
Associação Brasileira 
de Medicina e Cirurgia 

do Tornozelo e Pé

Uma publicação da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé (ABTPé)
Filiada à International Federation of Foot and Ankle Societies - distribuição gratuita

Ano 15 • nº 55 
jan/fev/mar - 2010

12   Boletim da ABTPé  Ano 15 • nº 55 • jan/fev/mar - 2010 & (11) 3082 6919 • 3082 2518

Gestão 2010/2011

União e Desenvovimento



2   Boletim da ABTPé  Ano 15 • nº 55 • jan/fev/mar - 2010 & (11) 3082 6919 • 3082 2518

ocê está lendo, agora, a primeira edição 
do Boletim da ABTPé depois que a nova 
Diretoria 2010/2011 tomou posse.
A novidade não é somente para você. 
Estes são apenas meus primeiros três 

meses participando da Diretoria da ABTPé. Quando 
o Augustão me convidou para assumir a responsabi-
lidade de editar o Boletim, e também de coordenar, 
com o Júlio, a Diretoria de Informática, eu não tinha 
uma idéia muito clara do que iria encontrar. Pois vou 
relatar a vocês o que vi, nestes parcos três meses...
Vi o Augustão passar todos os dias – sim, todos os 
dias! – nas duas sedes da ABTPé – a da Rua Lorena e 
a da Rua Nove de Julho. Vi o Prof. Napoli lúcido e em-
preendedor na reforma da nova sede. Vi o Edegmar 
vindo de Goiânia, o Júlio vindo de Minas, o Amorim 
vindo do Rio, e o Lara vindo de Taubaté, somente 
para participar das reuniões da Diretoria in loco aqui 
em São Paulo. Vi o Pansini, o Braga, o Kriger, o Jas-
mim, o Ostrowski, o Antero, o Osvaldo, o Sanhudo, o 
Benjamim, e o Flávio, tentando arduamente se co-
nectar com nosso sistema de web-conferência para 
participar das reuniões da nossa Sociedade a distân-
cia (pois é, Julinho, vamos ter trabalho). Vi o Egydio 
se envolver com uma dedicação infatigável à execu-
ção da Revista. Vi sujeitos como o Cardenuto, o Neto, 
o Jorge, o Marco Túlio, o Alfonso, o Corsatão, o Fábio, 
e o Magalhães, interromperem seus consultórios pri-

vados, renunciarem ao convívio com a família, e de-
dicarem um tanto de seus preciosos tempos para 
dar vida à sociedade. Vi o Nelson trabalhando muito 
pela viabilidade econômica da nova sede, dos Clu-
bes do Pé, da Revista e do Boletim.
Que sociedade é esta, que tem uma sede própria, re-
cursos para se manter, que tem uma Revista própria, 
que tem uma reunião mensal que já existe há mais de 
trinta anos, que expandiu este conceito – antigo e ain-
da assim contemporâneo – de educação continuada 
para todo o Brasil? Mais do que isso, que sociedade é 
esta que instiga e inspira tanto estas pessoas a partici-
par tão ativamente delas?
Esta sociedade é a ABTPé. Posso dizer a você, sem 
medo, que é difícil participar dela sem se sentir 
entusiasmado. A dedicação voluntária e abnega-
da dos membros da Diretoria é contagiante, e o 
efeito disso só pode ser um: estender o convite a 
sua participação.
Queremos que você nos aponte o caminho. Quere-
mos o seu comentário, a sua fiscalização, o seu ques-
tionamento, a sua cobrança. Queremos que você se 
manifeste, e diga claramente onde é que a sua  
ABTPé pode ajudá-lo da forma mais sensível. Toda a 
Diretoria da ABTPé se coloca a sua disposição, para 
que esta sociedade se torne, cada dia, mais parecida 
com você.  
Sinta-se em casa.

V

Editorial Rafael Trevisan Ortiz

ABTPé: ano 35
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Augusto César Monteiro

Em janeiro de 2010 assumimos a Presidência da Asso-
ciação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e 
Pé – ABTPé – com enorme satisfação e entusiasmo, sem 
olvidar, no entanto, o desafio e o compromisso com a 
continuidade da excelência impressa pela gestão ante-
rior, capitaneada pelo Dr. Nelson Astur Filho.

Nessa esteira, serão priorizadas na atual gestão iniciativas 
concernentes à Educação Continuada, mediante a reali-
zação dos encontros do “Clube do Pé” pelo Brasil, além de 
Cursos de Atualização e outros projetos que serão realiza-
dos na nova sede.

