Editorial

ANAIS DO XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE REABILITAÇÃO DA MÃO E
DO MEMBRO SUPERIOR

Prezados colegas, em nome da Sociedade Brasileira de Terapia da Mão e do
Membro Superior- SBTM, é com satisfação que apresentamos os temas livres do XIV
Congresso Brasileiro de Reabilitação da Mão e do Membro Superior - CBRM, 2017.
A SBTM, fundada em 1988, destina-se a congregar os terapeutas ocupacionais e
fisioterapeutas que atuam em reabilitação funcional da mão. Os objetivos da SBTM são
os de reunir profissionais, estimular, aprimorar e difundir o estudo e a prática da
reabilitação funcional da mão no Brasil através de reuniões, congressos, cursos,
pesquisas e publicações, e, manter intercâmbio com associações que se destinam aos
mesmos fins, no Brasil e exterior.
O XIV CBRM ocorreu entre os dias 07 a 09 de setembro, na cidade de Porto
Alegre, com a participação de alunos e profissionais fisioterapeutas e terapeutas
ocupacionais, alunos de graduação e pós-graduação, especialistas em terapia da mão e
médicos, de todas as regiões do país, além de convidados dos Estados Unidos, Espanha
e América do Sul.
O evento teve por objetivo disseminar o conhecimento envolvendo os pilares da
prática baseada em evidências, agregando clínicos e acadêmicos no programa científico.
Foram apresentados 22 trabalhos na categoria oral e e-pôster, os quais foram
criteriosamente avaliados pela comissão científica do evento.
Com o apoio da Revista Interinstitucional Brasileira de Terapia Ocupacional –
REVISBRATO, lançamos á contento e com antecedência os Anais do XIV CBRM,
contemplando 22 resumos curtos, criteriosamente avaliados, que expressam o
engajamento técnico-científico de nossos participantes.
Os Anais ficarão disponibilizados no site da REVISBRATO com acesso aberto e
irrestrito, e por isso, convido a todos acessarem seus trabalhos e compartilhar entre seus
pares.
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Agradecemos todas as pessoas e organizações na parceria deste evento tão
importante, e que sigamos prosperando e acreditando que este espaço científico, tem em
sua função primordial a congregação de práticas e saberes para a expansão e
desenvolvimento da reabilitação da mão e do membro superior no Brasil e no cenário
internacional.
Bom congresso e boa leitura.

Prof. Dr. Rafael Inácio Barbosa
Presidente da Comissão Científica do XIV CBRM
Ana Paim
Presidente do XIV CBRM
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