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Em 2017 a ABTPé teremos novidades, começando 
pelo acesso à Internet. Em janeiro, um novo site, to-
talmente redesenhado, foi ao ar. Tópicos que in-
cluem a história da nossa Associação, diretorias pas-
sadas e boletins anteriores poderão ser acessados a 
qualquer momento. A Revista ABTPé está totalmen-
te integrada ao novo site. Além do acesso aos arti-
gos publicados em números anteriores, a submis-
são de um trabalho científico para publicação agora 
será realizada através de uma área específica no pró-
prio site da ABTPé. Além disto, será ministrado du-
rante o ano um Curso de Metodologia Científica 
online, também pelo novo website, com o objetivo 
de melhorar a qualidade dos trabalhos científicos 
publicados. As datas das palestras já estão na página 
da ABTPé. Informações relativas aos serviços cre-
denciados pela nossa Associação para formação de 
especialistas em pé e tornozelo também estão dis-
poníveis, assim como o Estatuto e Regimento da 
ABTPé. Há uma área restrita, destinada aos associa-
dos. Está também disponível um serviço para leigos 
que desejarem consultar a localização dos associa-
dos, com endereço e telefone do consultório. No 
entanto, para que estas informações sejam divulga-
das, é necessário que o associado se cadastre na 
área restrita e AUTORIZE A DIVULGAÇÃO DOS SEUS 
DADOS. Sem esta autorização, não é possível que 
estas informações sejam publicadas. A Dra. Kelly 
Cristina Stéfani, que é responsável pelo site, escreve 
neste número do Boletim, contando mais detalhes. 
Outro serviço que pretendemos oferecer aos asso-
ciados este ano é a plataforma footinnovatebrazil.

com. Esta é uma parceria da ABTPé com o site ame-
ricano footinnovate.com. Esta plataforma se destina 
a publicação de vídeo-aulas, ministradas por asso-
ciados da ABTPé, em português, com vários assun-
tos do nosso interesse. O Dr. Daniel Baumfeld de 
Belo Horizonte, relata neste Boletim sobre alguns 
detalhes deste empreendimento. A programação 
das aulas também já está disponível. Lembro a to-
dos que, além das aulas ao vivo, é possível assisti-las 
depois, porque são gravadas, permitindo acesso a 
qualquer momento pelo site.
Todo início de ano, preocupamo-nos com a Decla-
ração de Imposto de Renda. É uma exigência da Re-
ceita Federal que todas as empresas prestadoras de 
serviços relacionados à saúde que prestaram servi-
ços a pessoas físicas, entreguem um formulário co-
nhecido como DMED. Neste número do Boletim, o 
Sr. Olavo Romão, contador, fornece algumas infor-
mações sobre o que é este formulário e quais infor-
mações deverá conter. 
Não podemos nos esquecer do 18º Congresso Bra-
sileiro de Medicina e Cirurgia de Pé e Tornozelo, 
que acontecerá em Gramado/RS em maio. Já te-
mos 21 convidados internacionais confirmados e a 
promessa de um grande sucesso. Não deixe de ler 
a matéria do Dr. José Antônio Sanhudo, presidente 
do Congresso. 
Por fim, a agenda de eventos deste ano está reche-
ada. Não deixe de prestigiar nossos eventos. Todos 
estão sendo elaborados com carinho e rigor cientí-
fico, para proporcionarmos o melhor a todos os 
associados.

Editorial Marco Túlio Costa
São Paulo / SP

Este ano teremos eleições para a Diretoria para o biênio 2018/2019. A data limite para inscrição de cha-
pas é  dia 2 de agosto de 2017, que poderá ser feita por E-mail (abtpe@abtpe.org.br ou por carta ende-
reçada para Rua São Benedito, 1050, São Paulo/SP, CEP 04735-002. A eleição ocorrerá no dia 15 de se-
tembro de 2017

