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Prova da ABTPé 
será realizada  
online
Por conta da pandemia do 
novo coronavírus, a prova 
para membro titular da 
ABTPé será realizada em 11 de 
novembro, totalmente online. 
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IRCAD Barretos  
recebe o Curso de 
Percutânea da ABTPé
De forma presencial, respeitando 
as medidas de segurança da OMS, 
o curso ocorrerá entre os dias 3 e 
4 de novembro de 2020. 
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2o Congresso Norte 
Nordeste da ABTPé 
comemora sucesso
Além de reunir especialistas 
renomados do cenário nacional 
e internacional, o congresso 
contou com mais de  
300 participantes. Confira.
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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 97 • 2020
julho • agosto • setembro

siga a ABTPé nas redes sociais:

Campos do Jordão  
recebe o 20o Congresso  
da ABTPé

Cidade paulista se prepara para  
receber o maior congresso brasileiro  
da área de pé e tornozelo.
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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 (...)."

Este poema, de um dos maiores poetas do Brasil, traz uma mensagem simples de 
resiliência e superação. Não desista! 

A impossibilidade de realizar eventos presencias nos deixou órfãos dos encontros 
entre amigos, mas não foi motivo para um declínio na nossa educação continuada. 
Os Clubes do Pé on-line e os Webinars proporcionaram encontros científicos de 
altíssimo nível e de surpreendente audiência. O PÉC ABTPé já conta com 27 aulas, 
visualizadas por 1589 colegas e só vem melhorando. O 2o Congresso Norte Nordeste 
de Pé e Tornozelo transformou-se no 1o Congresso on-line da ABTPé e foi para história 
por sua inovação e pela qualidade em todos os sentidos. Quase 400 participantes 
acompanharam um programa científico muito bem preparado pelo presidente do 
evento, dr. Fernandes Arteiro, que foi incansável na busca do sucesso. A mudança 
da data do nosso congresso de Campos do Jordão parece ter sido muito oportuna. 
Por mais que em maio possivelmente estaremos sem máscara, ainda estaremos 
engrenando na rotina do novo normal. Em agosto, deveremos estar todos melhor, 
recuperados desta pandemia sem precedentes para nossa geração.
Desde que tiraram o mundo da tomada, nossas vidas mudaram em muitos aspectos 
trazendo alguns ensinamentos. Uma forma mais comedida de viver foi um deles. Para 
sobreviver a diminuição da receita, aprendemos a gastar menos e para a ABTPé não 
foi diferente. Realizamos uma reestruturação em todos os setores, com o objetivo 
de deixar a máquina mais enxuta, sem perder nada em qualidade. Entre as decisões 
da diretoria, mudamos a sede para o endereço anterior, na Alameda Lorena. Não 
significa que não deveríamos ter saído de lá, pelo contrário, nosso período na casa foi 
muito frutífero e nos deixará grandes lembranças, mas os tempos mudaram. A ABTPé 
cresceu muito cientificamente, nossos encontros científicos estão cada vez maiores e 
melhores, nosso journal criou raízes estrangeiras e nossos membros nos representam 
cada vez melhor mundo afora. Os nossos objetivos principais envolvem a difusão 
de conhecimento entre os nossos associados, elevando cada vez mais a nossa 
Associação cientificamente e a luta pela valorização do nosso esforço. O prestigio é a 
nossa maior riqueza. 

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

 abtpe@abtpe.org.br
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/ ABTPé

POEMINHO DO CONTRA
Todos estes que aí estão 
Atravancando meu caminho, 
Eles passarão... 
Eu passarinho!
Mario Quintana

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

Adaptação

A ABTPé segue adaptando-se. Não somos uma 
associação imóvel. As dificuldades impostas nesse 
ano tão diferente trouxeram desafios e soluções 
que mudarão nosso ambiente e nossas relações.

O Clube do Pé São Paulo capital passou, com 
grandes conquistas, para forma on-line. Foi realizado 
de 30/09 a 03/10/2020, o 2o Congresso Norte-
Nordeste com o apoio da ABTPé totalmente em 
plataforma digital excedendo todas as expectativas. 
A diretoria da ABTPé procurando aproximar-se do 
seu associado realizou um questionário on-line 
com resultados muito interessantes. 

A entrevista deste boletim é com o Dr. Carlos 
Jasmin, que está deixando a diretoria de defesa 
profissional da AMB e conta um pouco sobre essa 
tarefa árdua pela busca da dignificação do trabalho 
médico, principalmente do ortopedista de tornozelo 
e pé.

