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4º Exame Oficial e 
Qualificatório para 
membro Titular da 
ABTPé será online 

Repetindo o formato do ano 
anterior, a ABTPé  realiza do 
exame em versão online.  
A aplicação será realizada  
em 21 de maio de 2022. 
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Conheça um pouco  
da atuação da  
Dra. Maria Helena 
Costa Vieira

Pioneira na área de Cirurgia do 
Tornozelo e Pé do Mato Grosso  
do Sul, a convidada da seção Mu-
lheres na Ortopedia desta edição 
conta um pouco de sua trajetória. 
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Em prol de seus  
associados, ABTPé 
conquista redução 
de valores cobrados 
pelo AOFAS
ABTPé destaca a qualificação 
brasileira para a redução de 20% 
nas cotas até o final de 2022. 
Saiba mais.
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Publicação da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé.  
Filiada à International Federation of Foot and Ankle Societies - IFFAS e à 
Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia - SBOT.
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siga a ABTPé nas redes sociais:

O 20º Congresso  
ABTPé está com as  
inscrições abertas!

O 20º Congresso Brasileiro de Cirurgia do Tornozelo  
e Pé acontece de 10 a 13 de agosto em Campos do 
Jordão, São Paulo.
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 Palavra do Presidente

"Agradeço a toda a 
diretoria pelo esforço 

demonstrado em 
fazer nossa ABTPé 

crescer e ter um maior 
reconhecimento."

Prezados colegas,

Demos início aos trabalhos à frente da nossa Sociedade com muito 
empenho de toda diretoria e das comissões, buscando avanços para a 
ABTPé neste período “pós-Covid”.

Mantivemos o desenvolvimento dos projetos já instituídos, como o 
PÉC, Pé na Estrada e os Cursos de Artroscopia (Hands-on) e do Hálux 
Valgo, em Vitória (ES). Estamos também atuando ativamente para que 
consigamos realizar um magnífico Congresso em Campos do Jordão 
(SP), em agosto. O conteúdo científico de primeiríssima qualidade está 
pronto, e desta forma esperamos ter um grande aprendizado e trocas de 
conhecimento. Vários colegas estrangeiros estão confirmados, dentro 
de uma grade científica muto abrangente e informativa.

A 4ª Prova de Título, para o ingresso de novos colegas cirurgiões do pé e 
do tornozelo, está toda preparada e as inscrições serão on-line.

Paralelamente, buscando parcerias, conseguimos 20% de desconto na 
anuidade da AOFAS, para os nossos associados. 

A Comissão de Ética e Defesa Profissional fez várias reuniões buscado 
trazer informações para como devemos manter a ética, neste mundo 
informatizado, sem deixar de lado a luta por melhores condições de 
trabalho e dos honorários médicos.

Já a Comissão de Informática busca uma maior integração e participação 
dos associados, aprimorando os meios de comunicação entre nós.

Por fim, agradeço a toda diretoria pelo esforço demonstrado em fazer 
nossa ABTPé crescer e ter um maior reconhecimento, tanto no cenário 
nacional, como no internacional.

BOA LEITURA!

Fale com a ABTPé 

 11 3082-2518 / 3082-6919 

 abtpe@abtpe.org.br

/ ABTPé

NOSSA PROGRAMAÇÃO  
SEGUE A TODO VAPOR

Luiz Carlos  
Ribeiro Lara 
Taubaté - SP 

  luizrlara@hotmail.com

https://www.facebook.com/ABTPe/
https://www.instagram.com/abtpe_brasil/
https://www.linkedin.com/company/abtpe/
https://www.youtube.com/channel/UC0FFMUcC7tqBha2llguKTDQ
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Carlo Henning 
Novo Hamburgo - RS 

  chtrauma@yahoo.com.br

 Palavra do Editor

• Um aperto de mão e um forte abraço. Todos 
estão saudosos destes rituais de convívio inter-
pessoal. 

