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siga a ABTPé nas redes sociais:

O momento é  
de superação!

O presidente da ABTPé, Dr. José Antônio  
Veiga Sanhudo, fala sobre a adaptação  
durante a pandemia do novo coronavírus  
e como a Associação está se reinventando  
neste período.
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 PALAVRA DO PRESIDENTE

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

" Esta fase vai passar  
e queremos atravessá-

la com inovações e 
aprendizado para 

sairmos dela melhores 
do que entramos."

A fase é de adaptação, fundamentalmente de prudência. Adiamos todos os 
nossos eventos presenciais, e a maioria deles ocorrerá somente em 2021. 
Estamos contando os dias sem saber exatamente quantos faltam, mas 
a ABTPé se ajustou muito bem a nova realidade nacional. Conseguimos 
manter os Clubes do Pé anteriormente programados, realizando-os de 
forma on-line e com um sucesso que surpreendeu até os mais otimistas. 
Criamos webinars temáticos que, pelo número de participantes, podemos 
dizer que foi outro grande sucesso. 

O recém-nascido Programa de Educação Continuada-PÉC já conta com 16 
aulas disponíveis e mais de mil acessos. Simplesmente fantástico! São cinco 
salas de aula virtuais, quatro exclusivas aos associados e uma aberta para 
todos os colegas interessados, que terão acesso ao conteúdo após preencher 
um breve cadastro. Não deixem de visitar!

Durante a pandemia geramos ainda outro filho. Ajudar ao próximo está no 
nosso DNA e baseado neste gene específico nasceu o Projeto Pé na Estrada. 
O programa, que tem por objetivo levar assistência médica para os lugares 
menos privilegiados do Brasil, em poucos dias despertou o interesse de 
muitos colegas, voluntários e anfitriões. Acesse todas as informações no 
site e seja mais um participante desta ação humanitária sem precedentes 
na nossa área. A satisfação de ajudar ao próximo é o máximo que nossa 
atividade pode nos proporcionar. 

Sabemos que as dificuldades são também formas de superação. Esta fase 
vai passar e queremos atravessá-la com inovações e aprendizado para 
sairmos dela melhores do que entramos. Paz e saúde a todos!

UMA ÓTIMA LEITURA A TODOS.

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

 abtpe@abtpe.org.br
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 PALAVRA DO EDITOR

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

Dinamismo

“Reunião das forças que estimulam, 
movimentam ou animam o sujeito (ser).”

O ano de 2020 segue desafiador. Todo 
planejamento da ABTPé, bem como o das nossas 
vidas pessoais, teve que ser reformulado. A nossa 
Sociedade segue atenta e os ajustes necessários 
estão sendo realizados. Novas formas de 
comunicação, mais dinâmicas e acessíveis a todos 
membros foram instituídas e vieram para ficar. 

Para dar continuidade aos Clubes do Pé, estes 
passaram a ser realizados on-line. O Clube do Pé 
São Paulo teve grande número de participantes e 
planeja manter-se nesse formato mesmo após o 
fim da pandemia. 

A plataforma PÉC no site da ABTPé segue 
crescendo e outras atividades voltadas a 
educação continuada estão sendo oferecidas 

pela nossa Sociedade. Cursos que necessitem 
ser presenciais tiveram suas datas alteradas 
com o curso temático sobre Hálux Valgo, que 
foi transferido para dezembro de 2021 (Confira a 
agenda de eventos).

A 2ª Prova Oficial e Qualificatória para membro 
Titular da ABTPé também passará por ajustes 
para poder ser realizada nesse ano. Atividades 
humanitárias ganharam maior espaço na nossa 
sociedade com o lançamento do programa: Pé na 
estrada. Informe-se sobre esse projeto e participe!

