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Curso O Halux  
Valgo acontecerá 
em dezembro  
de 2021
O curso será realizado em 
Vitória, no Espírito Santo e 
marca um momento de troca 
de experiências.
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Em 2021, Programa de 
Educação Continuada 
da ABTPé - PÉC 
prepara novas aulas
Com foco no aprendizado e  
ampliação do conhecimento, a 
ABTPé abre seu calendário de 
aulas online. 
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Fique atento!  
Agenda de Congressos 
e Cursos presenciais 
do setor para 2021.
Confira o calendário de  
eventos programados para  
2021 e fique ligado nas datas 
dos eventos de 2022.
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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.

ANO 24
EDIÇÃO No 98 • 2020
outubro • novembro • dezembro

siga a ABTPé nas redes sociais:

Garanta sua vaga  
para o 20o Congresso  
da ABTPé

Evento ocorre entre os dias  
11 e 14 de agosto de 2021 na cidade  
de Campos do Jordão, São Paulo.
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 PALAVRA DO PRESIDENTE

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

"Os nossos objetivos 
principais envolvem 

a difusão do 
conhecimento entre 

os nossos associados, 
elevando cada vez mais 
a nossa Associação (...)."

Em março, junto ao aparecimento da pandemia no nosso meio, criamos o PÉC – 
Programa de Educação Continuada da ABTPé, que hoje conta com 40 aulas e mais de 
2500 visualizações. Durante o ano de 2020, conseguimos realizar no formato virtual 
todos os Clubes do Pé que estavam programados, de São Paulo e do Brasil afora, 
e ainda realizamos webinars de temas controversos, todos estes eventos com uma 
audiência que surpreendeu aos mais otimistas. A nossa Revista cresceu, passou a 
chamar-se Journal of Foot and Ankle e agora representa o periódico oficial de muitas 
associações da nossa área, de vários países da América Latina e Europa.

Conseguimos executar, com todos os cuidados e sem nenhuma intercorrência, o Curso 
Prático de Cirurgia Percutânea, em Barretos, com o mesmo ou com maior sucesso do 
que o evento do ano anterior. 

Colocamos no ar dois episódios do Sala de EsPÉra, um conjunto de vídeo-entrevistas 
com membros associados sobre assuntos gerais dirigidos especificamente para o 
público leigo reforçando a nossa comunicação com a sociedade. E para facilitar o 
desfrute de todos estes benefícios está em desenvolvimento o nosso aplicativo, o 
APPé, que em breve possibilitará o acesso a todas estas ferramentas na palma da 
nossa mão. 

Dois mil e vinte e um nos espera com dois grandes eventos presenciais, o nosso  
20o Congresso, em agosto, e o Curso temático do Hálux Valgo, em dezembro. Além  
disto, está programado o início das atividades do Programa Humanitário Pé na Estrada, 
que já conta com quatro cidades interessadas em acolher esta iniciativa magnífica, 
digna de uma associação do tamanho da ABTPé.  Adequando-se as nossas demandas 
e as nossas receitas, votamos e aprovamos numa assembleia virtual a mudança da 
nossa sede para um local menor, mas mais bem localizado e perfeitamente suficiente 
para as nossas necessidades. 

O ano de 2020 foi diferente, enfrentamos uma ameaça desconhecida, o medo dela, e 
algumas perdas, mas estamos de pé e muito próximos de uma vacina, que será mais 
uma fantástica conquista da nossa classe. 

Desejo a todos um ano novo imunizado e que o sucesso da nossa associação se repita 
em 2021. O ano do abraço!

BOA LEITURA!

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

 abtpe@abtpe.org.br
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2020! QUE ANO!

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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 PALAVRA DO EDITOR

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

Palavra do Editor

“Se eu não mudar o que faço hoje, todos os 
amanhãs serão iguais a ontem.”

Millôr Fernandes

Atrevo-me a afirmar que isso ocorreu conosco 
em 2020. Como indivíduos singulares ou 
sociedade. Hábitos foram alterados, desafios foram 
sobrepujados. E a nossa ABTPé saiu fortalecida!