As restrições impostas nos últimos anos pela 
pandemia estão gradativamente diminuindo e 
as atividades presenciais retornando. O nosso 
congresso que ocorrerá em agosto está sendo 
preparado com muito trabalho e carinho para 
ser um evento extraordinário. Sua participação 
é fundamental. Não deixe de se inscrever, clique 
aqui. Também para dezembro próximo será re-
alizado o curso temático sobre Hálux valgo. E 
ainda teremos um curso prático de artroscopia.

Todavia a pandemia nos ensinou a utilizar 
outras ferramentas e algumas atividades onli-

ne vieram para ficar. Os Clubes do Pé mantêm 
um público elevado de todo Brasil e seguem sua 
programação online. Acesse o site da ABTPé e 
assista ao conteúdo do PÉC, que oferece um nú-
mero crescente de aulas. 

A primeira edição do Projeto Pé na Estrada foi 
um sucesso. O segundo está por vir em breve. 
Informe-se como participar ou sediar o evento, 
acesse aqui.

A participação do médico na mídia online é 
crescente. Erros na sua utilização são frequen-
tes. Como evitá-los? Esse tema é abordado pelo 
Dr. Marcelo M. Chakkour. 

A atividade da mulher ortopedista é descrita 
no relato da Dra. Maria Helena Costa Vieira, 
pioneira da cirurgia de tornozelo e pé no Mato 
Grosso do Sul.

O 4º Exame Oficial e Qualificatório para mem-
bro Titular da ABTPé será realizado online em 
21/05/2022 e suas inscrições ocorrem de 15/03 
a 22/04/2022. Leia essa e outras informações 
sobre a ABTPé nesta edição do Boletim.

4º Exame Oficial 
e Qualificatório 
para membro 
Titular da ABTPé 
será online

 ABTPé Informa

Comunicação ABTPé

• Estão abertas as inscrições para o 4º Exame Ofi-
cial e Qualificatório para membro Titular da ABTPé, 
que será realizado de forma totalmente online no 
dia 21 de maio. O exame será dividido em três eta-
pas: Prova Teórica, Análise de Casos Clínicos e Ava-
liação e Interpretação de Artigo Científico. Os candi-
datos poderão se inscrever entre os dias 15 de março 
e 22 de abril, apenas por meio do portal da ABTPé. 
Um dos critérios para inscrição é ser médico com re-
gistro definitivo e regular no respectivo Conselho Re-
gional de Medicina (CRM). Além disso, é necessário 
ser membro titular e quite da SBOT (Sociedade Bra-
sileira de Ortopedia e Traumatologia) e apresentar o 
Certificado de Conclusão e Aprovação no Programa 
de Treinamento em Cirurgia do Tornozelo e Pé, com 
duração de um ano, em Centro Formador credencia-
do e regulamentado junto a CET/ABTPé. •

https://congressoabtpe.com.br/
https://congressoabtpe.com.br/
http://www.abtpe.org.br/cursos/halux
http://projetopenaestrada.com.br
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Dr. Marcelo M. Chakkour  
São Paulo - SP 

  chakkourortopedia@gmail.com

• A mídia digital é uma ferramenta efetiva na di-
vulgação de informações médicas. Sua correta uti-
lização é uma grande aliada na promoção da saúde, 
propiciando a disseminação de informações rele-
vantes aos pacientes. Estudos recentes mostram 
que 80% dos pacientes utilizam a Internet para ques-
tões de saúde e 90% dos médicos usam plataformas 
de mídia social. (1,2) Além disso, entre as subespecia-
lidades ortopédicas, os pacientes com queixas refe-
rentes ao pé e tornozelo têm a maior taxa de uso de 
mídia social (60%) (2,3). 

A mudança na relação médico-paciente após a ex-
pansão das redes sociais é um fato. Devemos, no en-
tanto, nos atentar às normas que regem tal relação 
para que sigamos os critérios norteadores da propa-
ganda em medicina. 