Impende registrar que temos realizado reiteradas visitas 
de acompanhamento da reforma da nova sede da  
ABTPé, a ser inaugurada no dia 17/04/2010, figurando 
como um verdadeiro e relevante marco em sua história. 

Consigne-se, ainda, a confirmação de participação dos 
expoentes na Ortopedia mundial, Drs. Keith L. Wapner, 

da Universidade da Pennsylvania, e Roy W. Sanders, da 
Florida Orthopaedic Institute, no 15º Congresso Brasi-
leiro de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé, a ser rea-
lizado de 21 a 23 de abril de 2011 na bela Foz do Iguaçu, 
PR, circunstância que, decerto, contribuirá para o ele-
vado nível científico dos debates e exposições.

No ensejo, solicitamos aos colegas a disponibilizar os 
dias 10 e 11 de dezembro de 2010 para a celebração do 
35º Aniversário da ABTPé, cujas festividades serão noti-
ciadas em breve. Aguardem...

Renovando o compromisso com a excelência da 
gestão, contamos com a colaboração e participa-
ção de todos, sempre no intuito de construirmos 
uma associação forte e representativa dos interesses 
de seus membros.

Cordiais saudações

Palavra do Presidente 

Prezados colegas,
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In Memorian Luiz Carlos Ribeiro Lara

Nossa vida é marcada por mo-
mentos felizes e tristes, e assim 
foi quando recebi a notícia do 
falecimento do Prof. Dr. Ponse-
ti. Imediatamente um grande 
vazio se abateu dentro de mim. 
Lembrei-me do primeiro con-
tato pessoal que tive com ele 
em San Diego, 2002. Explicava 
seu método, em um modelo 
plástico de pé, falando inglês 
carregado, de forma austera e 
professoral. Dizia: “Don’t touch 
in calcaneus”. Este encontro 
marcou-me profundamente, pois, a partir de en-
tão, passei a utilizar seu método com redução sig-
nificante das indicações cirúrgicas para a correção 
do pé torto congênito. 

A história de vida deste grandioso médico ortope-
dista é muito marcante e exemplar. Filho de relojo-
eiro, nascido em Minorca, Ilhas Baleares, Espanha, 
estudou Medicina em Barcelona. Logo após sua 
formatura eclodiu a guerra civil espanhola. Ponseti, 
então, serviu como oficial médico do serviço de or-
topedia e fraturas das forças legalistas, que lutavam 
contra o General Francisco Franco. No final da guer-
ra, sem ambulância, levou 40 feridos em carroças 
puxadas por burros, através dos Montes Apeninos, 
para se tratarem na França. Após breve passagem 
por terras francesas, partiu para o México onde 
atuou como médico de família por dois anos, até 
receber convite do Dr. Arthur Sandler para terminar 
sua residência em ortopedia, no Hospital das Clíni-
cas da Universidade de Iowa, Estados Unidos.

No começo de sua carreira em 
Iowa, não contente com os resul-
tados do tratamento cirúrgico 
do pé torto congênito, buscou 
alternativas mais conservado-
ras. Desenvolveu seu método 
de tratamento através de trocas 
gessadas semanais, seguidas 
de tenotomia percutânea do 
calcâneo, observando redução 
sensível nas indicações cirúrgi-
cas. Apesar de iniciá-lo durante 
os anos 60, somente a partir dos 
anos 90, apresentando seus pa-

cientes já adultos e com os pés corrigidos, o méto-
do passou a ter reconhecimento e difusão no meio 
ortopédico, sendo hoje utilizado praticamente em 
todo o mundo.

O benefício trazido às crianças portadoras de tão 
grave deformidade é inconteste. Devemos este 
conhecimento ao brilhantismo deste médico or-
topedista, dedicado, interessado e preocupado 
com o tratamento do pé torto.

Sinto-me abatido com a sua partida, com certe-
za para um lugar melhor, mas ao mesmo tempo 
muito orgulhoso por ter aprendido seu método, 
e também, por ser signatário da Declaração de 
Iowa (2007).

“Toda a criança portadora de pé torto congênito tem 
o direito de receber tratamento, em qualquer lugar 
do nosso mundo, cabendo a nós médicos ortopedis-
tas e aos Serviços de Saúde, Instituições Filantrópi-
cas e Governos a responsabilidade de implementar 
tal atenção”.

Ignacio Ponseti 
(3 de Junho de 1914 – 18 de Outubro de 2009)

Caros amigos da ABTPé!

