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II Curso de Cirurgia 
Percutânea

Com um curso híbrido,  

online e presencial, a ABTPé 

contou com mais de quarenta 

alunos vindos de diferentes 

regiões do Brasil. 
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Confira os resultados obtidos 

pela publicação científica.
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Publicação da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé.  
Filiada à International Federation of Foot and Ankle Societies - IFFAS e à 
Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia - SBOT.
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siga a ABTPé nas redes sociais:

ABTPé promove  
I Curso de Trauma  
do Tornozelo 

Curso que representa um dos pilares  
da especialidade foi realizado presencialmente  
no IRCAD, em Barretos - SP.
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 Palavra do Presidente

José Antônio  
Veiga Sanhudo 
Porto Alegre - RS 

  josesanhudo@yahoo.com.br

"Como várias 
associações, nossos 

eventos que eram 
presenciais se tornaram 

virtuais e foram um 
grande sucesso, 

surpreendendo aos  
mais otimistas."

Chegamos ao final de 2021, o ano da retomada. Depois das incerte-
zas vividas nestes últimos dois anos estamos mais otimistas voltan-
do aos poucos a nossas atividades habituais, inclusive eventos pre-
senciais. Nos demos conta que a pandemia nos ensinou muita coisa 
e com a ABTPé não foi diferente. A nossa associação precisou se 
remodelar muito para continuar seguindo no mesmo rumo de suces-
so. Como várias associações, nossos eventos que eram presenciais 
se tornaram virtuais e foram um grande sucesso, surpreendendo 
aos mais otimistas. Bem no início da pandemia, nasceu o Progra-
ma de Educação Continuada que hoje conta com 54 aulas e mais de 
3.400 visualizações. A nossa revista explodiu, no bom sentido, ga-
nhou maior notoriedade agregando entidades da América Latina. O 
nosso número de associados aumentou porque a impossibilidade de 
realizar a prova presencial não foi empecilho, inovamos realizando-a 
virtualmente e tudo transcorreu como esperávamos. Para finalizar 
com chave de ouro, conseguimos tornar realidade o Programa Hu-
manitário Pé na Estrada, uma ação social para encher de orgulho a 
todos os membros da ABTPé. 

Assim como todos que atravessaram esta pandemia, podemos dizer 
que a ABTPé ficou diferente, mais enxuta, mais saudável e mais for-
te. Com uma diretoria muito engajada, conseguimos transpor todos 
os inúmeros obstáculos enfrentados e chegamos em 2022 com um 
prognóstico excelente em todos os sentidos. Entrego a Presidência 
para o meu amigo Luiz Carlos Lara e desejo uma gestão tão gratifi-
cante como foi a que acabamos de finalizar. 

UM EXCELENTE 2022 PARA TODOS E SUAS FAMÍLIAS!

Fale com a ABTPé 

 11 3082-2518 / 3082-6919 

 abtpe@abtpe.org.br

/ ABTPé

É PRECISO MUDAR MUITO PARA  
CONTINUAR SENDO O MESMO!

https://www.facebook.com/ABTPe/
https://www.instagram.com/abtpe_brasil/
https://www.linkedin.com/company/abtpe/
https://www.youtube.com/channel/UC0FFMUcC7tqBha2llguKTDQ
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 Palavra do NOVO Presidente

Luiz Carlos  
Ribeiro Lara 
Taubaté - SP 

  luizrlara@hotmail.com

"Neste mandato, o que 
busco fazer é trabalhar 

forte, para um maior 
engrandecimento e 

crescimento da nossa 
Sociedade."

Gostaria, primeiramente, de agradecer a confiança depositada em 
meu nome e de toda a nova diretoria da nossa querida ABTPé. Louvo 
a atual diretoria, que em muito se empenhou na realização de uma 
gestão muito sólida e progressista, principalmente neste período de 
pandemia.

Neste mandato, o que busco fazer, juntamente com a minha diretoria, 
é trabalhar forte, para um maior engrandecimento e crescimento 
da nossa Sociedade. Outro ponto importante é trabalhar junto aos 
associados, para oferecermos programas científicos de qualidade e 
novos projetos que atinjam os interesses dos mesmos.