ELEIÇÕES DA ABTPé
DIRETORIA 2018/2019
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Estamos nos aproximando do maior evento científico da 
nossa associação. Desta vez, o evento traz a marca da in-
ternacionalização. Estão confirmados 21 convidados es-
trangeiros, entre eles os presidentes das entidades do pé 
de toda a América Latina. Pela primeira vez teremos uma 
nação homenageada e esta será, pela sua força e repre-
sentatividade, a nossa vizinha Argentina. Além de um 
elevado nível científico, este encontro deverá proporcio-
nar um grau de confraternização sem precedentes. 
A inovação também será uma marca deste Congresso. 
Teremos o inédito módulo sobre   Dicas de Técnica Cirúr-
gica, onde o ortopedista vai falar no palco para todos 
aquele detalhe que costumava falar no corredor para 
poucos. Além disso, dezesseis Vídeos de Cirurgia ficarão 
rodando ininterruptamente para que o congressista veja 
e reveja técnicas inovadoras nos seus menores detalhes. 
Teremos dois cursos Pré-Congresso e um programa cien-
tífico que ao todo comtemplarão 54 palestras internacio-
nais, 14 palestras nacionais , 36 temas livres, 11 dicas de 
técnica cirúrgica, 11 mesas redondas, 16 vídeos de pro-
cedimentos, pôsteres e três sessões Pergunte ao Especia-
lista, onde você poderá discutir seus casos mais compli-
cados com profissionais de reconhecida experiência. 
Para socializar, teremos a palestra do médico, escritor e 
colunista José Camargo, pioneiro em transplante de pul-
mão na América Latina e um exímio orador que encanta 

as plateias compartilhando as histórias de pacientes que 
lutam por continuar respirando. A programação da tarde 
esportiva também foi minunciosamente preparada. O 
torneio de tênis contará com a presença do carismático 
Fernando Meligeni, o famoso Fininho. Os que não gos-
tam de raquete podem optar pelo torneio de futebol ou 
pela inédita corrida da ABTPé, esta última aberta a con-
gressistas e acompanhantes inscritos. E você tem outros 
motivos para trazer a família, pois preparamos um Ciclo 
de Atividades Especial para ela, que inclui palestras, ha-
ppy hour com desfile de moda, coquetéis, degustação 
de vinhos e espumantes, tour de compras e passeios pe-
los pontos turísticos da serra gaúcha. 
O local é magnífico, o Wish Serrano Resort & Convention 
tem tudo que se espera de um hotel de alto padrão. Já 
foi considerado o melhor hotel de montanha do país e 
possui um serviço de recreação completo para que seus 
filhos aproveitem a estadia tanto quanto você. Venha co-
nhecer restaurantes incríveis e descobrir lugares fantásti-
cos andando pelas ruas de uma das cidades mais char-
mosas do Brasil.
Como vocês podem observar, a Comissão Organizadora 
se esmerou para realizar um evento completo e do tama-
nho da nossa Associação. Serão três dias de intensa troca 
de conhecimento e constante fraternização.
Gramado te espera!

Assisti recentemente a uma aula do Dr. Kodi Kojima so-
bre os desafios do ensino para a geração Y. Ele abordou 
pontos muito interessantes para tentar acalmar nossas 
angústias quanto aos rumos do ensino nas residências 
médicas. Um dos principais pontos abordados foi a bus-
ca do conhecimento on-line por esta geração e não nos 
livros-texto. A grande preocupação desta busca do co-
nhecimento on-line é com a veracidade das informações 
encontradas e a confiança nas fontes divulgadoras. 
Uma proposta de solução desta preocupação é a produ-
ção de conhecimento confiável pelos próprios serviços 
de residência ou pelas sociedades. A ABTPé aprimorou 
sua forma de divulgar conhecimento para contribuir na 
preparação dos futuros especialistas em Medicina e Ci-

rurgia do Pé e do Tornozelo. 
Foi realizada uma parceria com o site americano FOOTin-
novate, criando o www.footinnovatebrazil.com. Neste 
site, com conteúdo totalmente em português, prioriza-
mos a produção de conhecimento on-line de qualidade, 
rápido e dinâmico. São em média quatro aulas por mês, 
variando desde temas gerais até vídeos curtos de técni-
cas cirúrgicas. A sociedade já começou a produção e 
postagem do conteúdo desde janeiro e vem trabalhan-
do na divulgação deste método moderno de ensino.
Todos os associados da ABTPé estão convidados a parti-
cipar ativamente desta nova empreitada da sociedade 
para diminuirmos a distância entre as gerações.