Os preparativos para nosso principal 
evento em 2011 estão adiantados.
O Hotel Bourbon de Foz do Iguaçu, na 
Rodovia das Cataratas, foi o escolhido 
para receber nosso Congresso. O local é 
muito bonito. As instalações do hotel 
são maravilhosas e nos proporcionarão 
toda comodidade e conforto mereci-
dos e necessários. O contrato com o 
Hotel já está assinado. Os preços são 
confortáveis.
A partir de maio, através da Connect Eventos, iniciaremos 
as inscrições e os contatos com as empresas parceiras da 
ABTPé para a sustentabilidade do evento. A Limatur já tem 
prontos os pacotes de viagem e hospedagem. Nós para-
naenses nos comprometemos a sermos os primeiros ins-
critos já em maio.
Os objetivos do nosso congresso, conforme combinado 
com todos os senhores por ocasião da Candidatura, são 
evolução científica e lazer, com amigos e familiares. 

A Comissão Científica, presidida pelo 
Dr. Ricardo Cardenuto, está elaborando 
a Grade de Atividades Científicas com 
horários que permitam usufruir as bele-
zas da região.
Os Professores Estrangeiros foram con-
vidados pessoalmente em março 2010 
durante o Congresso da AAOS, pelos 
Drs. Augusto Monteiro, Ricardo Carde-
nuto, João Carvalho Neto e José Vicente 
Pansini e já confirmaram sua presença 
no 15º CongPé - Foz do Iguaçu - 2011.
Medicina é ciência em evolução per-

manente. Para evoluir é fundamental dialogar, trocar infor-
mações, idéias e experiências. Nosso Congresso é a opor-
tunidade para manter a evolução do nosso conhecimento 
das patologias do Pé e Tornozelo. 
Caros amigos da ABTPé, o brilho e a grandeza do Nosso 
Congresso é a participação  de todos os senhores. Conta-
mos com sua presença!
Saúde e vida longa a todos! 
Abraços, em nome dos paranaenses  ■
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Evento Dr. José Vicente Pansini 
Presidente do 15º CongPé

NOTÍCIAS DO 15º CONGPÉ - FOZ DO IGUAÇU - ABRIL – 2011

Gostaríamos de convidá-lo a participar ativamente do 
Congresso da nossa especialidade programado para a ci-
dade de Foz do Iguaçu, no Paraná, em 2011. 
Estamos oferecendo a oportunidade para que os sócios 
da ABTPé interessados em apresentar aula nos cursos teó-
ricos e painéis do Congresso possam se candidatar a pa-
lestrante e inscrever os temas de sua preferência para 
apresentação oral. Serão selecionados os candidatos cujo 
trabalho tenha sido previamente publicado em periódi-
cos nacionais ou internacionais nos últimos 10 anos. 
O critério para seleção dos trabalhos levará em conta os 
seguintes itens: 
1)  trabalhos publicados mais recentemente terão priorida-

de sobre àqueles publicados há mais tempo; 
2)  trabalhos publicados em revistas internacionais terão 

preferência sobre àqueles publicados nos periódicos 
nacionais ainda não indexados (critério baseado nos 
mesmos parâmetros da CAPES); 

3) trabalhos com nível de evidência I terão preferência so-

bre os de nível II e assim sucessivamente, até o nível V.
Uma vez selecionado para apresentação oral, o palestran-
te será orientado para não se restringir somente a apre-
sentar o estudo contido no trabalho previamente publica-
do. Na verdade, gostaríamos que a aula fosse apresentada 
como atualização do tema, tendo como base de referên-
cia o próprio trabalho original do apresentador. A relevân-
cia do trabalho selecionado deverá ser citada na apresen-
tação e o seu conteúdo comparado com outras referências 
similares ou discrepantes na literatura atual.
O objetivo deste novo tipo de seleção é estimular a pro-
dução científica nacional dos membros da ABTPé e pre-
miar àqueles que já o fizeram, dando-lhes oportunidade 
de mostrar o trabalho que desenvolveram. 
Gostaríamos de incentivar a todos que quiserem compar-
tilhar sua experiência no campo da Cirurgia do Pé e Torno-
zelo a fazer a pré-inscrição dos temas através do e-mail 
abtpe@terra.com.br. É necessário enviar uma cópia digital 
do trabalho e a referência da revista aonde foi publicado.

