É com grande satisfação que a Sociedade Brasileira de Terapia da Mão e Membro Superior (SBTM) convida os seus associados, terapeutas ocupacionais,
fisioterapeutas e médicos para o a participarem do XV Congresso Brasileiro de Reabilitação da Mão que ocorrerá entre os dias nos dias 15 à 17 de
novembro de 2019.
Neste ano terá como sede a cidade de São Paulo, uma vez que o Estado de São Paulo pode ser considerado o local de início das práticas na área de
Reabilitação Física, datadas de 1988.
Este Congresso vem refletir a importância da SBTM no cenário da Reabilitação da Mão e Membros Superiores, pois serão comemorados os 30 anos de
atuação no Brasil, tempo de existência que demonstra a notoriedade e o peso que essa sociedade pode trazer para a conquista da Especialidade.
No atual panorama, em que temos ao alcance de nossas mãos fácil acesso a qualquer tipo de informação, a realização de um Congresso de especialidade
necessita contar com alguns diferenciais, como o de despertar o interesse dos nossos membros associados para assuntos diversos e garantir um evento de
sucesso. Desta forma, a Comissão Organizadora do XV CBRM está preparando com muito empenho e carinho para que ele contemple, em nível de
excelências as práticas clínicas e o meio científico.
Contaremos com expoentes do cenário nacional e do internacional com experiência na Reabilitação da Mão e dos Membros Superiores relacionada a
comprometimento do sistema neuromusculoesquelético, abrangendo, entre outros temas, os traumas ortopédicos, neurológicos, genéticos, o uso de
tecnologia assistiva e de órteses. Desta forma, esperamos que seja uma oportunidade de reciclagem e trocas de experiências para todos os participantes e
praticantes da terapia da mão.
A grade científica contemplará conferências, palestras, mesas redondas modernas e workshops.
Para a prova de Título:
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Os associados Aspirantes que estão habilitados terão a oportunidade de prestar a prova de títulos durante o XV CBRM.
Por último, mas não menos importante, teremos uma agenda de confraternização preparada com muito carinho, com o objetivo de integrar as diferentes
gerações da SBTM de nossa Sociedade e receber os novos egrégios.
Sua Participação será fundamental para o sucesso deste evento!
Até lá,

SBTM 30 ANOS
Há 30 anos nascia na cidade de São Paulo a Sociedade Brasileira de Terapia da Mão e do Membro Superior, primeira associação profissional de
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais brasileiros com o objetivo de fomentar a formação teórica e a prática profissional nessa área.
Ao longo do tempo, São Paulo se apresentou como o grande polo das práticas de reabilitação da mão com seus serviços em Instituições de renome,
vinculados aos serviços de Cirurgia da Mão e Microcirurgia Reconstrutiva.
É nessa cidade que se inicia o oferecimento do primeiro curso de especialização em Terapia da Mão e do Membro Superior. Com isso, o conhecimento na
área conseguiu ser disseminado ao longo do tempo para diversos profissionais que hoje são referência em várias cidades do nosso país.
O logo do evento apresenta o mapa da cidade de São Paulo, local sede do congresso, com o cérebro e todo o SNC como grande centro que comanda as
funções realizadas pelas mãos e membros superiores. Logo embaixo do logo segue o lema “Do centro à periferia”, que remete à disseminação das práticas
em reabilitação da mão em relação às lesões neuro-traumato-ortopédicas e a atenção prestada aos diferentes tipos de pacientes. Esse será nosso
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diferencial em relação a todos os congressos realizados até hoje: unir a mão neurológica no contexto da ortopedia e da traumatologia. Nessa perspectiva
também se dá a escolha de nossas presidentas do XV CBRM.
Nessa perspectiva também se dá a escolha das nossas presidentas do XV CBRM.
A presidenta de honra Maria Cândida Luzo, atual coordenadora do primeiro curso de especialização em Terapia da Mão do Brasil e chefe do serviço de
Terapia Ocupacional do IOT HC FMUSP representa a inovação e a força da Terapia da Mão brasileira ao longo dos anos, sempre empenhada no crescimento
e consolidação da formação e da prática profissional.
A presidente do XV CBRM Tatiani Marques Rossini, terapeuta ocupacional do Instituto Lauro de Souza Lima - ILSL em Bauru, representa a incessante busca
pelo conhecimento e a responsabilidade no desenvolvimento das boas práticas na área, unindo esforços para o desenvolvimento de um serviço de
qualidade para pacientes de todo território nacional , em especial o estado de SP.
São Paulo é uma metrópole multifacetada. Ao mesmo tempo em que é o mais importante centro econômico do Brasil, é a capital da cultura na América
Latina, com uma oferta de lazer, conhecimento e entretenimento sem igual. Uma metrópole tipicamente urbana, coberta com uma vasta área verde.
Uma cidade vanguardista e inovadora, que preserva na arquitetura, nas artes e na gastronomia um passado composto pela união de mais de 70
nacionalidades, e para conhecê-la melhor é preciso apenas duas coisas: mente aberta e disposição para mergulhar de cabeça nessa cidade que nunca
dorme.
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Atrações culturais
Centro cultural da América Latina, São Paulo possui 101 museus, 282 salas de cinema, 146 bibliotecas e cerca de 40 centros culturais, além das inúmeras
festas populares e feiras que acontecem em suas ruas. Além disso, a cidade possui 182 teatros.

