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siga a ABTPé nas redes sociais:

Curso "O Pé Plano"  
recebeu 382 participantes  
em São Paulo

Evento, que aconteceu nos dias 6 e 7 de dezembro  
de 2019 contou com a presença de palestrantes  
internacionais. Confira a cobertura na página 4.
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 PALAVRA DO PRESIDENTE

Marco Túlio Costa 
São Paulo - SP 
marcotulio9@me.com

"Temos também  
de manter e melhorar 

nossa relação  
médico-paciente.  

É assim que seremos 
valorizados pela 

sociedade (...)."

Estamos vivenciando um período de rápidas e grandes mudanças em todo o mundo. 
No Brasil, a classe médica vem sofrendo pressão de várias frentes. O aumento do 
número de escolas médicas deve elevar em muito o número de médicos no Brasil nos 
próximos anos. 

Inovações tecnológicas, entre elas a telemedicina, devem fazer parte do nosso dia 
a dia em poucos anos, nos ajudando, mas também modificando o nosso campo de 
trabalho. As piores previsões nos levam a um período sombrio, de diminuição de 
ganhos e dependência de convênios, com perda da nossa liberdade de trabalho e, por 
fim, médicos assalariados e empregados dos convênios, sem autonomia para trabalhar 
e restritos a diretrizes dessas empresas. Uma medicina engessada e burocrática. Ruim 
para os médicos? Sim. Talvez ainda pior para a saúde da população. Nesse sistema, a 
relação médico-paciente vai estar destruída. 

Como evitar? Há como sair deste prognóstico ruim? Na minha opinião, sim. Temos 
de buscar novamente a essência da medicina. Temos de buscar novamente aquela 
relação médico-paciente baseada na confiança. Não podemos ser apenas prestadores 
de serviços. Somos mais que isto. Será difícil ver na TV séries de sucesso sobre as 
decisões difíceis de um gerente de uma loja, mas temos várias séries de sucesso sobre 
as difíceis decisões que devem ser tomadas por médicos e suas interações com seus 
pacientes. Esse é o nosso diferencial. É nesse lado humano que nenhum computador 
pode nos substituir. É esse lado humano que muitos dos nossos pacientes buscam 
durante uma consulta. 

A ABTPé vem promovendo vários cursos buscando a excelência científica nos 
últimos anos, (cursos como O Tendão de Aquiles, O Pé Plano, Congresso Nacional em 
Florianópolis, Curso Prático de Artroscopia e Artroplastia do Tornozelo), mas não é 
só dessa capacitação técnica que nosso paciente precisa. Temos também de manter 
e melhorar nossa relação médico-paciente. É assim que seremos valorizados pela 
sociedade geral. Pensem nisso!

Despeço-me aqui desta seção do Boletim. Deixo a presidência da ABTPé com meu 
amigo Dr. José Antônio Veiga Sanhudo com a sensação de dever cumprido, mas 
também com a certeza de que excelentes anos estão por vir.

Muito obrigado a todos que trabalharam e me ajudaram, não apenas nestes 
dois últimos anos, mas durante toda minha estada na diretoria da nossa querida 
Associação. 

UM FELIZ 2020 A TODOS.

Fale com a ABTPé 
 11 3082-2518 / 3082-6919 

 abtpe@abtpe.org.br
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 PALAVRA DO EDITOR

José Antônio Veiga Sanhudo 
Porto Alegre - RS 
josesanhudo@yahoo.com.br

Alexandre Leme Godoy-Santos 
São Paulo - SP 
alexandrelemegodoy@gmail.com

2a Prova Oficial e  
Qualificatória para 
membro Titular  
da ABTPé

Um panorama 
sobre o ano  
de 2019

A Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia 
do Tornozelo e Pé (ABTPé) realizará, na sua sede, 
a 2a Prova Oficial de Qualificação para Membro 
Titular da ABTPé, no dia 23 de maio de 2020. 

Chegamos ao final de mais uma jornada, 
chamada ano 2019. Foram 365 dias de muita 
atividade envolvendo a nossa associação. Para 
fechar o ano com chave de ouro, tivemos o 
Curso do Pé Plano que repetiu o sucesso dos 
eventos temáticos anteriores, com auditório 
cheio do início ao fim dos dois dias do evento. Os 
convidados internacionais, Professores Jonathan 
Deland e Santiago Guerrero, nos contemplaram 
com grandes palestras e o compartilhamento 
minucioso de como eles enxergam esta 
tão debatida deformidade. Os palestrantes 

 PROVA QUALIFICATÓRIA

nacionais não deixaram por menos e o resultado 
final foi uma imersão no que há de mais atual 
neste assunto. Nesta edição do Boletim, o Dr. 
Marco Túlio Costa se despede da presidência 
da ABTPé e nos brinda com um texto sobre a 
importância da relação médico-paciente. Tenho 
certeza que o seu sentimento no final deste 
mandato é o de dever cumprido, pois conduziu 
muito bem a nossa associação por todos os 
caminhos que percorreu. Deixo a editoração do 
Boletim para meu conterrâneo e amigo Carlo 
Henning e aproveito para agradecer o colega 
Walter Harris, que muito me ajudou na tarefa de 
revisão de cada texto destes periódicos. Assumo 
o cargo de Presidente da ABTPé com plena 
consciência da responsabilidade que ele carrega 
- responsabilidade essa que só aumentou com 
sucesso das gestões que me antecederam. 
Dois mil e vinte está somente começando, mas 
vislumbramos mais um ano de muitas atividades 
e grandes desafios.

