósse-
os, como a fíbula vascularizada. Mas porque transplantar 
o osso se nós podemos transplantar apenas a fábrica de 
ossos, que é o periósteo? Pensando nas possíveis seque-
las na área doadora da fíbula em crianças, Soldado et al 
(2012) descreveram o retalho de periósteo da fíbula rea-
lizado em 13 casos, sendo 12 microcirúrgicos, obtendo 
a consolidação óssea em todos os pacientes. Animados 

com os resultados, Soldado et al (2015) descreveram o 
retalho periostal da tíbia baseado na a. tibial anterior, 
comprovando o efeito osteogênico do periósteo, sem 
aparentes sequelas na área doadora.

Em fevereiro deste ano tive a oportunidade de me jun-
tar ao grupo do Dr. Soldado numa

jornada de cirurgia reconstrutiva realizada em Lima, 
Peru, onde tratamos cinco crianças com pseudartrose 
congênita de tíbia com retalho de periósteo da tíbia con-
tralateral, e pude presenciar a viabilidade e a eficiência 
da técnica. Não ressecamos osso, apenas o periósteo 
doente da perna acometida, e substituímos pelo peri-
ósteo são, após a fixação rígida com placa e parafusos. 
Com menos de trinta dias, todos os pacientes apresenta-
vam calo ósseo e foram autorizados a deambular.



12 • INFORMATIVO MANUS

Até o momento, o Dr. Francisco Soldado já realizou a 
técnica em mais de 40 pacientes

com pseudartrose congênita da tíbia, além de outras 
muitas cirurgias em pacientes com outras afecções e 
com outras fontes de periósteo (Soldado, 2020; Soldado 
2022).

Acredito que, da mesma forma que mapeamos os an-
giossomos, os perfurossomos,

devemos também mapear os “periosteossomos”, que 
poderão ser muito úteis nas cirurgias ortopédicas de 
crianças.
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ESPECIALIDADE

Walant em 
fixação de 
fraturas  
da mão 
Celso Ricardo Folberg, Samuel Ribak, 
Jairo André de Oliveira Alves

As vantagens da utilização da técnica WALANT são 
bem conhecidas. Como não há sedação e anestesia 
geral, não há necessidade de jejum e interrupção 
de medicamentos no pré-operatório (por exemplo, 
antidiabéticos e anticoagulantes). Além disso, o pa-
ciente não precisa ir para uma sala de recuperação 
e não há efeitos colaterais de uma anestesia geral. 
Além disso, a possibilidade de testar ativamente a 
amplitude de movimento articular e a estabilidade 
da fratura são outros benefícios da técnica. com-
provadamente seguro, eficiente e confortável para 
os pacientes.

A realização da osteossíntese das fraturas da mão sob 
anestesia local ou bloqueio digital é usual na cirurgia da 
mão há décadas. Para fraturas mais proximais, o uso do 
torniquete impediria a anestesia local. Com o adven-
to da técnica WALANT (wide awake local anestésico no 
torniquet), a fixação das fraturas do metacarpo poderia 
ter suas vantagens e logo mais fraturas do punho e pro-
ximais no membro superior também. Neste contexto, 
descrevemos nossas técnicas WALANT para fixação de 
fraturas do metacarpo, com suas pérolas e armadilhas.
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FRATURA DO COLO DO METACARPO V

Solução anestésica: 40 cc de lidocaína 1% com epine-
frina 1:100.000 + 4 mg bicarbonato de sódio 8,4%. Mesmo 
se estivermos planejando inserir um parafuso Herbert re-
trógrado através da cabeça do metacarpo, o fio-guia per-
corre todo o caminho proximalmente à base do metacar-
po. Por isso iniciamos a anestesia tumescente proximal à 
articulação carpometacarpal, sempre com agulha 30G. 
Continuamos distalmente com a anestesia tumescente 
em ambos os lados do osso metacarpal com uma agu-
lha 25 ou 27G. O anestésico local pode ser palpado no 
subcutâneo e pode ser visto à medida que expande os 
tecidos e a pele fica branca onde a anestesia tumescente 
foi injetada. No local da fratura são injetados 3-4 cc e po-
demos bloquear o nervo ulnar e/ou mediano no punho 
com 3-5 cc dependendo do metacarpo da fratura.

Área para anestesia tumescente demarcada em pon-
tos azuis vindos da base do V metacarpo até distalmente 
à articulação metacarpofalângica, onde a mini incisão 
está marcada em vermelho. B. Iniciar a anestesia tumes-
cente de maneira proximal na área demarcada no teci-
do subcutâneo ao redor da base do V metacarpo com 
a agulha de calibre 30G. C. Infiltrar 3cc da solução anes-
tésica ao redor do nervo ulnar. D Infiltrar 3 cc de solução 
anestésica no local da fratura

DICAS

- Para obter uma cirurgia indolor sob WALANT, é cru-
cial administrar a injeção de anestésico subcutâneo ao 
redor do local da incisão e no periósteo para circundar 
todo o osso fraturado. Antes da incisão, o foco da fratura 
deve ser manipulado e o paciente não deve sentir dor.

