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siga a ABTPé nas redes sociais:

Foi dada a largada  
para o otimismo!

Com a pandemia do novo coronavírus, o presidente 
da ABTPé, Dr. José Antônio Veiga Sanhudo, traça um 
panorama do momento atual e ressalta o calendário 
dos futuros eventos que envolvem a Associação.
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 PALAVRA DO PRESIDENTE

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

" Estamos todos na 
posição de largada 

para mais um ano que 
começou atribulado, 

mas que muito 
promete para a nossa 

associação."

Amyr Klink, na sua obra "Cem Dias Entre o Céu e Mar", descreve a inédita e ainda 
imbatível façanha de atravessar o oceano Atlântico num barco a remo. Nos primeiros 
45 minutos da travessia que duraria cem dias, chocou-se contra um veleiro, perdeu 
um remo, a antena do rádio e uma bobina de comunicação. “Meus Deus, que começo”, 
descreveu ele mesmo.

Dois mil e vinte é um ano par, mas está sendo ímpar. Habitualmente, o que envolve 
a nossa atividade é a cirurgia e medicina do pé e tornozelo. Entretanto, o surto de 
coronavírus que há poucos meses foi identificado na China, chegou com tudo no 
nosso meio, provocando paralisações que nenhum de nós havia experimentado até 
então. A última pandemia que levou a quarentena no Brasil ocorreu há 103 anos e, 
desta forma, o combate a disseminação provocou além do confinamento social, uma 
onda de perplexidade muito grande. Capitaneados pelo ortopedista e Ministro da 
Saúde, Dr. Luiz Henrique Mandetta, e prevenidos pela experiência trágica de outros 
países, estamos em pleno duelo contra esta ameaça global, na esperança de que ela 
seja no nosso meio, mais amena e mais curta do que o esperado.

Por outro lado, a ABTPé vem crescendo exponencialmente. Desde o número de 
membros até a qualidade dos eventos, passando por uma eficiente divulgação das 
nossas atividades nas mídias sociais. Seguindo o bom senso e as recomendações 
do Ministério da Saúde, postergamos todos os nossos compromissos científicos 
presenciais, como clubes do pé, cursos, reuniões de diretoria e a prova, para que 
no segundo semestre todos sejam executados com a segurança e com o sucesso de 
sempre. 

Apesar deste início atribulado, este ímpar 2020 promete muitas coisas boas. Será 
marcado pelo lançamento do Programa de Educação Continuada-PÉC ABTPé, 
programado para disponibilizar vídeoaulas, vídeos de técnicas cirúrgicas, podcasts e 
uma sala da indústria com vídeos para utilização de implantes específicos. Tudo na 
tela do seu computador e na palma da sua mão. 

Ainda este ano, teremos, com o apoio do professor Manlio Napoli, o primeiro Programa 
Humanitário Pé na Estrada da ABTPé, que tem por objetivo levar, através dos membros 
da ABTPé, um tratamento especializado para os mais necessitados nos rincões do 
nosso Brasil. Em breve será possível se inscrever no nosso site para ser anfitrião ou 
voluntário nesta generosa e inédita ação na nossa área. 

Estamos todos na posição de largada para mais um ano que começou atribulado, 
mas que muito promete para a nossa Associação. Contamos com o apoio de todos 
vocês para manter a ABTPé neste rumo de sucesso e inovações. Desejo muita saúde e 
otimismo a todos associados e seu entes queridos, e que a esta viagem chamada 2020 
tenha o mesmo destino daquela jornada de sucesso do capitão Amir Klink. Estamos 
todos no mesmo barco.

UMA ÓTIMA LEITURA A TODOS.

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

 abtpe@abtpe.org.br
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/ ABTPé

FOCO NO OTIMISMO

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


 3

 PALAVRA DO EDITOR

Carlo Henning 
Novo Hamburgo - RS 
chtrauma@yahoo.com.br

Jorge Luiz Kriger 
Vitória - ES 
krigerjorge@gmail.com

Curso de  
Halux Valgo

A adaptação  
da ABTPé e a  
pandemia de  
COVID-19

Prezados associados da ABTPé, 

Em primeiro lugar desejo saúde a todos, 
estendido aos seus familiares, nessa época de 
pandemia. O curso de “halux valgo” da ABTPé 

Assumir o cargo de editor deste Boletim 
sucedendo o nosso atual presidente: Dr. José 
Antônio Veiga Sanhudo é uma honra, mas 
também um grande desafio para manter a 
excelência deste informativo da ABTPé.

