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Especial ABTPé:
I Curso Avançado de
Artroscopia e Artroplastia
do Tornozelo e Pé
Confira a cobertura completa do evento,
que ocorreu dias 30 e 31 de agosto, no
IRCAD América Latina.

AOFAS Meeting
2019 - Chicago

SBOT-RJ realiza
curso inédito

Clube do Pé
pelo Brasil

Além de profissionais
internacionais de renome,
o Congresso contou com
especialistas de diferentes
partes do Brasil.

Com foco em Cirurgia
Minimamente Invasiva
do Pé, curso foi inspirado
em modelo praticado
pelo GRECMIP.

ABTPé promove reuniões
do Clube do Pé por todo
território nacional. Confira
o que rolou nos últimos
encontros.
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 PALAVRA DO PRESIDENTE
Marco Túlio Costa
São Paulo - SP
marcotulio9@me.com

ABTPÉ EM CONSTANTE EVOLUÇÃO
Quase em 2020, já estamos em um período de encerramento de ciclo e, claro, de
reflexão sobre todas as nossas ações. Nos últimos dois anos estive à frente da
ABTPé e pude perceber o quão importante é esta Associação na valorização da
nossa especialidade e dos profissionais que trabalham com a medicina e cirurgia
do tornozelo e pé. Temos mais de 600 membros ativos espalhados pelo Brasil, que
participam ativamente das nossas atividades. Temos que manter o foco em crescer
com qualidade. O título de membro associado titular da ABTPé tem que ser meritório.
O período que estive presidindo a ABTPé foi marcado por um trabalho intenso de toda
diretoria. Não posso deixar de engrandecer aqui o trabalho de todos, que doaram seu
tempo, deixando para trás momentos de lazer e o convívio familiar, para se dedicar a
ABTPé. Acredito que este grupo valoroso, que conta e sempre contará com cada vez
mais associados com espírito de engrandecer nossa Associação, fará um excelente
trabalho nos próximos anos. Entendemos que, juntos, somos mais fortes.

"Acredito que este
grupo valoroso, que
conta e sempre contará
com cada vez mais
associados com espírito
de engrandecer nossa
Associação, fará um
excelente trabalho
nos próximos anos..
Entendemos que, juntos,
somos mais fortes. (...) "
Fale com a ABTPé
 11 3082-2518 / 3082-6919
 abtpe@abtpe.org.br

/ ABTPé

Os cursos de atualização e a aproximação com os membros de nossa sociedade e
com o público leigo foram algumas diretrizes da nossa atuação entre 2018 e 2019. O
Congresso da ABTPé foi um grande sucesso, assim com os cursos de artroplastia e
artroscopia do tornozelo em Barretos, o curso o tendão de Aquiles, no Rio de Janeiro
e artrose no tornozelo, em Belo Horizonte. Espero o mesmo sucesso no curso do pé
plano, agora em dezembro. Os encontros do Clube do Pé também estão cada vez
mais cheios de colegas. Estes fatos demonstram que estamos no caminho certo e
que contamos com o apoio de todos na evolução da ABTPé, pois de nada valeria
tanto esforço e dedicação em organizar eventos se não houvesse o interesse da
participação de vocês.
Reformulamos o nosso site, nossas mídias sociais e a comunicação com nossos
membros. Nós inovamos e buscamos promover atividades que realmente fossem
úteis aos cirurgiões de tornozelo e pé. No nosso site agora, é possível fazer inscrições
para os cursos, pagar anuidade, localizar associados por todo o Brasil. Em breve,
todos os certificados dos nossos cursos também estarão disponíveis on line.
Não posso deixar de mencionar a organização e realização da primeira prova para
ingresso de novos sócios na ABTPé. O empenho dos envolvidos, desde os responsáveis
dos serviços credenciados até os membros da Comissão de Ensino e Treinamento, foi
no mínimo maravilhoso.
Foi uma honra participar nestes dois anos deste grupo de trabalho dentro da ABTPé.
É com muito orgulho e gratidão, que deixo a presidência desta Associação, que
no próximo ano passará a ser dirigida pelo meu nobre amigo Dr. José Sanhudo, a
quem desejo meus sinceros votos. Mesmo não estando à frente da ABTPé, o trabalho
continuará e, da mesma maneira, me dedicarei ao crescimento desta Associação.
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 PALAVRA DO EDITOR