UM CONGRESSO INTERNACIONAL NO BRASIL

Congresso

FOOTInnovate Brazil

José Antônio Veiga Sanhudo 
Presidente do 18º Congresso ABTPé

Daniel Baumfeld
Belo Horizonte / MG

FOOTInnovate Brazil
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Começamos 2017 com o novo site da ABTPé no ar.
Atualmente a Internet se consolidou como um grande veículo de 
comunicação por sua praticidade e rapidez em transmitir informa-
ções, que podem ser acessadas em qualquer lugar do mundo, nas 
mais diversas formas. Seguindo essa tendência mundial, aperfei-
çoamos o site para nossos associados e também para consulta do 
público em geral. 
Dessa forma divulgamos e fortalecemos nossa Associação. O site 
foi ao ar no dia 1º de janeiro de 2017, depois de um trabalho de 
coleta e organização de informações, e posteriormente, formata-
ção e diagramação para que ficasse simples, objetivo e prático. 
Ele é um serviço da ABTPé ao seu associado fortalecendo e divul-
gando a nossa especialidade. Sou responsável por esse processo 
e espero que gostem do resultado! Nosso site é “responsivo”, ou 
seja, ele pode ser aberto no notebook, tablet ou celular e não 
muda a configuração original, tornando-o prático de ser acessa-
do por qualquer usuário. O site traz as informações relevantes da 
ABTPé, tais como: 

1. Área sobre a ABTPé: 
a. Institucional.
b. Missão.
c.  História (tem um arquivo em pdf com a ata de fundação de nossa 

Associação). 
d. A diretoria atual 2016-2017.
e. Diretorias anteriores (1976 a 2015).
f.  O Estatuto e Regimento publicado no site tem acesso público e reflete 

a organização e transparência de nossa Associação.

2. Área da REVISTA: 
a.  A submissão eletrônica dos trabalhos científicos utiliza a platafor-

ma da OJS (Open Journal Systems), facilitando a submissão dos 
trabalhos científicos pelos autores e gerenciando os trabalhos re-
cebidos para que nenhuma informação seja perdida.

b. Instruções aos autores.
c.  Todas as edições da Revista podem ser consultadas por edição ou 

por artigo, baixadas para leitura em pdf ou pelo ISSUU (site de 
compartilhamento de publicações digitais).

d.  Mecanismo de busca desenvolvido para busca rápida de artigos com 
temas ou autores específicos publicados na Revista.

e. Corpo executivo da Revista.

3. Área do Clube do Pé
a.  São Paulo: com a agenda anual para que todos se programem e 

possam comparecer a nossas reuniões.
b. Brasil.

4. Área dos Estágios
a.  Estão descritos todos os estágios credenciados pela ABTPé para o 

ano de 2017.
b.  Os estágios por região podem ser consultados pelos pretendentes 

a uma vaga nessas instituições.

5. Área do Boletim
a.  Todas as edições dos Boletins podem ser consultadas em pdf, des-

de o Boletim nº 1 de 1994 até o Boletim atual.

6. Área de Congressos e Cursos
a.  Divulgação de Cursos da ABTPé. As inscrições dos cursos são feitas 

no próprio site via PagSeguro (boleto e transferência bancária).
b.  A Revista organizou um Curso de Metodologia Científica que lan-

çará mais uma novidade. O Curso terá seis módulos ministrado via 
WEBMEETING. Como o Curso será obrigatório aos revisores da Re-
vista e aos chefes de serviços credenciados com estágio em pé e 
tornozelo pela ABTPé, foi a forma que se encontrou de levar a AB-
TPé para perto de todos pelo Brasil e sem custo ao associado. O 
Curso será aberto a todos os associados.

c.  Divulgação de cursos de interesse da especialidade com link que 
já direciona para o site do curso.