 
UMA EXCELENTE LEITURA A TODOS!

A prova, organizada pela Comissão de Ensino 
e Treinamento – CET, avalia os ortopedistas que 
fizeram residência em cirurgia do pé e tornozelo 
em um dos centros formadores de especialistas 
credenciados à ABTPé. 

"A Prova Oficial e Qualificatória para Membro 
Titular da ABTPé foi criada em 2019 para ser 
mais um instrumento de avaliação da qualidade 
de formação dos nossos especialistas. No ano 
passado, o exame foi realizado em Santa Catarina, 
durante o 19o Congresso Brasileiro de Medicina e 
Cirurgia do Tornozelo e Pé", afirma o presidente 
da CET, Alexandre Leme Godoy dos Santos. 

 As inscrições serão realizadas exclusivamente 
pelo site da ABTPé e, em breve, estarão 
disponíveis. Fique atento! 
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Curso  
"O Pé Plano"

 CURSOS ABTPé

Jordanna Maria Pereira Bergamasco 
São Paulo - SP 
jordannabergamasco@gmail.com

Nos dias 6 e 7 de dezembro, na cidade de São 
Paulo, aconteceu mais um curso de atualização 
organizado pela nossa Associação. Foi a quarta 
edição deste formato de curso que vem ganhando 
espaço e contando com um público cada vez 
maior. Desta vez o tema escolhido foi o pé plano 
e, durante dois dias, os 382 inscritos participaram 
de discussões que abrangiam desde aspectos 
anatômicos e biomecânicos até tratamentos 
complexos desta doença que vem despertando 
cada vez mais o interesse dos especialistas em 
cirurgia do pé e tornozelo.

Como nas edições anteriores, a programação foi 
densa, mas extremamente completa. Desta vez, 
contamos com dois palestrantes internacionais – 
Dr. Jonathan Deland e Dr. Santiago Guerrero.

Dr. Deland é o atual chefe do serviço de pé e 
tornozelo do Hospital for Special Surgery de Nova 
Iorque (EUA) e é professor da Cornell Medical 
College, destacando-se internacionalmente com 
mais de 100 artigos publicados sobre pé plano.

Dr. Guerrero atua no Santa Ana Medical Center 
em Bogotá (Colômbia), na área de pé e tornozelo e 
já passou por grandes centros nos EUA, incluindo 
Jackson Memorial Hospital em Miami e Institute 
for Foot and Ankle Reconstruction em Baltimore.

Além dos palestrantes internacionais, 
contamos também com colegas radiologistas 
que complementaram as discussões esmiuçando 
os achados da ultrassonografia e ressonância 
nuclear magnética, e fisioterapeutas discutindo 
profundamente a biomecânica do pé plano 
e trazendo novos conceitos relacionados ao 
tratamento conservador da doença.

Contamos com participantes de todas as regiões 
do País. O ponto forte do curso foi o grande 
envolvimento dos participantes nas discussões. 
A sala cheia durante toda a programação nos faz 
acreditar que este formato de curso veio mesmo 
para ficar!

Agradecemos imensamente a participação de 
todos, e esperamos um público ainda maior nos 
próximos cursos que já estão sendo preparados! 
Nós nos vemos em Vitória, em dezembro 2020 
para o curso do Hálux Valgo. 
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 CONGRESSOS E CURSOS ABTPé

No dia 1o de novembro de 2019, realizou-se o V-Cur-
so Internacional de Cirurgia Percutânea do Pé (MIS), 
com prática em cadáver em Barretos-SP (IRCAD)

Mais uma vez conseguiu-se um evento de ótimo 
nível científico com a presença do  Professor Dr. Ma-
riano de Prado, da Espanha, e Dr. Mário Ulivarri, da 
Argentina.

O Curso foi realizado com modelos de pés de osso-
bone com deformidade (um para cada aluno) e com 
peças anatômicas de cadáver fresco de sexo femini-
no, previamente selecionadas com hálux valgo e ou-
tras deformidades.

Foram 40 alunos, 21 bancadas equipadas com 
tecnologia de ponta. Uma peça anatômica para 

V Curso 
Internacional  
de Cirurgia 
Percutânea do  
Pé (MIS-SP)

cada 2 alunos, 3 aparelhos de fluoroscopia,  
21 motores, 21 peças de mão, fresas, raspas e todo 
instrumental de MIS (minimally invasive surgery). 
Contamos com a colaboração de 15 instrutores, cole-
gas membros da ABTPé com experiência em cirurgia 
percutânea. Além do curso básico, teve-se também a 
oportunidade de executar a técnica de chevron per-
cutâneo, com fixação com parafusos biselados, artro-
deses e osteotomias incluindo o retro-pé.