Uma ABTPé
mais forte
José Antônio Veiga Sanhudo
Porto Alegre - RS
josesanhudo@yahoo.com.br

A ABTPé está mais robusta do que nunca. Com
uma taxa de inadimplência ao redor de 2%,
alcançamos a marca de 610 membros ativos,
conquista decorrente de uma valorização

do membro titular associada ao primor pela
qualidade. Este boletim traz o ponto de vista do
aluno e de organizadores do 1o Curso hands-on de
Artroscopia e Artroplastia do Tornozelo exclusivo
para os membros. Realizado no IRCAD, o curso
foi um verdadeiro sucesso desde a abertura das
inscrições que esgotaram-se em incríveis 26
minutos. O presidente Marco Túlio Costa faz um
resumo da sua gestão, focada num planejamento
de longo prazo e caracterizada por inovações de
reconhecido sucesso.
O boletim também traz as tradicionais dicas de
leitura e descreve a festividade relacionada ao 42o
aniversário do Clube do Pé-SP e a descrição dos
vários Clubes do Pé que ocorreram pelo território
nacional no último trimestre. Saboreiem!

CLUBE DO PÉ

Clube do Pé
São Paulo celebra
seu 42o Aniversário
por Comunicação ABTPé

No dia 22 de agosto, na sede da ABTPé, foi
realizado um jantar especial em comemoração
aos 42 anos do Clube do Pé São Paulo, que
contou com a presença de diversos membros da
Associação.
O Clube do Pé São Paulo foi criado pelo Prof.
Dr. Manlio Napoli com o intuito de debater os
principais desafios e tratamentos de traumas e
patologias dos pés. Nos dois primeiros anos de
existência, os encontros eram quinzenais depois,

se tornaram mensais. “Desde sua fundação, o
principal objetivo desta iniciativa era promover
a educação continuada por meio da discussão
de casos da nossa especialidade, aperfeiçoando,
desta forma, o conhecimento e a prática da
medicina e cirurgia do pé”, comenta o Dr. Marcos
Corsato, coordenador do Clube do Pé.
Com a participação cada vez mais assídua
de especialistas, o Clube do Pé foi cenário de
grandes discussões e se expandiu para todo o
Brasil. As reuniões mensais são agora realizadas
não apenas na capital paulista, mas em outras
cidades e estados.
“A aproximação dos membros titulares com
mais experiência, que sempre frequentaram
o Clube do Pé e aos jovens ortopedistas em
formação em pé e tornozelo é uma oportunidade
única para os profissionais. As diferentes gerações
se completam em um ambiente de inovação,
tecnologia e experiência prática”, afirma a Dra.
Kelly Cristina Stéfani, também coordenadora do
Clube do Pé.
Para acompanhar as datas dos próximos
encontros, fique atento ao site e redes sociais da
ABTPé!
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 CONGRESSOS

AOFAS Meeting
2019 – Chicago
Rodrigo Simões Castilho
Belo Horizonte MG
rodrigoscastilho@gmail.com

Comemorando 50 anos da AOFAS, o encontro
de Chicago foi memorável. Foram quatro dias
intensos e surpreendentes. A pontualidade das
apresentações, a presença de quase todos os
ícones da Cirurgia do Pé e Tornozelo, inclusive o Dr.
Roger Mann, assíduo em todas as palestras. Estas,
por sinal, foram de altíssimo nível, mostrando os
avanços técnicos e tecnológicos da especialidade.
A programação foi extensa, mas nem por isso
cansativa, e o dinamismo da grade nos prendeu
a atenção em todos os momentos. A seção de
Posters e E-posters também foi bem dinâmica,
com avaliação dos trabalhos feita pessoalmente
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por grandes experts, como o Dr. Sammarco e Dr.
Sangeorzan.
A programação social também foi interessante,
sempre no fim do dia, no próprio ambiente do
Congresso, um momento de descontração e
interação com colegas do mundo todo.
Além disso, destaco a presença e participação
brasileira nesse Congresso, contando com grande
número de colegas de várias partes do Brasil,
como o Prof. Augusto César Monteiro, revisor dos
abstracts e membro do AOFAS program commitee,
a Dra. Kelly Stéfani, agraciada com o prêmio
Women’s Leadership Award, os Drs. Caio Nery,
Leonardo Moraes e Cesar de Cesar Neto.
A última seção do congresso foi focada em
dicas técnicas de vários procedimentos, feitas por
aqueles que mais as realizam no mundo. Sempre
uma boa oportunidade de aprender com algum
detalhe para melhorar sua prática.
Foi, mais do que tudo, um momento de
compartilhar informações, reencontrar amigos
e expandir o networking da ABTPé, buscando
oportunidades de aprendizado e de extensão de
ensino fora do nosso país.
Espero que o próximo Congresso, em San
Antonio 2020, seja tão proveitoso para todos
quanto foi esse.

