
PALAVRA DO PRESIDENTE
42º CONGRESSO A TODO VAPOR!
Após o sucesso do 41º congresso SBCM, realizado de forma presencial 
no Rio de Janeiro, sendo presidido pelos Drs. Henrique de Barros Pinto 
(presidente da SBCM 2021) e Jefferson Braga (presidente da Federação 
Latino-americana de Cirurgia da Mão), e tendo 550 inscritos, já é hora 
de pensarmos adiante.

O 42º congresso brasileiro da SBCM já tem local e datas confirmados!O 42º congresso brasileiro da SBCM já tem local e datas confirmados!

Ele será realizado na cidade de Campinas, estado de São Paulo, entre os dias 
04 e 06 de agosto de 2022, no centro de convenções do EXPO Dom Pedro, que 
além de uma excelente estrutura para as atividades científicas, conta com um 
shopping center anexo. 

O tema central, assim como o livro de atualização desse ano, será o cuidado 
da mão do adulto e do idoso (lesões não traumáticas), além das lesões 
de tendões flexores e Walant. de tendões flexores e Walant. 

Muitas empresas patrocinadoras se interessaram e têm nos procurado, e 
várias já confirmaram a presença em Campinas. A confiança neste Congresso 
nos dá um respaldo, mas também aumenta a nossa responsabilidade em 
realizar um grande evento.

Aproveite e realize a sua inscrição. Ela já pode ser feita com desconto através 
do site: https://mao2022.com.br/

O município de Campinas tem mais de 1 milhão e 200 mil habitantes e tem como O município de Campinas tem mais de 1 milhão e 200 mil habitantes e tem como 
símbolo as andorinhas, aves que andam sempre juntas, simbolizando a força 
pela união. Algo que queremos para a nossa SBCM e para o 42º Congresso 
Brasileiro de Cirurgia da Mão. 

A cidade oferece excelente hotelaria, gastronomia e ótimas opções de lazer 
em família. 

Desejamos oferecer a oportunidade 
de aprimoramento científico, além de aprimoramento científico, além 
de congraçamento e troca 
de experiências em um ambiente 
acolhedor.

Já estamos ansiosos 
pelo reencontro.

SAMUEL RIBAK, 
presidente da SBCM

4 de fevereiro de 2022