 CURSOS ABTPé

Na seção "Palavra do Presidente", são 
destacadas as dificuldades desse início de ano 
impostas pela pandemia do coronavírus. A ABTPé 
teve que adaptar-se. Reuniões passaram a ser 
on-line. Eventos tiveram que ser reagendados 
para o segundo semestre de 2020.

Contudo, a ABTPé  segue melhorando e 
fornecendo mais benefícios aos seus associados. 
Houve apoio da ABTPé para dois eventos nesse 
primeiro trimestre: Foot in Rio, no Rio de Janeiro  
e Steps2Walk, em Porto Alegre. O site da ABTPé que 
está mais dinâmico e funcional também ampliará 
o material didático oferecido aos sócios pelo  
PÉC – Programa de Educação Continuada. O 
trabalho árduo dos organizadores dos próximos 
eventos da ABTPé segue incansável e atribulado 
pelas incertezas trazidas pelo Covid-19.
 
MANTENHA-SE ATUALIZADO COM AS NOVIDADES 
DA ABTPÉ. BOA LEITURA.

mantém a data de 04 e 05 de dezembro de 

2020, no Hotel Sheraton Vitória, na cidade de 

Vitória-ES. Nossos convidados permanecem 

confirmados, os Drs. Pierre Barouk da França,  

Paul Dayton dos EUA e Cristian Ortiz do Chile, 

especialistas e desenvolvedores de técnicas 

e equipamentos cirúrgicos, voltadas para o 

antepé. Estamos aguardando passar essa época 

de pandemia para colocar o site do curso no ar 

e podermos dar continuidade nas inscrições e 

hotelaria. Desejo, novamente, saúde a todos. 

Aguardamos nossos associados para esse 

maravilhoso evento que será o curso temático de 

“Halux Valgo” da ABTPé em Vitória-ES! 
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Curso de Artroscopia  
e Artroplastia

 CURSOS ABTPé

Roberto Zambelli de Almeida Pinto 
Belo Horizonte - MG 
zambelliortop@gmail.com

Pelo segundo ano consecutivo, a ABTPÉ 
promoverá um curso Prático de Artroscopia do 
tornozelo e pé e Artroplastia do tornozelo. O 
primeiro curso foi um grande sucesso de público 
e de aprendizado e já se tornou um evento oficial 
no calendário da ABTPé.

A evolução do conhecimento em Artroscopia 
e Artroplastia torna necessário o treinamento 
prático nestas técnicas. O intuito da ABTPÉ 
é oferecer para o seu membro titular uma 
capacitação de excelência, focada em construir 
oportunidades alinhadas com o que é oferecido 
em outros países. 

O local escolhido para o nosso curso novamente 
será o IRCAD, um dos melhores locais para curso 
prático em cadáver da America Latina, localizado 
em Barretos. As instalações oferecem o conforto 
e o acolhimento necessários para um curso de 
imersão, bem como um staff extremamente 
comprometido com a entrega de um evento de 
altíssimo nível.

O curso é baseado em aulas teóricas, esgotando 
os temas propostos com aulas expositivas de 
experientes cirurgiões brasileiros, prática no 
cadaver lab em peças lower leg e discussão de 
casos nos intervalos e finais de sessões, a fim 
de aprofundar a prática com exemplos reais, 
incluindo a discussão das eventuais complicações 
cirúrgicas. 

O curso está programado para os dias 03 e 
04 de Novembro de 2020. O número de vagas é 
limitado, justamente para permitir com que cada 
participante tenha oportunidade de praticar as 
técnicas com o tempo e a disponibilidade ideal 
do seu instrutor, além de interagir com os demais 
instrutores e colegas durante os dois dias de 
curso.

Esperamos continuar contando com o apoio e a 
presença de todos em Barretos! 