Não perca nessa edição a entrevista com o Dr. 
Henrique Mansur. Em 2020 o Programa de Bolsas 
de Estudo do Instituto Brasil de Tecnologias da 
Saúde (IBTS) e da Fundação Jorge Paulo Lemann 
disponibilizaram uma bolsa de estudo na Midwest 
Orthopaedics at Rush em Chicago (EUA) para 
membros da ABTPé e ele foi o selecionado.

Três grandes nomes da ortopedia em tornozelo 
e pé nos deixaram esse ano. Todavia se mantém 
como exemplo para nós e futuras gerações.

A ABTPé segue trabalhando ativa para oferecer 
mais benefícios aos seus associados. Pensando 
neles, postergou até 31/07/2020 o pagamento da 
anuidade. Faça a sua parte.
 
MANTENHA-SE ATUALIZADO COM AS NOVIDADES 
DA ABTPÉ. BOA LEITURA.

Vencimento da 
Anuidade ABTPé

Estamos atravessando uma fase inusitada, 
que exigiu de todos nós adaptação em vários 
aspectos. Para a ABTPé não foi diferente! Entre 
as nossas ações, passamos todos os Clubes 
do Pé planejados para forma on-line e ainda 
criamos Webinars temáticos. Somente nos 
últimos três meses lançamos o Programa de 
Educação Continuada-PÉC que já conta com 16 

aulas, espalhadas pelas cinco salas virtuais que 
já contabilizam quase mil acessos e criamos o 
pioneiro Programa Pé na Estrada que pretende 
levar assistência aos recantos mais distantes do 
nosso país. Para os nossos residentes, criamos 
um Quiz regular com objetivo de transmitir 
informações e fomentar o aprendizado. Em 
virtude da diminuição das atividades profissionais 
e sensível ao momento que estamos passando, 
resolvemos postergar o vencimento da anuidade 
para o 31/07/2020 e esperamos ter, com esta 
medida, ajudado aos associados. Queremos 
agradecer antecipadamente a sua adimplência e 
ratificamos que a sua adesão é fundamental para 
a saúde financeira da nossa associação.



4    

2a Prova Oficial e 
Qualificatória para 
membro Titular  
da ABTPé

 CURSOS ABTPé

CET-ABTPé

Devido às restrições impostas pela pandemia 
da Covid-19, postergamos a realização da nossa 
prova, prevista inicialmente para maio de 2020, 
para ocorrer junto ao Congresso Brasileiro 
de Ortopedia e Traumatologia (CBOT), que 
estava programado para novembro de 2020 em 
Florianópolis, SC.

Como as restrições ainda estão vigentes até o 
momento, a SBOT decidiu realizar o CBOT 2020 

em plataforma online. A ABTPé, preocupada 
com a segurança dos candidatos e todos outros 
envolvidos na realização de uma prova presencial, 
optou também por realizar a prova em uma 
plataforma online. Dessa forma, o candidato não 
precisará preocupar-se com o deslocamento, 
hotelaria e aglomeração em local de prova. É 
desejo que todos inscritos possam realizar a 
prova mesmo nesse ano de tantas incertezas.

A empresa contratada para realização da prova 
presencial nesse ano, a mesma do ano de 2019, 
também tem experiência na realização de provas 
online, inclusive provas de vestibular. Visando 
manter a qualidade da prova e a segurança para 
não haver fraudes ou falhas que a impugnem, a 
CET-ABTPé está trabalhando arduamente junto a 
empresa contratada na confecção deste exame.

A data para realização da 2ª Prova Oficial e 
Qualificatória para membro Titular da ABTPé está 
com data definida para 11 de novembro de 2020. 
Informações adicionais serão divulgadas no site 
e outros canais de comunicação da ABTPé. Fique 
atento!



 5

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

Em tempos de pandemia, incertezas e 
inseguranças, todos precisamos nos reinventar. E 
com a nossa ABTPé não seria diferente. Há meses 
estamos desenhando um projeto que consolidasse 
o cirurgião de tornozelo e pé como um profissional 
transformador de vidas, devolvendo aos nossos 
pacientes com fraturas ou deformidades suas vidas 
cotidianas.

