
Centro de atendimento não cirúrgico dos pés e tornozelos 

O Hospital for Special Surgery é um dos mais renomados hospitais ortopédicos do mundo. É um 
centro de excelência reconhecido internacionalmente nas especialidades de ortopedia e reumatologia. 
O Centro de atendimento não cirúrgico dos pés e tornozelos (nome oficial do centro: The Non-
operative Foot and Ankle Service) dedica-se à avaliação da maior parte dos problemas dos pés e 
tornozelos que normalmente podem ser tratados com sucesso sem cirurgia. É um centro de 
atendimento exclusivo, dedicado ao oferecimento de tratamento não cirúrgico para problemas dos pés 
e tornozelos. É o primeiro do gênero na área da grande Nova York, localizado em um dos mais 
importantes hospitais-escola e dedicado ao tratamento e à pesquisa do sistema 
ortopédico/musculoesquelético.  
 
Fazem parte das lesões ou traumatismos relacionados à pratica de esportes a dor no calcanhar, 
entorse do tornozelo, síndrome do estresse tibial medial, dor no joanete, dor no metatarso, neuroma, 
osso sesamóide, fraturas de fadiga, lesões por desgaste, problemas de tendão e todas as lesões 
musculoesqueléticas que envolvam o pé e o tornozelo.  
O centro de atendimento é famoso em todo o país por sua especialidade no desenvolvimento e 
fabricação de prescrições ortóticas para o pé, utilizadas para tratar vários problemas ortopédicos dos 
pés e tornozelos. Além disso, as órteses de pé são prescritas para tratamento de problemas 
biomecânicos que envolvam o joelho, o quadril e a parte inferior das costas, pois essas condições 
freqüentemente respondem à estabilização e ao aperfeiçoamento mecânico oferecidos por esses 
dispositivos.  
 
As órteses específicas para esportes são projetadas para melhorar tanto o desempenho atlético 
quanto para reduzir o número de lesões ocasionadas pela prática de atividades físicas, e também são 
prescritas para corrida, tênis, squash, golfe, esqui, ciclismo, futebol, lacrosse, hóquei e skatismo, 
patinação in-line e marcha. 
 
O centro de atendimento trata fraturas dos pés/tornozelos, e é associado e possui acesso direto ao 
Orthopedic Trauma Service(OTS) do Hospital for Special Surgery e do New York-Presbyterian 
Hospital/Weill Cornell Medical Center e ao Limb Lengthening and Deformity Service. 
 
O Centro de atendimento não cirúrgico dos pés e tornozelos oferece acesso a tecnologia de ponta em 
exames diagnósticos, inclusive ultra-som, análise computadorizada de movimentação e marcha, 
densitometria óssea, ressonância magnética (MRI), tomografia computadorizada, raios X e 
cintilografia óssea.  
 



Nas situações em que o problema dos pés/tornozelos não responde ao tratamento conservador/não 
cirúrgico, ou quando a intervenção cirúrgica é necessária, é feito o encaminhamento para o cirurgião 
especialista apropriado do Hospital for Special Surgery. 
 
O Dr. Rock G. Positano, diretor e fundador do Centro de atendimento não cirúrgico dos pés e 
tornozelos, é colunista semanal do New York Daily News e consultor de medicina do esporte (para 
pés e tornozelos) da The Associated Press. Ele também recebeu destaque em um artigo da primeira 
página do jornal Sunday New York Times (7 de dezembro de 2003) a respeito dos perigos das 
cirurgias cosméticas do pé. 

 
 



Informações para contato: 
 
The Non-operative 
Foot and Ankle Service 
Hospital for Special Surgery 
Rock G. Positano, 
DPM, MSc, MPH 
Diretor 
519 East 72nd Street 
Suite- 203 A 
Nova York, Nova York 10021 
212- 606 - 1858 
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