- Manter todas as articulações dos dedos MCP flexio-
nadas durante todo o procedimento auxilia na redução e 
evita desvio rotacional.

A escolha do comprimento e da largura do parafuso 
canulado intramedular sem cabeça (IMHCS) utilizado é 
de extrema importância para o sucesso da cirurgia. A lar-
gura escolhida deve ser suficiente para proporcionar um 
ajuste de interferência no canal intramedular e alcançar 
estabilidade rotacional no local da fratura.
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AÇÃO SOCIAL

SBCM promove  
Ação Social em  
Natal (RN)

Não apenas proporcionar a melhora da função 
das mãos, a Ação Social “Mãos em Ação”, promo-
vida pela Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão 
(SBCM), leva esperança aos pacientes atendidos. E 
foi com este sentimento de esperança que, no dia 
10 de julho, uma nova edição do projeto aconteceu. 
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Desta vez, a cidade escolhida foi Natal, em Rio Gran-
de do Norte.

Médicos membros da SBCM do Rio Grande do Norte e 
experientes cirurgiões da mão de várias regiões do Brasil 
estiveram reunidos para esta iniciativa, que busca, acima 
de tudo, tratar lesões complexas, sequelas e deformida-
de congênitas. Além disso, tais cirurgias corretivas favore-

cem os processos de inclusão social, desde o ambiente 
escolar até no seu futuro trabalho.

As instituições que receberam os pacientes desta 
vez foram o Hospital Infantil Varela Santiago e o Hospi-
tal Memorial São Francisco. A cerimônia de abertura foi 
realizada no Hospital Infantil Varela Santiago. Para dar 
início aos trabalhos, o presidente da SBCM, Samuel Ri-
bak, esteve ao lado do Secretário Estadual de Saúde do 
Rio Grande do Norte, Cipriano Maia, do Diretor-Superin-
tendente do HIVS, Paulo Xavier, e do Diretor do Hospital 
Memorial São Francisco, Ricardo Costa Gomes. Cerca 
de 100 pessoas estiveram presentes na cerimônia, entre 
médicos, residentes, terapeutas da mão, colaboradores 
e familiares dos pacientes.
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AÇÃO SOCIAL
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Foi realizada uma avaliação presencial dos 27 pacien-
tes pré-selecionados, feita pelo Dr. Márcio D’Angelo Ro-
drigues Barreto, que foi coordenador deste mutirão. Ini-
cialmente, foi feito um acolhimento de todos os pacientes 
consultados e os casos foram enviados aos cirurgiões 
que participação da ação, para seleção dos casos a se-
rem operados. Ao final, foram realizadas 25 cirurgias nas 
duas instituições.

“Com isso, queremos alertar o poder público sobre a 
importância da cirurgia da mão como uma especialidade 
médica e a necessidade de políticas que viabilizem cirur-
gias a esses pacientes, para melhorar a qualidade de vida 
e a produtividade dessas pessoas. Ações como essa são 
fundamentais para evidenciar a necessidade de atenção 
a esses pacientes e ajudar, de forma mais rápida, os ca-
sos com maior gravidade”, reforça o presidente da SBCM, 
Samuel Ribak.

A SBCM parabeniza a todos os colegas que partici-
param desta ação e mudaram a vida de cada um dos 
pacientes!
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COMUNICAÇÃO SBCM

CONGRESSO SBCM

Grandes mudanças  
na comunicação  
da SBCM

O 42º Congresso  
Brasileiro de  
Cirurgia da Mão  
está chegando!

Logo na primeira semana do ano, a nova Diretoria 
da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão (SBCM) se 
reuniu presencialmente na sede da Sociedade para 
debater uma série de estratégias e decisões que de-
veriam ser levadas ao longo do ano.

Uma das mudanças previstas pela diretoria foi a maneira 
como a SBCM passou a se comunicar com os associados 
e com a sociedade em geral. Começamos a utilizar cada 
meio de comunicação com um propósito específico, ou 
seja, com um público-alvo.