XV Congresso da ABTPé - 2011

Prof. Dr. Ricardo Cardenuto
Presidente da Comissão Científica 
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Nós, da diretoria da ABTPé, estivemos presentes no Congresso 
da Sociedade Americana de Ortopedia (AAOS 2010 Annual 
Meeting) realizado no Morial Convention Center de New Orle-
ans (Louisiana, EUA) durante os dias 9 a 13 de março.
Como sempre, a visita aos quiosques dos representantes co-
merciais é sempre a mais concorrida das atividades. Lá é possí-
vel encontrar todos os colegas inscritos no evento, os mesmos 
materiais especiais utilizados no nosso país, os instrumentais e 
as publicações do mundo todo. A delegação brasileira, como 
de costume, esteve presente “em peso”. Nosso presidente, Dr. 
Augusto César Monteiro, e o presidente do 15º Congresso Bra-
sileiro de Medicina e Cirurgia do Pé e Tornozelo, que acontece-
rá nos dias 21 a 23 de abril de 2011 em Foz do Iguaçu, PR, Dr. 
José Vicente Pansini, muito se esforçaram para confirmar pes-
soalmente a presença dos nossos convidados internacionais.
As atividades científicas se iniciaram na quarta-feira logo pela 
manhã com a apresentação do Simpósio: “The Trouble with 
Tendons - Restoring Function in Sports Injuries and Degenera-
tive Conditions” coordenado pelo Dr. Steven Haddad. A visita 
aos pôsteres e a apresentação oral dos temas livres foram ou-
tras atividades “cobertas” pelo valor pago na inscrição do con-
gresso. Se você decidisse, na última hora, inscrever-se (e pagar, 
é claro!) nos cursos específicos de cada especialidade não ha-

New Orleans, AAOS Annual Meeting 2010: Uma Cidade Que Foi Esquecida… E Sempre Será Lembrada!

Congresso  Marcos Corsato
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veria problema algum, pois muitas vagas ainda estavam dispo-
níveis até mesmo momentos antes do seu início.
O dia mais aguardado por todos nós foi justamente o dia da 
especialidade (AOFAS Specialty Day) que aconteceu no Sába-
do (13). O evento foi presidido pelo Dr. Mark Easley e os temas 
discutidos foram a artroplastia total do tornozelo (ATT), a artrite 
do tornozelo, a correção do hálux valgo e sobre os materiais 
ortobiológicos utilizados na cirurgia do pé e tornozelo. 
Como a artroplastia total das articulações vem se tornando 
cada vez mais a nossa “porção biônica”, a AOFAS apresentou 
uma sessão que identificou e analisou os resultados e desafios 
da prótese articular de substituição relacionadas ao tornozelo, 
com as perspectivas de especialistas das Sociedades de Joelho 
e Quadril da AAOS.
Os ortopedistas americanos líderes na área do pé e do tornoze-
lo participaram também do programa intitulado “Current Con-
troversies and What We Can Learn From our Orthopaedic Col-
leagues”, que consistiu de artigos científicos, apresentações, 
sessões de perguntas e respostas, descrição de técnicas cirúrgi-
cas, simpósios, atualizações científicas, opiniões e debates so-
bre uma grande variedade de tópicos relacionados com a nos-
sa área de atuação.

Os temas principais foram:
Cross Pollination Sessions:  
What Can We Learn from Our Orthopaedic Colleagues?

Orthobiologics,  Moderator, Sheldon Lin, MD (Newark, New Jersey)

Total Joint Arthroplasty, Moderator, James A. Nunley, II, MD  
(Durham, North Carolina)

Periarticular Osteotomies and Joint-Preserving Procedures, Moderator,  
Ned Amendola, MD (Iowa City, IA)

Locking Plate Technology, Moderator,  Bruce J. Sangeorzan, MD  
(Seattle, Washington)

Symposia and Current Controversies Sessions

Hallux Valgus Correction, Moderator, Mark E. Easley, MD  
(Durham, North Carolina)

The Flexible Adult Acquired Flatfoot, Moderator, Steven L. Haddad, MD 
(Glenview, Illinois)

Cartilage Repair, Moderator, Richard D. Ferkel, MD (Van Nuys, California)

Ankle Arthritis, Moderator, Mark A. Glazebrook, MSc, PhD, MD  
(Halifax, Nova Scotia)

O programa do dia da especialidade também incluiu a apre-
sentação de pesquisas originais desenvolvidas pelos membros 
e “fellows” da AOFAS sobre os mais variados temas da nossa 
área. Os convidado especiais do presidente da AOFAS foram: R. 