A nossa sociedade se adaptou e oferece educação 
continuada de qualidade, em quantidade e acessível 
a todos os sócios sem custo adicional pelo PÉC. 
A socialização presencial dos eventos científicos 
teve que ser cancelada, mas a participação nas 

inúmeras atividades online cresceu. Inclusive nossa 
prova para obtenção de título de membro da ABTPé 
ocorreu sem intercorrências no formato online.

Os benefícios de ser membro da ABTPé são 
vários. Acesse o site www.abtpe.org.br. Você sabia 
que há textos informativos para o público leigo ou 
modelos de termos de consentimento informado 
para cirurgias? Que a situação financeira da 
associação está disponível para todos os membros? 
A transparência das atividades é uma missão desta 
diretoria. 

A nossa revista tornou-se internacional e se 
fortalece a cada edição.

A defesa profissional é um assunto cada vez mais 
presente. As intempéries da relação médico e fontes 
pagadoras são mais constantes que as desejadas. 
Por isso, neste boletim inauguramos um espaço 
permanente e dedicado à defesa profissional e 
ética.

Mantenha-se conectado com a ABTPé.

Confira as novidades  
da ABTPé para 2021

Durante o ano de 2021, a Associação Brasileira 
de Cirurgia do Pé e Tornozelo trará aos seus 
membros diversas novidades. 

Uma delas é a organização de novas edições dos 
cursos teórico-práticos de cirurgia percutânea, 
artroscopia e artroplastia do tornozelo e pé. São 

eventos excelentes que promovem aquisição de 
conhecimento e técnica equiparável a cursos 
internacionais, mas bem mais acessíveis aos 
membros da ABTPé. 

A ABTPé também desenvolverá um aplicativo 
institucional para seus membros, para melhorar a 
relação do associado com a associação e facilitar 
a comunicação, divulgação e organização das 
ações promovidas de forma rápida e prática. 

Outra novidade prevista para 2021 é a realização 
das eleições da ABTPé de forma online. A votação 
via correio tornou-se uma opção burocrática, 
custosa e com baixa adesão. Por isso, a Associação 
está trabalhando para viabilizar esta iniciativa.

Fique atento aos canais de comunicação da 
ABTPé e acompanhe as novidades!

Comunicação ABTPé
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20o Congresso  
Brasileiro de Cirurgia  
do Tornozelo e Pé: 
garanta sua vaga

 CONGRESSO ABTPé

Comissão organizadora

Em agosto de 2021, entre os dias 11 e 14, a 
cidade de Campos do Jordão – SP será sede do 
20o Congresso Brasileiro de Cirurgia do Tornozelo 
e Pé, o maior evento nacional da especialidade. 

O evento que, inicialmente, seria realizado 
em maio de 2021, teve sua data alterada por 
conta da pandemia da Covid-19. Em decisão 
conjunta, a diretoria da ABTPé e a Comissão 
Científica do Congresso, optaram pela mudança 
a fim de garantir a segurança de organizadores, 
palestrantes e congressistas. 

Durante os quatro dias de programação 
científica, os participantes poderão aprofundar 
seus conhecimentos nos temas artroscopia, 
artroplastia, cirurgias percutâneas, lesões 
esportivas, fraturas e lesões tendinosas, pé 
diabético e patologias do pé infantil e antepé do 
adulto.

Os congressistas também terão a oportunidade 
de apresentar seus trabalhos científicos durante 
o evento, em formato de pôster ou apresentação 
oral. Esta é uma oportunidade para promover 
a produção científica e o compartilhamento 
de experiências e estudos. O melhor trabalho 
apresentado será agraciado com o 3o Prêmio 
Manlio Napoli. Confira as regras, clique aqui.  

 
 
As inscrições para o evento estão  
abertas e podem ser realizadas pelo site: 
www.congressoabtpe.com.br. 
Para envio de trabalhos, os congressistas  
têm até o dia 15 de maio de 2021.
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http://www. congressoabtpe.com.br/regras-gerais/#regras
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Comunicação ABTPé

Os membros da ABTPé já podem acessar a área 
restrita do site da Associação e efetuar o pagamento 
da anuidade 2021. Devido ao turbulento ano de 
2020 em decorrência da Covid-19, pandemia que 
se estende até este momento, a diretoria da ABTPé 
optou por não reajustar o valor da anuidade.

