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Um grande evento de Cirurgia da Mão se aproxima. Em junho teremos 

o Congresso Mundial da Federação Internacional, o IFSSH, IFSHT & FESSH

C0MBINED CONGRESS, que será realizado de 6 a 10 junho de 2022,

em Londres, Inglaterra.

Com a proximidade deste grande evento mundial, a SBCM (Sociedade Brasileira de 

Cirurgia da Mão), em parceria com a Federação Internacional de Sociedades de 

Cirurgia da Mão e o Hospital Sírio-Libanês, realiza o Combined Hand Meeting, no dia 

8 de março, das 19 às 21h, via Zoom, https://bit.ly/3GmN3d7 . Para participar basta 

fazer a inscrição, sem qualquer custo. A senha da sala é 115047. 

Tenho a honra de ser um dos presidentes desta conferência, ao lado de Jonathan 

Hobby e Marcelo Rosa de Rezende, que também é coordenador do evento, com Teng 

Hsiang. 

O tema será "Instabilidade Cárpica", com a participação de palestrantes do Reino 

Unido, Espanha e Estados Unidos. Vamos nos integrar com os grandes centros de 

cirurgia da mão no mundo. Ouatro referências mundiais em cirurgia da mão irão 

proferir aulas e discussão de casos, com a coordenação local e a do professor 

Jonathan Hobby(/nglaterra). 

A SBCM apoia e incentiva a ida de brasileiros ao congresso mundial. Vamos reunir 

uma boa delegação e participação brasileira em Londres será especial. Aproveitem e 

façam a inscrição até o dia primeiro de março com desconto. Envie o seu contato 

para a SBCM para formarmos um grupo com 

as melhores informações sobre o evento. 

As inscrições estão abertas e podem ser feitas 

pelo site: www.ifssh-ifsht2D22.com 

ESPERO TODOS

NESTE ENCONTRO! 
VAMOS REUNIR UHA 
BOA DELEGAÇÃO E A 
PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA 
EH LONDRES 
SERÁ ESPECIAL. 

oeee 
www.cirurgiadamao.org. br
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