A parte social também será lembrada nestes tempos “pós pandemia”, 
principalmente no 20º Congresso da ABTPé, que será realizado de 
forma presencial em Campos de Jordão, onde buscaremos, além de 
uma excelente grade científica, muita interação entre os associados. 

ESTOU ABERTO A PARTICIPAÇÃO DE TODOS PARA NOSSA CONS-
TANTE EVOLUÇÃO, E TENHO UMA DIRETORIA MUITO FORTE QUE 
ME AJUDARÁ NA EXECUÇÃO DE TODOS ESTES PROJETOS. 

NOVO ANO,  
NOVAS PERSPECTIVAS

Defesa 
profissional 
ABTPé Igor Marijuschkin  

Diretor da comissão de Ética  
e Defesa Profissional ABTPé

• Este é o último boletim da minha gestão na 
diretoria da Defesa Profissional da ABTPé. Vou 
permanecer na comissão porque acredito na im-
portância desse trabalho e que requer continui-
dade. Ano que vem, tenho um trabalho muito árduo 
na SBOT junto ao departamento de Políticas Médi-
cas. Temos como objetivo eleger dois deputados fe-
derais de cada Estado alinhados com os interesses da 

classe médica nas próximas eleições. Parafraseando 
o Capitão T. Kirk, nesse tempo que trabalhei na defe-
sa profissional percebi que Brasília é a fronteira final. 
Sem apoio expressivo no Congresso Nacional todas 
as nossas reivindicações não serão respeitadas. Por-
tanto precisarei do apoio de todos vocês na hora 
certa quando das eleições. Trabalharei em uma nova 
casa, mas na mesma luta. Boas festas a todos. •
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Carlo Henning 
Novo Hamburgo - RS 

  chtrauma@yahoo.com.br

 Palavra do Editor

• Mais um ano está chegando ao fim. Come-
çou turbulento e desafiador com a pandemia 
atingindo seu auge, mas também com o alento 
do início da vacinação. No decorrer dos meses 
percebemos um gradual retorno as atividades 
habituais. Todavia ainda mantendo-se cuida-
dos e restrições. A ABTPé promoveu dois cur-
sos presenciais que foram muito bem aceitos 
pelos participantes. Para 2022 esperamos an-
siosos pelo nosso congresso, que ocorrerá em 
Campos do Jordão, e pelo nosso curso temático 
sobre hálux valgo na cidade de Vitória. Com cer-
teza serão momentos para reencontrar muitos 
colegas e regozijar. Também foi possível realizar 
um evento humanitário que ajudou muitas pes-
soas que necessitavam cirurgias nos tornozelos 
e pés a terem sua dor amenizada. Foi um grande 
evento da ABTPé aproximando nossa associa-
ção à população brasileira.

Recentemente comemoramos junto com o Dr. 
Napoli o seu centenário. Que momento especial. 
E o dia da fundação da ABTPé, 12 de dezembro, 

estabelecemos como sendo o dia do cirurgião 
de pé. Todavia nem tudo é felicidade e demos 
adeus ao nosso ex-presidente Dr. Gabriel de 
Souza Lima.

Também se encerra a gestão do Dr. José An-
tônio Veiga Sanhudo. Foi uma gestão complica-
da pelas imposições da pandemia. Congresso e 
eventos tiveram que ser adiados, nosso modus 
vivendi mudou. Mas a diretoria trabalhou mui-
to e sobrepôs os obstáculos. Várias transfor-
mações ocorreram e a ABTPé saiu fortalecida. 
Dentre muitas conquistas, a nossa revista: Jour-
nal of the Foot & Ankle, passou a integrar a lista 
de periódicos que pontuam para o exame TEOT 
da SBOT.

Desejamos ao nosso próximo presidente Dr. 
Luiz Carlos Ribeiro Lara e sua diretoria uma ges-
tão plena de sucesso. Fortalecendo constante-
mente nossa ABTPé e a aproximando dos nos-
sos associados. •

Um Feliz Natal e próspero 2022 a todos,  
repleto de paz, alegria, saúde e amor. 
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 Congressos e Cursos

Roberto Zambelli de Almeida Pinto  
Diretor CEC - Educação Continuada e Pesquisa 

  zambelliortop@gmail.com

• O II Curso de Cirurgia Percutânea do Pé e 
Tornozelo da ABTPé ocorreu no dia 18 de ou-
tubro de 2021 no IRCAD em Barretos (SP).