A anuidade é parte importante do valor necessário 
para manutenção da ABTPé como sociedade e 
para a promoção das atividades educacionais e 
científicas oferecidas aos sócios. A contribuição de 
todos garante a continuidade destas atividades e 
a valorização da especialidade de cirurgia do pé e 
tornozelo.  

 
 
ANUIDADE 2021

PAGAMENTO ATÉ 31/03/2021 –  
DESCONTO DE 27,14% - R$510,00

PAGAMENTO DE 01/04 ATÉ 31/05/2021 –  
DESCONTO DE 17,14% - R$580,00

Anuidade 
ABTPé 2021 está 
disponível para 
pagamento

 INFORME-SE
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BENEFÍCIOS DE SER UM MEMBRO  
QUITE DA ABTPÉ

• Descontos substanciais em Cursos  
 e Congressos da ABTPé e seus parceiros

• Acesso aos cursos e eventos exclusivos  
 para associados

• Acesso à Plataforma de Videoaulas  
 e Podcast da ABTPé do Programa  
 de Educação Continuada (PÉC ABTPé) 

• Divulgação de informações profissionais  
 do associado no site

• Acesso ao Journal of the Foot and Ankle

• Candidatura a Bolsas de Estudos  
 no exterior

• Participações em Programas  
 Humanitários

• Acesso a conteúdo exclusivo  
 na Área Restrita do site

• Participação em ações de promoção  
 da Especialidade
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Todos vocês, sem exceção, participaram e participam 
da evolução da revista: os idealizadores e pioneiros, 
aqueles que enviaram e submetem atualmente 
artigos, aqueles que deram sugestões ao longo do 
tempo, aqueles que ajudaram a financiar a revista, 
os incentivadores, os revisores, os editores e, 
principalmente, nossos leitores.

A ABTPé toda é a principal protagonista de todas as 
fases da revista.

A dedicação, a persistência e o trabalho em equipe 
são as chaves do sucesso.

A construção do novo Journal of the Foot & Ankle (JFA) 
foi baseada neste conceito, unindo esforços com todas 
as sociedades da especialidade na América Latina.

Durante anos, muitos de nós, especialistas de 
tornozelo e pé do Brasil e da América Latina dedicamos 
tempo e esforços para dar vida a esse novo periódico; 
nosso trabalho colaborativo e amizade finalmente nos 
trouxeram até aqui!

Nesse time destacam-se Alexandre Godoy, Caio Nery, 
Cristian Ortiz, Gabriel Khazen, Jose Sanhudo, Santiago 
Guerrero, Marco Túlio Costa, Marcelo Prado, Nacime 
Mansur, Osny Salomão, Roberto Santin, Roberto 
Zambelli e Sérgio Bruschini.

Nosso objetivo principal enquanto periódico é 
aperfeiçoar o sistema de “avaliação por pares” de 
forma sigilosa e imparcial, buscando melhorar a 
qualidade científica do conteúdo publicado com ênfase 
na evidência clínica e então alcançar a indexação nas 
bases de dados universais. Pretendemos ser uma 
eficiente via alternativa para a difusão da voz científica 
da América Latina e países de língua hispânica e lusa. 

Nossa missão, enquanto ferramenta de difusão 
científica é estimular pesquisadores e centros de 
formação profissional no sentido de fomentar as 
melhores práticas na Cirurgia do Tornozelo e Pé, sugerir 
e implementar os tratamentos mais eficientes de forma 

 INFORME-SE

a alcançar os melhores resultados clínicos e, finalmente, 
elevar a qualidade de vida dos pacientes.

Em 2020, nosso primeiro ano de atividade, publicamos 
59 artigos divididos em 3 números: 

• 36 artigos originais;
• 2 revisões de literatura;
• 9 artigos especiais;
• 4 relatos de caso;
• 5 sugestões técnicas; e
•  3 editoriais.