 ESPECIAL - CURSO ARTROSCOPIA E ARTROSPLASTIA

I Curso Avançado
de Artroscopia e
Artroplastia do
Tornozelo e Pé
foi realizado
em Barretos
por Comunicação ABTPé

Pela primeira vez no Brasil, foi realizado um curso de Artroscopia e Artroplastia do Tornozelo e
Pé com prática em cadáveres. O evento aconteceu
entre os dias 30 e 31 de agosto, em Barretos – São
Paulo, no IRCAD América Latina.
Com apenas 40 vagas, por conta do número
de cadáveres e capacidade do local do evento, o
I Curso Avançado de Artroscopia e Artroplastia do
Tornozelo e Pé preencheu sua capacidade máxima em menos de 30 minutos após a abertura das
inscrições. Para o Dr. Roberto Zambelli, 1o secretário da ABTPé e organizador do curso, o cenário não poderia ser diferente. “Além de ser uma
oportunidade única de fazer no Brasil um curso
que é realizado apenas no exterior, artroscopia
é hoje uma das ferramentas em maior evolução
dentro da cirurgia do tornozelo e pé, pois oferece
inúmeros recursos para o tratamento de patologias intra-articulares tanto no tornozelo quanto

no antepé e, apesar disso, há uma grande deficiência no país no ensino dessa técnica por se tratar de algo muito abrangente”, comenta.
Durante os dois dias de evento, os participantes
acompanharam aulas teóricas com renomados
especialistas, que exploraram o tema proposto
por meio de discussão de casos nos intervalos e
finais de sessões e também aulas práticas com
cadaver lab em peças lower leg. “Em cada uma
das estações experimentais, tínhamos em torno
de três alunos que eram acompanhados por experientes profissionais, que puderam aprofundar
na prática o conhecimento adquirido em aula,
com exemplos reais, incluindo a discussão das
eventuais complicações cirúrgicas”, afirmou Roberto Zambelli.
A segunda edição do curso está programada
para 2020. Fiquem atentos!
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 ESPECIAL - CURSO ARTROSCOPIA E ARTROSPLASTIA

A visão dos especialistas:

Curso IRCAD
América Latina
Mateus Breitenbach Scherer
Passo Fundo / RS
mirebs@gmail.com

Caros colegas e amigos da ABTPé,
Nos dias 30 e 31 de agosto deste ano estive participando do I Curso Avançado de Artroscopia e
Artroplastia do Tornozelo e Pé, acompanhado de
outros 39 cirurgiões de todos os rincões do país.
A excelência das aulas e, principalmente, das atividades práticas “Hands-on” em peças cadavéricas, foram a chave para o enorme sucesso desse
evento.
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Cabe ressaltar que o grupo de instrutores, todos colegas expoentes da ABTPé, nos proporcionou uma possibilidade de resolução direta das
dúvidas e, principalmente, a oportunidade de pegar dicas da melhor maneira para desenvolver as
técnicas propostas.
O IRCAD também surpreende pelo nível elevadíssimo da estrutura física, permitindo todo o
conforto para o bom andamento das atividades.
Confesso que o meu objetivo durante a inscrição no curso foi o contato mais próximo com as
próteses de tornozelo, mas as atividades artroscópicas se mostraram enormemente gratificantes, por nos trazer mudança de conceitos e novas
abordagens para esta técnica tão utilizada por
todos nós.
Parabenizo a todos os instrutores pela qualidade das atividades ministradas, na figura do amigo
Roberto Zambelli.
Deixo aqui também as felicitações à diretoria,
na figura do nosso presidente Marco Túlio da Costa, pela gestão que tem tornado tão prazerosa a
presença na nossa associação com a criação destes cursos de excelência. Vida longa à ABTPé!
Abraços fraternos a todos.