Como em anos anteriores, houve uma gran-
de procura dos associados da ABTPé pelo cur-
so, que contou com quarenta alunos vindos de 
todas as regiões do país.

Neste ano, devido à pandemia, optou-se 
pelo curso híbrido. Os alunos assistiram às 
aulas teóricas online e tiveram, em Barretos, 
a oportunidade de praticar em cadáveres lab 
as diferentes técnicas cirúrgicas percutâneas 
para o antepé e calcâneo. 

As aulas teóricas foram preparadas e minis-
tradas por cirurgiões experientes nos temas 

apresentados. Para o curso prático, foram 
convidados instrutores gabaritados para de-
monstrar e orientar a execução dos procedi-
mentos, bem como dividir experiência profis-
sional. 

A cirurgia percutânea do pé e tornozelo é 
uma realidade no tratamento de inúmeras pa-
tologias, e o intercâmbio de conhecimentos 
e informações entre os colegas da ABTPé é 
essencial para a consolidação e evolução da 
técnica.

Nossa sociedade está de parabéns por mais 
essa iniciativa, com destaque aos membros do 
CEC, professores, instrutores e comissão or-
ganizadora, que participaram ativamente na 
elaboração e execução do evento. Agradeci-
mento especial aos alunos pela confiança e ao 
nosso patrocinador, Techimport, pela parceria 
e empenho. •

II Curso  
de Cirurgia 
Percutânea 
recebe quarenta 
alunos vindos  
de todas as 
regiões do país
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 Galeria de fotos
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Confira a cobertura completa  
do curso de Percutânea nas  
redes sociais da ABTPé.
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 Mulheres na Ortopedia

A forte presença 
das mulheres  
no 53º CBOT

Janice Guimarães  
Membro titular da ABTPÉ e Diretora  
de Regionais da AMOB (Associação  
de Mulheres Ortopedistas do Brasil). 
Salvador - BA 

  janicesguimaraes@gmail.com

• O 53º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Trau-
matologia (CBOT), promovido pela Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), 
ocorrido na cidade de São Paulo (SP), durante 
os dias 25, 26 e 27 de novembro de 2021, ficará 
marcado não só como o primeiro evento presen-
cial desse porte após o início da pandemia no Bra-
sil, como também pelo congresso da SBOT com 
maior número de mulheres congressistas parti-
cipantes: 15%. Observamos uma efetiva partici-
pação das ortopedistas como palestrantes, deba-
tedoras, moderadoras, organizadoras, bem como 
uma presença cada vez maior de médicas residen-
tes e acadêmicas de medicina, que também esta-
vam em maior número, quando este é comparado 
ao de congressos anteriores.

O debate sobre a participação da mulher na orto-
pedia teve início com a palestra sobre “As Dificul-
dades e Realidades das Ortopedistas Brasileiras”, 
que teve como palestrante a Dra. Natália Mourão, 
membro da ABTPé e vice-presidente da AMOB 
(Associação de Mulheres Ortopedistas do Brasil), 
no dia 26 de novembro de 2021, promovida pela 
CEC – Comissão de Educação Continuada da SBOT, 
com uma importante participação da plateia, for-
mulando perguntas e emitindo opiniões, igualmen-
te pertinentes. Na sequência, também no dia 26, 
fui a moderadora de uma mesa que debateu sobre 
o tema: “A Ortopedia não é Especialidade só de Ho-
mens. As Mulheres na Ortopedia”, promovida pela 
Comissão de Ensino e Graduação em Ortopedia e 
Traumatologia da SBOT, que contou com a parti-

DIRETORIA DA AMOB: KAREN CASTRO, JANICE GUIMARÃES, FLÁVIA 

POLETTO, TÁBATA ALCÂNTARA, NATÁLIA MOURÃO, FERNANDA ROCHA 

E ACADÊMICAS DE MEDICINA DO CBLAOT (COMITÊ BRASILEIRO DAS 

LIGAS ACADÊMICAS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA): MARIA CLARA 

PINHEIRO DA SILVA, LAURA SERRAGLIO NARCISO, GABRIELLA GARCIA 

ALCÂNTARA, LILIAN CRISTIANA MENEGUZZO, BÁRBARAH MONTEIRO, 

TAYNARA MAIA REGO, FERNANDA MARINHO DE SOUZA APÓS A MESA 

DE DISCUSSÃO “A ORTOPEDIA NÃO É ESPECIALIDADE SÓ DE HOMENS. 

