
PALAVRA DO PRESIDENTE
CAROS AMIGOS DA SBCM,
A Sociedade Americana de Cirurgia da Mão (American Society for Surgery 
of the Hand) fez um convite à Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, como 
nação convidada especial, para participar do seu “Annual Meeting”, que será 
realizado em Boston, de 29 setembro a 1 de outubro 2022.

Como país convidado especial, teremos alguns privilégios:

•  Fomos convidados a enviar resumos de pôsteres eletrônicos em uma •  Fomos convidados a enviar resumos de pôsteres eletrônicos em uma 
   sessão a ser apresentada somente aos autores brasileiros, como nação 
   convidada especial. As inscrições terminam em 28 de fevereiro;

•  Redução na taxa de inscrição de US$ 550,00;

•  Inscrição livre ao Hand-e portal ASSH’s learning;

•  Desconto na aplicação de membro internacional da sociedade 
   americana – neste ano sem taxa;

•  Café da manhã de boas-vindas no início do congresso;•  Café da manhã de boas-vindas no início do congresso;

•  Acesso à sala VIP (inclui bebidas, comida e sala de repouso);

•  Convite para moderar sessões científicas (*);

•  Recepção internacional celebrando as sociedades convidadas;

•  Reconhecimento especial à nossa sociedade durante o congresso.

Lembrando que, em 2014, o Brasil levou a maior delegação da história 
entre os países convidados. 

Após dois anos de pandemia, esta será uma ótima oportunidade a nós para poder Após dois anos de pandemia, esta será uma ótima oportunidade a nós para poder 
participar e usufruir destas vantagens. 

Neste momento temos uma data limite para enviar nossos temas em forma 
de pôsteres eletrônicos, que vai até o dia 28 deste mês. 

Sendo assim, convidamos a todos que possam enviar os seus resumos. 
Clique no site e procure por “International Guest Hand Society Posters – Brazil”.

VAMOS FORMAR UMA BELA DELEGAÇÃO 
BRASILEIRA EM BOSTON!BRASILEIRA EM BOSTON!

SAUDAÇÕES

(*) AOS INTERESSADOS, ESTAMOS FAZENDO 
UMA LISTA. ENTRE EM CONTATO COM 
A SOCIEDADE PARA MAIS INFORMAÇÕES.

SAMUEL RIBAK, 
presidente da SBCM

11 de fevereiro de 2022