O ICARD - Institut de Recherche pour le Câncer de 
l’Appareil Digestif (Instituto de Pesquisa para o Cân-
cer do Aparelho Digestivo) é formado por 20 estações 
em uma sala redonda de vidro, simulando 20 cen-
tros cirúrgicos, todos equipados com tecnologia de 
primeiro mundo de audiovisual com transmissão em 
tempo real dos procedimentos cirúrgicos realizados.

A nossa legislação é muito restrita quanto ao uso 
de cadáveres brasileiros, então foram utilizados ca-
dáveres importados, que têm um custo mais elevado, 
mas só assim foi possível a realização do evento.

O curso foi organizado pelos membros da ABTPé, 
Drs. Osny Salomão, Luiz Carlos R. Lara e Eduardo Melo 
C. Moreira com apoio da ABTPé, através do seu presi-
dente Dr. Marco Túlio Costa.

Por fim, gostaria de agradecer a todos que nos 
apoiaram, e de modo especial, aos instrutores que 
não mediram esforços e vieram de todas as partes do 
Brasil para colaborar com o curso. Agradecemos tam-
bém, a Tecnimed, Techimport e Razek pelo apoio téc-
nico e fornecimento de todo o material necessário, 
além da colaboração financeira e também à eficiente 
organização da Marx eventos.  

Eduardo Melo de Castro Moreira 
São Paulo - SP 
emellocm@icloud.com

Curso de Cirurgia  
Percutânea do Pé 
(MIS no IRCAD)

Luiz Carlos Ribeiro Lara 
Taubaté - SP 
luizrlara@hotmail.com

A ABTPé está programando para os dias 18 e 19 de 
maio deste 2020, um Curso de Cirurgia Percutânea do 
Pé, com treinamento em cadáveres, a ser realizado no 
IRCAD, em Barretos. Cada aluno receberá uma peça 
anatômica, onde poderá praticar todos os procedi-
mentos percutâneos no antepé, mediopé e retropé, o 
que aumenta a capacidade de aprendizado dos parti-
cipantes e a excelência do evento. Serão dois dias de 
imersão nessa técnica, com sessões de aulas teóricas 
pela manhã e laboratório anatômico à tarde, monito-
rado pelos melhores nomes em cirurgia minimamente 
invasiva do Brasil, membros da nossa associação. Se-
rão 40 vagas limitadas que estarão abertas a partir de 
15 de fevereiro de 2020. Programe-se! 



Alexandre Leme Godoy-Santos  
São Paulo - SP 
alexandrelemegodoy@gmail.com

Os residentes R4 dos serviços credenciados pela 
ABTPé de todo Brasil têm até o dia 30 de março 
de 2020 para inscrever seus artigos científicos no 
Prêmio Sérgio Bruschini e concorrer a um curso 
básico de treinamento cirúrgico em Naples, na 
Flórida (EUA), na sede da empresa patrocinadora 
do prêmio, a Arthrex.

Inscrições  
para o Prêmio 
Sérgio Bruschini 
estão abertas

 INFORME-SE

 No total, serão selecionados 20 profissionais que, 
no curso, terão aulas rápidas a respeito dos temas 
abordados e, posteriormente, um treinamento 
cirúrgico em laboratório, com peças de cadáveres. 
“Trata-se de mais uma oportunidade de imersão na 
área de cirurgia do tornozelo e pé. Uma experiência 
internacional é ainda mais enriquecedora, pois nos 
mostra cenários diferentes da realidade em que 
estamos inseridos”, ressalta o diretor da Comissão 
de Ensino e Treinamento da ABTPé, Dr. Alexandre 
Leme Godoy dos Santos.

 Para participar do Prêmio Sérgio Bruschini, que é 
organizado anualmente pela ABTPé, os residentes 
devem enviar um artigo científico de conclusão 
de estágio para a Revista Scientific Journal of the  
Foot & Ankle (SciJFA) - até a data limite de  
30/03/2020. O envio do trabalho é realizado  
totalmente online, através do site da revista no 
endereço https://scijfootankle.com e a avaliação 
é feita pela equipe editorial da SciJFA de forma 
“cega”, com um critério objetivo de pontuação, que 
é amplamente utilizado mundialmente no meio 
acadêmico.

 A empresa Arthrex se responsabilizará pela 
passagem aérea dos selecionados (do local onde 
eles residem até Miami – EUA), bem como da 
hospedagem (em quarto duplo – dividido com outro 
participante) durante o período do curso.  Custos 
com transporte do hotel, local do curso e refeição 
também serão cobertos pela empresa. 
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Cesar de Cesar Netto  
University of Iowa - EUA 
cesar-netto@uiowa.edu

O fellowship da Universidade de Iowa é a 
primeira bolsa oficial de pesquisa para cirurgiões 
internacionais de pé e tornozelo nos EUA. O estágio 
de pesquisa será baseado na sólida bagagem da 
Universidade de Iowa e de seus professores que 
apresentam importantes relações internacionais de 
pesquisa e de ensino.