O Projeto Pé na Estrada chega como uma 
ferramenta de transformação. Muitos dos nossos 
colegas brasileiros já participaram de missões 
humanitárias mundo afora e o grande número de 
inscritos nos primeiros dias do lançamento sinaliza 
como o nosso membro estava ansioso em desbravar 
nosso imenso país, ajudando pessoas que precisem 
dos nossos cuidados. O projeto tem como proposta 
acontecer no período de uma semana em cada 

Projeto 
Humanitário  
Pé na Estrada

 INFORME-SE

cidade selecionada, tempo em que os cirurgiões 
de tornozelo e pé irão examinar os pacientes 
e determinar o tratamento a ser realizado no 
primeiro dia e, nos dias subsequentes, os pacientes 
selecionados serão operados e cuidados dentro do 
ambiente hospitalar.

A vocação em servir o próximo é inerente a nossa 
profissão e quando podemos operar aqueles que 
mais necessitam, mas que por diversas razões não 
puderam ter acesso a uma medicina de qualidade, 
nos sentimos realizados, não só como profissionais, 
mas também como seres humanos. 

Neste projeto, cirurgiões voluntários de diversas 
partes do Brasil viajarão na companhia de 
ortopedistas em formação na área de pé e tornozelo, 
também voluntários, para tratar cirúrgica e não-
cirurgicamente pacientes nas cidades anfitriãs. 
Desta forma, a ABTPé estará atuando em dois de 
seus pilares: oferecer a oportunidade de médicos 
em formação compartilharem conhecimento com 
cirurgiões mais experientes e fortalecer a assistência 
à saúde no interior do país, através do atendimento 
por médicos capacitados para o tratamento de 
enfermidades do tornozelo e pé.

A Diretoria buscou parceiros para viabilizar o 
projeto e as primeiras expedições contarão com o 
apoio entusiasmado do Instituto Manlio Napoli. 
Não podemos deixar de agradecer, publicamente, o 
suporte incondicional dado pelo Prof. Napoli a esta 
nossa iniciativa. E com certeza outros parceiros virão!

Aos colegas que desejarem participar, basta 
entrar em www.projetopenaestrada.com.br e se 
inscrever preenchendo o formulário especifico. 
Sua participação será muito bem-vinda. As cidades 
candidatas precisam ser abraçadas por um colega 
ortopedista e deverão cumprir alguns pré-requisitos 
que consideramos fundamentais para que possamos 
praticar um atendimento baseado na segurança, 
tanto para os pacientes quanto para os cirurgiões 
que irão participar, bem como a manutenção dos 
cuidados aos pacientes durante todo o período de 
sua recuperação. 

Convido a todos que se juntem a nós nessa corrente 
do bem! Quando esta tempestade passar, estaremos 
prontos com uma ferramenta desenvolvida para 
acalentar o coração daqueles que precisam de um 
tratamento que está ao nosso alcance. 
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Roberto Zambelli de Almeida Pinto 
Belo Horizonte - MG 
zambelliortop@gmail.com



por Comunicação ABTPé

Em 2020, o Programa de Bolsas de Estudo do 
Instituto Brasil de Tecnologias da Saúde (IBTS) e 
da Fundação Jorge Paulo Lemann disponibilizaram 
uma bolsa de estudo na Midwest Orthopaedics at 
Rush, em Chicago (EUA) para membros da ABTPé.

O RUSH-IBTS International Fellowship Program 
destina-se a envolver profissionais da saúde 
brasileiros em 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.

Após seleção rigorosa, o candidato selecionado 
foi nosso colega Dr. Henrique Mansur de 
Brasília, DF. Abaixo, segue a entrevista na qual 
ele nos conta um pouco sobre sua motivação e 
expectativas sobre esse evento em sua vida.

Alguns dados pessoais: data e local de nasci-
mento, atividade dos pais?