A organização dos nossos eventos científicos 
continua incansável. Em novembro próximo, 
teremos o primeiro evento presencial realizado pela 
ABTPé neste ano de 2020 que é o Curso de Cirurgia 
Percutânea. O nosso congresso da ABTPé de 2021 foi 
transferido para agosto. Conheça mais os atrativos 
de Campos de Jordão que estão à sua espera.

A prova para ingresso como membro titular da 
ABTPé está próxima: 11/11/2020. Fiquem atentos.

Por fim, ainda nesta edição, há dicas de artigos 
científicos e uma bela homenagem escrita pelo Dr. 
Sergio Bruschini a um dos sócios fundadores da 
nossa ABTPé, Dr. Osvaldo dos Santos Pires, que nos 
deixou há poucas semanas.

Uma boa leitura a todos.

Prova ABTPé

A prova para ingresso de membro titular da 
ABTPé ocorrerá dia 11/11/2020 totalmente on-
line. A empresa contratada para organização e 
realização da prova tem experiência consolidada 
nesse tipo de atividade.

A plataforma para realização da prova on-line 
permite utilização de vários artifícios e ferramentas 
que garantem a segurança, identificam e impedem 
atividades ilícitas dos candidatos garantindo a 
lisura do exame.

Os candidatos farão, previamente, um simulado 
para familiarizarem-se com a plataforma da 
prova e testarem a compatibilidade de seus 
computadores e redes para que não haja 
imprevistos no dia da prova.

A CET trabalhou muito para que a prova 
mantenha o nível de excelência e transcorra sem 
intercorrências.

CET - ABTPé
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Curso Cirurgia 
Percutânea

 CURSOS ABTPé

Comissão organizadora

A cirurgia percutânea ganha cada vez mais 
espaço e adeptos em todo o Brasil e no mundo. Já 
se foi o tempo que era um procedimento realizado 
por alguns poucos cirurgiões de tornozelo e pé. 
É crescente a indicação e aprimoramento das 
técnicas utilizadas na cirurgia percutânea e 
cursos teóricos e práticos se fazem necessários. 

Hoje, contamos com colegas brasileiros com 
grande experiência neste campo de atuação. Este 
evento a ser realizado nos próximos dias 3 e 4 de 
novembro de 2020 é muito especial pois deixará 
dois grandes marcos:

1o - Todos os instrutores são nacionais.
2o - Este evento marca a primeira atividade 

científica presencial da ABTPé após o início da 
quarentena imposta pela Covid-19.

Todos os cuidados necessários serão atendidos 
para que esse curso transcorra com toda a 
segurança para seus participantes.  

As aulas teóricas serão disponibilizadas  
em plataforma on-line. 
Para mais informações, acesse:  
https://www.abtpe.org.br/cursos/
percutanea/inscricoes.php
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Tania Szejnfeld Mann 
São Paulo - SP 
Tszejnfeld@gmail.com

Estamos orgulhosos em relatar a alta satisfação 
dos nossos associados e reforçar que o nosso ponto 
forte é a educação continuada! Durante os meses 
de agosto e setembro, realizamos uma pesquisa 
de satisfação com os associados da ABTPé. Todos 
foram convidados, através do link no e-mail e outros 
canais digitais, a responder um formulário. 

Obtivemos 186 respostas, em que pudemos 
constatar alguns pontos interessantes e muito 
importantes para o presente e futuro da nossa 
associação. Verificamos que 95,7% dos associados 
sentem-se bem ou ótimos sobre fazer parte da 
Associação. Mais de 96% frequentam os eventos 
científicos e destacam a educação continuada 
como o principal ponto forte (95,7%), seguido pela 
socialização (61,3%).

A pesquisa também ajudou a lembrar e incentivar 
os colegas a quitar a anuidade. As anuidades 
representam quase 80% da fonte de renda 
da sociedade. Anualmente, realizamos ampla 
divulgação e incentivo com descontos para estimular 
os colegas a quitarem as anuidades logo no início 

Pesquisa de 
satisfação  
com os sócios  
da ABTPé

 INFORME-SE

do ano. Este aporte financeiro é fundamental para a 
saúde financeira da ABTPé. Já estamos organizando 
ações para que esta entrada de capital aconteça no 
início de cada ano. Também será disponibilizado, 
ainda este ano, para o membro quite, o acesso a 
todo balanço da nossa associação.