AS MULHERES NA ORTOPEDIA”, PROMOVIDA PELA COMISSÃO DE 

ENSINO E GRADUAÇÃO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DA SBOT, 

NO 53° CBOT.
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cipação das ortopedistas e membros da diretoria 
da AMOB: Dra. Tábata Alcântara (ortopedista 
pediátrica), Dra. Natália Mourão (cirurgiã de pé e 
tornozelo e médica do esporte), Dra. Karen Castro 
(cirurgiã de joelho), Dra. Fernanda Rocha (cirurgiã 
de mão) e Dra. Flávia Polletto (cirurgiã de mão). 
A mesa discutiu experiências pessoais em temas 
como: a maternidade na vida da cirurgiã ortopédi-
ca; a atuação da mulher em áreas ainda predomi-
nantemente masculinas – dentre elas: a medicina 
do esporte (principalmente o futebol), ortopedia, 
traumatologia, cirurgia do joelho; a mulher orto-
pedista como influenciadora digital; a ortopedis-
ta como mentora e ativamente atuante em áreas 
administrativas como gestão e diretoria técnica. 
A discussão contou com a participação maciça do 
público presente, com questionamentos e depoi-
mentos pessoais extremamente relevantes, dos 
ortopedistas, médicos residentes e acadêmicos de 
medicina.

Ainda no dia 26, ocorreu o almoço das mulheres 
ortopedistas, promovido e organizado pela SBOT 
e por Dra. Patricia Fucs (ortopedista pediátrica, 
ex-presidente da SBOT e representante da IODA  – 
International Orthopaedic Diversity Alliance na 
América Latina), evento social que reuniu cerca de 
70 mulheres, ortopedistas e residentes em ortope-
dia e traumatologia de todo o Brasil. 

Além dos eventos ocorridos no dia 26 (sexta-fei-
ra), voltados para a participação da mulher na 
ortopedia, durante todo o congresso o que se viu 
foi uma maior interação entre as mulheres, tanto 
entre as próprias médicas ortopedistas como en-
tre elas e as demais participantes, principalmente 
as médicas residentes e acadêmicas de medicina. 
Poder (re)conhecer pessoalmente mulheres excep-
cionais, com quem mantivemos contato há tanto 
tempo através de grupos de chat, e-mail e outras 

redes sociais foi extremamente gratificante! 

Agradeço a AMOB por tudo o que representa para 
nós, desde a discussão e debate de temas tão re-
levantes na vida da médica que opta pela carreira 
de cirurgiã ortopédica até o suporte às próprias 
ortopedistas, médicas residentes e acadêmicas de 
medicina em todo esse processo. Essas e outras 
ações concretas permitem-nos seguir com o nosso 
principal objetivo que é o ingresso de mais mulhe-
res nesta especialidade tão apaixonante quanto 
desafiadora. Obrigada ABTPé pelo espaço e em-
penho para que possamos ter uma associação e, 
consequentemente, uma sociedade cada vez mais 
diversa. •
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 Congressos e Cursos

Curso   
O Hálux Valgo 
será em 
dezembro  
de 2022

Comunicação ABTPé

• Conhecidos joanetes, o Hálux valgo é uma 
deformidade que atinge cerca de 30% da po-
pulação e consiste no aparecimento de uma 
saliência medial localizada imediatamente 
antes do primeiro dedo do pé.  São deformi-
dades bastante comuns, sendo a incidência 
maior entre as mulheres – estima-se que a 
cada 10 mulheres, 1 homem manifesta tal 
deformidade. E pensando nesta questão, a  
ABTPé promoverá um curso de especialização 
profissional sobre o tema. 