7. Notícias
a. Mostrando os cursos e eventos da ABTPé e fotos .

8. Área Para associar-se
a. Regimento dos novos membros.
b. Ficha cadastral.

9. Área Encontre seu médico
a.  Para que o público leigo possa encontrar um membro titular da 

ABTPé e agendar uma consulta
b.  Pode ser feita a busca por região, pelo nome do médico ou pelo 

CRM.
c.  Os médicos que aparecem no site, por recomendação do CFM, são 

os que se cadastraram na área restrita e que permitiram que suas 
informações fossem divulgadas publicamente pela ABTPé.

d.  Se o médico não se cadastrou na Área Restrita e/ou não autorizou a 
divulgação de seus dados ele não aparecerá nessa área.

10. Área Restrita
a.  USO EXCLUSIVO dos associados da ABTPé e quites com anuidade 

de 2016-2017.
b.  Para acessar essa área deve-se colocar o CRM (sem pontos e sem 

siglas de estado) e criar uma senha.
c.  Caso você não se lembre da senha que criou, clique em recuperá-la 

e não se esqueça de procurar o E-mail de recuperação no spam, 
caso não apareça na sua caixa de entrada. 

d.  Essa área dá acesso ao Livro do Pé com capítulos escritos por di-
versos associados .

e. Também dá acesso ao Footinnovate.
f.  O pagamento de anuidade será feito exclusivamente nessa área 

apenas para os membros quites em 2016. Os que não estiverem 
quites deverão entrar em contato com a ABTPé pelo E-mail abtpe@
abtpe.org.br e acertar as pendências e após isso efetuar o paga-
mento da anuidade 2017 via site

g.  O pagamento é feito através da PagSeguro (boleto e transferência 
bancária).

Espero que o site seja muito acessado por todos e acima de tudo 
ÚTIL e que divulge e fortaleça a ABTPé!

Novo Site Kelly Cristina Stéfani
São Paulo / SP

ANO NOVO, SITE NOVO!



Todas as empresas prestadoras de serviços relacionados à saúde 
que prestaram serviços às pessoas físicas estão obrigadas a preen-
cher a DMED.
A DMED deverá conter as seguintes informações:
a) dos prestadores de serviços de saúde:
 a.1)  o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 

e o nome completo do responsável pelo pagamento e do 
beneficiário do serviço;

 a.2)  os valores recebidos de pessoas físicas, individualizados por 
responsável pelo pagamento.

b)  das operadoras de plano privado de assistência à saúde:
 b.1)  o número de inscrição no CPF e o nome completo do titu-

lar e dos dependentes;
 b.2)  os valores recebidos de pessoa física, individualizados por 

beneficiário titular e dependentes;
 b.3)  os valores reembolsados à pessoa física beneficiária do pla-

no, individualizados por beneficiário titular ou dependente 
e por prestador de serviço.

Na DMED será informada a data de nascimento do beneficiário do 
serviço de saúde ou do dependente do plano privado de assistên-
cia à saúde que não estiver inscrito no CPF. Obs: dependentes 
com mais de 14 anos devem ter o registro do CPF. As operadoras 
de planos privados de assistência à saúde estão dispensadas de 
apresentação das informações de que trata a letra “b.2”, referentes 
às pessoas físicas beneficiárias de planos coletivos empresariais na 
vigência do vínculo empregatício, observando-se que, no caso 
de plano coletivo por adesão, se houver participação financeira 
da pessoa jurídica contratante no pagamento, devem ser infor-
mados apenas os valores cujo ônus financeiro seja suportado 
pela pessoa física. A DMED deve ser apresentada pela matriz da 
pessoa jurídica, contendo as informações de todos os estabele-
cimentos, em meio digital, mediante a utilização de aplicativo a 
ser disponibilizado no site da Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) na Internet (www.receita.fazenda.gov.br), até o últi-
mo dia útil do mês de março do ano-calendário subsequente 
àquele a que se referirem as informações.
A não apresentação no prazo estabelecido, ou a sua apresenta-
ção com incorreções ou omissões, sujeitará às seguintes multas:
a) por apresentação extemporânea:
 a.1)  R$ 500,00 por mês-calendário ou fração, relativamente às 

