Convidados internacionais
enriquecem programação
científica

P

ensando em proporcionar alto nível científico e conhecimento de qualidade, o Grupo de Estudo do
Joelho de Campinas (GEJC) convidou profissionais
internacionais que são referências em seus países para
falar sobre as novidades e os avanços da especialidade.
A 14a edição do Curso de Cirurgia do Joelho de Campinas
também contará com a participação dos mais renomados cirurgiões brasileiros. O evento acontecerá nos dias
10 e 11 de abril, no The Royal Palm Plaza & Resort, em
Campinas (SP).
Com o tema “Um salto para o futuro”, a programação
científica traz assuntos de extrema relevância, distribuídos em mesas redondas, discussões, conferências inter-

nacionais e apresentação de casos clínicos. Para o curso
deste ano, o GEJC trará cinco palestrantes estrangeiros:
Alberto Monteiro, de Portugal; Fabio Catani, da Itália;
Masahiro Kurosaka, do Japão; Michel Bonnin, da França;
e Robert Smigielski, da Polônia.
Os ortopedistas Fabio Catani e Michel Bonnin apresentarão aulas no painel sobre o joelho degenerativo.
Alberto Monteiro estará presente nos temas sobre o
Cruzado Posterior e a Lesão Condral e Meniscal. Masahiro Kurosaka marcará presença no painel que aborda os
avanços e o futuro do joelho do atleta, e Robert Smigielski compartilhará sua experiência tanto nos temas de
medicina esportiva quando de lesões degenerativas.

Conheça mais sobre os palestrantes internacionais:

Alberto Monteiro – Portugal
Graduado em Medicina pela Faculdade
de Medicina do Porto. Internato
Complementar de Ortopedia e
Traumatologia no Hospital de São João.
Especialista em Ortopedia. É coordenador
da unidade de artroplastias da Clínica
Espregueira Mendes, no Estádio do
Dragão, em Portugal

Fabio Catani – Itália
Graduado em Medicina pela Università
degli Studi di Bologna. Especialista em
Ortopedia e Traumatologia e Fisioterapia
pela Università degli Studi di Bologna.
Diretor Chefe do Hospital da Universidade
di Modena e Professor de Cirurgia
Ortopédica da Universidade di Modena e
Reggio Emilia.

Michel Bonnin – França
Graduado em Medicina
pela University of Burgundy,
em Dijon. Residência pelo
Hospital University Lyon.
Especialista em Artroplastia
dos membros inferiores,
quadril, joelho e tornozelo.
Atua no Centre Orthopédique
Santy, em Lyon.

Masahiro Kurosaka – Japão
Graduado em Medicina, Doutorado e
Professor de Cirurgia Ortopédica pela
Kobe University. Residência em Ortopedia
pelo Kobe University Hospital. Membro da
European Society of Sports Traumatology,
Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA)
e membro honorário da Arthroscopy
Association of North America (AANA).

Robert Smigielski - Polônia
Graduado em Medicina, com
especialização em Ortopedia
e Medicina Esportiva. Chefe
do Departamento de Cirurgia
Ortopédica e Traumatologia e
Medicina do Esporte. Foi chefe
do Centro Médico selecionado
pela UEFA para a EURO 2012.

As inscrições para o Curso de Cirurgia do Joelho de Campinas podem ser feitas até o dia 30 de março pelo site
www.rveventos.net/campinas2015. Só haverá inscrição no local do evento mediante disponibilidade de vagas.
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