Sempre atentos às necessidades atuais, nossa 
pesquisa apresentou um interesse grande dos 
associados para a digitalização dos eventos 
científicos. Apenas 6,5% manifestaram preferência 
por eventos apenas presenciais, enquanto 47% 
apontaram o evento híbrido (presencial com 
transmissão online) e 42% gostariam que fosse 
intercalado eventos presenciais e digitais. Neste 
cenário, já estamos organizados para atender os 
associados. Os clubes do pé, webinars e até o 
Congresso Norte-Nordeste têm acontecido de forma 
bastante adequada, e têm estendido a participação 
dos associados, com abrangência nacional. A 
diretoria científica é muito comprometida com 
difundir conhecimento e se adaptou rapidamente 
às mudanças impostas pela pandemia. Até a prova 
será digital!

Na pesquisa, os colegas também responderam 
qual são os pontos fracos da nossa associação. 
Não surpreende verificar que 46,8% apontaram a 
representação profissional como nosso principal 
ponto a ser melhorado. Felizmente, temos 
um departamento de defesa profissional com 
integrantes muito atuantes na AMB, como o Dr. Carlos 
Jasmin. O trabalho de valorização médica é árduo. 
Muitas vezes estamos brigando com “gigantes”, 
empresas com poder político e econômico muito 
acima dos nossos. Mesmo assim, percebemos que 
precisamos agir. Iremos promover mais debates e 
educação sobre o tema de valorização médica, e 
também divulgar mais o trabalho dos colegas da 
defesa profissional.

Este tem sido um ano difícil para todos nós. 
Um ano em que estivemos expostos a situações 
e sentimentos diferentes. Mas estamos atentos às 
necessidades dos associados e trabalhando para 
que, juntos, possamos superar e seguir crescendo 
como profissionais e como pessoas!
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Confira a entrevista realizada com o Dr. Carlos Jasmin, 
diretor de Defesa Profissional da AMB. O especialista 
acaba de deixar o cargo e conta sobre seu trabalho 
durante sua gestão, além de planos futuros.

1. Há quanto tempo estás envolvido em atividades 
voltadas à defesa profissional? 

R – Há aproximadamente 27 para 28 anos. 

2. O que te motivou a iniciar essa atividade? 
R - Em verdade não ocorreu uma motivação: foi um 

ato contínuo. Eu era sócio de uma clínica de Ortopedia 
e o responsável pela administração. Lidava com todos 
os convênios (operadoras). Numa reunião para criar a 
ACCOERJ (Assoc. de Clín. E Cons. Ortopédicos do Rio de 
Janeiro), acabei sendo indicado para presidi-la e de 
lá para cá, foi um fato constante o meu envolvimento. 

3. É um trabalho árduo que requer muita dedicação 
e horas longe da família. Como foi manejar isso? 

R – A nossa profissão nos ensina isto: ser presente 
estando quase sempre ausente. Mas, o momento em 
que isto mais aconteceu foi agora à frente da Defesa 
Profissional da AMB. 

4. Depois de tanto tempo nessa luta passando 
por várias conjunturas políticas e econômicas, o 
que de mais importante foi conquistado para a 
classe médica, em especial para o ortopedista e 
traumatologista em tornozelo e pé? 

R – Eu diria que vem sendo um aprendizado 
constante. Muitas das vezes, ao ouvir o que os nossos 
colegas reclamam, nós temos a percepção de que 
nada é possível. Em verdade acredito que esta é a 
verdade. Somente quando assumi a diretoria de 
Defesa Profissional da SBOT em 2015, pude dar o 

ABTPé entrevista 
Dr. Carlos Alfredo 
Lobo Jasmin

 ABTPé ENTREVISTA

rumo que entendi adequado. Comecei procurando a 
AMB para discutir os valores da Ortopedia na CBHPM. 

Temos uma relação totalmente promíscua com 
as operadoras de planos de saúde. Não temos 
nenhum fato legal que suporte as nossas relações. 
O contrato que alguns tinham assinado até 2014 
regulamentando a relação prestador e operadora, e 
que se tornou obrigatório a partir da lei 13.003, (d24 
de junho de 2014), lamentavelmente foi transformado 
numa arapuca que desrespeita o prestador impondo 
regras que só têm valor por que nenhum credenciado 
tem coragem de questioná-lo na justiça.   