Três vagas serão abertas para três bolsistas de 
todo o mundo, incluindo um da América Latina, um 
da Europa e um da Ásia / Oriente Médio.

Foi estabelecida uma parceria com a Associação 
Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé 
(ABTPé) e com a Federación Latinoamericana de 
Medicina y Cirugía de la Pierna y el Pie (FLAMeCiPP), 
além da Sociedade Europeia de Pé e Tornozelo 
(EFAS). Os bolsistas serão selecionados de um grupo 
pré-selecionado fornecido por estas sociedades 
internacionais. Nós também estamos trabalhando 
com as Sociedades de Pé e Tornozelo da Ásia e do 
Oriente Médio.

Inicialmente, cada sociedade nos fornecerá dois 
ou três nomes de médicos expoentes na área de pé 

Bolsa de  
Estudos -  
Universidade  
de Iowa (EUA)

 INFORME-SE

e tornozelo, e o comitê de seleção da Universidade 
de Iowa escolherá, entre estes pré-selecionados, o 
candidato mais adequado e preparado para esta 
excelente oportunidade. Buscaremos cirurgiões 
bem estabelecidos, ansiosos por progredir nos 
campos acadêmico, de pesquisa e clínico e 
esperamos que os candidatos sejam importantes 
para suas respectivas sociedades como líderes de 
opinião em potencial no futuro.

Uma vez escolhidos e aprovados, os bolsistas 
serão atribuídos a diferentes protocolos de pesquisa 
em andamento, incluindo: estudos translacionais, 
cadavéricos e biomecânicos, bem como estudos 
clínicos retrospectivos e prospectivos.

Metas para o estágio com duração de um ano 
serão fornecidas e os bolsistas também serão 
convidados a trazer suas próprias ideias. A 
Universidade de Iowa trabalhará para apoiá-los a 
alcançar os objetivos desejados.

O bolsista também terá a oportunidade de ser 
exposto ao manejo de patologias na área do pé 
e tornozelo, incluindo o contato com pacientes, 
depois de solicitar uma licença provisória de 
treinamento no Conselho Médico do Estado de Iowa.  
Isso permitirá que eles também tenham contato 
com casos cirúrgicos e observem consultas clínicas 
dentro da Universidade, com foco nas doenças 
relacionadas aos estudos clínicos em andamento.

O objetivo da bolsa é proporcionar excelência em 
pesquisas clínicas e cirurgias de pé e tornozelo, com 
a intenção de alcançar entre 20 e 30 publicações em 
um ano.

O salário anual será de cerca de US$65,000 (antes 
dos impostos), mais benefícios.

O período de inscrição se encerra no dia 
01/05/2020 e o nome do candidato selecionado 
será anunciado na primeira semana de outubro 
para o estágio que se inicia dia 01/08/2021.

As inscrições podem ser feitas no site da ABTPé. 
Clique aqui. 
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 INFORME-SE

Jorge Paulo  
Lemann Mentored  
Scientific Award

Leonardo Fossati Metsavaht 
Rio de Janeiro - RJ 
leo@metsavaht.com.br

A partir de 2020 o consagrado Programa de Bolsas 
de Estudo do Instituto Brasil de Tecnologias da 
Saúde (IBTS) e Fundação Jorge Paulo Lemann vão 
destinar uma bolsa para candidatura de membros 
da ABTPé. Para quem não conhece o programa, 
seguem algumas informações.

“Nossa meta é impulsionar mentes brilhantes 
para que possam multiplicar seu impacto na 
sociedade médica e científica do Brasil.” —  
Leonardo Metsavaht (CSO)

O programa de bolsas de estudo do IBTS e 
Fundação Jorge Paulo Lemann tem duração de 
seis meses a 1 ano e tem por objetivo ajudar 
jovens brasileiros a desenvolverem conhecimento 
científico nas áreas de biomecânica do aparelho 
musculoesquelético nos melhores centros de 
pesquisa do mundo. O grande diferencial deste 
programa é fomentar o senso crítico do especialista 
e seu poder multiplicador de conhecimento por 
meio do desenvolvimento de pesquisas clínicas 
de alto impacto científico e social. Os bolsistas 
receberão um auxílio de custos para suas despesas 
de viagem e estadia enquanto estiverem no estágio. 
O valor deste auxílio será avaliado caso a caso 
sendo limitado a um mínimo de 10% e um máximo 
de 90% do custo total das despesas do bolsista. 
Existem dois tipos de bolsas: a independente e a 
RUSH-IBTS International Fellowship Program.