O evento será realizado nos dias 2 e 3 de de-
zembro de 2022, na cidade de Vitória (ES), 
e irá mostrar técnicas atuais de tratamento 
e discussão de casos. Já estão confirmados 
para o curso Cristian Ortiz, diretor do Centro 
de Pé e Tornozelo Clínica dos Andes, Santia-
go do Chile e Presidente da IFFAS 2020-2023; 
Pierre Barouk, membro do Conselho da AFCP 
(Association Française de Chirurgie du Pied) 
e membro da EFFAS; e Paul Dayton, podiatra 
certificado pelo conselho do Foot & Ankle Cen-
ter of Iowa em Ankeny, Iowa. •

 

As inscrições já estão abertas  
e podem ser feitas online até o dia 

19 de novembro de 2022. Após esta 
data, apenas no local. Para mais 

informações, acesse

Cristian Ortiz

Pierre Barouk

Paul Dayton

https://www.abtpe.org.br/cursos/halux/
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 Congressos e Cursos

Comunicação ABTPé

• Campos do Jordão será o próximo destino 
do principal evento da ABTPé no ano de 2022 
– o 20º Congresso Brasileiro de Medicina e 
Cirurgia do Tornozelo e Pé. O congresso será 
realizado entre os dias 10 e 13 de agosto e 
vai tratar de diversos temas da área, como: 
artroscopia, artroplastia, cirurgias percutâ-
neas, lesões esportivas, fraturas e lesões 
tendinosas, patologias do pé infantil e do an-
tepé do adulto e pé diabético.

A Comissão Organizadora do evento, em 
conjunto com a Diretoria da ABTPé, está de-
senvolvendo uma excelente programação 
científica, para que todos os participantes 
possam aprimorar os seus conhecimentos or-

20º Congresso 
Brasileiro de 
Medicina e 
Cirurgia do 
Tornozelo e Pé 

topédicos no Pé e Tornozelo, participando de 
uma forma prática e produtiva.

Muitos convidados já foram confirmados, 
inclusive palestrantes internacionais. A Co-
missão Organizadora do Congresso está em-
penhada em desenvolver um dos melhores 
eventos da especialidade, com grande dina-
mismo e qualidade. •

Confira a programação completa  
do evento, clique aqui

https://congressoabtpe.com.br/cientifica/#temas
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 ABTPé Informa

Centenário  
Prof. Manlio 
Mario Marco 
Napoli

Alexandre Leme Godoy dos Santos  
Diretor CET • Ensino e Treinamento 
São Paulo - SP 

  alexandrelemegodoy@gmail.com

“A distinção entre passado, presente e futu-
ro é apenas uma ilusão teimosamente persis-
tente”

Albert Einstein

• No último dia 05 de dezembro de 2021, 
comemoramos com muito orgulho e alegria o 
centenário do Professor Napoli. O Professor 
nasceu em 05 de dezembro de 1921, na cida-
de de São Paulo, Capital, filho dos imigrantes 
italianos Sr. Francisco Napoli e Sra. Hortência 
Cocino Napoli. 

Iniciou os estudos formais em 1930, no 
Grupo Escolar “Marechal Floriano”, e cursou 
o secundário em 1934, no Ginásio do Estado 
de São Paulo. Em 1939 ingressa no curso Pré-
-médico - “Colégio Universitário”, preparatório 
para o vestibular de medicina, sendo aprova-
do na Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo em 1941 (29° turma).

Durante a graduação, conviveu com profes-
sores de grande destaque como Prof. Dr. João 
Sampaio Goes, Prof. Dr.  Ricardo Veronesi, 
Prof. Dr. Orlando Lodovici, Prof. Dr. Bernadino 
Tranchessi, entre outros. 

Com excepcional desempenho e méritos 
acadêmicos, foi selecionado em 1947 para 
cursar a residência médica do Departamen-
to de Ortopedia e Traumatologia da FMUSP, 
cadeira liderada pelo Prof. Dr. Francisco Elias 
de Godoy Moreira. Concluídos os dois anos do 
programa, foi aprovado em concurso público 
para o cargo de Auxiliar de Ensino do Depar-
tamento em 1949.

No início da década de 1950, iniciou estu-
dos na cirurgia do pé, sendo considerado um 
dos pioneiros da Especialidade Tornozelo e Pé 
no mundo. Em cinco de dezembro do mesmo 
ano, casou-se com a Sra. Cesarina D’Angelo, a 
Dona Ceci.