Pudemos contar com a forte contribuição de autores 
da lationamerica - Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, 
Venezuela, México – e também de outras importantes 
regiões - Espanha, Portugal, França, África do Sul e 
Estados Unidos da América.  

Acreditamos muito no trabalho em equipe com um 
objetivo comum de contribuir para o fortalecimento da 
nossa região e aumentar o reconhecimento da América 
Latina dentro da comunidade científica do tornozelo e 
pé.

No ano de 2020, recebemos muitos feedbacks 
positivos de especialistas redor do mundo como 
Victor Valderrabano, Lew Schon, Alexej Barg, Scott Ellis, 
Ramon Viladot, Cesar de Cesar Netto e tantos outros 
importantes experts, que como Mark Myerson, nos 
enviaram palavras de incentivo e reconhecimento.

VAMOS EM FRENTE JUNTOS!
JFA EDITORIAL BOARD
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Alexandre Leme Godoy-Santos 
São Paulo - SP 
alexandrelemegodoy@gmail.com
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“Alexandre and JFA Editorial Board. 
I have just read your first journal. What a fantastic 

accomplishment and success. The quality of the papers in 
your first issue are really outstanding, and will reflect on 
the level of the journal for years to come. Congratulations 
on a tremendous accomplishment. I am sure that this was a 
collaborative effort, but to you my friend, a special thanks 
for bringing a new journal to world literature. If there’s 
anything that I can do in the future to contribute to the 
success of the journal, please let me know. 

I send you a big hug.” 
Mark

Mark Myerson (EUA)
Professor de Cirurgia Ortopédica, University of Colorado; 

Ex-presidente da American Ortopedic Foot and Ankle 
Society. Editor Chefe da Foot and Ankle Clinics North 

America; Diretor Executivo e Fundador, Steps2Walk.

 INFORME-SE

Curso Hálux 
Valgo acontecerá 
em dezembro  
de 2021

 CURSOS ABTPé

Nos dias 3 e 4 de dezembro de 2021 a ABTPé promoverá 
o curso de Hálux Valgo. Será o momento ideal para 
aprofundar conhecimentos e debater as minúcias deste 
tema prevalente e complexo. 

Além de palestrantes nacionais, o curso contará com 
a presença de especialistas internacionais, como os 

médicos Cristian Ortiz (Chile), Pierre Barouk (França) e 
Paul Dayton (Estados Unidos).

O curso de Hálux Valgo será realizado em Vitória, no 
Espírito Santo, e as inscrições já estão abertas. Até o dia 
30 de junho, os interessados em participar do evento 
poderão realizar suas inscrições com desconto especial 
pelo site do evento.

A programação do curso pode ser acompanhada pelo 
site: www.abtpe.org.br/cursos/halux

Comissão organizadora
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Defesa  
profissional  
ABTPé

Novos  
membros  
ABTPé

Inauguramos nesta edição do Boletim da ABTPé um 
espaço dedicado à ética e defesa profissional. Nele vou 
dar dicas, convidar pessoas relevantes ao tema e até 
criticar atitudes que vão contra esses princípios tão 
esquecidos nos dias de hoje. O assunto é de extrema 
relevância e vem ganhando força nas discussões em 
redes sociais e eventos. Está na hora de darmos um 
passo firme na direção de uma sociedade mais justa 
e igualitária para nossos filhos e os que nos sucedem.

Temos adversários claros à nossa frente, como 
algumas operadoras de planos de saúde que estão 
exibindo lucros bilionários, utilizando muitas vezes 
práticas antiéticas, imorais e até subversivas para 
manterem seus ganhos. Estão espremendo a população 
em direção ao sistema público, oferecendo serviços 

A prova para ingresso de membro titular da 
ABTPé foi realizada totalmente de forma online 
em 11/11/2020. Data que foi escolhida após 
transferência do 20o Congresso da ABTPé para 2021 

 INFORME-SE

cada vez piores com aumentos anuais chegando 
a incríveis 30% e aplicando tabelas de honorários 
médicos do século passado. E se vocês acham que 
estamos no fundo do poço não se enganem, com a 
abertura de novas escolas médicas não será difícil ver 
colegas trabalhando em atividades não relacionadas à 
profissão para complementação de renda.