A ANS que deveria regulamentar a saúde 
Suplementar, entende que deve ser sua preocupação 
o relacionamento dos pacientes com as operadoras, 
não devendo intervir na relação das operadoras com 
os prestadores, como se isto não tivesse efeito sobre 
o paciente. 

Por outro lado, aqueles colegas que reclamam, 
dizem que ninguém faz nada por eles, são os 
primeiros a desrespeitar qualquer proposição que 
façamos de confrontação com estas operadoras. 
Além disto, é habitual vermos estes colegas correndo 
para aceitar proposições que contrariam até mesmo 
aquilo que eles criticaram. 

Tudo na vida é pautado em leis e se pretendemos 
ser ouvidos precisamos que as leis nos sejam 
favoráveis. E como elas são criadas no Congresso 
Nacional, em Brasília, é lá que precisamos concentrar 
os nossos esforços. 
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Carlo Henning 
Novo Hamburgo - RS 
chtrauma@yahoo.com.br



Este foi o caminho que entendi, desde 2015, como 
o mais adequado. Precisamos trabalhar para eleger 
deputados e senadores que estejam comprometidos 
com os nossos ideais. Sem isto qualquer sonho não 
passará de ilusão. 

5. E qual é o próximo passo? Qual é o rumo que 
devemos seguir? 

R - Devemos entender que leis são criadas por 
políticos e que devemos ter uma bancada que 
trabalhe pela saúde como um todo.  

Nossa CBHPM só será o nosso parâmetro quando 
ela for uma lei. Assim o CADE não poderá questionar 
e as operadoras terão que respeitá-la. 

As faculdades de medicina de terceira classe que 
estão sendo abertas pelo país afora, só serão fechadas 
quando as leis impuserem um mínimo de qualidade. 
E como qualidade neste caso não está associado a 
lucro, imediatamente haverá desinteresse. 

O estado só cumprirá o seu dever quando as 
leis assim o impuser. Mas como quem faz as leis 
hoje pretende ser chefe de estado amanhã, o seu 
compromisso não se dá com o interesse público. 

6. Quais são as maiores dificuldades enfrentadas 
para termos êxito nas nossas reivindicações? 

R – Não termos leis que suportem estas expectativas. 

7. Para entendermos melhor, de forma breve, qual 
a diferença das entidades como CRM, CFM, AMB e 
SBOT quanto a nossa representatividade e poder de 
mudanças no âmbito da defesa profissional? 

R – Acho que esta pergunta é a mais importante 
desta entrevista. 

O CFM e a AMB foram criados na década de 50 
do século passado com as seguintes incumbências: 
ao CFM e suas regionais (CRMs) cabe legislar 
sobre o ato médico; à AMB e suas federadas, bem 
como às Sociedades de Especialidades, cabe o 
aperfeiçoamento profissional. A nenhuma destas 
entidades cabe a atividade de atuar como polícia ou 
de lutar pela remuneração dos nossos profissionais. 
A função de lutar pelas nossas remunerações cabe 
aos Sindicatos, que lamentavelmente fizeram de 
tudo, menos serem nossos defensores neste aspecto. 
Chegamos a ter no Brasil um sindicato dos médicos 
especialistas. Isto é um verdadeiro absurdo. 

O maior dos absurdos que isto carrega é o fato de 
que quanto mais fragmentados estivermos, menos 
forças nós teremos. Não sou contra a criação de 
Sociedades de Subespecialidades, mas a sua criação 
não enfraquecer a nossa entidade mãe que é a AMB. 
Além disto, por nunca fiscalizarmos o que se passou 
nesta entidade, ela foi palco de desvios de verbas 

gigantescos denunciado à justiça pela diretoria 
de que ainda participo na AMB. Encontramos, 
somente entre os anos de 2008 a 2018, um desvio 
de aproximadamente sessenta milhões de reais. A 
funcionária responsável pela fraude foi demitida por 
justa causa e responde a processos, estando ela e 
alguns outros com os bens bloqueados pela justiça. 
Além do que, encontra-se nas mãos do Ministério 
Público toda a investigação para se saber quem mais 
participou desta roubalheira. 

O que de melhor poderemos fazer, será: 
• ter a AMB como nossa verdadeira representante;  
• votar para as suas diretorias, com responsabilidade, 

sem tratar estas eleições como se fossem disputas 
clubísticas e; 

• fiscalizar quem lá estiver para que cumpram os 
seus deveres à frente da Associação.  