I Curso Avançado
de Artroscopia e
Artroplastia do
Tornozelo e Pé
IRCAD América Latina
30 e 31 de agosto de 2019,
Barretos, São Paulo, Brasil
José Felipe Marion Alloza

São Paulo / SP
falloza8@gmail.com
Comissão Ensino e Treinamento - ABTPé

Resultado de sonho do médico e professor
francês Jacques Marescaux em 1994, o IRCAD, Centro de Treinamento em Cirurgias, uniu a ciência
e a tecnologia pelo bem dos pacientes e formou
centros nos cinco continentes.
A unidade de Barretos foi o resultado de visão
e união de força de empreendedorismo do presidente do Hospital do Câncer de Barretos (Hospital do Amor), Sr. Henrique Prata e o diretor científico do IRCAD, Sr. Armando Melani.
O IRCAD possibilita proporcionar o que há de
mais moderno em estrutura para treinamento em
cirurgia, com acesso a inovação e aprendizado
com profissionais, sem sair do Brasil.
Com comprometimento e envolvimento intenso
na Medicina e Cirurgia do Pé e Tornozelo, além de
participação ativa na nossa Associação Brasileira

de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé, a ABTPé, os Drs. Roberto Zambelli e Daniel Baumfeld
também com visão, pro-atividade, competência e
união de forças colocaram em marcha o projeto
de tornar realidade o sonho de um curso de qualidade de ensino e treinamento em técnicas artroscópicas e artroplastia em nossas terras, com
dedicação de instrutores em nossa língua materna.
Continuamente motivados pela possibilidade
de contar com a excelência da inspiradora instituição e apoio irrestrito da diretoria da ABTPé,
de seu presidente Marco Túlio Costa e suas comissões, o trabalho demorou, mas passados três
anos se tornou realidade neste mês de agosto.
Nos dois dias bem programados das 07:00 às
17:00, os alunos puderam praticar os ensinamentos recebidos na sala de aula em peças de cadáver nas 21 estações experimentais completas com
realização em práticas hands-on.
A combinação eficaz entre teoria e prática com
treinamento em peças anatômicas, além de assistir a procedimentos em tempo real resultou em
notória satisfação dos instrutores e alunos em
curso.
Foi notável a harmonia no curso, a cuidadosa
organização, e um claro compartilhamento de
diferentes habilidades e competências com comprometimento de instrutores e alunos que puderam trocar experiências, resultando em oportunidade de aprender e ensinar entre todos.
Nossa diretoria recebe o balanço desse evento
com alegria e satisfação, certa de que o promissor
futuro da ABTPé está em curso.

Fique ligado na cobertura do evento.
Confira o conteúdo em nossas redes sociais!
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 CURSOS

SBOT-RJ realiza
curso inédito com
foco em Cirurgia
Minimamente
Invasiva do Pé
Curso foi inspirado em modelo
praticado pelo GRECMIP