RESERVE 
A DATA!
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por Comunicação ABTPé

Em uma iniciativa inédita, a ABTPé lança o projeto 
“Pé na Estrada”, uma ação humanitária que tem 
como objetivo ir aos municípios mais distantes das 
grandes cidades do Brasil, levando especialistas 
para tratar de pacientes com deformidades e 
dificuldades para se locomover, devolvendo para 
eles o convívio social e laboral.

Neste projeto, cirurgiões da área de pé e tornozelo 
de diversas partes do Brasil viajarão junto com 
ortopedistas em formação, para atender e tratar 
os pacientes de forma cirúrgica ou não, dentro 
da capacidade oferecida por cada localidade.  A 
ABTPé atuará, desta forma, oferecendo assistência 
à saúde para a população e promovendo ensino 
pela atividade conjunta dos membros voluntários 
da ABTPé. “Trata-se de um projeto benéfico para 

Projeto 
Humanitário  
Pé na Estrada

 INFORME-SE

todos, médicos e pacientes e a ABTPé tem orgulho 
em capitanear este programa”, afirma o presidente 
da ABTPé, José Antônio Veiga Sanhudo.

O programa Pé na Estrada é totalmente 
voluntário, ou seja, os médicos não receberão 
remuneração para tratar dos pacientes. “Todo 
este custeio será pago pelo próprio projeto. Os 
chamados hospitais anfitriões, ou seja, aqueles que 
irão receber a equipe do projeto terão apenas que 
disponibilizar condições para o tratamento, como 
salas para cirurgia, materiais e equipamentos para 
o atendimento adequado da população”, explica 
Roberto Zambelli de Almeida Pinto, diretor da CEC - 
Educação Continuada e Pesquisa – da ABTPé.

Ao chegar na cidade escolhida, a equipe de 
voluntários – formada por, pelo menos,  1 ou 2 
especialistas e 1 ou 2 em treinamento na cirurgia do 
tornozelo e pé  -  ficará na região de 3 a 5 dias, tempo 
em que os médicos irão examinar os pacientes 
e determinar o tratamento a ser realizado no 
primeiro dia e, nos dias subsequentes, os pacientes 
selecionados serão operados e acompanhados 
dentro do ambiente hospitalar.

O projeto Pé na Estrada terá início ainda este ano. 
Em breve, cirurgiões membros titulares da ABTPé, 
ortopedistas estagiários em formação em cirurgia 
do tornozelo em pé e hospitais de todas as partes 
do Brasil poderão se inscrever no projeto.

Fique atento! Em breve, haverá um hotsite para 
inscrição. 

 5

realização:organização:



por Comunicação ABTPé

No início de abril, a ABTPé apresentou a seus 
associados o PÉC, o seu novo Programa de 
Educação Continuada, que tem por objetivo 
fomentar o conhecimento científico por meio de 
videoaulas online. A plataforma contará com mais 
de uma sala virtual com conteúdos específicos para 
públicos diferentes, como residentes de ortopedia 
geral, residentes do 4o ano de serviço credenciado, 
membros da ABTPé e ainda, uma sala da indústria, 
onde estarão disponíveis vídeos de técnicas 
cirúrgicas e de implantes específicos.  

O programa coordenado pelo presidente da 
Associação, José Antônio Veiga Sanhudo e pelo 

ABTPé lança  
o PÉC – Programa 
de Educação 
Continuada

 EDUCAÇÃO CONTINUADA

diretor da CEC, Roberto Zambelli de Almeida 
Pinto, tem como principal objetivo estimular 
o intercâmbio de conhecimento entre os 
especialistas. Lamentavelmente, o lançamento 
do PÉC coincide com a pandemia do coronavírus 
e com a necessidade de confinamento, o que 
ninguém gostaria de estar presenciando, mas que 
aumenta a utilidade da plataforma. “Esperamos 
que a ferramenta represente mais uma forma de 
aperfeiçoamento profissional nesse momento 
difícil, no qual estamos sem poder exercer a pleno 
nossa atividade profissional”, afirma o presidente 
da ABTPé.

O PÉC também visa aproximar especialistas de 
renome de diversas partes do Brasil. “A cada semana, 
teremos um convidado diferente, possibilitando 
a apresentação de expertises e abordagens 
diferentes para as diversas desordens da nossa 
área, difundindo a realidade da assistência em todo 
o país”, afirma o diretor da CEC.