RUSH-IBTS INTERNATIONAL  
FELLOWSHIP PROGRAM

O RUSH-IBTS International Fellowship Program 
destina-se a envolver profissionais da saúde 
brasileiros nas nossas linhas de pesquisa e 
de educação colaborativa em ortopedia e 
traumatologia esportiva, análise de movimento 
3D, biomecânica, robótica e outras tecnologias 
disponíveis para aprimorar o diagnóstico funcional 
do aparelho musculoesquelético com os objetivos 
principais de:

•  Auxílio na tomada de decisão terapêutica  
 (clínica e cirúrgica)
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•  Otimização da reabilitação física
• Identificação de fatores de risco de lesões  
 em atividades físicas e esportivas
• Identificação de fatores causais ou  
 relacionados aos distúrbios ortopédicos  
 em geral

O programa também se propõe a desenvolver 
conhecimento e habilidades técnicas em medicina 
esportiva nas áreas pertinentes à atuação do 
candidato: cirurgia, biomecânica clínica ou 
reabilitação física. Durante e após o retorno, os 
bolsistas internacionais serão envolvidos em nossa 
sólida e experiente rede de relacionamento para 
auxiliar em sua carreira acadêmica e profissional.

BENEFÍCIOS DO PROGRAMA

• Rede de relacionamento com líderes  
 no campo da medicina esportiva  
 nacional e internacional.
• Acesso à biblioteca e banco de dados  
 da Midwest Orthopaedics at Rush (MOR),  
 para desenvolvimento das pesquisas.
• Acesso e colaboração com cientistas  
 nas áreas de biomecânica, análise de  
 movimento e restauração de cartilagem.
• Participação em uma equipe de pesquisa  
 para facilitar o treinamento em planejamento  

 e execução de pesquisa.

• Participação e uso de uma variedade de  
 atividades e instalações de educação  
 profissional no local, incluindo: sessões clínicas  
 de indicações terapêuticas e conferência de  
 exames de imagem, palestras do corpo docente  
 e com convidados, além de reuniões de  
 pesquisa.

• Participação em ‘cadaver-lab’ com os colegas  
 da Medicina Esportiva.

• Acompanhar os médicos no ambiente clínico,  
 tanto na sala de cirurgia quanto na clínica  
 (somente médicos).

• Poder ser convocado a participar da cobertura  
 esportiva no nível profissional, colegial e do  
 ensino médio, incluindo o Chicago Bulls, o  
 Chicago White Sox e a DePaul University. (apenas  
 médicos, fisioterapeutas e educadores físicos).

O período de inscrição se encerra no dia 
29/02/2020 e o nome do candidato selecionado 
será anunciado na primeira semana de abril para o 
estágio que inicia dia 01/09/2020.

As inscrições podem ser feitas no site da ABTPé. 
Clique aqui. 
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https://www.abtpe.org.br/bolsas-de-estudo-internacionais/
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 CLUBE DO PÉ

Os Clubes do Pé têm como proposta reunir cole-
gas de todo o Brasil com o objetivo de compartilhar 
experiências e promover o aprendizado mútuo. 

O evento foi criado pelo Prof. Dr. Manlio Napoli 
em 1977 e em seus primeiros 20 anos, os encontros 
foram realizados mensalmente em seu consultório. 
Em 1997, estes foram transferidos para o consultó-
rio do Dr. Nelson Astur Filho, e lá se realizaram por 
13 anos até que, em 2010, com a mudança da sede 
da ABTPé, passaram a ser realizados neste novo en-
dereço. As discussões são orientadas pelos serviços 
habilitados pela ABTPé para a formação dos espe-
cialistas em medicina e cirurgia do tornozelo e pé. A 
cada mês, um serviço é responsável por apresentar 
os casos clínicos.

Com o sucesso do Clube do Pé São Paulo, em 2006, 
por sugestão do Presidente da ABTPé na ocasião, Dr. 
Nelson Astur Filho, surgiram os Clubes do Pé pelo 
Brasil em outros estados, disseminando esta im-
portante iniciativa. Fora de São Paulo, os encontros 
são coordenados pelas Diretorias Regionais, com a 
participação especial de um convidado nacional. O 
formato do encontro é o mesmo, com discussão de 
casos clínicos aberta à opinião e perguntas de todos 

Clube do Pé realizado no dia 28/09/19 em Caxias do 
Sul / RS, teve a honra de receber o presidente da ABT-
Pé, Dr. Marco Túlio Costa. As excelentes aulas sobre ar-

troscopia do retropé e sobre o tratamento das fraturas 
de Lisfranc foram de extrema valia para todos os pre-
sentes. Contamos com a presença de colegas vindos 
de todas as regiões do Rio Grande do Sul que apre-
sentaram casos de extrema complexidade, discutidos 
por todos os presentes. As discussões permitiram a 
troca de opiniões e experiência entre os participantes, 
o que foi extremamente frutífero e enriqueceu muito 
o encontro. 

Clube do Pé  
em Caxias  
do Sul
Michel Vigo 
Caxias do Sul - RS 
mvigo@me.com

os participantes. Anualmente, são realizados 18 Clu-
bes do Pé por todo o Brasil.