Rio de Janeiro (03/09/85), Pai Ortopedista e Mãe 
anestesista

Qual foi sua formação, quais os anos que ocor-
reram?

Faculdade de Medicina (Universidade Federal 

Entrevista com 
Henrique Mansur, 
ganhador da bolsa 
de estudos IBTS

 ABTPé ENTREVISTA

do Estado do Rio de Janeiro) 2005-2010; 

Residência em Ortopedia (Hospital Naval Marcí-
lio Dias) 2011-2014;

Especialização em Cirurgia do Pé e Tornozelo 
(INTO) 2014-2015;

Mestrado em Medicina (Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro) 2016-2017

Doutorado em Educação Física (Universidade de 
Brasília) 2018-atual.

Onde está trabalhando, como está a atividade 
médica?

Atualmente, trabalho no Hospital de Força Aé-
rea de Brasília (HFAB) há 4 anos, na Secretaria 
de Saúde do Distrito Federal há 1 ano e meio e 
no meu consultório particular. 

Família atual: casado, filhos?

Sou casado há 6 anos e tenho uma filha de 3 
anos.

Como ficou sabendo da bolsa do IBTS?

Recebi uma mensagem via Whatsapp da ABTPé 
avisando sobre o processo seletivo e decidi me 
inscrever.

Qual foi sua motivação para concorrer a essa 
bolsa?

Realizar o sonho de fazer um fellowship inter-
nacional, que acredito que irá acrescentar mui-
to para minha vida profissional como cirurgião 
e, principalmente, como pesquisador.

Qual a expectativa sobre passar esse período 
em Chicago? 

Conheci a cidade quando fui para um Congresso 
de Cirurgia de Pé e Tornozelo em 2014. Fiquei 
empolgado com a possibilidade de retornar e 
morar em Chicago. Acredito que será valiosa a 
experiência de morar em outro país, vivencian-
do outra cultura e uma rotina diária de trabalho 
e estudo, diferente de ficar alguns dias viajando 
de férias. Além disso, praticar o inglês diaria-
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mente e o contato direto com cirurgiões orto-
pedistas e pesquisadores em suas rotinas de 
trabalho certamente agregará muito para minha 
formação pessoal e profissional.

Espero poder participar de projetos de pesqui-
sas, aprimorando minha experiência acadê-
mica. Espero também vivenciar o dia a dia de 
um laboratório de pesquisas e publicar artigos 
científicos em revistas renomadas.

 
Como vai lidar com parar de trabalhar por esse 
período? Deixar a família?

Quanto ao trabalho, estarei em contato com a 
medicina mesmo que de uma forma diferente. 
Essa pausa será importante, principalmente, 
no meu retorno quando espero poder aplicar a 
vivência deste estágio na minha vida diária.

Quanto a família, certamente a parte mais 

difícil. Minha esposa não irá por motivos 
profissionais, mas me apoia neste projeto 
desde o início. Ela entende que é um sonho 
e uma oportunidade de crescimento pessoal 
e profissional. Estamos planejando para que 
passem suas férias comigo.

 
No retorno, o que espera que seja diferente? 
Quais os planos?

Espero poder transmitir o conhecimento 
adquirido para meus colegas, principalmente 
em relação às pesquisas que pretendo realizar 
lá. Certamente, a experiência vai auxiliar no 
meu doutorado, que pretendo finalizar ao 
retornar. Um plano futuro é um dia entrar numa 
Universidade e seguir a carreira acadêmica.

 ABTPé ENTREVISTA

200 Congresso  
da ABTPé tem  
nova data

Em virtude do cenário inédito de incertezas 
que estamos vivenciando e como forma de 
permitir que palestrantes, participantes e 
parceiros se recuperem desta pandemia em 
todos os sentidos, foi tomada a decisão de adiar 
o maior evento científico da nossa associação 
para o período de 11 a 14 de agosto de 2021. 
Salve esta data!!