Paulo Frederico de Carvalho
Rio de Janeiro / RJ
carvalhopf@icloud.com

Dezesseis cirurgiões ortopedistas participaram,
no dia 21 de setembro, do 1° Curso de Cirurgia
Minimamente Invasiva do Pé - "Andando para
o Futuro". O evento, realizado pela SBOT-RJ em
parceria com o Instituto Biomédico da Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), seguiu
os moldes praticados pelo Groupe de Recherche et
d'Etude en Chirurgie Mini-Invasive du Pied et de la
Cheville (GRECMIP), com aulas teóricas de alto nível,
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seguidas por práticas nos modelos sintéticos e
treinamento em cadáver lab.
Realizado no Laboratório Anatômico da UNIRIO,
o evento contou com expoentes da cirurgia
percutânea do Estado do Rio de Janeiro, como os
Drs. André Perin e Tiago Doyle, além de nomes
consagrados da especialidade como o Dr. Eduardo
Padula e o professor Luiz Carlos Ribeiro Lara.
O evento foi coordenado pelo Dr. Paulo Frederico
de Carvalho, membro da Comissão de Ensino e
Treinamento (CET) da SBOT-RJ, que comentou
sobre a realização do curso inédito no Estado. "Esta
primeira edição foi batizada como 'Andando para o
Futuro' e acredito que represente fielmente o que
todos os 'percutaneiros' almejam: proporcionar
aos nossos pacientes mais uma opção terapêutica,
de qualidade, atual e, sobretudo, baseada em
evidências. Torno público o agradecimento a todos
os envolvidos, aos instrutores, à equipe de apoio
da SBOT-RJ e principalmente aos alunos que de
forma extremamente participativa elevaram o nível
técnico do evento.
A programação contou com uma introdução ao
tema, contando a história da cirurgia minimamente
invasiva e abordou assuntos como: hálux valgo,
algoritmo de tratamento; hálux valgo leve, Reverdin;
hálux valgo moderado/grave, chevron; Akin +
tenoplastia do adutor; metatarsalgia, DMMO; dedos
em garra; Haglund; osteotomia de calcâneo, pé
plano e pé cavo e joanete de alfaiate, entre outros.
Pelo sucesso do evento, este será lembrado como
o primeiro de muitos.
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 DICAS DE LEITURA
Dr. Tiago Baumfeld

Belo Horizonte /MG
tiago.baumfeld@gmail.com

New Flexible Fixation for Subtle Lisfranc Injury: Historical Perspective Special Focus
Nery C.; Baumfeld, D. Techniques in Foot & Ankle Surg. 2019, May; 18(2):55-60
DOI: 10.1097/BTF.0000000000000230
Esse é um artigo que traz um conceito moderno e muito importante dos nossos colegas
Drs. Caio Nery e Daniel Baumfeld. É praticamente uma guerra declarada entre os pesquisadores na literatura que defendem, para as lesões puramente ligamentares da articulação
de Lisfranc, a artrodese primária ou tipos de fixação mais flexíveis. Nesse artigo os autores
apresentam uma técnica de fixação flexível que visa realizar uma ligamentoplastia sintética
dos ligamentos danificados com fitas de sutura de alta resistência. Apesar de ainda não existirem resultados clínicos publicados sobre essa técnica na literatura, o conceito defendido
é que as fixações flexíveis permitem a manutenção do movimento de uma articulação que
possui movimento e que fazem com que os ligamentos cicatrizem de forma mais fisiológica,
evitando-se rigidez articular sem abrir mão da estabilidade local.

Radiographic Assessment of First tarsometatarsal Joint Shape and Orientation
Koury, K; Staggers, JR; Pinto, MC; Godoy-Santos, AL; Smyth, AN; Shah, AB; de Cesar Netto, C.
Foot Ankle Int. 2019 Aug.doi.org/10.1177/1071100719868503
Esse é um artigo muito interessante dos nossos colegas Alexandre Godoy e Cesar de Cesar
Netto. Há muito tempo, fatores que possam objetivamente identificar a instabilidade/ hipermobilidade da 1a articulação tarsometatársica (TMT) tem sido buscados na literatura. Essa
busca é sem dúvida uma tentativa nobre de identificar aqueles pacientes que se beneficiariam de uma artrodese dessa articulação a fim de se evitar a recorrência do hálux valgo. Nesse
sentido, vários grupos se utilizaram ao longo dos anos do grau de inclinação da 1a articulação
TMT para tomar essa decisão. A novidade que esse artigo traz, com metodologia bem desenhada, é que mínimas alterações na posição do pé influenciam na avaliação da inclinação dessa articulação. Dessa forma, os autores concluem que esse tipo de avaliação para tomada de
decisão cirúrgica no contexto do hálux valgo deve ser evitada, visto as limitações evidentes.
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Anatomy of the insertion of the Posterior Inferior Tibiofibular Ligament and the Posterior
Malleolar Fracture
Jayatilaka, LTM; Philpott, MDG; Fisher, A; Fisher, L; Molloy, A; Mason, L.
Foot Ankle Int. 1019 Aug. doi.org/10.1177/1071100719865896
Cada vez mais temos dado importância às fraturas do maleolo posterior, entendo-as mais
como uma lesão ligamentar do que como uma fratura propriamente dita, o que tem justificado a fixação de muitas fraturas que no passado não eram fixadas. Esse artigo baseado em
dissecções cadavéricas, entretanto, traz um contraponto ainda não debatido na literatura.
Nele, demonstrou-se que a inserção superficial do ligamento tibiofibular posterior inferior na
tíbia é muito grande, muito maior que o tamanho médio dos fragmentos maleolares posteriores. Portanto, concluiu-se, a despeito do que tem sido pensado, que, para que uma fratura
maleolar posterior cause instabilidade sindesmótica posterior, também deverá ocorrer uma
lesão ligamentar associada.

