
PALAVRA DO PRESIDENTE

Chegou a hora dos cursos das regionais

A agenda de eventos de Educação Continuada de 2022 da SBCM não para. 
Após o congresso nacional, chegou a hora de voltarmos a nossa atenção 
para os cursos das regionais da SBCM, que acontecerão neste segundo 
semestre. 

A Regional Sul, sob o comando do Dr. Filipe Berndt, fará um encontro online, A Regional Sul, sob o comando do Dr. Filipe Berndt, fará um encontro online, 
através da plataforma Zoom, no dia 04 de outubro (terça), com um painel 
sobre rizartrose onde os doutores Henrique Ayzemberg de SC (técnica 
aberta sem estabilização), Cristian Borges do RS (aberta com plastia) 
e Sullivan Savaris de SC (artroscopia) irão palestrar.
 Logo após, o Dr. Ricardo Kaempf do RS falará sobre artrose STT e o seu 
processo degenerativo progresso “SOAC wrist”, e Dr. Márcio Aita falará 
sobre lesões da membrana interóssea e instabilidade da articulação RUD. sobre lesões da membrana interóssea e instabilidade da articulação RUD. 
Para se inscrever basta acessar o link: https://bit.ly/3pFP3Wv

A Regional Nordeste, que tem como diretor o Dr. Raimundo de Araújo Filho, 
fará o seu curso nos dias 07 e 08 de outubro de 2022 (sexta e sábado), 
no Hotel Ritz Lagoa da Anta em Maceió, com o tema sequelas de trauma 
e cirurgia minimamente invasiva no punho e na mão. Contará com a presença 
do convidado internacional Dr. Gustavo Gómez  (Buenos Aires, Argentina). do convidado internacional Dr. Gustavo Gómez  (Buenos Aires, Argentina). 
Informações e inscrições: (82) 98821.4091 / 98193.0529 - 
contato@primeeventos-al.com.br

A Regional Norte-Centro-Oeste da SBCM, que tem como diretor o 
Dr. Reginaldo Moura, fará o seu curso presencial nos 14 e 15 de outubro de 2022  
(sexta e sábado), no Auditório do Hospital Porto Dias, em Belém (PA), 
tendo como tema central as lesões do plexo braquial e artroscopia do punho. 
Informações e inscrições: Informações e inscrições: reginaldomoura@terra.com.br

Na próxima semana falaremos sobre os cursos das regionais SP, RJ e MG.

Participem dos cursos da sua região. 
É uma ótima oportunidade de se atualizar.
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