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

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

 CONGRESSO ABTPé

11 a 14 de agosto de 2021 • Campos do Jordão • SP
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Perdemos no dia 10 de abril o colega Luís 
Augusto Chiriguini Bicudo, mais um dos milhares 
de brasileiros vitimados pela Covid-19. O estimado 
colega tinha 74 anos, nascido em Marília, interior 
de São Paulo, de família tradicional da região. Pai 
fazendeiro, filho doutor como é de costume no 
interior do País. Era desbravador, foi da primeira 
turma de Medicina de Vassouras, formado em 1973 
e da primeira turma de residência de Ortopedia 
do Doutor George Bittar, outra lenda da Ortopedia 
Brasileira. 

Desde então, ficou como seu braço direito no 
Serviço da Beneficência Portuguesa de Santos 
até o fechamento do hospital por problemas 
financeiros. Ajudou na formação de centenas 
de ortopedistas, incluindo vários de renome, 

Dr. Luís Augusto 
Chiriguini Bicudo

HOMENAGEM ABTPé

Igor Marijuschkin  
Presidente do Departamento de Etica  
e Defesa Profissional ABTPé

realizou milhares de cirurgias e tinha uma legião 
de pacientes que o seguiam quase como fãs. Uma 
delas era a minha própria mãe. Tratava o joelho 
direito com ele e ficou muito triste por perder seu 
médico predileto. 

Membro desde os primórdios da ABTPé, foi sócio 
efetivo durante toda sua vida, era cirurgião do pé 
e tornozelo, mas realizava cirurgias em outras 
áreas, muitas delas pelo SUS e sem receber nada 
por isso.

Trabalhador incansável, amava sua profissão, 
mesmo com a idade avançada trabalhou 
normalmente na linha de frente da pandemia e 
foi internado contrariado. Deixou a esposa e três 
filhos, sendo dois ortopedistas.
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HOMENAGEM ABTPé

Obrigada, Professor!
No dia 24 de maio, nos deixou o Professor 

Giacomo Pisani, aos 94 anos de lucidez, em todos 
os sentidos da palavra, na sua casa, em Alba-Itália.

Na década de 1960, ele ajudou a reescrever a 
história do pé; conta-se que foram épicas as suas 
“batalhas verbais” com os colegas/amigos Antonio 
Villadot e Bernard Regnauld, até a sua consagração 
e reconhecimento no Congresso Internacional de 
Medicina e Cirurgia do Pé em Bruxelas, em 1975, 
quando o presidente do Collège International, Dr. 
Adhemar De Wolf, escreveu um artigo apoiando as 
opiniões do professor. Foi ainda sócio fundador 
da Sociedade Italiana de Medicina e Cirurgia do Pé 
nos anos 70, estreitando os laços e as discussões 
com os colegas europeus.

Incansável pesquisador, estudioso da 
biomecânica do pé e autor de inúmeros artigos 
e livros, traduzidos para o inglês e alemão, com 
destaque para o “Trattato di chirurgia del piede”,  
teve uma vida rica de encontros, generosidade e 
de curiosidade, descrita em seu livro “Una storia 
del tutto personale: 1951-2011- Personaggi, eventi, 
luoghi del pianeta piede” (Uma história totalmente 
pessoal: 1951-2011- Personagens, eventos, lugares 
do planeta pé – em tradução livre), em que o 
contato com os colegas do Brasil tem expressiva 
participação. Em uma entrevista em 2015 afirmou: 
“O meu traço arquivista me fez conservar tudo, 
incluindo passagens de trem, desde a minha 
formatura até a parada das minhas atividades. A 
minha história e, consequentemente, a história do 
paciente, está toda ali: nos livros que escrevi”. 