O programa é gratuito para associados da 
ABTPé, que podem assistir as aulas quando e onde 
quiserem.  A primeira aula já está disponível e tem 
como tema “Fratura por estresse no pé e tornozelo”. 
Todos os meses, novos vídeos estarão disponíveis 
no site. 

 
Para acessar o PEC, clique aqui.
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RESERVE 
A DATA!

https://ead.abtpe.org.br/


 CONGRESSOS E CURSOS ABTPé

Estimados colegas, membros da nossa sociedade, 
agradeço a confiança depositada em nós para 
organizarmos o principal evento da ABTPé no ano 
de 2021, o 20º Congresso Brasileiro de Medicina e 
Cirurgia do Tornozelo e Pé, no período de 19 a 22 de 
maio na cidade de Campos do Jordão, São Paulo.

Apesar de atravessarmos momentos de incerteza 
devido a epidemia do coronavírus, juntamente 

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

com a diretoria da ABTPé, estamos desenvolvendo 
uma melhor programação científica para que 
todos os participantes possam aprimorar os seus 
conhecimentos ortopédicos no Pé e Tornozelo. Já 
temos nomes de renome internacional com as suas 
vindas confirmadas ao Brasil, como os doutores: 
Mark Glazebrook (Canadá); Mariano de Prado e Jordi 
Vega (Espanha); Paulo Carvalho (Portugal) e Scott Ellis 
(EUA). Assim, desta forma, promoveremos um dos 
melhores congresso da nossa especialidade, com 
grande dinamismo e qualidade.

Estamos preparando uma magnífica recepção 
a todos os participantes e seus familiares em uma 
cidade maravilhosa, conhecida como a “Suíça 
Brasileira” que muito os encantará. Seu clima de 
montanha acolhedor, acompanhado de exuberante 
gastronomia, cervejas artesanais, saborosos doces e 
chocolates os esperam.

 Estendemos o convite a todos os ortopedistas do 
Brasil que tenham interesse nas patologias do Pé e do 
Tornozelo, estaremos de braços abertos para recebê-
los no nosso estado de São Paulo, e principalmente 
em Campos do Jordão.

Desejamos a todos um ano de muita saúde, luta e 
esperança.  

Luiz Carlos R. Lara 
Taubaté - SP 
luizrlara@hotmail.com
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 DICAS DE LEITURA

Dr. Tiago Baumfeld  
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
tiago.baumfeld@gmail.com

Brazilian Total Ankle Replacement Experience. 

Nery C, Lemos AVKC, Ferreira Martins CEC, Baumfeld D.

Orthop Clin North Am. 2020 Apr;51(2):293-302. 

DOI: 10.1016/j.ocl.2019.11.013

O Brasil definitivamente entrou nas estatísticas de próteses de tornozelo. É isso o que esse artigo que 4 

de nossos colegas aqui do Brasil traz de mais relevante. É um compilado real da história da Artroplastia 

do Tornozelo no país, que contempla desde os primeiros casos do modelo Agility realizados no INTO, 

até a mais recente Infinity que entrou no mercado em 2018. O que é muito interessante observar nos 

dados é que, mesmo com a maioria dos cirurgiões brasileiros ainda em sua curva de aprendizado, a 

sobrevida dos implantes aqui feitos é similar aos encontrados na literatura internacional. O artigo é 

um verdadeiro incentivo para os cirurgiões de Pé e Tornozelo do Brasil que desejam se capacitar para 

realizar artroplastias.

Does Hallux Valgus Exhibit a Deformity Inherent to the First Metatarsal Bone?

Cruz EP, Wagner FV, Henning C, Sanhudo JAV, Pagnussato F, Galia CR.

J Foot Ankle Surg. 2019 Nov;58(6):1210-1214. 

DOI: 10.1053/j.jfas.2018.09.031.