Perante a necessidade de esclarecer como o mé-
dico deve agir nessas redes para manter o profissio-

O impacto do 
uso das mídias 
digitais no 
relacionamento 
médico- paciente

 Defesa Profissional

nalismo e a ética, o Conselho Federal de Medicina 
(CFM) publicou, além do Código de Ética Médica, 
resoluções de orientação para os profissionais con-
forme listagem abaixo: 

Resolução no 1.974/2011 – trata das regras gerais 
referentes à publicidade médica.

Resolução no 2.126/2015 – complementar à Reso-
lução no 1.974/2011, alega ser vedada ao médico a 
publicação nas mídias sociais de autorretrato, ima-
gens ou áudios que caracterizem sensacionalismo, 
concorrência desleal ou autopromoção.

Resolução no 2.133/2015 – altera o Anexo I da Re-
solução CFM no 1.974/2011, a qual aborda critérios 
para a relação dos médicos com a imprensa (progra-
mas de televisão e rádio, jornais, revistas), na partici-
pação em eventos e no uso das redes sociais.

Diariamente nos deparamos com ações e com-
portamentos on-line nas redes sociais que levam 
ao surgimento de impasses ético-profissionais. Um 
trabalho recente aplicou um formulário de questões 
para estudantes de medicina sobre suas atividades 
nas redes sociais e concluiu que um percentual ex-
pressivo dos participantes teve comportamentos, no 
âmbito on-line, contrários ao preconizado pelo Códi-
go de Ética Médica e Resoluções do Conselho Federal 
de Medicina. Além disso, a minoria dos estudantes 
afirmou ter a abordagem do tema nas respectivas es-
colas médicas pesquisadas (4). 

Acreditamos que a falta de informação pode levar 
a utilização inadequada das mídias sociais e conse-
quentemente levar a processos ético-disciplinares. 
É nossa responsabilidade zelar pelo nosso paciente 
e pela nossa profissão. Isso é bom para a medicina, 
para o paciente e para a sociedade. •

1. Varady NH, Chandawarkar AA, Kernkamp WA, Gans I. Who should you be following? 

The top 100 social media influencers in orthopaedic surgery. World J Orthop. 

2019;10(9):327–38.

2. Garofolo-Gonzalez G, Iturriaga CR, Pasternack JB, Bitterman A, Guyton GP. So-

cial Media Use Among Foot and Ankle Orthopedic Surgeons. Foot Ankle Orthop. 

2021;6(1):2473011420981926.

3. Curry E, Li X, Nguyen J, Matzkin E. Prevalence of Internet and Social Media Usage in 

Orthopedic Surgery. Orthop Rev. 2014;6(3):5483.

4. Souza E da S, Lorena SB de, Ferreira CCG, Amorim AFC, Peter JVS. Ética e Profissiona-

lismo nas Redes Sociais: Comportamentos On-Line de Estudantes de Medicina. Revista 

Brasileira De Educ Médica. 2017;41(4):564–75.
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 Congressos e Cursos

Comunicação ABTPé

• Após o sucesso do primeiro programa, em 
2022 vamos levar um grupo de voluntários 
da ABTPé para mais duas cidades brasilei-
ras. Em julho e em setembro, Ponte Nova e 
Diamantina, ambas em Minas Gerais, deve-
rão sediar o Pé na Estrada.

Os eventos seguirão protocolos bem defi-
nidos de seleção de pacientes por um colega 
local, seguida da indicação de procedimentos 
e de implantes através de reuniões on-line 
com os que irão participar do mutirão.

O carro-chefe do Pé na Estrada é a benefi-

cência e, para isto, cuidados redobrados na 
prevenção de complicações são de extrema 
importância. Além de atendimentos e cirur-
gias, serão realizadas discussões de casos 
clínicos, o que beneficia todos os envolvidos.