Nesse cenário a primeira dica é: façam mais 
churrascos. Isso mesmo, churrascos. Reúna na sua casa 
todos os cirurgiões de tornozelo e pé da sua região, 
sirva uma cerveja puro malte bem gelada (assim que 
as limitações impostas pela pandemia permitam). Este 
primeiro encontro será de lamentação pelas agruras 
realizadas pelos convênios. Troquem informações 
e já marquem o próximo encontro. Neste segundo, 
padronizem os códigos e materiais solicitados. 
Trabalhem unidos como uma parede de escudos vikings 
onde nada possa penetrar, mantenham os adversários 
do lado de fora. No terceiro encontro já será a hora 
de deixar de atender, em grupo, aquele convênio que 
insiste em não pagar honorários justos, forçando-os a 
ficar sem equipe assistencial, e solicitar o aumento no 
valor do repasse sem medo de que algum dos colegas 
irá passar a perna em você.

Deixem seus egos de lado, ajudem os mais novos 
e fortaleçam a nossa profissão. Temos que voltar a 
fazer o que nascemos para fazer: cuidar da saúde das 
pessoas..

Igor Marijuschkin 
Diretor da comissão de Ética  
e Defesa Profissional ABTPé

CET ABTPé

visando conciliar com o 52o CBOT, mas que também 
precisou ser adaptado para o modelo online.

Ao total foram 85 inscritos. Oitenta candidatos 
realizaram a prova sem intercorrências, que 
constou de questões objetivas, casos clínicos e 
interpretação de artigo científico. Os 70 candidatos 
aprovados ingressaram como membros titulares 
da ABTPé, pois também preencheram os demais 
requisitos necessários.

Nossos parabéns aos novos membros por 
esta conquista, por sua dedicação e esforço em 
aumentar seu conhecimento na área de medicina e 
cirurgia do tornozelo e pé. 

Conheça os novos membros, acesse: www.abtpe.
org.br/cursos/prova-de-titulo2020/aprovados.php

http://www.abtpe.org.br/cursos/prova-de-titulo2020/aprovados.php
http://www.abtpe.org.br/cursos/prova-de-titulo2020/aprovados.php
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 CURSOS ABTPé

Comunicação ABTPé

PÉC ABTPé: 
novas aulas  
em 2021

O PÉC – Programa de Educação Continuada da 
ABTPé teve início no mês de abril de 2020 e até o 
fim deste ano alcançou 2.452 reproduções. Foram 36 
videoaulas publicadas, que abordaram diferentes 
temas da cirurgia do pé e tornozelo.

Esta iniciativa surgiu com o objetivo de ampliar 
conhecimento e contribuir com a atualização 
profissional dos especialistas. Há cinco salas no 
sistema – Sala Manlio Napoli, Sala de Atualização, 

Sala de Formação, Sala Metodologia Científica, 
Sala Webinar – e cada uma delas apresenta aulas 
específicas. As aulas da Sala Manlio Napoli são 
abertas e profissionais que não assinam o PÉC 
podem acompanhar os vídeos e conhecer mais o 
programa. 

Os sócios quites da ABTPé e os residentes R4 
pertencentes a um dos serviços credenciados à 
Associação têm acesso livre a todas as videoaulas, 
que são ministradas por profissionais de diversas 
partes do Brasil, dando regionalidade aos temas e 
enriquecendo ainda mais o aprendizado. 

Em 2021, novas aulas serão apresentadas como 
as correções de deformidade na neuroartropatia 
de Charcot e usos de membranas de colágeno e 
biológicos no tratamento de lesões osteocondrais, 
por exemplo. 

Acompanhe: www.ead.abtpe.org.br
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 AGENDA

 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

 
 

Congressos  
e cursos 2021

 Agosto de 2021

20o Congresso Brasileiro de Cirurgia de Tornozelo e Pé 
Data: 11 a 14 de agosto 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: www.abtpe.org.br/cursos/halux/

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

 Abril de 2022

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

Para mais informações, acesse www.abtpe.org.br


