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Resumo
A SBTM destina-se a congregar os terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas
que atuam em reabilitação funcional da mão e do membro superior e este
suplemento vai ao encontro dos objetivos da SBTM, os quais visam 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.
Descritores: Fisioterapia; Reabilitação da mão; Reabilitação do membro
superior; Tecnologias; Terapia ocupacional.

Prezados e prezadas colegas leitores e leitoras, a Sociedade Brasileira de Terapia da
Mão tem a honra e a felicidade de participar desta edição suplementar da Revista
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Interinstitucional Brasileira de Terapia Ocupacional – REVISBRATO: “Reabilitação da Mão
e do Membro Superior”, trazendo os artigos, os quais tiveram seus resultados de pesquisa
apresentados parcialmente no último Congresso Brasileiro de Reabilitação da Mão que, na
sua décima quarta edição, ocorreu entre os dias 07 a 09 de setembro na cidade de Porto
Alegre. O evento contou com a participação de alunos e profissionais fisioterapeutas e
terapeutas ocupacionais, alunos de graduação e pós-graduação lato sensu e stricto sensu,
especialistas, além de outros profissionais da saúde, advindos de todas as regiões do país,
Angola, Chile, Peru, além de convidados e convidadas dos Estados Unidos, Espanha e
Argentina.
As pesquisas sobre a área de conhecimento e intervenção da Reabilitação da mão e do
membro superior compreendem um avanço significativo para a Fisioterapia e Terapia
Ocupacional no Brasil e em todo o mundo. Novas técnicas cirúrgicas têm desafiado a
Reabilitação do Membro Superior com conceitos mais ousados e nossos protocolos atuais
correspondem a essas demandas de reabilitação precoce. O aprimoramento das órteses com
novas tecnologias como a impressão 3D traduzem uma nova possibilidade nas áreas de
próteses e órteses em membros superiores, outros padrões de movimento e demandas no uso
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da mão e MMSS também configuram novas formas de pensar e abordar a Reabilitação da
Mão e do Membro Superior.
Sendo assim, é com grande satisfação que apresentamos as experiências e pesquisas de
colegas dedicados e dedicadas à reabilitação funcional do membro superior, compartilhando
resultados e propostas que enriqueceram nossa área de conhecimento e intervenção – a
reabilitação da mão e do membro superior.
Muito nos honra o lançamento dessa Edição Especial de Suplemento em parceria com
a Revisbrato. Esperamos que os colegas aproveitem e desfrutem da produção científica sobre
a Reabilitação Funcional da Mão e Membro Superior no país.
Cordialmente,
Prof. Drº Rafael Inácio Barbosa - Presidente da Comissão Científica do XIV CBRM
Drª. Ana Paim - Presidente do XIV CBRM
Profa. Drª. Miriam Cabrera Corvelo Delboni – Membro da Comissão Científica do XIV
CBRM
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