Acesse o site do projeto, inscreva-se 
como voluntário e estimule ortopedis-
tas de cidades próximas a sediar esta 
grande iniciativa da ABTPé. •

Projeto 
Humanitário 
Pé na Estrada 
continua com 
atendimentos 
nos estados 
brasileiros

http://projetopenaestrada.com.br/seja-um-voluntario/


6  |  BOLETIM DA ABTPé

 Mulheres na Ortopedia

Mulheres  
na Ortopedia: 
conheça a  
Dra. Maria 
Helena Costa 
Vieira

Dra. Maria Helena Costa Vieira   
Campo Grande – MS  

  dramariahelena.orto@hotmail.com

• Atualmente, a ABTPé conta com 718 associa-
dos. Destes, 60 são mulheres (8,35%), o que 
torna a cirurgia do pé e tornozelo a terceira su-
bespecialidade ortopédica com maior número de 
mulheres no Brasil. A trajetória destas mulheres 
serve de inspiração para muitas que ainda estão 
em dúvida quanto a que caminho deverão percor-
rer, muitas vezes por receios, dúvidas, inseguran-
ças e questionamentos comumente associados 
a profissões predominantemente exercidas por 
homens. Com base nisso, apresentamos a atual di-
retora da regional Brasil Central da ABTPé – Maria 
Helena Costa Vieira, pioneira na cirurgia do pé e 

tornozelo no Mato Grosso do Sul, que compartilha 
conosco um pouco de sua história, rotina, desafios 
e percepções sobre a especialidade:

 

“Sou médica ortopedista há 15 anos. Su-
bespecialista em Cirurgia do Tornozelo e 
Pé. Fui a primeira residente mulher do ser-
viço de Ortopedia e Traumatologia do HU-
MAP - UFMS (Hospital Universitário Maria 
Aparecida Pedrossian – Universidade Fede-
ral de Mato Grosso do Sul). 

DRA. MARIA HELENA COSTA VIEIRA (HUMAP-UFMS),  

PIONEIRA NA CIRURGIA DO PÉ E TORNOZELO NO MATO  

GROSSO DO SUL
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Realizo meu trabalho em Campo Grande (MS), no 
próprio HUMAP-UFMS, como preceptora da resi-
dência de Ortopedia. Faço parte também do Grupo 
de Ortopedia da Santa Casa de Campo Grande, rea-
lizo atendimentos no consultório e na APAE. Além 
da capital, realizo atendimentos ambulatoriais e 
cirurgias de pequeno e médio porte há vários anos 
em Ribas do Rio Pardo (MS). 

Na minha experiência profissional observei, em 
alguns momentos, um certo olhar de dúvida por 
parte de pacientes por ser mulher, mas nada que 
me deixasse constrangida. E o mais prazeroso era 
ser reconhecida, muitas vezes com presentes, pelo 

trabalho realizado. A mulher tem um jeito de cui-
dar diferente do homem, não que seja melhor ou 
pior, apenas diferente, e alguns pacientes gostam 
muito disso. 

A participação da mulher na ortopedia vem se 
tornando cada vez maior com o passar dos anos. 
Como exemplo, tivemos três mulheres na residên-
cia no HUMAP-UFMS no ano passado, uma em 
cada ano da residência. Acredito que esse aumen-
to se deve a diminuição do preconceito, não só na 
ortopedia, mas em outras áreas em que a mulher 
também vem ocupando espaço, por mostrar cada 
vez mais suas habilidades e competência”. •

Em prol de seus 
associados, 
ABTPé conquista 
redução de 
valores cobrados 
pelo AOFAS

 ABTPé Informa

Comunicação ABTPé

• Com a pandemia da Covid-19 e seus impactos 
na economia brasileira, a ABTPé realizou, em ou-
tubro de 2021, um pedido à American Orthopae-
dic Foot & Ankle Society (AOFAS), para a redução 
dos valores de anuidade e de eventos cobrados 
aos membros da Associação Brasileira.

Em resposta, a AOFAS enfatizou que o pedido será 
acatado, visto que muitos membros espalhados pelo 
mundo enfrentaram desafios econômicos em seus pa-
íses. O Brasil se qualificou para a redução de 20% nas 
cotas até o fim de 2022.