Gastronomia diversa
Gastronomia riquíssima e diversificada. Isso é o que se encontra em São Paulo. A cidade reúne alguns dos melhores
restaurantes da América Latina e do mundo, entre seus mais de 15 mil restaurantes e 20 mil bares. Há opções nacionais
e internacionais, que atendem a todos os bolsos. Além da culinária de 52 países, São Paulo é famosa pelos food trucks e
“feirinhas gastronômicas”, que hoje tomam as ruas da cidade.
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Vida Noturna Agitada
A vida noturna em São Paulo é um retrato fiel da cidade: frenética, criativa e democrática. Em 2014, a capital foi eleita pela CNN a capital um dos dez
melhores locais do mundo no que se refere a festas, baladas e demais diversões noturnas. São Paulo foi a única cidade brasileira a ser apontada na lista.
Tem espaço para todos, desde sertanejo, R&B (Rhythm and Blues), rock e samba, até música eletrônica, pop e forró. Vila Madalena, Itaim Bibi, Vila Olímpia,
Centro e Barra Funda são alguns dos bairros mais frequentados por quem gosta de aproveitar a noite na capital.
O maior centro de compras do país

A capital paulista é o principal destino para turismo de compras no país, com opções luxuosas e centros de compras acessíveis. São mais de 50 shoppings
centers e cerca de 60 ruas de comércio temático. Um dos endereços mais charmosos de São Paulo é a rua Oscar Freire. São mais de 200 lojas de renomadas
grifes nacionais e internacionais. Se o intuito é garantir boas pechinchas, há a Rua 25 de março, o maior conglomerado comercial popular a céu aberto da
América Latina. Também na região central, o Bom Retiro e o Brás são bairros fortes em confecções. E no Itaim, na Rua temos João Cachoeira, e em Moema,
na Rua Bem-Te-Vi como referências.
Natureza, animais e áreas verdes
Mesmo sendo o maior centro econômico do Brasil, e uma metrópole predominantemente urbana, São Paulo preserva suas áreas de contato com a
natureza, onde é possível praticar esportes, passar um tempo ao ar livre e conhecer diversas espécies de animais. Alguns desses lugares são o Zoológico de
São Paulo, o Aquário, o Instituto Butantã e os 111 parques espalhados pela cidade, como o Ibirapuera, o da Juventude, da Água Branca e o Parque
Estadual da Cantareira.
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PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA
Temas Centrais
Lesões Traumáticas
Mão Neurológica Central
Mão Pediátrica - Congênitas
Lesões Nervosas Periféricas
Doenças Neuromusculares
Eletrotermoterapia
Tecnologias em Reabilitação da Mão
Ombro e cotovelo
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INTERNACIONAIS

Debby Schwartz, Terapeuta Ocupacional – Terapeuta da Mão EUA.

PROVA DE TÍTULO
Os associados aspirantes , a pelo menos um ano, poderão prestar prova de titularidade que acontecerá no dia 15/11 as 12h00 e deverão cumprir os
seguintes pré-requisitos:
1. Estar adimplente com as anuidades da SBTM;
2. Ser membro associado a no mínimo 1 ano;
3. Ter concluído Curso de Pós-Graduação em Terapia da Mão e do Membro Superior em instituições certificadas pela SBTM para os profissionais
formados a partir do ano de 2018.
4. Efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 25,00.
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5. Solicitar a ficha de inscrição, preenche-la e encaminhá-la juntamente com o Certificado de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Terapia da
Mão e do Membro Superior e o comprovante de pagamento da taxa de inscrição para cientifica.xvcbrm@gmail.com.
6. Após confirmação da inscrição na prova de título, o associado receberá um e-mail com maiores informações e as referências bibliográficas.