Durante os anos seguintes, participou da 
formação de centenas de especialista em Or-
topedia, Traumatologia e Cirurgia do Tornoze-
lo e Pé no Instituto de Ortopedia e Traumatolo-
gia da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo e no Hospital Anchieta.
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 ABTPé Informa

Em 1964, no concurso de Livre Docência, 
defende a tese: “Tratamento Cirúrgico do pé 
equinovaro congênito recidivado e inveterado 
- contribuição à técnica e estudo crítico base-
ado em 155 casos”. 

A partir de 1966, por sua destacada atuação 
profissional, assume o cargo de Diretor Clíni-
co do IOT-HC-FMUSP a convite do Professor 
Titular Flavio Pires de Camargo, contribuindo 
para excelência do ensino, pesquisa e assis-
tência do Departamento.

Em 1972, conquista o título de Professor 
Associado da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo. Em 1986, vence o 
concurso para título Professor Titular do De-
partamento de Ortopedia e Traumatologia da 
FMUSP.

Ainda em 1972, cria o Centro de Estudos 
que denominou “Clube do Pé”, que agrega or-
topedistas interessados na subespecialidade 
tornozelo e pé. Em 1975, funda a Sociedade 
Brasileira de Medicina e Cirurgia do Pé, hoje 
denominada ABTPé. É o fundador, consolida-
dor e mantenedor da nossa ABTPé, uma das 
primeiras com reconhecimento internacional.

Ao longo da carreira, publicou 55 artigos em 
revistas científicas e 13 livros didáticos, parti-
cipou de 180 congressos, apresentou 260 tra-
balhos, proferiu 125 conferências e foi agra-
ciado com 27 homenagens e prêmios. 

Essa vitoriosa carreira deve-se ao caráter 
rígido, integridade moral e disciplina na exe-
cução de suas atividades que deu autoridade 
aos cargos exercidos. Frutos da primorosa for-
mação familiar, do seu esforço pessoal para 
vencer os obstáculos, da liderança inconteste 
e da abençoada saúde que lhe permite essa 

longevidade produtiva. 

Querido Professor Manlio Mario Marco Na-
poli, suas virtudes, conquistas e contribuições 
continuam a ser exemplo e motivação para 
seus discípulos, seus amigos e para os jovens 
especialistas. Parabéns e muito obrigado. •
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 Congressos e Cursos

I Curso de 
Trauma do 
Tornozelo  
ABTPé • 2021
Retomada dos cursos  
presenciais aconteceu  
no IRCAD, em Barretos

• Nos dias 19 e 20 de outubro de 2021,  
a ABTPé promoveu o I Curso de Trauma do 
Tornozelo no IRCAD, em Barretos (SP), onde 
foi recebida pelo Diretor do Complexo Hospi-
tal do Amor, Henrique Prata.  

O primeiro módulo teórico on-line contou com 
presença de três renomados professores in-
ternacionais, grandes referências nessa área 
do conhecimento: Victor Valderrabano, da Su-
íça; Stefan Rammelt, da Alemanha; e Cristian 
Ortiz, do Chile; e permitiu grande interação 
entre participantes e palestrantes.

Alexandre Leme Godoy dos Santos  
Diretor CET • Ensino e Treinamento 
São Paulo - SP 

  alexandrelemegodoy@gmail.com

O segundo módulo prático com espécimes 
anatômicos contou com presença de 13 mem-
bros ABTPé das diferentes regiões do Brasil: 
Carlo Henning, Henrique Mansur, Janice Gui-
marães, João Cangussú, Jordanna Bergamas-
co, José Carlos Cohen, José Sanhudo, Marcos 
Sakaki, Rafael Barban Sposeto, Rogério Car-
neiro Bitar, Roberto Zambelli e Rômulo Balla-
rin.

O módulo prático foi focado nas vias de aces-
so, no tratamento das fraturas e lesões liga-
mentares e nas complicações relacionadas ao 
trauma do tornozelo, como cirurgia de preser-
vação articular e reconstrução de lesão do te-
cido condral; totalizando cinco vias de acesso, 
sete atividades práticas em espécimes anatô-
micos e duas atividades em modelos ósseos.

Este curso representa um dos pilares da ABT-
Pé, que é oferecer aprimoramento profissional 
e científico de alta qualidade para seus asso-
ciados. •
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Confira a cobertura completa  
do I Curso de Trauma nas  
redes sociais da ABTPé.

