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Dr. Mello fala sobre
joelho no programa
Bem Estar

Novo especialista em coluna

O

O

ortopedista Dr. Wilson Mello, líder
do Instituto Wilson Mello, participou do programa Bem Estar, da Rede
Globo, falando sobre dor no joelho. A
edição foi ao ar no dia 14 de janeiro e
pode ser assistida na íntegra pelo Globo Play globoplay.globo.com.

Dr. Gustavo Campos faz
estágio na França

ortopedista
Dr.
Alexandre
Jaccard é o novo membro
da Clínica de Ortopedia do Instituto Wilson
Mello. Dr. Jaccard
atua na área de deformidades, escolioses
e demais cirurgias
complexas da coluna
vertebral a atende todas as segundas-feiras de manhã. Dessa
forma, a clínica agora tem um especialista de
coluna todos os dias, já que Dr. Rafael Barreto
atende de terça a sexta-feira.

S

elecionado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho para o programa Joelho
sem Fronteiras - estágio no exterior com duração de seis semanas -, Dr. Gustavo Campos
teve a oportunidade de acompanhar em Lyon,
na França, a rotina de quatros dos principais
nomes da especialidade no mundo: Dr. David
Dejour, Dr. Philippe Neyret, Dr. Bertrand Sonnery
e Dr. Michel Bonnin. “Participei de várias cirurgias
e pude ver de perto o que os grandes nomes de Lyon
estão fazendo em sua prática diária”, disse.

Academia estreia 2016 com novo layout
Preparados para
emergências

F
A

proveitando a mudança de ano, a academia do Instituto Wellness também resolveu
mudar seu layout. O local recebeu pintura nova e todos os equipamentos foram colocados em lugares estratégicos para facilitar a mobilidade e a prática de exercícios. Confira
como ficou!

Agenda intensa do Núcleo de Estudos para 2016

O

Núcleo de Estudos está repleto de novidades para este ano, uma delas é a
Certificação Internacional Avançada em
Reabilitação da Coluna Baseada no Sistema de Classificação em Subgrupos firmada em parceira com a Universidade de
Pittsburgh (EUA). O programa é dividido em
quatro módulos e tem início em maio.
á com relação aos cursos de 2016, o primeiro será realizado em abril, de 21 a
23, com a presença do convidado internacional Kieran O’Sullivan, da Irlanda, com o
tema Cognitive Functional Therapy. De 12 a
14 de agosto, acontece o Curso Internacio-

J

isioterapeutas e educadores físicos do
Instituto Wilson Mello tiveram treinamento de primeiros socorros, atendimento
a traumas de emergência e Suporte Básico
de Vida (BLS), nos dias 15 e 16 de janeiro,
sob o comando da respeitada equipe do
SAMU de Campinas e do Instituto Terzius.
Durante os dois dias de treinamento, os
participantes puderam trocar experiências
e tirar dúvidas, além de toda a parte prática
muito bem aplicada.

Instituto Wilson Mello no facebook:

nal Desmistificando a Terapia Manipulativa
na Coluna Cérvico-Torácica e Educação em
Dor ministrado por Louie Puentedura, da
Espanha. Em setembro, o Núcleo de Estudos realiza o Curso Internacional Neurociência Moderna e Sua Aplicação na Prática
Clínica com Jo Nijs, da Bélgica.

- institutowilsonmello.iwm
- Academia-Wellness-IWM/
- nucleodeestudosiwm
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