Em novembro de 2019, nasceu a associação 
“Giacomo Pisani ex alumni”, para a manutenção 

Professor  
Giacomo Pisani
Dra. Romina Pecora  
São Paulo - SP  
rominamarbella@yahoo.com

do seu legado profissional e didático, que reunia 
os numerosos especialistas de todas as partes da 
Itália que passaram pelo seu curso de atualização 
propedêutica da patologia do Pé. Esse curso era 
ministrado duas vezes ao ano em Santa Vittoria 
d’Alba e chegaria, em maio deste ano, à sua 69ª 
edição, “uma a menos que o Festival de Sanremo”- 
o Professor amava dizer- “só que na Cidade das 
Flores (Sanremo-N.do A.)”- continuava- “os 
apresentadores foram mais de 30, aqui, porém, fui 
sempre e somente eu.” 

Pontual, de técnica precisa e um gestual cirúrgico 
elegante, sempre foi partidário da inovação, 
um médico à frente do seu tempo. Afirmava: “a 
cirurgia é repetitiva, todos aprendem a operar; o 
importante são as ideias”. 

Com sua gravata borboleta e cachimbo (marcas 
registradas de um homem de humor sutil), 
apreciador de uma boa conversa à mesa, quem 
sabe em companhia de um bom vinho, o Professor 
Giacomo Pisani deixou ao mundo um legado de 
técnicas inestimável, mas, mais que isso, um 
respeito enorme pelo paciente e pela ciência. 

Obrigada e adeus Professor, fará muita falta!
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HOMENAGEM ABTPé

No dia 13 de julho de 2020, faleceu o Dr. Roberto 
Attilio Lima Santin. Nascido no interior de São 
Paulo, formou-se na Faculdade de Medicina de São 
Paulo, campus de Ribeirão Preto. Fez sua formação 
em ortopedia na Santa Casa de Misericórdia de São 
Paulo nos anos 60, tornando-se médico da nossa 
instituição. Foi chefe do Grupo do Pé e Tornozelo 
em duas ocasiões. Buscava sempre aprender e 
ensinar, dividindo seu amplo conhecimento. 

Apesar da preferência pela cirurgia do pé e 
tornozelo, militava por toda a ortopedia. Não é 
incomum ouvir histórias no Pavilhão, como por 
exemplo de discussão de casos de fratura de 
acetábulo na sala do Grupo do Pé com o Dr. Santin. 
Sempre atencioso, ajudou com sábios conselhos 
vários colegas mais jovens. Foi também presidente  

Prof. Dr. Roberto 
Attilio Lima Santin

Marco Tulio Costa  
Membro do Conselho Fiscal da ABTPé

na Sociedade Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia, mantendo sempre uma postura 
ética e serena. Conseguiu conciliar a simplicidade 
em resolver situações únicas, a devoção em ajudar 
o próximo, a elegância na realização de cirurgias e 
a cordialidade no convívio com as mais diferentes 
personalidades. Caraterísticas inequívocas 
deste grande mestre e pelas quais era bastante 
reconhecido e admirado no meio médico. Seus 
ensinamentos e conselhos, seu exemplo como 
médico e professor vão sempre estar presentes 
naqueles que tiveram a honra e o prazer da sua 
convivência. 

Que Deus conforte sua família e amigos. Descanse 
em paz querido mestre.
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Neste mês de julho, concluímos o processo 
seletivo para escolha do membro associado 
que será agraciado com a primeira Bolsa Oficial 
de Pesquisa para Cirurgiões Internacionais na 
Universidade de IOWA. Esta bolsa inédita no nosso 
meio, é fruto de uma parceria da ABTPé com a 
renomada Universidade de IOWA, através do seu 
coordenador do Grupo de Pé, o expoente Dr. César 
de César Neto. 

Após duas entrevistas com quatro candidatos, 
todos de excelente nível profissional, o colega Kepler 

 INFORME-SE

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

José Fernandes Arteiro Neto  
Recife - PE 
fernandesarteiro@gmail.com

Selecionado 
bolsista para 
Universidade  
de IOWA

2o Congresso  
Norte-Nordeste  
de Cirurgia do  
Pé e Tornozelo

Alencar Mendes de Carvalho foi o selecionado 
para esta excelente oportunidade de realizar o 
estágio remunerado de um ano, que envolverá a 
participação em diversos protocolos de pesquisa, 
atendimento de pacientes e cirurgias. 