Além de compartilhar experiências, os Clubes do 
Pé são essenciais para incentivar e aperfeiçoar os 
futuros cirurgiões em formação nessa área, bem 
como oferecer um ambiente de discussão e tro-
ca entre os cirurgiões de pé e tornozelo de todo o 
Brasil. Se você ainda não participou do evento, ex-
perimente, pois é a sua presença que enriquece os 
nossos encontros!
 
CLUBE DO PÉ SÃO PAULO

Os responsáveis pelo Clube do Pé São Paulo são 
o Dr. Danilo Ryuko Cândido Nishikawa e a Dra. Tânia 
Szejnfeld Mann. A parte científica é sempre precedi-
da por um jantar, que se inicia às 19h e a partir das 
21h é realizada a discussão dos casos clínicos.

CLUBE DO PÉ BRASIL

Procure o Diretor Regional ABTPé da sua cidade 
para saber a programação para este ano.

CEC ABTPé
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 CLUBE DO PÉ

O Clube do Pé de Brasília foi realizado no dia 18 
de outubro de 2019 com a brilhante contribuição 
do palestrante Carlos Alfredo Lobo Jasmin do Rio 
de Janeiro. O evento ocorreu no auditório do Sin-
dicato dos Médicos do Distrito Federal das 19:00 
às 23:30 e contou com uma plateia repleta de re-
sidentes, colegas ortopedistas e cirurgiões do pé.

Dr. Jasmin iniciou o evento com uma contribui-
ção sobre a luta pela dignidade médica, melhoria 
dos honorários e a frente parlamentar da saúde, 
bem como todos os enfrentamentos que ainda a 
classe ortopédica tem a enfrentar.  Seguiu-se a 
apresentação, casos clínicos com os temas de pés 
cavos, pés planos, metatarsalgia e deformidades 
dos dedos menores. 

Clube do Pé  
em Brasília
José de Arimathéa Fleury Brandão
Brasília - DF
jose_arimathea@yahoo.com.br As apresentações transcorreram com muita in-

teração entre o apresentador e a plateia. O for-
mato do evento privilegiou esta participação, 
tendo em vista que todos os temas abordados 
pelo palestrante foram seguidos de discussões.

Os casos clínicos de fratura-luxação de Lisfranc 
encerraram a discussão da noite. 

A comunidade científica brasiliense se engran-
deceu com um evento de alto nível, além promo-
ver um encontro entre amigos, muito esperado 
pelos associados da ABTPé regional Distrito Fe-
deral.

Esta coordenação regional agradece ao Dr. Mar-
co Túlio, pelo apoio irrestrito da ABTPé, assim 
como todos os demais colaboradores que propor-
cionaram a realização do Evento. Agradecimento 
especial ao Dr. Carlos Alfredo Jasmin que em prol 
da ciência, deixou sua casa para nos trazer a rica 
experiência pessoal para Brasília. 

Realizamos o tradicional Clube do Pé de Goiânia 
nos dias 18 e 19 de outubro do corrente ano, dentro 
da programação do IX COT COB e I COT CON, com a 
participação de mais de 200 inscritos. A presença 
de um grande número de cirurgiões do pé e torno-

zelo da região centro-oeste e norte dentro de um 
evento oficial da SBOT, foi uma grande experiência 
para quem atua na área de pé e tornozelo e na or-
topedia e traumatologia geral. Agradeço a presença 
de todos os colegas e desejo um 2020 com saúde e 
realizações. 

Clube do Pé  
em Goiânia
Jefferson Soares Martins 
Goiânia - GO 
jeffersonmartins2007@yahoo.com.br
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 CLUBE DO PÉ

Foi realizado no dia 23/11/19 o Clube do Pé de Re-
cife. O evento aconteceu no Auditório do Hospital 
Unimed Recife III, que fica na Ilha do Leite, um bair-
ro conhecido na cidade como o polo médico local, 
pois os vários hospitais e clínicas se localizam nele.

Tivemos como convidado e palestrante o nobre 
colega Roberto Zambelli de Almeida Pinto, que é o 
coordenador dos serviços de Ortopedia e de Espe-
cialização em Cirurgia do Pé e Tornozelo da Rede 
Mater Dei de Saúde, em Belo Horizonte - MG. 

Os temas abordados foram sugeridos em discus-
são há alguns meses por cirurgiões de pé daqui de 
Recife, e bem aceitos pelo palestrante. Foram eles: 
Avanços em Hálux Valgo; Profilaxia de Trombose 
em Cirurgia do Tornozelo e Pé; Fraturas do Maléolo 
Posterior: Como Abordar; Pé Diabético: Evitando as 
Úlceras. Foi unânime a opinião de todos os partici-
pantes do evento que todas as aulas foram espeta-
culares, com artigos de atualização, casos clínicos 
exemplificando os tratamentos, além da opinião 
pessoal do palestrante. 

Com um público total de 21 pessoas, a manhã do 
sábado do dia 23/11/19 foi muito bem proveitosa e 
agradável, com um momento de troca de experiên-
cias nos temas abordados, além de discussões de 
casos clínicos levados por colegas de Recife. Após o 
evento tivemos uma tarde agradabilíssima na com-
panhia do nosso convidado mineiro, que provou da 
deliciosa culinária da cidade e conheceu o Instituto 
Brennand, um dos pontos turísticos mais visitados 
da região.