King Milling, presidente da Fundação Americana das Terras 
Pantanosas e Anne Milling, fundadora da “Women of the 
Storm” que apresentaram temas relacionados aos desafios da 
era “pós-Katrina” com a perda paulatina das áreas secas de terra 
na região. O simpático casal sulista vivenciou-nos os aconteci-
mentos que se seguiram após a tragédia com imagens calami-
tosas da cidade devastada pelos “hurricanes” Katrina e Rita, e 
que ficou parcialmente submersa durante quase 30 dias em 
agosto de 2005. Colocou-nos a par, também, do ressurgimento 
dessa bela cidade, propiciada pela luta dessas 130 senhoras e 
suas “sombrinhas sulistas” que invadiram de supetão o Capitólio 
Americano e, com toda simpatia, conseguiram fazer os con-
gressistas “enxergarem” de perto a devastação através de visitas 
guiadas às áreas devastadas. Esse movimento fez com que os 
congressistas votassem rapidamente para que o governo ame-
ricano enviasse ajuda financeira com investimentos imobiliá-
rios, reforma dos oleodutos e gasodutos danificados e, princi-
palmente, iniciasse o replanejamento do sistema de drenagem 
da água e esgotos abandonado por conta de desvios de verbas 
e escândalos administrativos e que, segundo a Sra. Anne Milling, 
foram a principal causa da tragédia.
Como ninguém é de ferro, também pudemos desfrutar das 
maravilhas proporcionadas por essa magnífica cidade que de 
americana tem muito pouco. Talvez melhor conhecida pelas 
suas celebrações anuais (e exageradas) do “Mardi Gras”, New 
Orleans é uma mistura das culturas americana, espanhola e 
francesa, o que a torna interessante de ser visitada o ano todo. 
Explorar a arquitetura, a música e a culinária dessa cidade não 
vai abrir um rombo no seu bolso! Existem vários eventos, atra-
ções e museus que são “de graça” o ano todo (se não me enga-
no, o Dr. Antonio Egydio foi em todos). As duas ruas mais notá-
veis do “French Quarter”, a Bourbon e a Royal, oferecem ao 
turista uma visão única do século 18. Construída em 1718, a 
Bourbon Street se estende por 13 quarteirões e foi uma de-
cepção. Com reminiscências da festa de “Mardi Gras”, clubes 

de strip-tease e de sexo explícito se disseminam. Jovens, mui-
to jovens, perambulavam embriagados com copos de “hurri-
cane” (bebida típica dos bares locais) nas mãos, durante as al-
tas horas. Você precisava desviar das muitas poças de vômito 
que se espalham pelas calçadas. Os policiais eram ostensivos, 
montados sobre seus cavalos. Calma gente! Saindo dali “tudo 
eram flores”...
A Royal Street é maravilhosa à noite com restaurantes e hotéis 
tradicionais e muito gostosa de passear. Todos os restaurantes 
são bons e baratos. Os garçons são simpáticos e atenciosos. A 
comida é uma delícia! Não é tão apimentada como falam, mas 
é bem condimentada e saborosa. Meu predileto? Sem dúvida, 
foi a ostra frita à milanesa. Comi umas três vezes...
Outra atração? Café Du Monde. Nunca vi coisa igual: uma ca-
neca de “café-au-lait” acompanhada de quatro “beignets” (tipo 
um “donut” francês); sentados numa mesinha e espremidos 
numa multidão; alta rotatividade e uma fila muito rápida, mes-
mo funcionando 24 horas por dia! Uma delícia, apesar do chão 
muito sujo...
Ahh... ia me esquecendo de algo importante. As compras! É ló-
gico! Você sabe por que a atividade principal do Congresso 
Americano é o Workshop? Porque os homens “work” e suas es-
posas “shop” (hi, hi, hi!). Visitamos um Shopping Center em Me-
taire, que é um município próximo de New Orleans, onde fica o 
Aeroporto Internacional Louis Armstrong e, também, ao lado 
do Centro de Convenções, o Riverwalk Shopping, onde eu, o 
Bruschini, o Egydio e o Marco Túlio almoçamos na praça de ali-
mentação um Po’boy, uma muffuletta, um crawfish creole e um 
catfish cajun (não vou explicar o que é, mas é muito bom!).
A minha melhor recordação, sem dúvida, será a do show “un-
plugged” no Preservation Hall Jazz House na minha última noi-
te, com a minha esposa Rita. Fantástico! Que simplicidade, que 
pureza de arte e dedicação daqueles velhinhos... Uma viagem 
para nunca mais esquecer! Para quem não foi vai um recado: 
não deixe de ir daqui há 4 anos. Eu vou! ■