 Galeria de fotos
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Journal of Foot 
& Ankle obtém 
pontuação 
elevada na 
avaliação  
para obtenção 
de TEOT - SBOT

• Em 2021, a Comissão de Ensino e Treina-
mento e a Diretoria da Sociedade Brasileira 
de Ortopedia e Traumatologia divulgaram a 
nova pontuação dos artigos científicos sub-
metidos para obtenção de Título de Especia-
lista em Ortopedia e Traumatologia (TEOT).  

Os novos padrões de pontuação indicam clara 
valorização dos comitês de especialidade pela 
Diretoria da SBOT e pela CET/SBOT e impor-
tante reconhecimento do trabalho e esforço 
dos membros SBOT nas revistas científicas 
das especialidades.

Alexandre Leme Godoy dos Santos  
Diretor CET • Ensino e Treinamento 
São Paulo - SP 

  alexandrelemegodoy@gmail.com Assim, as revistas científicas estruturadas 
como Revista Columna, Journal of Foot & 
Ankle e Revista Brasileira de Medicina do Es-
porte agora tem pontuação de 0.7 conforme 
tabela abaixo.

Para o candidato receber essa pontuação pela 
publicação do artigo, é necessário que o tra-
balho científico seja desenvolvido com aplica-
bilidade na especialidade de Ortopedia e Trau-
matologia durante o período de treinamento 
do mesmo e que obrigatoriamente deve cons-
tar como um dos autores do trabalho. 

Importante destacar ainda que, a partir de 
2023, o exame para obtenção do Título de 
Especialista em Ortopedia e Traumatologia 
(TEOT) terá o artigo científico como pré-requi-
sito obrigatório para inscrição. •

PUBLICAÇÃO PONTUAÇÃO

RBO 1.0

Acta 1.0

Revistas Indexadas  
no Pubmed 1.0

Revista Columna 0.7

Journal of Foot & Ankle 0.7

Revista Brasileira  
de Medicina do Esporte 0.7

Demais revistas  
indexadas no Scielo 0.5
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1º Programa 
Humanitário  
Pé na Estrada

José Antônio Veiga Sanhudo  
Porto Alegre - RS 

  josesanhudo@yahoo.com.br

permitiu que todos os pacientes fossem ope-
rados, totalizando 42 pés corrigidos naquela 
semana, alguns deles há mais de dez anos na 
fila de espera do sistema único de saúde.

O choro de alegria dos pacientes e de satisfa-
ção dos funcionários locais representou mui-
to bem uma semana que foi uma das mais 
gratificantes da vida de todos os envolvidos. 
O nosso especial agradecimento à engajada 
equipe local, que além dos membros da ABT-
Pé envolveu 12 residentes e uma estudante de 
medicina, a Fundação Napoli que financiou o 
projeto e aos demais parceiros que nos apoia-
ram fornecendo equipamentos e tornaram a 
realização do programa muito mais fácil. Já 
temos mais dois projetos programados para 
2022! Não deixe de participar se inscrevendo 
como voluntário ou cadastrando sua cidade 
como anfitriã. Os pacientes agradecem! • 

• Adiado em 2020 devido a pandemia, o 1º 
Programa Humanitário Pé na Estrada foi re-
alizado em Faxinal do Soturno, no Rio Grande 
do Sul, entre 14 e 19 de novembro de 2021. 
Ao todo, 31 pacientes foram cuidadosamente 
selecionados pela equipe de ortopedistas da 
vizinha cidade de Santa Maria. Sob a coor-
denação dos colegas Vanderson Roso e Cle-
ber Lotti, os pacientes e seus exames foram 
avaliados e os casos foram debatidos virtu-
almente, um a um, pelo time de ortopedistas 
que iria participar desta iniciativa inédita 
para a nossa associação.  

A indicação técnica, a definição da equipe ci-
rúrgica e do material de síntese, assim como 
a necessidade do uso de anticoagulante ba-
seado no escore de Caprini, foram todos de-
finidos antecipadamente e confirmados atra-
vés do exame clínico presencial no primeiro 
dia do programa. A organização invejável dos 
médicos e dos demais profissionais envolvidos 
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Homenagem 
ABTPé -  
Dr. Gabriel  
de Souza Lima

Caros Colegas. 

O Bié se foi!  