Esse é um artigo que explora uma controvérsia de interesse bem recente na Medicina e Cirurgia do Pé 

e do Tornozelo. Realizado pelos nossos colegas de Porto Alegre, é um estudo tomográfico que compa-

ra a pronação do primeiro metatarso em indivíduos com e sem Hallux Valgus. Com metodologia bem 

definida, o trabalho encontra diferença estatisticamente significativa entre os grupos e aponta que a 

pronação está relacionada a deformidade intrínseca do metatarso e não somente na articulação meta-

tarso-cuneiforme, como defendido por outros trabalhos.
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Syndesmotic Overload in 3-Component Total Ankle Replacement

Roxa Ruiz, Roman Susdorf, Nicola Krähenbühl, Alexej Barg, Beat Hintermann

Foot & Ankle International 2020, 41(3), 275–285.

DOI 10.1177/1071100719894528

Quando fiquei com o Professor Hintermann em 2019 a importância da sindesmose na seleção do melhor 

implante para o tornozelo talvez tenha sido um dos meus maiores aprendizados. Esse artigo documenta 

as observações que vi lá: as prótese mobile-bearing (H3, no caso do Hintermann) falham frequentemen-

te por deslocamento do componente talar no plano coronal, secundário a instabilidade da sindesmose. 

É por esse motivo que o Prof. desenvolveu o Implante H2 (DTMedTech), que é um modelo fixed-bearing, 

intercambiável com os componentes da H3. Com menos de 2 anos de follow-up ainda, a expectativa é 

que o novo modelo sobrecarregue menos a sindesmose e assim o índice de revisões diminua.

The use of polyvinyl alcohol hydrogel implants in the lesser metatarsal heads. Is it safely doable? A 

cadaveric study

Cesar de Cesar Netto, Alexandre LemeGodoy-Santos ,Taylor N.Cabe, Lauren E.Roberts, ThosHarnroon-

groj, JonathanDeland, MarkDrakos

Foot and Ankle Surgery, February 2020, Pages 128-137

DOI: 10.1016/j.fas.2018.12.009

Esse é um artigo com a participação de dois colegas brasileiros e nomes internacionais de peso. É sem 

dúvida um estudo de extrema relevância. As soluções para o tratamento da artrose metatarsofalangea-

na dos dedos menores são muitas vezes limitas, deixando aos cirurgiões de Pé e Tornozelo a artroplastia 

de ressecção com ou sem interposição como o procedimento mais realizado. O uso de implantes que 

possam se interpor na articulação, seguindo os princípios utilizados no tratamento do Hallux Rigidus 

é atrativo. O que esse trabalho define é exatamente a segurança de se fazer isso. Em conclusão, eles 

observaram que implantes de 8mm são adequados para o segundo metatarso, mas implantes menores 

são necessários para o terceiro e quarto metatarso.

BOA LEITURA!
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por Comunicação ABTPé

A 2a Prova Oficial e Qualificatória para membro 
Titular da ABTPé que estava agendada para o 
dia 23 de maio de 2020 foi suspensa devido à 
pandemia da Covid-19.  A nova data está prevista 
para o dia 11 de novembro, no pré-congresso do 
51o CBOT, que acontece em Florianópolis, Santa 
Catarina.

Prova para  
membro Titular  
da ABTPé deve  
ser realizada  
em novembro

 INFORME-SE

Apesar desta mudança, a data para efetuar a 
inscrição para a prova não foi alterada. A data 
limite para inscrição é dia 30 de abril de 2020. A 
prova terá o mesmo conteúdo, sendo composta 
por três avaliações: prova teórica, análise casos 
clínicos e avaliação e interpretação de um artigo 
científico.

Na prova teórica, o candidato terá que 
responder 60 questões sobre anatomia, 
fisiologia, biomecânica, clínica, traumatologia e 
ortopedia na área de medicina e cirurgia do pé 
e tornozelo. Já na etapa prática, serão expostas 
aos médicos cinco situações pelas quais serão 
avaliados os conhecimentos em anatomia 
aplicada, propedêutica do aparelho locomotor 
(membro inferior, pé e tornozelo) e planejamento 
cirúrgico. Na fase de avaliação e interpretação de 
artigo científico, serão avaliados o conhecimento 
do candidato em leitura e interpretação na língua 
estrangeira (inglês ou espanhol) e a capacidade 
crítica na avaliação do artigo científico.

Em breve, serão divulgados mais informações 
sobre cancelamentos da inscrição devido a 
mudança de data e local da prova e data de 
divulgação da lista de aprovados. 

