Dor na coluna: especialistas apresentam inovações
em tratamentos e cirurgias em congresso no Rio
Durante Congresso Brasileiro de Coluna, simpósio médico debate cirurgias avançadas e
opções para controlar a dor do paciente de forma segura e eficaz
São Paulo, 19 de abril de 2017 – A dor crônica na coluna e as inovações para tratar esse
problema de saúde serão destaque no XVI Congresso da Sociedade Brasileira de Coluna (SBC),
que acontece a partir desta quarta-feira (19), no Rio de Janeiro (RJ).
Na sexta-feira (21), em um simpósio-satélite durante o congresso, a Mundipharma reúne
grandes nomes da ortopedia para discutir o tratamento da dor da coluna no pós-cirúrgico, assim
como as opções mais avançadas para aprimorar a cicatrização e reduzir o sofrimento dos
pacientes.
O evento trará como palestrantes três dos maiores ortopedistas especializados em cirurgia de
coluna vertebral no Brasil: Dr. Cristiano Magalhães Menezes, diretor da SBC e especialista em
cirurgias minimamente invasivas; Dr. Leonardo Rosa da Rocha, especialista em traumatologia e
membro do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO); e Dr. Luis Eduardo Carelli,
especialista em procedimentos de alta complexidade.
Simpósio “Alinhamento Sagital Espino Pélvico: opções cirúrgicas e novos manejos do tratamento da dor
e incapacidade funcional” – XVI Congresso da Sociedade Brasileira de Coluna (SBC)
Data: 21 de abril de 2017, sexta-feira.
Horário: das 13h às 14h.
Local: Sala 05.
Mais informações no site oficial do evento.
Sobre a Mundipharma A Mundipharma é uma farmacêutica que entrega produtos de alta qualidade,
alinhados com os valores de inovação e compromisso com os pacientes, que representam a empresa. Tem
como missão aliviar o sofrimento das dores causadas pelo câncer e outras enfermidades e melhorar
substancialmente a qualidade de vida das pessoas tratadas. A Mundipharma está dedicada a trazer novos
tratamentos e oferecer opções preventivas em áreas como a dor, oncologia, oftalmologia, artrite
reumatoide, curativos e antisséptico de cuidados pessoais.
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