A ABTPé agradece a compreensão e reforça a honra 
desta parceria. •
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 Congressos e Cursos

Curso de 
Atualização  
em Artroscopia 
de Tornozelo 
(Hands-on)  
da ABTPé

Comunicação ABTPé

• O Curso de Artroscopia já tem data para 
acontecer! A 2ª edição do treinamento está 
marcada para o dia 8 de setembro de 2022, 
em formato híbrido – EAD e presencialmente, 
em Barretos (SP).  

Os doutores convidados para ministrar o cur-
so serão Marcelo Pires Prado (Chairperson) e 
Rogério Bitar (Colaborador).

A artroscopia do tornozelo tem ganhado cada 
vez mais espaço no tratamento das patologias 
da articulação, não somente as intra-articu-
lares, como as ligamentares e tendinosas. O 
advento de materiais e sistemas de fixação 
percutâneo em conjunto com o uso da artros-
copia tem trazido resultados satisfatórios.

O intuito da ABTPé é oferecer para o seu mem-
bro titular uma capacitação de excelência, fo-
cada em construir oportunidades alinhadas 
com o que é oferecido em outros países. Em 
breve, mais informações sobre o curso serão 
divulgadas no site da ABTPé, fique atento. •
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 Congressos e Cursos

Comunicação ABTPé

• O 20º Congresso Brasileiro de Cirurgia do 
Tornozelo e Pé está com suas inscrições 
abertas! O evento acontece de 10 a 13 de 
agosto de 2022, na cidade de Campos do 
Jordão (SP), com uma ampla grade científi-
ca que busca estimular a discussão e atuali-
zação dos congressistas, com enfoque claro 
em aprimoramento técnico e científico dos 
nossos associados e colegas cirurgiões do 
tornozelo e pé.

Os módulos da programação englobam os 
temas: artroscopia, artroplastia, cirurgias per-
cutâneas, lesões esportivas, fraturas e lesões 
tendinosas, patologias do pé infantil e do an-
tepé do adulto e pé diabético – divididos em 
44 aulas de renomados palestrantes nacionais 

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

e 26 aulas de renomados palestrantes inter-
nacionais. 

Além disso, serão sete Mesas Redondas Mo-
dernas para discussão dos principais casos e 
espaço para Trabalhos Científicos, com oito 
sessões para apresentação dos melhores tra-
balhos e painel para os trabalhos apresenta-
dos em formato de pôster.

Não deixe de realizar sua inscrição, 
acesse o site aqui

https://www.abtpe.org.br/cursos/congresso/
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 Agenda ABTPé

Congressos  
e Cursos

  Clube do Pé - São Paulo e Brasil

Confira a programação completa, acesse: 
www.abtpe.org.br/clube-pe/home/  

  Abril de 2022

IFFAS 2020  
7TH TRIENNIAL  
SCIENTIFIC MEETING 
28.4.2022 a 30.4.2022

LOCAL:  
Viña del Mar, Chile

INFORMAÇÕES:  
https://www.iffaschile2020.com/

  Dezembro de 2022

CURSO  
O HÁLUX VALGO  
2.12.2022 a 3.12.2022

LOCAL:  
Sheraton Vitória  
Hotel - Vitória (ES)

INFORMAÇÕES:  
https://www.abtpe.org.br/cursos/halux/

  Setembro de 2022

CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM 
ARTROSCOPIA DE TORNOZELO 
(HANDS-ON)  
8.9.2022 

LOCAL:  
IRCAD Barretos - São Paulo

INFORMAÇÕES:  
Em breve

Para mais informações, acesse nosso site:

  Dezembro de 2023

CURSO A FRATURA  
DO TORNOZELO  
Data a definir

LOCAL:  
Belo Horizonte (MG)

INFORMAÇÕES:  
Em breve

  Agosto de 2022

20º CONGRESSO BRASILEIRO  
DE CIRURGIA DE TORNOZELO E PÉ  
10.8.2022 a 13.8.2022

LOCAL:  
Campos de Jordão - São Paulo

INFORMAÇÕES:  
http://congressoabtpe.com.br/

http://www.abtpe.org.br/clube-pe/home