Clube do Pé  
em Recife
Romero Montenegro Nery 
Recife - PE 
romeromnery@gmail.com

Nós aqui de Recife só temos a agradecer a ABTPé 
por nos proporcionar já há 12 anos a realização do 
Clube do Pé na nossa cidade, e agradecer em es-
pecial a Roberto Zambelli pela disponibilidade e se 
mostrar tão prestativo e atencioso com os colegas 
daqui. 
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 CLUBE DO PÉ

No dia 9 de novembro de 2019 ocorreu o Clube 
do Pé em Teresina, Piauí, no auditório do Hospital 
São Marcos, promovido pela ABTPé, com apoio da 
SBOT-PI e Unimed Teresina, tendo como organiza-
dor local Dr. Isanio Mesquita. O convidado oficial 
do evento foi Dr. Antônio Barbosa de Araújo Filho, 
do Rio Grande do Norte, sendo que colegas de ou-
tros Estados brasileiros também compareceram e 
engrandeceram as discussões, como foi o caso de 
Dr. Rodrigo Astolfi (Ceará) e Dr. André Cipriano (Per-
nambuco). Estiveram presentes vários especialistas 

Clube do Pé  
em Teresina
Isânio Vasconcelos Mesquita 
Teresina - PI  
isanio@uol.com.br

em Cirurgia do Pé, além de ortopedistas gerais, re-
sidentes de Ortopedia e acadêmicos de Medicina 
das Ligas de Ortopedia locais. Foram discutidos os 
temas: Hálux Valgo, Hálux Rígido, Metatarsalgias, 
Fascite Plantar, Fraturas de Tornozelo e Calcâneo e 
Artrose de Tornozelo. A participação da plateia, a 
apresentação de casos clínicos e as discussões de 
todos os temas entre os presentes foram pontos 
altos do evento, que, sem dúvida, trouxeram atu-
alização e momentos de confraternização entre os 
estudiosos do Pé na região. 

Ocorreu no dia 30 de novembro de 2019 o tra-
dicional Clube do Pé de Campinas, no anfiteatro 
da Biblioteca da Universidade PUC-Campinas. O 
evento contou com a presença de cirurgiões de pé 
e tornozelo e residentes dos diversos serviços da 
região. Inicialmente foram realizadas aulas com 

Clube do Pé  
em Campinas
Hallan Douglas Bertelli 
Campinas - SP 
hallanbertelli@gmail.com

abordagens completas dos principais temas de pé 
e tornozelo para revisão do exame do TEOT para 
os residentes, englobando artigos recentes dos 
diversos assuntos apresentados.  Na segunda par-
te do evento foram realizadas discussões de casos 
clínicos com enfoque principal em procedimentos 
artroscópicos, muito bem representado pelo Prof. 
Mario Paulilo de Cillo. O assunto tem grande rele-
vância atual na prática médica dos cirurgiões de 
pé e tornozelo, com grande avanço nos últimos 
anos, permitindo cirurgias com menor agressão 
cirúrgica e menores complicações.

O Clube do Pé segue ocorrendo anualmente em 
Campinas, com enfoque na preparação dos resi-
dentes para o exame do TEOT e divulgação cada 
vez maior da nossa especialidade entre os futuros 
ortopedistas e cirurgiões de pé e tornozelo.
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 CLUBE DO PÉ

No dia 4 de outubro de 2019 a Capital carioca reali-
zou o Clube do Pé do Rio de Janeiro, em um restauran-
te localizado na Marina da Glória. Apesar de ser sexta-
-feira à noite, o encontro conseguiu reunir mais de 30 
cirurgiões de pé e tornozelo.

Neste ano contamos com a presença do Dr. Igor Ma-
rijusckin, da cidade de Santos / SP, que mesmo com 
sua agenda atribulada, fez questão de nos prestigiar. 
Dr. Igor é pós-graduado pela Universidade de Barcelo-
na, onde se especializou no estudo de técnicas menos 
invasivas (percutâneas). 

Dr. Igor mostrou em sua apresentação grande exper-
tise em técnicas no manejo da cirurgia percutânea. Os 

Clube do Pé  
no Rio de  
Janeiro
Marcos Donato Franco de Almeida Serra 
Rio de Janeiro - RJ 
donatomarcos@terra.com.br temas abordados foram aqueles já consagrados para 

a cirurgia do antepé como: hálux valgo e hálux rígido, 
metatarsalgia e lesão de placa plantar, além de cirur-
gias para entesopatias do Aquiles. 

Os assuntos foram abordados integralmente e 
exemplificados com numerosos casos, disseminando 
conhecimentos. Desta forma manteve-se a tradição e 
qualidade dos eventos realizados anteriormente.

Após o término das apresentações, os participantes 
tiveram tempo para elucidar dúvidas sobre detalhes 
pertinentes as indicações e técnicas cirúrgicas. 