New Orleans Hornets X Denver 
Nuggets

Praça de Alimentação RiverwalkMorial Convention Center Tocador de banjo no Rio Mississipi

Saint Louis Plaza
Boubon Street

Show no Preservation Hall

Monumento ao Katrina



8   Boletim da ABTPé  Ano 15 • nº 55 • jan/fev/mar - 2010 & (11) 3082 6919 • 3082 2518

Século XXI, o que mudou? Catástrofe, pobreza, analfabetismo, 
fome e desigualdade social sempre existiram. Mas o que fez 
com que as pessoas se tornassem mais sensíveis a isto tudo? A 
velocidade e repetição das informações? A globalização da po-
breza? O acordar de uma massa de pessoas que resolveram se 
manifestar em prol do próximo? Ou simplesmente o fato de 
não podermos mais ficar sentados assistindo a isso tudo paci-
ficamente e acreditarmos que também seremos atingidos?
 Ninguém é bobo. Adoramos dinheiro, carros de luxo e viagens 
transatlânticas. Não pertenço a nenhuma ONG, e muito menos 
freqüento qualquer religião. Sigo apenas minha consciência e 

minha vontade de ajudar ao próximo. Questão de atitude! Ci-
dadania, cada um fazendo sua parte.
No ano passado tivemos a oportunidade de ficar três semanas 
no Vietnã, trabalho este vinculado a AOFAS, partilhando um tra-
balho fantástico com o Dr. Pierce Scranton, Naomi Shields, Ruth 
Thomas e Mark Slovenkai e claro da nossa querida Zan. Este ano 
também partimos para o Haiti onde pudemos dar nossa contri-
buição apesar de tantas adversidades. Obviamente não precisa-
mos ir tão longe para praticar o voluntariado. Existem muitas 
Santas Casas, muitos hospitais em regiões pouco servidas por 
profissionais especializados, muita população carente. O mundo 

AJUDAR AO PRÓXIMO, UMA QUESTÃO
Trabalho Voluntário João Carvalho Neto
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precisa de pessoas de atitude. O mundo anda nesta direção. Não 
podemos ficar assistindo. Doem algumas horas do seu trabalho 
para quem precisa. Se organizem em 3-4 colegas e se ofereçam 
para trabalhar uma tarde por semana ou por mês em um hospi-
tal carente. O aprendizado durante a faculdade é realizado em 
hospitais cujo público é formado principalmente por pessoas 
carentes; vamos retornar esse aprendizado servindo com mais 
qualidade agora. Vamos dar o exemplo! Exemplo para que ou-
tros profissionais (engenheiros, advogados, professores, agrôno-
mos, dentistas, etc )  também acordem e tomem uma atitude!
Tome você também uma atitude! Faça a sua parte! ■

O I Clube do Pé de Uberlândia e Uberaba foi realizado no dia 27 
de março 2010, em Uberlândia, em um dos anfiteatros da Fa-
culdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia. 
Fomos presentados pela ABTPé com a presença de dois profes-
sores, Dr. Jorge Mitsuo Mizusaki – Chefe do Grupo de Tornoze-
lo e Pé da UNIFESP – e o Dr. Alexandre Leme Godoy Santos – 
Médico Assistente do Grupo de Pé do IOT-HCFMUSP.
O Clube do Pé foi realizado no seguinte formato: aula dos pro-
fessores convidados (pé reumatóide, insuficiência do tendão 
tibial posterior, metatarsalgia e fratura do tálus), seguido de es-
clarecimentos de dúvidas da platéia e mesa-redonda moderna 
com casos clínicos para discutir outros assuntos. Toda a platéia 
participou ativamente tirando dúvidas sobre os temas e nas 
discussões dos casos.
O evento foi um sucesso com 77 participantes no total, sendo 
58 médicos, destes quatro reumatologistas, e 54 ortopedistas 
oriundos de cidades da região: Uberlândia-MG, Uberaba-MG, 
Araguari-MG, Ituiutaba-MG, Campina Verde-MG, Goiatuba-GO, 
Ipameri-GO e Catalão-GO. O Dr Mauri Mendonça, de Goiatuba, 
elogiou o Clube do Pé e disse que ABTPé está a frente das ou-
tras sociedades de subespecialidades, porque com eventos 
deste molde é possível aproximar o médico ortopedista do in-
terior com a atualização científica.
A Dra. Alessandra Scalon, de Campina Verde, trouxe um caso 
de dor crônica pós-entorse de tornozelo de um atleta juvenil, 
cujo diagnóstico foi de síndrome do canto anterolateral do tor-
nozelo e lesão osteocondral do tálus, e foi indicado tratamento 
artroscópico para toalete do canto anterolateral do tornozelo.
Gostaria de fazer um agradecimento especial aos professores 
convidados, Drs. Jorge Mizusaki e Alexandre Godoy, ao Presi-
dente da ABTPé, Dr. Augusto Cesar Monteiro, ao coordenador 
da educação médica continuada da ABTPé, Dr. Ricardo Carde-
nuto, aos colegas de Uberaba, Drs. Murilo e Carlos Fontoura, 
que tiveram contribuição ativa na organização do evento, e ao 
meu eterno mestre Dr. Ivan Vieira Miranda (in memorian).