APRESENTAÇÃO SE TRABALHOS
Informamos que os trabalhos aceitos serão publicados na Revista Acervo Saúde (Anais do XV Congresso Brasileiro de Reabilitação da Mão. Realizado pela
Sociedade Brasileira de Terapia da Mão e do Membro Superior – SBTM).

Solicitamos que leiam com atenção as instruções abaixo:

1) DO PRAZO
A data limite e irrevogável para o envio dos resumos é até o dia 15/08/2019. Após esta data as inscrições dos resumos serão encerradas.
2) DAS REGRAS PARA A CONFECÇÃO E INSCRIÇÃO DOS RESUMOS
Somente serão analisados pela Comissão Julgadora os resumos e resumos expandidos que estiverem de acordo com as seguintes regras e apresentarem os
seguintes conteúdos obrigatórios.
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• Título do trabalho
• Autores: nome completo dos autores abaixo do título, sua filiação institucional e o endereço eletrônico (e-mail).
•Introdução: o(s) marco(s) teórico(s) que deflagrou(aram) a realização do trabalho deverá(ão) ser claramente descrito(s) em uma ou duas frases.
•Objetivos: enunciar claramente o(s) objetivo(s) do trabalho.
•Métodos: OBRIGATORIAMENTE indicar o tipo de estudo (quantitativo/qualitativo, observacional/experimental, caso e controle, prospectivo/retrospectivo,
ensaio clínico, etc.),
•Resultados: devem ser apresentados com detalhes que possibilitem a interpretação e justifiquem as conclusões. Não serão permitidas tabelas e gráficos nos
resumos.
•Conclusões: apresentar apenas as conclusões amparadas pelos dados apresentados nos resultados e coerentes com os objetivos propostos.
No ato do envio do trabalho, o autor deverá classificar o mesmo em uma das áreas da SBTM, e colocar a área no título do e-mail:
Áreas: 1) Ombro e cotovelo; 3) Lesões traumáticas da mão; 4) Órteses; 5) Mão neurológica central; 6) Mão congênita; 7) Lesões nervosas periféricas; 8) Mão
neuromuscular; 9) Tecnologias em reabilitação da mão e 10) Outras.
*Trabalhos que envolvam seres humanos devem ter sido realizados de acordo com a Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de
Saúde (CNS). O número de aprovação (Certificado de Apresentação para Apreciação Ética - CAAE ou protocolo de aprovação do CEP) deve ser indicado no corpo do
texto. Estudos com animais devem estar em acordo com as Portarias e Regulamentações pertinentes adotadas pelos Comitês de Ética Experimental e deve ser
indicado no corpo do texto.

3) FORMATAÇÃO DOS RESUMOS
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3.1) Submissão para resumos:
•Arquivo Microsoft Word 2007 ou posterior;
•Folha tamanho A4;
•Margens de 2,5 cm;
•Texto de até 400 palavras;
•Entre 3 e 5 palavras-chaves (orientar-se pelo uso do DECS ou MESH);
•Título com no máximo 15 palavras, caixa alta, negrito e centralizado;
•Espaçamento simples;
•Letra Times New Roman, fonte 12;
•Texto justificado à esquerda (ctrl + q).
•Parágrafos com tabulação (1 tab);
•Não colocar abreviaturas no texto;
•Não colocar referências.

3.2) Submissão para resumos expandidos
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•Arquivo Microsoft Word 2007 ou posterior;
•Folha tamanho A4;
•Formato Vancouver para citações (obrigatório);
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•

Margens de 2,5 cm;

