Prezados colegas
A Comissão Organizadora do I Meeting Açoreano do Pé e Tornozelo e II Workshop Cadáver do Pé vem,
com satisfação convidar a sua participação, neste evento a ter lugar na cidade de Ponta Delgada nos dias
17 e 18 de Novembro e 16 de Novembro respetivamente de 2017.
Este evento científico não acontece sem esforço, empenho e trabalho de apenas uma pessoa ou de um
grupo de pessoas, mas também de dezenas de olhares diversos, diferentes.
Desta forma tornámos estes dias aliciantes do ponto de vista científico e técnico com a presença de
experts mundiais na patologia do pé e tornozelo, que aportarão certamente um nível elevadíssimo de
experiência e conhecimentos.
Aproveitando a credibilidade do Serviço de Ortopedia do Hospital de Ponta Delgada, e da sua capacidade
na organização de eventos, bem como o nível científico dos seus elementos, está mais do que na hora de
dar um arranque naquilo que se pretende ser o primeiro de muitas reuniões na área do pé e tornozelo.
Contamos neste meeting discutir atualidades sobre patologia do antepé nomeadamente hallux valgus,
hallux rigidus e patologias dos dedos com palestas comunicações orais e espaço para discussão de casos
clínicos. Assim esperamos estimular debate e troca de experiências.
Os convidados deste evento falam por si e são de renome mundial, desde logo o Dr. Mariano del Prado
impulsionador mundial e sobretudo introdutor na Europa da Cirurgia Percutânea do Pé. Referência na
divulgação das técnicas percutâneas do pé, através de trabalhos publicados em revistas, livros e em
cursos/workshops pelo mundo inteiro. A sua presença em Portugal é em si mesmo assinável e sobretudo
nos Açores.
O Dr. Paulo Amado referência Nacional e Mundial na Artroscopia do Tornozelo com muita experiência
nomeadamente em Medicina Desportiva. Impulsionador desta área em trabalhos publicados e presença
como expert e monitor em cursos de cadáver Nacionais e Internacionais. Para nós também já um amigo
com quem iniciámos em 2016 os cursos/workshops de cadáver.

Contamos ainda com estes experts para realizar cirurgias ao vivo transmitidas para auditório com
interatividade que permitirá perguntas e diálogo e será certamente uma mais valia para os interessados.
Reunir este leque de Ortopedistas vivenciando experiência teórica e prática cirúrgica pensamos ser um
bom estímulo para que venham até nós.

Esperamos contar entre 50 a 70 inscritos que desfrutarão da excelente ementa científica, bem como
e naturalmente não podia deixar de ser do extraordinário ambiente que só os Açores nos podem
proporcionar.
Até lá saudações
Luís Soares