pessoas jurídicas que estiverem em início de atividade ou 
que sejam imunes ou isentas ou que, na última declaração 
apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo 
Simples Nacional;

 a.2)  R$ 1.500,00 por mês-calendário ou fração, relativamente às 
demais pessoas jurídicas;

 a.3)  R$ 100,00 por mês-calendário ou fração, relativamente às 
pessoas físicas;

b)  por não cumprimento à intimação da RFB para cumprir obriga-
ção acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos esti-
pulados pela autoridade fiscal: R$ 500,00 por mês-calendário;

c)  por cumprimento de obrigação acessória com informações ine-
xatas, incompletas ou omitidas:

 c.1)  3%, não inferior a R$ 100,00 do valor das transações comer-
ciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurí-
dica ou de terceiros em relação aos quais seja responsável 
tributário, no caso de informação omitida, inexata ou in-
completa;

 c.2)  1,5%, não inferior a R$ 50,00, do valor das transações co-
merciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa 
física ou de terceiros em relação aos quais seja responsável 
tributário, no caso de informação omitida, inexata ou in-
completa.

As multas previstas na letra “a” serão reduzidas à metade, quando a 
obrigação acessória for cumprida antes de qualquer procedimen-
to de ofício. Consulte nossos especialistas pelo e-mail DMED@as-
sescontabil.com.br

DMED - Declaração de Serviços Médicos e de Saúde
Sua empresa está preparada para a entrega dessa declaração?

Atualizações Olavo Romão
Contador
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Associados Ricardo Cardenuto Ferreira
Comissão Especial de Formação, Avaliação e Educação Médica

Damos as boas-vindas aos ortopedistas que se tornaram especialistas em pé e tornozelo e novos associados da ABTPé.

André Perin Shecaira Rio de Janeiro - RJ
Carlos Filipe Teixeira Barros Belo Horizonte - MG
João Murilo Brandão Magalhães Belo Horizonte - MG
Lucas De Lemos Barbassa Pedro Sorocaba - SP
Missa Takasaka Campinas - SP

NOVOS ASSOCIADOS EM 2016

www.abtpe.org.br  abtpe@abtpe.org.br
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Agenda
ABRIL
Curso de Metodologia Científica da Revista – Mod. I
Data: 4 de abril de 2017
Grade: Pesquisa bibliográfica na área da saúde
Conteúdo: Fontes de informação em Saúde
Palestrante: Sra. Camila Gomes da Rocha Agostini
Informações: http://www.cursosabtpe.com.br/

MAIO
Curso de Metodologia Científica da Revista – Mod. II
Data: 2 de maio de 2017
Grade: Formato dos trabalhos e como escolher o mais adequado
Conteúdo: Desenhos de estudos
Palestrante: Prof. Dr. Alexandre Faisal Cury
Informações: http://www.cursosabtpe.com.br/

FOOTInnovate Brazil
Data: 4 de maio de 2017
Webseminar: O que há de Novo no Diagnóstico da Fratura do Tornozelo
Palestrante: Dr. Roberto Zambelli de Almeida Pinto
Informações: http://www.footinnovatebrazil.com/
Data: 9 de maio de 2017
Webseminar: Casos Clínicos - Fratura do Tornozelo com lesão da sindesmose / 
Fratura Tornozelo com Maléolo Posterior
Palestrantes: Dr. Rafael Trevisan Ortiz e Dr. Marcus Vinicius Mota Garcia Moreno
Informações: http://www.footinnovatebrazil.com/

18º Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé
Data: 18 a 20 de maio de 2017
Local: Hotel Wish Serrano / Gramado / RS
Informações: http://congressoabtpe.com.br/

JUNHO
FOOTInnovate Brazil
Data: 1 de junho de 2017
Webseminar: Hálux Rígido - Conceito / Diagnóstico / Tratamento
Palestrante: Dr. Henrique César Temóteo Ribeiro
Informações: http://www.footinnovatebrazil.com/