8. Você é um grande conhecedor desse assunto, 
qual o papel você sugere que a ABTPé, como 
instituição, tenha ou ofereça ao seu associado no 
campo da defesa profissional? 

R – A ABTPé deverá se manter nesta atividade de 
fomentar a melhor qualificação profissional de nosso 
associado. E como não cabe a ela trabalhar pelo 
zelo à nossa profissão e aos cuidados com a nossa 
remuneração, torna-se imperativo que ela se alinhe à 
AMB e ajude a fiscalizar quem à estiver comandando. 
Chega de lidarmos com a AMB como se fosse apenas 
um patamar para projeção pessoal de alguns. Ela 
precisa assumir o papel central de nossa profissão, já 
que nossos sindicatos não cumprem os seus papéis. 

9. Tenho relatos de pessoas próximas a você 
na AMB que já estão sentindo a sua falta como 
presidente do comitê de defesa profissional.  
Dificilmente irá conseguir se separar em definitivo 
desse engajamento vivido por tantos anos. Quais são 
os planos do Jasmin para de agora em diante? 

R – Não estou abandonando o barco. Apenas, 
depois de tantos anos trabalhando nesta atividade, 
sem receber nenhuma remuneração por isto, entendi 
que está na hora de pensar um pouco na velhice que 
se avizinha e tentar provê-la de alguma forma. Não 
estarei desligado de tudo. O que pretendo é não ter o 
compromisso assumido. Isto sim me rouba espaços, 
pois não sei deixar de atender às demandas que 
chegam. Sem o compromisso, poderei escolher o quê 
e de que forma fazer. 

Muito obrigado Dr. Jasmim pelas respostas 
objetivas e tão informativas. Com certeza fostes 
brilhante naquilo que almejou e conseguistes ajudar 
nossa classe médica. Essa é uma peleia sem fim, 
mas tivemos um grande comandante a nossa frente. 
Parabéns Dr. Jasmin pelo seu trabalho!

 ABTPé ENTREVISTA



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

 CONGRESSOS ABTPé

O 2o Congresso Norte-Nordeste de Cirurgia 
do Pé e Tornozelo realizado de 30 de setembro 
a 03 de outubro totalmente online foi um 
verdadeiro sucesso!  Tive o grande prazer de 
presidir este evento que reuniu mais de 350 
participantes e convidados de grande peso da 
especialidade.

Foram inúmeros debates importantes, com 
palestrantes nacionais e internacionais como 
Cristian Ortiz, Emílio e Pablo Wagner (Chile) e 
Joel Vernois (França). Módulos interessantes 
de complicações, Hálux valgo, lesões do 
tendão calcâneo, fraturas do calcâneo, lesões 
ligamentares e fraturas do tornozelo, entre 
outros temas.

Gostaria de agradecer a todos os envolvidos, 
inclusive ao presidente Dr. José Sanhudo e a 
toda diretoria da ABTPé.

Até o próximo!

José Fernandes Arteiro Neto 
Recife - PE

fernandesarteiro@gmail.com

Para mais informações acompanhe  
as redes sociais da ABTPé ou acesse:

https://.abtpe.org.br/comunicacao/noticias
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HOMENAGEM ABTPé

Faleceu em 28 de setembro passado nosso colega Dr. 
Osvaldo dos Santos Pires. Formado pela Escola Paulista 
de Medicina em 1968, fez estágio na Ortopedia do 
Hospital São Paulo e junto comigo ajudou a formar o 
Grupo de Pé da Escola Paulista de Medicina por volta 
dos anos 70. 

Em 1975 foi para Barcelona estagiando no Hospital 
San Rafael, serviço do legendário Antonio Viladot 
Pericè. Como era sua característica pessoal, este meu 
amigão ficou muito amigo de Ramon, irmão de Viladot. 
Em meus encontros futuros com Ramon, este sempre se 
lembrava do “amigon” Osvaldo.

Fundador e frequentador do Clube do Pé, era junto 
comigo e com Roberto Androsoni, os representantes 
da Escola Paulista de Medicina. Márcio Benevento 
era também da Escola Paulista de Medicina, mas sua 
formação vinha do Professor Napoli enquanto os 
da Escola Paulista de Medicina eram formados pelo 
Professor Marino Lazzareschi.

