Diretores do Grupo de
Estudo do Joelho de
Campinas na 12ª edição
do Curso de Cirurgia do
Joelho, em 2011

13o Curso de Cirurgia do Joelho de Campinas

C

Mudanças e inovações
na especialidade

om o tema “Do atleta
ao idoso. Avaliando
as mudanças”, o
13o Curso de Cirurgia
do Joelho de Campinas
terá sua programação
científica baseada nas
principais mudanças que
estão ocorrendo de forma
muito rápida nas principais
áreas da cirurgia do joelho.
A técnica anatômica de
reconstrução do LCA e
a cirurgia patelofemoral
serão assuntos muito
discutidos, assim como as
lesões degenerativas, que
são as que mais crescem
atualmente.

utilizados atualmente. ”No campo da artroplastia, haverá um
debate de casos entre os convidados com o intuito de avaliar
as opiniões e diferentes alternativas para o tratamento, além
de promover a troca de conhecimento entre os participantes”,
finaliza Dr. Nunes.
Mais informações sobre o curso de Cirurgia do Joelho de
Campinas no site www.grupodojoelho.com.br e no facebook
Grupo do Joelho de Campinas.

Palestrantes internacionais

Dr. José Francisco Nunes, responsável
pelo Programa Científico

Segundo Dr. José Francisco Nunes, vice-presidente do Grupo de
Estudo do Joelho de Campinas e responsável pela programação
científica, o evento trará muitas informações novas. “Teremos a
possibilidade de validarmos e aceitarmos sem grandes restrições
as mudanças que aí estão”, afirma.
Para falar sobre os temas escolhidos, foram selecionados
palestrantes internacionais vindos dos EUA, França, Bélgica
e Espanha, assim como profissionais nacionais de renome. O
evento, que acontece entre os dias 12 e 13 de abril, no Royal Palm
Plaza Hotel & Resort, em Campinas, abordará ligamento cruzado
posterior, articulação patelofemoral, consolidação ou não da
técnica anatômica na reconstrução do LCA e discussão das
possibilidades e dificuldades das revisões dos casos realizados
com esta técnica.
A programação também inclui assuntos sobre as patologias
degenerativas do joelho, destacando as possibilidades de
tratamento conservador e a eficácia dos medicamentos

A 13a edição do Curso do Joelho contará com a participação
de cinco palestrantes estrangeiros, especialistas na área de
cirurgia ortopédica e que vão apresentar casos e expor seus
conhecimentos e experiências; são eles: Dr. Joan C. Monllau
(Espanha), Dr. Jan Victor (Bélgica), Michel Bonnin (França),
Dr. Mininder S. Kocher (EUA) e Dr. Thomas Peter Sculco (EUA).

Laboratório Hands On
O Laboratório de Artroscopia Hands On do 13o Curso de Cirurgia do
Joelho de Campinas, que acontecerá no dia 11 de abril, ainda tem
vagas abertas. O evento possibilita que os participantes treinem suas
habilidades em joelho sintético e joelho de porco sob orientação
teórica e prática dos membros do GEJC. Serão duas turmas, uma das
8 às 12h e outra das 14 às 18h. O laboratório será realizado no Centro
de Convenções do Condomínio Praça Capital, em Campinas.