Dr. Gabriel de Souza Lima, médico ortopedis-
ta, especialista em tornozelo e pé, pai, avô e 
amigo, das horas boas e das não tão boas.

Estamos tristes, mas agradecidos a Deus por 
sua existência.  Ele fez a diferença na vida de 
muitos e deixa muita saudade! 

Guerreiro e vencedor de lutas e de muitas con-
quistas pessoais e profissionais, o nosso Bié foi 
um homem generoso, simples, sábio, humilde 
e participativo. Um misto de bom e de bem!

A medicina foi para ele a possibilidade de cui-
dar dos pacientes, sonho de sua vida e tam-
bém oportunidade para ajudar sua numerosa 
família nos estudos, na educação digna e na 
formação humana e ética.

Edegmar Nunes Costa  
Goiânia - GO 

  nunesbrandao1@gmail.com

Gabriel, ortopedista que fez a diferença em 
Goiânia e no Estado de Goiás. Foi membro 
participativo da SBOT Regional - GO e presi-
dente da ABTPé, no biênio 1994/1995. Assu-
miu a Presidência num momento difícil, mas 
superou de forma colegiada, com sabedoria 
e paciência. Seu êxito encorajou membros da 
sociedade do pé a vislumbrarem presenças 
efetivas em congressos brasileiros e em car-
gos na ABTPé. 

Respeitado e admirado, Gabriel (nome de anjo) 
teve uma trajetória bonita e cheia de bons 
exemplos. Será lembrado por sua família com 
muito carinho, entre os amigos como bom 
companheiro e na ortopedia goiana como ho-
mem e médico íntegro, que guardava em sua 
mente e coração, o desejo de sempre contri-
buir e de alegrar a todos, por onde passava. 

O Bié se foi, mas a sua história bonita fica! •
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ABTPé apresenta  
diretoria 2022-2023

LUIZ CARLOS RIBEIRO LARA 
Presidente

Alexandre Leme Godoy dos Santos 
Vice-Presidente

Nacime Salomão Barbachan Mansur 
1º Secretário

Alfonso Apostólico Netto 
2º Secretário

Jordanna Maria Pereira Bergamasco 
1º Tesoureiro

Titular

1. José Antônio Veiga Sanhudo

2.  André Vitor Kerber  
 Cavalcanti Lemos

3.  Rodrigo Simões Castilho

Suplente

1.  Jader Wanderley  
 Barros e Silva Filho

2.  José Carlos Cohen

3.  Rodrigo Sousa Macedo

José Fernandes Arteiro Neto 
2º Tesoureiro

Rafael Barban Sposeto 
Diretor Educação Continuada  
e Pesquisa

Carlo Henning 
Diretor Ensino e Treinamento

Antonio Alício Moreira  
de Oliveira Junior 
Diretor Ética e Defesa Profissional

DIRETORIA 2022-2023

CONSELHO FISCAL
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Congressos  
e Cursos 2022 

Congressos  
e Cursos 2023 

  Clube do Pé - São Paulo e Brasil

Confira a programação completa, acesse: 
www.abtpe.org.br/clube-pe/home/  

  Abril de 2022

IFFAS 2020  
7TH TRIENNIAL  
SCIENTIFIC MEETING 
28.4.2022 a 30.4.2022

LOCAL:  
Viña del Mar, Chile

INFORMAÇÕES:  
https://www.iffaschile2020.com/

  Dezembro de 2022

CURSO O HÁLUX VALGO  
2.12.2022 a 3.12.2022

LOCAL:  
Sheraton Vitória Hotel - Vitória (ES)

INFORMAÇÕES:  
https://www.abtpe.org.br/cursos/halux/

  Agosto de 2022

20º CONGRESSO BRASILEIRO  
DE CIRURGIA DE TORNOZELO E PÉ  
10.8.2022 a 13.8.2022

LOCAL:  
Campos de Jordão - São Paulo

INFORMAÇÕES:  
http://congressoabtpe.com.br/

  Dezembro de 2023

CURSO A FRATURA DO TORNOZELO  
Data a definir

LOCAL:  
Belo Horizonte (MG)

INFORMAÇÕES:  
Em breve

Para mais informações, acesse nosso site:

http://www.abtpe.org.br/clube-pe/home