Estão todos os candidatos de parabéns 
pela iniciativa de se aperfeiçoar pessoal e 
profissionalmente, e lembramos aos membros 
associados que em 2021 realizaremos novo processo 
seletivo. Fiquem atentos!

Agradecemos, em nome de toda a ABTPé, ao Dr. 
César de César Neto, por nos proporcionar esta 
parceria tão importante para o desenvolvimento da 
cirurgia do pé e tornozelo no nosso meio. 

Vivemos momentos de desafios e novas 
diretrizes globais, neste contexto, contamos com 
a participação de todos no 2º Congresso Norte-
Nordeste de Cirurgia do Pé e Tornozelo e 1º 
Congresso On-line da ABTPé, a realizar-se nos dias 
30/09 e 01,02,03/10 de 2020, via plataforma virtual.

Na ocasião contaremos com a presença virtual de 
convidados nacionais e internacionais, numa grade 
moderna e interativa. 

Em breve inscrições abertas.

 CURSOS ABTPé
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 CLUBE DO PÉ

CEC ABTPé

No dia 04/06/2020, aconteceu nosso primeiro Clube 
do Pé Bahia de forma virtual. Diante da pandemia da 
Covid-19, todos tivemos que nos reinventar de alguma 
forma, e não foi diferente com nossa sociedade (ABT-
Pé), que com agilidade e organização nos incentivou, 
oferecendo todo o suporte para que o programa de 
educação continuada não fosse interrompido. 

As aulas virtuais se tornaram uma grande ferramen-
ta de ensino neste momento. Além de permitir par-

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

ticipação de palestrantes de outros estados, é uma 
maneira de aproximar os colegas e poder incluir uma 
grande plateia de todas as partes do Brasil. Dr. Bernard 
Meyer, do Rio Grande do Sul, dividiu sua experiência e 
dicas no manejo da cirurgia percutânea no joanete e 
nas deformidades dos dedos menores.

Contamos ainda com Dr. Marcus Moreno e Dr. Tulio 
Marçal, de Salvador, para discussões de casos clínicos. 
Todos os participantes ouvintes também foram funda-
mentais, contribuindo com conhecimentos e pergun-
tas sobre o tema. Não tenho dúvida que foi realmente 
um grande encontro e uma oportunidade para nosso 
aprimoramento. 

Agradeço o empenho de toda a diretoria da ABTPé 
que tem se dedicado bastante para que tudo ocorra 
da melhor forma. Até o próximo!. 

O clube do pé de BH contou com as participações 
dos nossos brilhantes colegas: Dr. Paulo César de Cé-
sar, de Porto Alegre, e da Dra. Ana Paula Simões, de São 
Paulo. No encontro, foram apresentadas as seguintes 
aulas: lesões no esporte e casos clínicos; lesão con-

Clube do Pé 
Belo Horizonte 
Benjamin Dutra Macedo 
Minas Gerais 
bdmacedo@yahoo.com.br

dral e instabilidade; fratura tornozelo: suturar ou não 
o deltoide?; lesão sútil da lisfranc; e fratura de stress.

Foram temas atuais, muito bem apresentados pelos 
palestrantes e coordenados pelo Dr. Tiago Baumfeld, 
que apresentou um caso clínico de lesão condral do 
tálus,que contou ainda com a participação dos nossos 
colegas: Dr. Gustavo Damazio e Dr. Marcelo Freire.

Participaram em torno de 150 colegas, porém, em 
virtude da restrição de acesso à plataforma, muitos 
outros não conseguiram participar. Foi uma ótima ex-
periência e peço desculpas aos colegas que não con-
seguiram participar, pois estamos aprendendo através 
dessas novas ferramentas como levar mais conheci-
mentos a todos e promover nossa formação como es-
pecialidade. 