 
Para acompanhar as novidades, clique aqui.

https://www.abtpe.org.br/cursos/prova-de-titulo2020/index.php
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 CONGRESSOS E CURSOS

Paulo Lompa 
Porto Alegre - RS 
palompa@brturbo.com.br

Curso Steps2walk  
em Porto Alegre

Porto alegre foi sede do curso da fundação 
STEPS2WALK entre os dias 9 e 13 do mês de março 
de 2020. Foi o terceiro curso dessa natureza no 
Brasil. Participaram do mesmo 25 cirurgiões 
do pé e tornozelo do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e São Paulo.

O curso constou de palestras, discussão de 
casos e procedimentos cirúrgicos. O programa foi 

ministrado pelos convidados internacionais: Mark 
Myerson, MD (Chairman), Ton Sangiovanni, MD e 
David Thordarson, MD e também pelo convidado 
nacional Dr. Mario Adames. Participaram também 
na atividade científica: o Dr. José Sanhudo, o 
Dr.Carlo Henning e o Dr. Paulo César de César. A 
interação com o público foi intensa e proveitosa 
para aprimoramento dos conhecimentos.

As atividades teóricas foram desenvolvidas 
no CHC da Santa Casa de Misericórdia de 
Porto Alegre. Os procedimentos cirúrgicos com 
transmissão ao vivo foram realizados no Hospital 
de Clínicas de Porto Alegre. Quinze pacientes 
com deformidades complexas e inveteradas que 
aguardavam tratamento por vários anos foram 
beneficiados nesse programa e tiveram suas 
cirurgias realizadas.

Como não poderia deixar de ocorrer, os 
momentos de congraçamento também foram 
intensos, culminando com a ida ao camarote da 
Arena do Grêmio durante o primeiro Gre-Nal da 
Libertadores da América. 
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 CURSOS ABTPé

Curso - Cirurgia 
Percutânea do Pé  
e Tornozelo

Estimados colegas,

Gostaria de informar aos colegas, que em função 
da epidemia que estamos atravessando, o “Curso 
de Cirurgia Percutânea do Pé e do Tornozelo”, 
a ser realizado em Barretos, por segurança 
epidemiológica, foi transferido para a data de 3 e 4 
de agosto de 2020. 

Recebemos, também, informação do IRCAD que 
as peças anatômicas já chegaram, e assim sendo, 
garantia plena do sucesso do evento.  

Atenta a necessidade de oferecer para o cirurgião 
de pé e tornozelo uma formação de excelência e 
focada em construir oportunidades alinhadas com 
o que se oferece nos demais países do mundo, a 
ABTPé fará, pela primeira vez, um “Curso de Cirurgia 
Percutânea do Pé e do Tornozelo”, disponibilizando 
uma peça cadavérica para cada aluno, forma 
inédita no Brasil para cursos como este.  

O curso será baseado em aulas teóricas, 
esgotando os temas propostos com aulas 
expositivas de experientes cirurgiões brasileiros, 
prática no cadáver lab em peças lower leg e 
discussão de casos nos intervalos e finais de 
sessões, com o intuito de aprofundar a prática com 
exemplos reais, incluindo discussão das eventuais 
complicações cirúrgicas.        

Esperamos todos os entusiastas dessas técnicas: 
em Barretos!

Um forte abraço a todos colegas.

Comissão Organizadora 
Curso de Cirurgia Percutânea  
do Pé e Tornozelo
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 CONGRESSOS E CURSOS

Foot in  
Rio 2020

Vitor Miranda 
Rio de Janeiro - RJ 
vitor.miranda@me.com

Nos dias 13 e 14 de março foi realizado no Instituto 
Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO-MS) 
no Rio de Janeiro o "1º Foot In Rio: Encontro Aberto 
do ex-R4 do Centro de Atenção Especializada em 
Cirurgia do Tornozelo e Pé (CAEPé) do INTO-MS“. O 
evento organizado por nós do CAEPé contou com a 
presença do Joel Vernois (FRA / ING), especialista 
em cirurgia percutânea do pé e desenvolvedor da 

técnica M.I.C.A. (Minimally Invasive Chevron Akin) 
para correção de hálux valgo. 