Extraarticular Supramalleolar Osteotomy in Assymetric Varus Ankle Osteoarthritis
Krähenbühl, N; Akkaya, M; Deforth, M; Zwicky, L; Barg, A; Hintermann, B.
Foot Ankle Int. 2019 Apr. doi.org/10.1177/1071100719845928
Os artigos publicados pelo Dr. Hintermann são verdadeiros fenômenos. Apesar de ser um
estudo retrospectivo e com baixo nível de evidência, essa talvez seja a melhor evidência disponível na literatura para sabermos em quais casos deve-se indicar uma osteotomia supramaleolar para correção de um alinhamento em varo. Esse estudo é um follow-up de cinco
anos de 44 pacientes submetidos a osteotomia supramaleolar em tornozelos varos. O que ele
nos traz é que os pacientes que ‘vão bem’ são aqueles com classificação de Takakura até 3a,
com sobrevida do procedimento em cinco anos de até 93%. Por outro lado, ele nos demonstra
claramente quais pacientes ‘vão mal’, e não deveriam ter sido submetidos a esse tipo de procedimento: os pacientes com classificação de Takakura 3b ou maior apresentaram somente
47% de sobrevida do procedimento aos cinco anos.
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CLUBE DO PÉ

Nos últimos meses, foram realizados diversos
encontros do Clube do Pé pelo Brasil. Confira os
principais destaques de cada um deles:

Clube do Pé
em Aracaju
André Luiz Rocha de Souza
Aracaju - SE
drandredope@gmail.com

No dia 14 de setembro ocorreu mais um Clube
do Pé em Aracaju, Sergipe, tendo como palestrantes o Dr. César Eduardo Castro Ferreira Martins (Londrina/PR) e o Dr. Antônio Alício Moreira

Clube do Pé
em Maringá
Orides Rinaldi Merino
Maringá - PR
oridesmerino@ibest.com.br

Realizado nos dias 16 e 17 de agosto, o Clube do
Pé de Maringá foi um grande momento de atualização científica e integração profissional. O evento
contou com a participação de especialistas do pé
das principais cidades do Paraná e do interior de
São Paulo, sob a brilhante condução do Dr. Antônio
Egydio de Carvalho Júnior e do Dr. Rafael Trevizan
Ortiz. Agradecimento especial a todos os colegas
envolvidos na realização do evento e às empresas
Techimport e Arthrom pelo patrocínio.
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de Oliveira Jr (Maceió/AL) onde foram discutidos
temas como osteoartrose, fraturas e artroplastia
total do tornozelo, com grande interação entre o
público e os palestrantes.

CLUBE DO PÉ

Clube do Pé
em Uberlândia
André Luiz Rocha de Souza
Aracaju - SE
drandredope@gmail.com

Na manhã do sábado, 24/08/2019, tivemos mais
uma edição do Clube do Pé em Uberlândia-MG.
Desta vez o nosso convidado foi o Prof. Dr. Marcelo Pires do Prado, internacionalmente reconhecido, a quem devemos o maior agradecimento,
haja vista que deixou seus afazeres, seus familiares e se deslocou de São Paulo até Uberlândia
para nos trazer o seu conhecimento e experiência
na cirurgia do tornozelo e pé.