Grato a todas as pessoas da nossa diretoria que não 
mediram esforços para que acontecesse esse evento e 
aos patrocinadores. 
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 CLUBE DO PÉ

Não foi dessa vez que a cidade de Tapejara, muni-
cípio localizado ao norte do estado do Rio Grande do 
Sul, conhecida como “TERRA DA ONÇA”, distante 300 
km de Porto Alegre, foi agraciado pelo Clube do Pé pre-
sencial. Devido à pandemia ficou impossibilitado não 
só a realização da grade científica, como a degustação 
de cachaça artesanal e do costelão de 12 horas, pro-
metido ao presidente Sanhudo. 

Impossibilitado de fazer a reunião presencial, foi 
necessária adaptação a situação e organizar a video-
conferência com discussão de caso e apresentação de 
temas atuais em 90 minutos pela plataforma Webinar, 
para uma plateia virtual 10 vezes maior do que a espe-
rada para uma manhã de sábado do mês de maio. O 
encontro virtual ocorreu no dia 26 de junho.

Agradeço desde já ao amigo e colega Dr. Rui Barroco, 
de São Paulo, que aceitou o convite e o desafio para 
duas apresentações. E não decepcionou! Incialmente 
em um tema que domina muito bem, tema inclusive 
de seu doutorado: “A Deformidade Colapsante Pro-
gressiva do Pé Plano”. Em 30 minutos deu apanhado 
completo com atualização da classificação e do trata-
mento. 

O segundo tema escolhido: “Vias de Acesso para Tra-
tamento de Fratura de Calcâneo”, apresentou as van-
tagens e desvantagens da tradicional via lateral em 
“L” , e sua experiência  sem a utilização  do garrote. 
Continuando a noite científica, apresentei o resultado 

Clube do Pé  
Rio Grande  
do Sul 
Gustavo Ghedini  
Rio Grande do Sul 
gustavoghedini@hotmail.com

clínico-radiológico com a osteotomia supra maleolar 
de um caso operado há 10 anos, devido deformidade 
no tálus em forma de bola de soquete, além da revisão 
bibliográfica sobre a incomum patologia.

A participação da plateia virtual foi de extrema im-
portância, agradecendo aos quase 160 colegas que, de 
forma descontraída e atuante, encaminhavam obser-
vações e perguntas via chat, que foram debatidas com 
auxílio do colega Rafael Sposseto de São Paulo. Valeu 
a pena, e de tudo pode-se tirar conclusões, que sim, é 
possível aprender e ensinar a distância. 

A adaptação do método pela videoconferência era 
um desafio a todos, não só aos palestrantes, mas tam-
bém a equipe da plataforma. E tecnicamente deu tudo 
certo, foi perfeito, desde a pontualidade e a organi-
zação, recebendo elogios de vários participantes no 
final.

Fica a lembrança de momentos de descontração em 
tempos difíceis, com a certeza de que tudo passará 
e que tentarei, em 2021, cumprir a promessa ao pre-
sidente e aos amantes da cirurgia do pé e tornozelo, 
com direito a aula, churrasco, chopp e, inclusive, show 
de calouros. 
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 AGENDA

 Setembro de 2020

AOFAS Annual Meeting 2020 
Data: 9 a 12 de Setembro 
Local: Online 
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.

 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 de Cirurgia Percutânea  
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/

 Abril de 2021

International Foot & Ankle Biomechanics Meeting 
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 2021

 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 O Hálux Valgo 
Data: 3 e 4 de dezembro de 2021 
Local: Sheraton Vitória Hotel - Vitória (ES) 
Informações: em breve

Congressos  
e cursos 2022

 Dezembro de 2022

A Fratura do Tornozelo  
Data: 02 e 03 de dezembro de 2022 
Local: Belo Horizonte - MG 
Informações: em breve