Clube do Pé Cleber Jesus Pereira 
Membro ABTPé – Uberlândia-MG

Clube do Pé  
Uberlândia/Uberaba

DE ATITUDE!
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NOVEMBRO
42º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia - CBOT
Data: 13 a 15 de Novembro 
Local: Brasília / DF
Site: www.sbot.org.br

V Congreso de la Federación Latino Americana de Medicina y Cirugía de la 
Pierna y el Pié - FLAMECIPP
Data: 16 de novembro 
Local: Hotel De La Bahía – Coquimbo / La Serena - Chile
Site: www.schot.cl

2010
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Expediente Gestão 2010/2011
JUNHO
23º COTESP – Congresso de Ortopedia e Traumatologia do Estado de São Paulo
Data: 10 a 12 de junho 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca – São Paulo – SP
Site:  www.cotesp2010.com.br

Os desafios a seguir foram encaminhados pelo 
colega associado da ABTPé Arnóbio Moreira 
Félix, que nas horas vagas é o mágico Bill 
Morélix. Contribua você também! 

Quebra-cuca 1 - Você tem oito pérolas 
idênticas, com exceção de uma pérola, que 
é ligeiramente mais pesada em relação a 
todas as outras. Você tem uma balança de 
dois pratos para identificar aquela pérola 
mais pesada. Porém, você só pode utilizar a 
balança duas vezes. Como isso é possível? 

Quebra-cuca 2 - Resolva esta equação:

    DONALD
+  
     GERALD (DONALD + GERALD = ROBERT)
  -- ------------
     ROBERT

Regra: cada letra tem um número corres- 
pondente, variando de zero a nove. Letras 
iguais correspondem a números iguais.
A única informação inicial é que D = 5

Respostas na próxima edição!

JULHO
26th. Annual Summer Meeting – American Orthopaedic Foot & Ankle Society - AOFAS
Data: 7 a 10 de julho 
Local: Gaylord National Hotel – National Harbor / Maryland / EUA
Site: www.aofas.org

SETEMBRO
8th European Foot & Ankle Society Congress
Data: 2 a 4 de setembro 
Local: Genebra – Suíça
Site: www.efas.co.uk

9th Scientific Meeting of the Diabetic Foot Study Group
Data: 17 a 19 de setembro 
Local: Uppsala – Suécia
Site:  www.dfsg.org

AOFAS/AANA Masters Experience: Foot and Ankle Arthroscopy
Data: 25 a 26 de setembro 
Local: Rosemond – Illinois – EUA
Site:  www.aofas.org

OUTUBRO 
Complete Foot Care Course
Data: 1 a 2 de outubro 
Local: Hershey - Pennsylvania –EUA
Site: www.aofas.org

DEZEMBRO 
Celebração do 35º aniversário da ABTPé
Data: 10 a 11 de dezembro 

ABRIL
15º Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé
Data: 21 a 23 de abril 
Local: Hotel Bourbon - Foz do Iguaçu / PR

2011

SETEMBRO
4th. Joint Meeting of International Federation of Foot & Ankle Societies - IFFAS
Data: 21 a 23 de setembro 
Local: Nara / Japão

Reserve 
a data! 

Reserve 
a data! 