No final com a presença de todos, o jantar foi servi-
do selando definitivamente a importância da realiza-
ção deste tipo de atividade científica incentivada pela 
ABTPé.

Fica aqui o nosso agradecimento. 

Tivemos a oportunidade de receber em 
26.10.2019 mais um Clube do Pé no Pará, chancela-
do pela ABTPé e em parceria com a SBOT-PA, tra-
zendo à nossa cidade o amigo e então Diretor da 
CEC da nossa associação Dr. Marcus Moreno - BA.

Os temas discutidos foram Profilaxia de TVP/TEP 
em Cirurgia do Pé, Pe Plano Adquirido do Adulto, 
Lesão do Tendão de Aquiles, Reconstrução Articu-
lar de Tornozelo, todos seguidos por discussão de 

casos clínicos, com grande aproveitamento cientí-
fico para todos. 

Tivemos a participação maciça de todos os es-
pecialistas de Pé da nossa cidade, bem como os 
residentes dos dois Serviços de Ortopedia de Be-
lém, além de estudantes de Medicina e de colegas 
Fisioterapeutas e estudantes de Fisioterapia.

Fica registrado nossos parabéns a ABTPé por ter 
conseguido manter esta importante ferramenta 
de Educação Continuada e agradecimentos pela 
rica troca de experiências. 

Clube do Pé  
em Belém
Fabio Santana de Oliveira
Belém - PA
drfabiosantana@hotmail.com
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Agradeço as mais de 50  inscrições feitas com um 
ano de antecedência, para o curso temático “Hálux 
valgo” da ABTPé, que ocorrerá em 4 e 5 de dezembro 
de 2020, na cidade de Vitória / ES.

Um número incrível de inscrições foram reali-
zadas antes ainda da confirmação do nome dos 
palestrantes internacionais convidados, os quais 
aqui apresento, começando pelo Dr. Pierre Barouk, 
renomado ortopedista francês, especialista em pé 

 CURSOS ABTPé

Jorge Luiz Kriger  
Vitória - ES 
krigerjorge@gmail.com

Curso de  
Hálux Valgo

e tornozelo com interesse na cirurgia do antepé, 
participa de pesquisa e desenvolvimento na evolu-
ção das osteotomias do antepé e desenvolve equi-
pamentos cirúrgicos, sendo autor de vários artigos 
científicos referenciados.

Seguindo para os Estados Unidos, nosso próxi-
mo convidado é o Dr. Paul Dayton, cirurgião de pé e 
tornozelo de Iowa (Foot & Ankle Center of Iowa) se 
destaca por ser pesquisador da anatomia e causa 
dos joanetes, sendo desenvolvedor de técnicas ino-
vadoras para melhorar a confiabilidade e qualida-
de de cirurgia de joanetes. Tem publicado mais de 
75 artigos de pesquisa, capítulos de livros e artigos 
acadêmicos.

Nosso terceiro convidado habita na América Lati-
na, Dr. Cristian Ortiz, conhecido especialista chileno, 
autor de inúmeros trabalhos na área. Foi agraciado 
recentemente com o prêmio Kenneth A. Johnson In-
ternational Speaker, distinção dada a profissionais 
fora dos Estados Unidos e Canadá que fazem im-
portantes contribuições para cirurgia do pé e tor-
nozelo. 

 AGENDA

 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/

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)

 Maio de 2020

Curso de Cirurgia Percutânea 
Data: 18 e 19 de maio de 2020 
Local: IRCAD Barretos - SP 
Informações: www.abtpe.org.br

 Setembro de 2020

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

Congressos e  
cursos 2020

Confira os principais cursos, treinamentos, 
congressos e eventos do setor para os 
próximos meses de 2020 e para o ano de 2021.
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 AGENDA

Congressos e  
cursos 2020 Confira os principais cursos, treinamentos, 

congressos e eventos do setor para os próximos 
meses de 2020 e para o ano de 2021.

 Maio de 2021

20o Congresso da ABTPé 
Data: 19 a 22 de maio de 2021 
Local: Centro de Convenções Jorge Dória –  
Campos do Jordão - SP 
Informações: www.abtpe.org.br

Congressos e  
cursos 2021  Setembro de 2021

AOFAS Annual Meeting 2021 
Data: 22 a 25 de Setembro 
Local: Vancouver / Canadá 
Informações: www.aofas.org/annualmeeting

 Dezembro de 2021

Curso de Atualização – A Fratura do Tornozelo 
Data: 4 e 5 de dezembro de 2021 
Local: Belo Horizonte MG 
Informações: www.abtpe.org.br

 Novembro de 2020

Curso Artroscopia e Artroplastia do Tornozelo e Pé 
Data: 3 e 4 de novembro de 2020 
Local: IRCAD Barretos / SP 
Informações: www.abtpe.org.br

 Dezembro de 2020

Curso de Atualização – Hálux Valgo 
Data: 3 e 4 de dezembro de 2020 
Local: Sheraton Hotel – Vitória ES 
Informações: www.abtpe.org.br