Desde então, todos os recados e comunicados endere-
çados aos membros da SBCM (associados) têm sido feitos 
através de mensagens por e-mail, comunicados pelo site e 
pelo WhatsApp da SBCM. Caso ainda não receba as men-
sagens da Sociedade pelo celular, informe seu contato de 
WhatsApp para a Secretaria, pelo e-mail atendimento@
cirurgiadamao.org.br. Salve na sua agenda o contato do 
WhatsApp da SBCM (11) 99183 6894, para garantir o rece-
bimento por lista de transmissão. Mas atenção: esse con-
tato é apenas para envio de informativos. Para falar com a 

Faltam poucos dias para o 42º Congresso Brasileiro 
de Cirurgia da Mão! Nosso grande evento será reali-
zado na cidade de Campinas (SP), entre os dias 4 e 6 
de agosto, no Centro de Convenções Expo D. Pedro. 
O local é moderno, seguro, central e amplo, dentro 
de um complexo associado a um dos maiores sho-
pping centers do Brasil, com restaurantes e hotéis.

O programa científico no Congresso está bem comple-
to e abrangente, revisando todas as áreas de atuação de 
um cirurgião de mão. Uma excelente oportunidade de 

Por Ricardo Kaempf Oliveira
Secretaria, temos o e-mail e o telefone fixo da SBCM.

Já as campanhas de divulgação e marketing de nossa 
especialidade, com o objetivo de chegar ao público geral 
e aos profissionais da área da saúde, como estudantes de 
Medicina, residentes, terapeutas, entre outros, têm sido re-
alizadas através das mídias sociais, tais como Facebook, 
Instagram, LinkedIn, YouTube e Twitter – este último, um 
novo canal criado neste ano de 2022. 

Reforçamos sempre aos nossos sócios que divulguem, 
compartilhem, comentem e marquem a nossa Socieda-
de em suas postagens em todas as redes sociais, a fim 
de aumentar a relevância da publicação e o engajamen-
to. As peças produzidas e veiculadas pela SBCM também 
podem ser aproveitadas para as redes dos serviços, das 
clínicas e dos especialistas. O objetivo é ampliar a veicu-
lação de temas que contribuam para o esclarecimento da 
população e valorizem a especialidade.

Contamos sempre com a participação ativa de to-
dos os sócios em nossos meios de comunicação!
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aprendizado, revisão de conteúdo e troca de experiências. 
As palestras trazem temas relacionado ao cuidado da mão 
do adulto e do idoso, nos casos de afecções não-traumáti-
cas, além das lesões de tendões flexores e Walant. Ainda no 
evento, acontecerá também o lançamento do terceiro livro 
da série “Atualização em Cirurgia da Mão”, sobre o mesmo 
tema.

Está prevista ainda a apresentação dos resultados da mis-
são realizada em Natal (RN), parte do projeto social Mãos 
em Ação, que leva atendimento à população carente.

Dentro das ações do 42º CBCM, os congressistas poderão 
contar com a importante participação da “terapia da mão” 
e da Sociedade Brasileira de Microcirurgia Reconstrutiva, 
que dão maior aporte aos principais temas relacionados à 
Cirurgia da Mão e reconstrutiva de membros.

Por último, mas não menos importante, a defesa profis-
sional, que cada vez mais merece atenção no nosso dia a 
dia, terá também o seu merecido espaço.

A programação já conta com diversos palestrantes inter-
nacionais confirmados. Entre eles estão: Alejandro Espino-
sa (México), Alvaro Muratore (Argentina), Brian Adams (EUA), 
David Lichmen (EUA), Ezequiel Zaidenberg (Argentina), Har-
vey Chim (EUA) e Jin Bo Tang (China).  

Pré-congresso de Cirurgia  
da Mão em Campinas

Um dia antes da abertura oficial do Congresso, no dia 3 de 
agosto (quarta-feira), das 12h às 18h30, acontece o Simpó-
sio IBRA, que será realizado no Auditório Monsenhor Salim, 
na PUC de Campinas, sob a organização do Dr. Rames Mat-
tar Júnior.

Este evento será inovador: além da parte teórica sobre 
lesões traumáticas na mão, punho e cotovelo, irá ocorrer 
uma sessão prática em cadáveres.

Além da demonstração de técnicas de fixação de fratu-
ras, haverá uma parte prática de confecção de retalhos no 
membro superior para cobertura de defeitos cutâneo, com 
a participação do Dr. Álvaro Muratore, da Argentina.

Dr. Álvaro é cirurgião de mão do Hospital Britânico de 
Buenos Aires e é ex-presidente da Associação Argentina de 

Cirurgia de Mão (AACM). É especialista em microcirurgia e 
cobertura cutânea com retalhos, experiência adquirida 
quando foi professor de anatomia da Universidade de Bue-
nos Aires (UBA).

Inscrições no local
As inscrições online já se encerraram – mas você ainda 

consegue participar, fazendo sua inscrição diretamente no 
local do evento. Será um Congresso memorável de educa-
ção continuada e encontro social. 

Mais informações, acesse aqui

Esperamos por todos!
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