Osvaldo foi por quatro anos o Primeiro Tesoureiro 
da ABTPé (na época Sociedade Brasileira de Medicina 
e Cirurgia do Pé) nas gestões do Prof. Osny Salomão 
fazendo parte, a seguir, do Conselho Fiscal da Sociedade. 
Foi também membro da Comissão Eleitoral por vários 
anos. Enquanto entre nós, desenvolveu um trabalho 
excelente e nunca mediu esforços para promover a 
valorização dos médicos e a união das diversas vertentes 
da especialidade. Era um trabalhador incansável.

De personalidade muito afável, Osvaldo certamente 
conquistou todos que o conheceram. Extremamente 
profissional, competente e ético, conciliador, calmo, 
sereno e extremamente amigável, não teve desafetos 
em nenhuma área que frequentou. Trabalhou no 
Hospital São Luiz durante muitos anos sob a orientação 
do Prof. Ivo Define Frascá e com ele fundou a Clínica 
Ortopédica Pinheiros, onde trabalhou em harmonia 
com seus companheiros até os dias de hoje. 

Tinha uma característica paradoxal. Aquela 
personalidade calma e serena, que criava bicho da 

O criador de  
bicho da seda
Sergio Bruschini 
São Paulo - SP  
bruschini0207@gmail.com

seda observando-os tranquilamente devorar a folha 
de suas amoreiras, tinha “pé de chumbo” na direção de 
um automóvel. Guiava a 200km por hora em estrada de 
terra. 

Numa viagem, das inúmeras que fizemos juntos, na 
Itália, ele dirigia um Alfa Romeo. Não havia limite de 
velocidade, e ele tentou ultrapassar uma Lamborghini 
que “voava” pela autoestrada. Pedi para descer do carro 
simulando vontade de fazer pipi. Só entrei de volta 
quando ele me passou a direção. Estávamos todos em 
pânico, enquanto ele afirmava que estava dirigindo 
devagar.

Deixa uma simpática família. Cléia sua mulher, 
companheirona de Congressos e viagens. Qual mulher de 
congressista da nossa geração que não se lembra dela? 
Ela morria de rir quando eu reclamava da velocidade do 
marido na direção do automóvel e da velocidade dele 
na mesa de refeição. Osvaldo demorava mais ou menos 
30 minutos para mastigar 10 gramas de arroz.

Deixa duas filhas Beatriz (Tice para os íntimos) e 
Fernanda. E o filho Osvaldo (Osvaldinho para mim), hoje 
expoente da Cirurgia do Quadril. É o atual Presidente da 
Regional Paulista da Sociedade Brasileira de Cirurgia do 
Quadril e atuante nos quadros da SBOT principalmente 
na área de Educação Continuada e Comissão de Ensino 
e Treinamento.

O criador de bicho da seda vai deixar muita saudade 
para muita gente.
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Classification and Nomenclature: Progressive Collapsing Foot Deformity Mark S. Myerson, MD1, 
David Thordarson, MD2, Jeffrey E. Johnson, MD3 , Beat Hintermann, MD4, Bruce J. Sangeorzan, MD5, 
Jonathan T. Deland, MD6, Lew C. Schon, MD7,8,9,10, Scott J. Ellis, MD6 , and Cesar de Cesar Netto, 
MD, PhD11

Foot & Ankle International® 1–6 © The Author(s) 2020 Article reuse guidelines: sagepub.com/
journals-permissions DOI: 10.1177/1071100720950722 journals.sagepub.com/home/fai

O artigo tem como objetivo modificar o entendimento da patologia do pé plano, a 
classificação e a nomenclatura para deformidade progressiva e colapsante do pé por ser uma 
deformidade complexa e tridimensional com vários graus de valgo do retropé, abdução do 
antepé e varo do médiopé. E esse novo entendimento leva inclusive a mudança na conduta 
cirúrgica a depender de cada caso.

Comparative CT with stress manoeuvres for diagnosing distal isolated tibiofibular syndesmotic 
injury in acute ankle sprain: a protocol for an accuracytest prospective study João Carlos Rodrigues 
,1,2 Alexandre Leme Godoy Santos ,3,4 Marcelo Pires Prado ,3 José Felipe Marion Alloza ,3 Renato 
Amaral Masagão,3 Laercio Alberto Rosemberg ,1,2 Durval do Carmo Santos Barros ,1 Adham do 
Amaral e Castro ,1 Marco Kawamura Demange ,3,4 Mario Lenza ,3 Mario Ferretti 3

BMJ Open 2020;10:e037239. doi:10.1136/ bmjopen-2020-037239

O artigo tem como objetivo realizar o diagnóstico das lesões da sindesmose em entorses 
agudos incluíndo as lesões sutis / leves através da realização de tomografia convencional 
com stress comparativo (bilateral) para evitar a falha diagnóstica dos casos leves e 
indicar o tratamento adequado assim que confirmado a lesão evitando assim resultados 
desfavoráveis.