O programa científico foi composto por palestras, 
Mesas Redondas Modernas, Cirurgias Ao Vivo e 
Workshops e foi focado na cirurgia percutânea do 
pé. As cirurgias foram a grande "cereja do bolo”! Nos 
dois dias foram operados cinco casos "tecnicamente 
desafiadores” (três deformidades do antepé e duas 
do retropé), nas palavras do Dr. Vernois. Todos com 
brilhante resolução, que impressionou bastante os 
participantes do simpósio.

Para nós cariocas foi uma grande honra e prazer 
receber todos os participantes ex-residentes 
deste serviço e visitantes de outros estados, em 
especial o Dr. Luiz Lara, Dr. Felipe Borlot e claro, o 
Dr. Vernois. Este evento foi, sem dúvida, um marco 
na história do CAEPé e será lembrado por muito 
tempo. Certamente teremos o Foot In Rio como 
evento regular da grade anual do INTO. Contamos 
com a presença de todos nos próximos!  
 
Até 2021!
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 CONGRESSOS E CURSOS

Rodrigo Schroll Astolfi 
Fortaleza  -  CE 
astolfo90@yahoo.com.br

Congresso  
Norte/Nordeste  
de Pé e Tornozelo

Esse ano, o Congresso Norte/Nordeste de Pé  
e Tornozelo, que será realizado entre os dias  
24 e 26 de setembro, contará com um Pré-
Congresso chamado Curso Avançado de 
Complicações Cirúrgicas do Pé e Tornozelo. 
Temos confirmadas as presenças dos médicos 
Dr. Cristian Ortiz – Chile, Dr. Joel Vernois – França 
e Dra Larrissa Rolin – EUA, além de convidados 

nacionais. O curso se baseia em diversos módulos 
com 3 key-lectures rápidas de convidados 
internacionais cada um e crossfire de discussões 
de casos dos convidados nacionais. 

O tratamento de complicações cirúrgica é 
desafiador até para cirurgiões experientes e 
que diferentemente de casos primários, não 
há condutas pré-estabelecidas. Neste contexto, 
invés de de aulas longas, acreditamos que o 
melhor a se fazer é um debate entre profissionais 
de pontos de vista diametralmente opostos de 
maneira a que os ouvintes possam ter acesso as 
diversas ferramentas da especialidade.

Os palestrantes serão estimulados a 
darem uma conduta com sua justificativa e a 
justificativa de não realizarem a conduta que o 
próximo palestrante deverá defender. Ainda um 
terceiro palestrante prestará sua apreciação das 
possibilidades apresentadas. 

Preparem-se para debates técnicos calorosos 
que provam a enorme complexidade que abrange 
nossa especialidade! 



 15

 AGENDA

 Agosto de 2020

Curso de Cirurgia Percutânea 
Data: 3 e 4 de agosto 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

 Abril de 2021

International Foot & Ankle Biomechanics Meeting 2021 
Data: 11 a 14 de abril de 2021 
Local: São Paulo (BR) 
Informações: www.i-fab2021.com

IFFAS 2020 - 7th Triennial Scientific Meeting 
Data: 29 de abril a 1o de maio 
Local: Viña del Mar, Chile 
Informações: www.iffaschile2020.com

Congressos  
e cursos 2020

Congressos  
e cursos 2021

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

 Setembro de 2020 

Congresso Norte Nordeste Pé e Tornozelo 
Data: 24 a 26 de setembro 
Local: Porto de Galinhas - PE 
Informações: Evento a confirmar, devido  
à pandemia da Covid-19

 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

52º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia 
Data: 12 a 14 de novembro de 2020 
Local: Florianópolis - SC 
Informações: https://sbot.org.br/congresso/congresso2020/

 Dezembro de 2020

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

 Maio de 2021

20º Congresso Brasileiro de Cirurgia de Tornozelo e Pé 
Data: 19 a 22 de maio de 2021 
Local: Campos do Jordão - SP 
Informações: www.abtpe.org.br

 Dezembro de 2021

Curso A Fratura do Tornozelo 
Data: 3 e 4 de dezembro de 2021 
Local: Belo Horizonte - MG 
Informações: www.abtpe.org.br
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