
Nossa diretoria finalizou o biênio de gestão com um grande evento no Hotel Transamérica que reuniu um público de mais de 

500 participantes de 14 países. Profissionais com ampla experiência em suas áreas de atuação estiveram reunidos para 

discutir controvérsias e consensos em torno do tratamento de pessoas com deformidades craniofaciais congênitas e 

adquiridas. Saldo positivo para a nossa Associação e para quem esteve presente no evento.

Com a nova eleição, Luis Eduardo Barbalho teve que se afastar para assumir a presidência da Sociedade Brasileira de 

Cirurgia de Cabeça e Pescoço e o posto na diretoria foi assumido por Maurício Maniglia.

Para as ações de 2019, teremos dois eventos da ABCCMF, um curso de cirurgia 

ortognática juntamente com o Fórum com data a ser definida e outro curso em conjunto 

com a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica nos dias 23 e 24 de Agosto. O 

esforço conjunto entre a próxima gestão da SBNPed e a nossa diretoria da ABCCMF 

permitiu a vinda de dois professores renomados tanto da neurocirurgia pediátrica quanto 

da cirurgia crânio-maxilo-facial. O curso a ser realizado em São Paulo, será inteiramente 

patrocinado pela MEDTRONIC e não terá custo aos participantes. No entanto, teremos 

vagas e espaço limitados a membros das Associações que estão organizando o evento. 

Desejo a todos os membros da ABCCMF um feliz Natal e próspero 2019!

Muito obrigado a todos pela fidelidade à nossa ABCCMF.

Cassio Eduardo Raposo do Amaral

Nova diretoria
2018 - 2020

Fotos do Congresso Brasileiro de Fissuras Lábio Palatinas
e Anomalias Craniofaciais, realizado em Setembro/2018,
em São Paulo/SP. Veja todas as fotos no site www.abccmf.org.br
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ACONTECE NA ABCCMF

Mensagem do presidente

www.abccmf.org.br
www.facebook.com/abccraniomaxilofacial

O nosso Boletim trimestral «Acontece na ABCCMF» tem o 
objetivo de fortalecer e divulgar as ações dos membros da 
ABCCMF em suas atividades cotidianas e científicas, além 
de mostrar à comunidade médica o impacto da cirurgia 
craniofacial no cenário internacional. Boa leitura!
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Informações em breve!

Patrocinador oficial do Congresso:
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