Artigos 
comentados

 INFORME-SE

Rodrigo Nunes 
Goiânia - GO  
rodrigomd182@hotmail.com
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 CURSOS ABTPé

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

20o Congresso 
Brasileiro de Cirurgia 
do Tornozelo e Pé 
será realizado em 
agosto de 2021

O 20o Congresso Brasileiro de Cirurgia do Tornozelo 
e Pé, maior evento científico da especialidade, será 
realizado entre os dias 11 e 14 de agosto, na cidade 
de Campos do Jordão, em São Paulo.

Com expectativa de púbico de cerca de 1.000 
pessoas, entre palestrantes, congressistas e 
expositores, o evento tem como temas principais 
relacionados com o Pé e Tornozelo, os tópicos: 
artroscopia, artroplastia, cirurgias percutâneas, 
lesões esportivas, fraturas e lesões tendinosas, pé 
diabético e patologias de pé infantil e antepé do 
adulto.

O evento será composto por palestras, debates, 
mesas redondas, painéis e workshops que irão 
proporcionar ao participante a oportunidade de 
aprofundar seus conhecimentos, descobrir novas 
técnicas e compartilhar experiências. 

“Estamos desenvolvendo a melhor programação 
científica, para que todos os participantes possam 
aprimorar os seus conhecimentos ortopédicos no 
Pé e Tornozelo, participando deste evento de uma 
forma prática e produtiva. Não deixe de buscar   
conhecimento, nossa área exige atualização 
constante e esta é uma grande oportunidade”, 
afirma o presidente do Congresso. Dr. Luiz Carlos 
Ribeiro Lara.

Palestrantes confirmados
O evento tem cinco convidados internacionais 

confirmados, o presidente do Comitê de 
Investigação da Sociedade Europeia de Pé e 
Tornozelo (EFAS), Dr. Jordi Vega García; o Chefe de 
Traumatologia e Cirurgia Ortopédica do Hospital de 
Quirón, Dr. Mariano de Prado; o professor Titular de 
Cirurgia Ortopédica na Universidade de Dalhousie, 
Dr. Mark Glazebrook, o diretor de Curso anual de 
Cirurgia Percutânea e minimamente invasiva do Pé, 
em Portugal, Dr. Paulo Carvalho e o Prof. Associado 
de Cirurgia Ortopédica da Weill Cornell Medical 
College, Dr. Scott J. Ellis.

Além dos convidados internacionais, o Congresso 
ABTPé 2021 também receberá renomados 
especialistas do Brasil, advindos de diversas regiões 
do nosso país, agregando mais valor científico ao 
evento.

Local do Evento
A cidade de Campos de Jordão é conhecida 

como a “Suíça Brasileira”, por sua arquitetura 
de influência europeia, gastronomia e clima 
característico de montanhas.  O local também tem 
diversos pontos turísticos, que agradam todas as 
idades e preferências, pois há passeios desde os 
mais radicais até os culturais e mais tranquilos.
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Conheça as principais atrações desta cidade:

PARQUE AMANTIKIR
O Parque Amantikir possui uma exuberante 

natureza, destacando 26 jardins temáticos com 
700 espécies de plantas ao longo de 60.000m², 
que enchem os olhos de beleza, inspirando e 
encantando a todos que são apaixonados pelas 
flores. 

Saiba mais: www.parqueamantikir.com.br

MÃOSTIQUEIRAS
As artesãs do projeto Mãostiqueiras recebem e 

processam a lã natural da tosquia. São utilizadas 
várias técnicas de tricô, crochê, tear e feltragem 

para transformar esta excelente fibra em lindas 
peças de decoração. 

Saiba mais: www.maostiqueiras.com.br

FÁBRICA BADEN BADEN

A visita à cervejaria proporciona uma vivência 
sensorial, mostrando todo o processo de fabricação 
da cerveja artesanal, e a degustação dos chopes. É 
possível adquirir as cervejas e acessórios exclusivos 
na loja da fábrica. 