Contamos com aulas e discussão de casos clínicos sobre patologias do pé e tornozelo como: instabilidade do tornozelo, lesão osteocondral do
tálus, patologias dos tendões fibulares e fraturas
de stress do pé e tornozelo. Todos os temas foram preparados de forma primorosa pelo professor convidado e todos os participantes puderam
trocar experiências de forma lúcida e prática com
o palestrante. Todos puderam participar através
de perguntas e troca de informações, prontamente respondidas de forma muito didática.
Contamos com 48 participantes de várias cidades vizinhas das regiões do Triângulo Mineiro,
Alto Paranaíba e Sul de Goiás.
Ansiosos pela programação do próximo clube
do pé em Uberlândia, gostaríamos de agradecer a diretoria da ABTPé pela oportunidade do
incrementarmos, de forma tão acessível, nossos conhecimentos científicos pelo objeto maior
de nossa paixão, a ortopedia do pé e tornozelo.
Achamos que esse tipo de evento é o que as nossas associações médicas deveriam fazer pelos
seus associados. Parabéns ABTPé!
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Clube do Pé
em Curitiba
Cesar Augusto Baggio Pereira
Curitiba - PR
cesarbaggio@gmail.com

No dia 27 de julho de 2019, sábado, os ortopedistas especializados em cirurgia do pé e tornozelo de
Curitiba e de outros municípios do Estado do Paraná se reuniram para mais uma reunião cientifica de
apresentação e discussão de patologias do pé.
O nosso convidado nacional foi Dr. Ricardo Cardenuto Ferreira que apresentou sua experiência na
Santa Casa de São Paulo sobre o tratamento do pé
diabético e funcionamento do ambulatório do tratamento desta patologia na Santa Casa. O pé diabético, complicação frequente e de difícil tratamento
nos diabéticos tipo I e II que não fazem controle
adequado da doença e das úlceras e das artropatias (Charcot) que acometem estes pacientes.
A apresentação do Dr. Cardenuto foi completa,
apresentando detalhadamente a experiência dos
colegas que conduzem o tratamento destes pacientes desde as condições clinicas, até as condições
sócioeconômicas que levam ao descuido no tratamento da diabete e os métodos atuais de avaliação
e tratamento condicionados ao estágio evolutivo
da patologia.
Em seguida o Dr. José Vicente Pansini nos falou
sobre as artrodeses de pé e tornozelo e apresentou
casos de sua prática e experiência de muitos anos
no tratamento na patologia do pé.

Depois de um intervalo para coffee break, os colegas participantes apresentaram seus casos relacionados com os temas para discussão e de novo
aproveitamos para observar e aprender com a experiência dos cirurgiões do pé do Paraná nos dois
temas.
No final lembramos a todos sobre o Clube do Pé
de Maringá-PR que foi coordenado pelo Dr. Orides
Rinaldi Merino e se realizou com muito sucesso em
16 e 17 de agosto naquela cidade.
Em seguida, participamos do almoço e excelente
churrasco na churrascaria onde se realizou nosso
ótimo e proveitoso evento.

Agenda Clube do Pé
São Paulo - Próximos Encontros:
 24/10/2019
Escola Paulista de Medicina - UNIFESP
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 28/11/2019
Hospital Nossa Senhora do Pari

CLUBE DO PÉ

Clube do Pé
em Salvador
Tulio Eduardo Marçal Vieira
Salvador - BA
tulio.marcal@hotmail.com

O Clube do Pé de Salvador 2019 contou com dois
eventos neste ano, realizados nos dias 26 e 27 de
julho. No primeiro estavam presentes além de
nossos convidados Dr. Nacime Mansur e Dr. Daniel
Baumfeld, também ortopedistas de todo o estado,
radiologistas e fisioterapeutas onde pudemos nos
aprofundar e trocar experiências com nossos colegas sobre lesões da placa plantar e metatarsalgias.
No segundo, no dia seguinte, contamos com aulas de nossos convidados, nas quais discutimos
tendinopatias do Aquiles, lesão do ligamento deltoide, osteotomias supramaleolares e lesões osteocondrais do tálus, finalizando com treinamento
para utilização de membrana em lesões osteocondrais, realizado em joelho de porco.
Foram dois dias muito proveitosos em que pudemos consolidar conceitos e trocar experiências.