Reserve 
a data! 
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A Diretoria de Ensino e Treinamento encontra-se num mo-
mento de grande expectativa para a validação do ingresso de 
novos sócios. Novas solicitações são recebidas diariamente e 
obedecemos criteriosamente o que determina o regimento. 
Algumas situações necessitam ainda de melhor definição e, 
portanto, pode haver algum atraso na admissão de alguns 
novos associados.
Outra preocupação importante será a nossa pesquisa para ma-
pear as necessidades de formação dos novos cirurgiões de pé 
pelo Brasil. Em breve enviaremos um questionário direcionado 
aos associados e também aos colegas que praticam a medicina 
e cirurgia do pé para que possamos avaliar as diferenças regio-
nais e as necessidades especificas de cada região do país. Estes 
dados farão com que haja um posicionamento da ABTPÉ frente 
às questões mais cruciais da nossa prática assistencial.
Também será importante a participação dos responsáveis pelos 
serviços credenciados para a formação de residentes (R4) em ci-
rurgia e medicina do tornozelo e pé. Para estes já podemos pedir 
que enviem o nome de todos os especializandos em formação, 
seu programa científico teórico e prático, bem como as particu-
laridades de cada serviço.  É importante reconhecer os nossos 
pontos fortes e nossas necessidades a serem superadas.  
Neste momento em que iniciamos esta nova fase, temos a 
preocupação em criar os mecanismos para o constante apri-
moramento da formação dos nossos associados, elevando a 
assistência médica em medicina e cirurgia do pé a níveis 
comparáveis aos dos países mais desenvolvidos. É certo que 
isto demanda tempo para a maturação de todo o processo. 
Em razão disto, queremos e aguardamos a participação de 
todos os nossos associados. 

Diretoria de Ensino 
e Treinamento

Ensino

As notícias são alvissareiras!
Alcançamos um patamar de reconhecida excelência. Temos 
obedecido a cronologia e a freqüência. E, agora, teremos um 
“espaço”...
A ABTPé prestigiou a nossa Revista e concedeu uma sala com-
partilhada com o Boletim. Vamos constituir um Setor de Publi-
cação que terá endereço fixo e estará equipado para maior in-
tegração entre os autores e o corpo editorial.
As reuniões para a elaboração dos fascículos tem um cronogra-
ma rígido, aqui divulgado.

PLANEJAMENTO Revista ABTPé Vol. 4 - Nº 1 (Jan/Jun 2010)
15/Mar/10 (2ª f) - Data limite para recebimento de Artigos
18/Mar/10 (5ª f) - Definição de revisores e artigos / Envio dos artigos 
aos Revisores
07/Abr/10 (4ª f) - Devolução dos trabalhos pelos Revisores (20 dias)
08/Abr/10 (5ª f) - 1ª Reunião do Corpo Editorial (1ª avaliação)
09/Abr/10 (6ª f) - Envio dos artigos aprovados à Bibliotecária e envio 
de artigos com pendências ao autor
22/Abr/10 (5ª f) - Autor: Devolução do artigo com correção
24/Abr/10 (Sábado) - 2ª Reunião do Corpo Editorial - 2ª avaliação 
(aprovação de artigos pendentes)
26/Abr/10 (2ª f) - envio do artigo ao autor para 2ª revisão
06/Mai/10 (5ª f) - Devolução do Autor para 3ª Revisão
08/Mai/10 (Sábado) - 3ª Reunião do Corpo Editorial (aprovação de 
artigos pendentes)
10/Mai/10 (2ª f) - Entregar os artigos revisados pela Bibliotecária para 
Editora
28/Jun/10 - Data da entrega da Revista ABTPé Vol. 4 - Nº 1 para ABTPé

Estão convidados aqueles com interesse em se agregar ao mis-
ter de editar nossa Revista.
Orgulhem-se e participem!

Revista ABTPé

RevistaJorge Mitsuo Mizusaki Antonio Egydio de Carvalho Jr.
Editor-Chefe da Revista ABTPé

Dois amigos se reuniram antes do congresso realizado no na-
vio no final do ano passado e resolveram dividir uma cabine. 
Vários colegas compareceram a este congresso, inclusive de 
outros países da América do Sul. Como em todos os cruzeiros, 
sempre ocorrem extravios de malas. Apesar de vários avisos, 
uma certa mala azul de um colega sul americano não foi loca-
lizada. Na noite que antecedeu o desembarque um dos ami-
gos que dividia a cabine perguntou ao outro se ele não iria 
etiquetar a mala azul para o desembarque ao que o outro res-
pondeu: “Esta mala não é minha; é sua!”
E assim o pobre colega sul americano passou quatro dias com 
a mesma roupa; e a mala azul intacta na cabine daqueles ou-
tros dois amigos.
Moral da história: diálogo é tudo!
PS – Esta história é verídica!

Curiosidade João Carvalho Neto

No Boletim nº 54, nos créditos do 
Clube do Pé de Vitória, onde se lê 
Jorge Kriger, Cuiabá/MT, o corre-
to é Jorge Kriger, Vitória/ES.

Corrigenda


