Curso de Cirurgia do Joelho de
Campinas: um salto para o futuro

Em 2013, o curso recebeu, no total, 800 pessoas entre inscritos e palestrantes

Um dos mais importantes e tradicionais eventos da cirurgia
do joelho do Brasil será realizado nos dias 10 e 11 de abril

C

onsiderado um dos
principais acontecimentos nacionais
na área do joelho, o Curso
de Cirurgia do Joelho de
Campinas chega a sua 14a
edição. Realizado a cada
dois anos, o evento vem
superando as expectativas
e crescendo cada vez mais.
Em 2013, o curso recebeu,
no total, 800 pessoas entre inscritos e palestrantes.
Para esse ano, a expectativa é superar esse número.

Wilson Mello, presidente do GEJC, destaca a
importância do evento
como forma de atualização profissional.

“Esse é um ciclo que
sempre repetimos com
o intuito de disseminar
conhecimento e que torna nossos cursos cada
vez maiores e mais valorizados. São dois dias de
ensinamentos e aprendiDr. Wilson Mello,
presidente do GEJC
zados, e uma excelente
oportunidade de atualiOrganizado pelo Grupo de Estudos do
zação profissional e de troca de experiJoelho de Campinas (GEJC), o curso
ências com outros colegas de profissão”,
será realizado nos dias 10 e 11 de abril,
declara Dr. Mello.
no The Royal Palm Plaza Hotel & Resort,
em Campinas (SP) e traz como tema
Para falar sobre os assuntos que irão
principal “Um salto para o futuro”. Dr.
mudar o modo de pensar a cirurgia do

joelho no Brasil e as novidades da especialidade, o GECJ selecionou convidados nacionais e estrangeiros de grande
renome e competência. “A programação científica é uma de nossas maiores
preocupações e damos muita atenção a
isso para proporcionar aos participantes
conteúdo de alto nível”, conta Dr. José
Francisco Nunes, vice-presidente do
GEJC. Os convidados internacionais são:
Fábio Catani, da Itália, João EspregueiraMendes, de Portugal; Michel Bonnin, da
França; Masahiro Kurosaka, do Japão; e
Robert Smigielski, da Polônia.
As inscrições estão abertas e 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.
Venha dar um salto para o futuro!

Curso Internacional de
Reabilitação do Joelho
Paralelamente ao Curso de Cirurgia do Joelho, será realizada também a 4a edição do Curso Internacional de Reabilitação do Joelho de Campinas, uma iniciativa do Grupo de Estudos do Joelho de
Campinas, que incentiva e reconhece o valor da abordagem multidisciplinar nas patologias do joelho. Realizado a cada quatro anos, o curso consolidou-se como o maior evento do mundo nesta
subespecialidade voltada aos avanços da fisioterapia nas lesões do joelho. As inscrições para o curso
serão feitas pelo site: http://www.rveventos.net/campinas2015_reabilitacao.

www.grupodojoelho.com.br

Dr. Rodrigo Vasconcelos,
coordenador do curso

facebook.com/grupodojoelhodecampinas