Agenda Clube do Pé
Pelo Brasil - Próximos Encontros:
 26/10/2019
Belém (PA) Auditório do Conselho Regional
de Medicina do Pará
 09/11/2019
Teresina (PI) Auditório do Hospital São Marcos
 26/11/2019
Recife (PE)
Hospital Unimed Recife III
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 AGENDA

Congressos e
cursos 2019

 Outubro de 2019
Reunión Científica FLAMeCIPP
Data: 25 e 26 de outubro de 2019
Palestrante: Aruba Marriott
Resorts & Stellaris / Aruba
Informações: www.ajpyventos.com
FOOTInnovate Brazil
Webinar: Patologias
dos Tendões Fibulares
Data: 31 de outubro de 2019
Palestrante: Dr. Daniel Baumfeld
Informações: www.footinnovatebrazil.com
 Novembro de 2019
FOOTInnovate Brazil
Webinar: Ruptura Aguda e
Negligenciada do Tendão Calcâneo
Data: 7 de novembro de 2019
Palestrante: Dr. Roberto Zambelli
Informações: www.footinnovatebrazil.com
FOOTInnovate Brazil
Webinar: Lesões Ligamentares Agudas
e Crônicas do Tornozelo
Data: 14 de novembro de 2019
Palestrante: Dr. Altair Carlos Niza
Informações: www.footinnovatebrazil.com
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Confira os principais cursos, treinamentos,
congressos e eventos do setor para os próximos
meses de 2019 e para o ano de 2020.

51o CONGRESSO ANUAL DA SBOT
Data: 14 a 16 de novembro de 2019
Local: Fortaleza / Ceará
Informações: www.ajpyventos.com
Steps2walk Program
Data: 18 a 22 de novembro de 2019
Local: São Paulo / SP
Informações: http://steps2walk.org/programs/
FOOTInnovate Brazil
Webinar: Pé Plano Rígido da Criança e do Adolescente
Data: 21 de novembro de 2019
Palestrante: Dr. Marcio Gomes Figueiredo
Informações: www.footinnovatebrazil.com
21st EFAS Instructional Course & Basic
Specimen Lab Workshops
Data: 21 e 22 de novembro de 2019
Local: Krakow / Polônia
Informações: http://efas.co/events
 Dezembro de 2019
FOOTInnovate Brazil
Webinar: Pé Diabético
Data: 5 de dezembro de 2019
Palestrante: Dr. João Luiz Vieira da Silva
Informações: www.footinnovatebrazil.com

 Dezembro de 2019
Curso de Atualização – O Pé Plano
Data: 6 e 7 de dezembro de 2019
Local: Centro de Convenções
Frei Caneca – São Paulo / SP
Informações: http://www.abtpe.org.br
EFAS Advanced Symposium
Data: 6 e 7 de dezembro de 2019
Local: Helsinki / Finlândia
Informações: http://efas.co/events

FOOTInnovate Brazil
Webinar: Lesões Ligamentares Agudas
e Crônicas da Articulação Subtalar
Data: 12 de dezembro de 2019
Palestrante: Dr. Fabricio Melo Bertolini
Informações: www.footinnovatebrazil.com

Congressos e
cursos 2020
 Março de 2020
Steps2walk Program
Data: 9 a 13 de março de 2020
Local: Hospital de Clinicas de Porto Alegre
Informações: http://steps2walk.org/programs/

 Setembro de 2020
AOFAS Annual Meeting 2020
Data: 9 a 12 de Setembro
Local: San Antonio - Texas (EUA)
Informações: www.aofas.org/annualmeeting

AAOS Annual Meeting
Data: 24 a 28 de março de 2020
Local: Orlando, Florida / EUA
Informações: http://www.aaos.org/annualmeeting
 Abril de 2020
7th Triennial Meeting IFFAS 2020
Pre-course IX FLaMeCiPP Meeting
Data: 23 a 25 de abril de 2020
Local: Viña del Mar/ Chile
Informações: www.scho.cl
Contato: laraneda@scho.cl (com Lissette Araneda)
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ACOMPANHE 
O CONTEÚDO
DAS REDES
SOCIAIS
Fique por dentro de tudo
que acontece na ABTPé.
A ABTPé conta com conteúdo 
exclusivo para Facebook,
LinkedIn, Instagram e Youtube.
Acesse já!