Saiba mais: www.badenbaden.com.br

HORTO FLORESTAL

No parque, a natureza é o destaque e você pode 
desfrutar de momentos especiais com a família e 
amigos. Há áreas para piquenique, lagos, bosques, 
viveiros de plantas, restaurantes e muitas trilhas. É 
uma ótima opção aos amantes do ecoturismo.

Saiba mais: www.parquecamposdojordao.com.br

MUSEU FELÍCIA LEIRNER

O museu ao ar livre possui um conjunto de 85 
obras esculpidas em bronze, cimento branco e 
granito. O espaço fica em meio a um extenso jardim 
que divide a área com o Auditório Claudio Santoro, 
principal palco do Festival de Inverno de Campos 
do Jordão.

PARQUE DA CERVEJA E ALTO DA BRASA BREW 
KITCHEN

Entre as montanhas mais altas da Serra da 
Mantiqueira e cercado por Araucárias, o parque 
oferece diversas experiências cervejeiras no Alto da 
Brasa Brew Kitchen, restaurante da renomada Brew 
Chef Michelle Peretti.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas 
pelo site do Congresso, acesse: 

http://congressoabtpe.com.br

http://www.parqueamantikir.com.br
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CEC ABTPé

A pandemia interrompeu grande parte das ativi-
dades presenciais programadas da ABTPé, inclusi-
ve os Clubes do Pé São Paulo Capital. Diante disso, 
precisamos nos adaptar a essa nova realidade e, fe-
lizmente, foi possível seguir com o cronograma dos 
encontros desse ano, agora de forma virtual.

A ideia de tornar o Clube do Pé São Paulo Capital 
acessível aos colegas do interior de São Paulo e de 
outros estados já era discutida desde as primeiras 
reuniões da atual diretoria e testes para a transmis-
são dos encontros online já estavam em andamen-
to. A pandemia e o distanciamento social impulsio-
naram o desenvolvimento de plataformas online e 
proporcionaram o que faltava para que isso, de fato, 
acontecesse. Para nossa surpresa, houve engaja-
mento quase imediato de grande parte dos colegas 
e o número de participantes nas reuniões aumen-
tou consideravelmente, chegando a marca de 150 
colegas. Residentes da grande São Paulo passaram 
a participar com mais frequência, e observamos a 
reaproximação de colegas de diferentes regiões do 
país, além da presença de participantes que eram 

Clube do Pé  
São Paulo  
Danilo Nishikawa 
São Paulo - SP  
dryuko@gmail.com

menos assíduos em eventos presenciais. Assim, os 
fatores distância, trânsito e horário da reunião dei-
xaram de ser um problema. 

A atuação neste novo cenário virtual ainda pas-
sa por adaptações e isso nos exige cuidados para 
garantir a adequada transmissão. Particularmente, 
a atenção dos participantes ao microfone ou a câ-
mera ligada podem interferir e prejudicar as apre-
sentações, pois causam ruídos. Contudo, até o mo-
mento nenhum erro impossibilitou a realização de 
reuniões. As discussões têm corrido de forma amis-
tosa e o a organização dos encontros supera os pre-
sencias. Muitos colegas participam de forma ativa e 
o respeito a fala do outro tem sido preservado, sem 
interferências de conversas paralelas.

Acredito que após a pandemia este modelo de 
reunião será mantido para garantir a adesão de to-
dos os participantes, e as ferramentas atualmente 
disponíveis têm nos dado total condição para dis-
cussões em alto nível. Agradeço a todos os funcio-
nários da ABTPé pelo suporte e ajuda na realização 
dos Clubes do Pé São Paulo Capital e espero que o 
renascimento de novos conceitos fortaleça o pro-
pósito desta Associação. 

 CLUBE DO PÉ
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 AGENDA

 Outubro de 2020 

EFAS Virtual Congress 
Data: 23/10/2020 e 24/10/2020 
Informações: https://efascongress.org/

Congressos  
e cursos 2020
Confira os principais cursos,  
treinamentos, congressos e eventos  
do setor para os próximos meses  
de 2020, para os anos de 2021 e 2022.

 Novembro de 2020 
 
Curso de Cirurgia Percutânea  
Data: 3 e 4 de novembro de 2020 
Local: IRCAD Barretos / SP 
Informações: www.abtpe.org.br

 
I Congresso Anual SBOT Online 
Data: 10 a 13 de novembro de 2020 
Informações: https://sbot.org.br/congresso

 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

 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