•Texto de até 1000 palavras;
•Título com no máximo 15 palavras, caixa alta, negrito e centralizado;
•Resumo entre 200 e 250 palavras, contendo: objetivo, resultados, discussão e conclusão.
•Entre 3 e 5 palavras-chaves com as respectivas traduções (orientar-se pelo uso do DECS ou MESH);
•Espaçamento simples;
•Letra Times New Roman, fonte 12;
•Texto justificado à esquerda (ctrl + q).
•Parágrafos com tabulação (1 tab);
•3 imagens no máximo (centralizadas no texto)
•3 tabelas no máximo (Sem linhas verticais e bordas externas. Centralizadas no texto);
•Máximo de 25 referências (não se esquecer de adequar ao formato Vancouver. Referenciar pela ordem de citação).
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4) DO ENVIO
Os resumos deverão ser enviados unicamente pelo e-mail: cientifica.xvcbrm@gmail.com colocando no assunto TEMA LIVRE/Área. Exemplo: TEMA
LIVRE/Ombro e cotovelo.
Atenção: Em nenhum momento a equipe do Congresso poderá fazer quaisquer alterações nos trabalhos enviados.
5) AVALIAÇÃO E ACEITE:
Os trabalhos serão avaliados e selecionados pela Comissão Científica do XV Congresso Brasileiro de Reabilitação da Mão.
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A confirmação de aceite dos trabalhos estará disponível no site: www.sbtm.org.br, a partir de 01 de outubro de 2019.
Não serão aceitos resumos enviados por quaisquer outros meios.
O autor apresentador deverá estar inscrito no congresso no momento da submissão. Entretanto, cada resumo poderá ter no máximo SEIS autores, e cada
apresentador poderá apresentar no máximo DOIS trabalhos.
A decisão pela apresentação no formato e-pôster ou apresentação oral compete exclusivamente à comissão julgadora, sendo está decisão considerada
irrevogável.
Ao efetivar a submissão do trabalho, os autores concordam com todas as regras do evento explicitadas nestas Normas e autoriza a publicação do(s)
trabalho(s), sendo responsável pelo conteúdo apresentado.
Após a data final de submissão do trabalho, não haverá mais a possibilidade de alterações, tanto dos dados pessoais quanto dos conteúdos anexados.
6) DA APROVAÇÃO E SELEÇÃO DOS RESUMOS
O processo de aprovação e seleção será realizado do seguinte modo:
Revisão e Avaliação: todos os resumos que estiverem de acordo com este regulamento serão avaliados, de modo independente e sigiloso, por dois
consultores titulados, membros da Comissão Científica. A nota final do trabalho será calculada pela média das notas atribuídas.
Todos os trabalhos submetidos serão analisados por um processo de revisão por pares. A decisão final de aceitação dos trabalhos é exclusiva da Comissão
Científica do XV CBRM.
Os resumos que apresentarem notas extremamente discrepantes após a avaliação dos consultores serão revisados.
Os 10 (dez) melhores trabalhos receberão Certificados de Mérito Acadêmico e serão automaticamente classificados para a apresentação oral em durante o
congresso.
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Para a Sessão Oral, cada participante disporá de 08 minutos para a apresentação do trabalho perante a Comissão Avaliadora seguidos de 4 minutos para
arguição pela comissão avaliadora;
Observações:
Apresentação de e-Pôsteres:
Todos os e-pôsteres ficarão expostos durante os 2 (dois) primeiros dias do Congresso das 08:00 as 18:00h. Os e-pôsteres serão exibidos em espaço
apropriado.
Forma de elaboração do e-pôster:
Será enviado modelo de slides em PowerPoint para confecção do e-pôster. Este ano os pôsteres estarão disponíveis somente como e-pôsteres. Não haverá
pôsteres em papel afixados durante o congresso. Computadores estarão disponíveis em uma área específica.
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MAPA DO EVENTO

PROGRAMAÇÃO SOCIAL
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Para celebrar juntos o XV Congresso e dos 30 anos da SBTM convidamos a todos a participarem de um jantar por adesão, local e valores à definir.

AS INSCRIÇÕES
Acesse o site www.euvou.net.br/XVCONGRESSOBRASILEIRODEREABILITACAODAMAO
Dúvidas e Informações : xvcbrm@gmail.com
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Comissão Organizadora

Tatiani Marques Rossini

Fernando Pontes

Regyane Costa

Presidente

Daniele Scarcella

Adriani Pasculi

Maria Cândida Luzo

Mirian Delboni

Presidente de Honra

Fernando Pontes
Presidente Científico

Regyane Costa
Presidente Comissão Executiva
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Valéria Elui

Ana Paim
Caren Cervelin
Débora Machado

Maria Cândida Luzo
Daniela Goia
Poliana Neves

Marília Trevelin
Renata Guimarães
Rachel Matos

Ana Paim

Gabriela Vizioli

Coordenação Executiva

Andressa Ribas Mildner
Letícia Maciel Frascarelli
Caroline Paulon
Luciana Zaine
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