Curso de Metodologia Científica da Revista – Mod. III
Data: 6 de junho de 2017
Grade: Ferramentas de escrita
Conteúdo: End Note, Mendeley e demais ferramentas para organização de um 
trabalho científico
Palestrante: Dr. Mauro Emilio Conforto Gracitelli
Informações: http://www.cursosabtpe.com.br/

FOOTInnovate Brazil
Data: 22 de junho de 2017
Webseminar: Artroplastia x Artrodese
Palestrante: Dr. Márcio de Faria Freitas
Informações: http://www.footinnovatebrazil.com/

JULHO
Curso de Metodologia Científica da Revista – Mod. IV
Data: 4 de julho de 2017
Grade: Análise estatística em pesquisa
Conteúdo: Tipos de dados e apresentação (classificação dos dados; distribuição; 
resumo dos dados; apresentação; estatística descritiva; definindo normalidade de 
dados contínuos; testes paramétricos e não paramétricos
Palestrante: Ft. Henry Dan Kiyomoto
Informações: http://www.cursosabtpe.com.br/

AOFAS Annual Meeting 2017
Data: 12 a 15 de julho de 2017
Local: Washington State Convention Center / Seattle / Washigton / EUA
Informações: http://www.aofas.org/education/annual-meeting/Pages/home.aspx

MUDANÇAS DO ESTATUTO E DO REGIMENTO GERAL
1. Criação de mais duas comissões permanentes:

a.  Comissão de Ensino e Treinamento - CET ABTPÉ (credencia-
mento, formação e avaliação dos R4, reavaliação de serviços 
formadores)

b.  Comissão de Educação Continuada - CEC ABTPÉ (cursos e pro-
gramação científica a médio e a longo prazo)

c.  As comissões serão formadas por dois indivíduos da diretoria 
anterior, dois da nova diretoria, além do presidente atual (to-
tal de cinco membros).

d.  A regulamentação de cada comissão será criada pelos mem-
bros, e encaminhadas para deliberação e aprovação da dire-
toria (normativa interna).

INCLUIR NO ARTIGO 28 DO ESTATUTO
2. Criação da modalidade de Membro Internacional.

INCLUIR NO ARTIGO 4 DO ESTATUTO E NO CAPÍTULO 2 DO 
REGIMENTO GERAL
3.  Retirar o parágrafo de que o presidente pode ser reeleito (Esta-

tuto, Cap 6, Art 36, parágrafo único), e incluir o texto que “não é 
possível a reeleição do presidente”

ARTIGO 36 DO ESTATUTO
4.  Excluir a necessidade de um centro formador de ter serviço de 

residência médica (credenciado pela SBOT). A avaliação dos 
serviços ficará a cargo da Comissão de ensino e treinamento.

ARTIGO 31 DO REGIMENTO GERAL, PARÁGRAFO ÚNICO
5.  Inclusão dos nomes das regionais hoje existentes. As direto-

rias regionais são definidas pelo presidente da ABTPé e de-
vem ser referenciadas pela diretoria e pela Assembleia.

ARTIGOS 58 E 59 DO REGIMENTO GERAL
6.  Remoção do artigos 3 do Regimento Geral (artigo referente à 

qualificação para se tornar membro titular) que passa a ser res-
ponsabilidade do CEC ABTPé.

7.  Remoção dos artigos 16 a 32 (artigo referente à inclusão de cen-
tro formador) que passa a ser responsabilidade do CET da ABTPé.

8.  Incluir no capítulo VI do regimento interno da ABTPé as novas 
comissões criadas.

9.  Rever os artigos 64 a 67, que devem incluir a CEC da ABTPé 
como organizadora fundamental dos eventos e congressos da 
Sociedade.

ASSUNTOS GERAIS
1.  Discutir a criação de prova de avaliação de candidatos a mem-

bros da ABTPé.

2.  Apresentação das cidades candidatas ao Congresso da Socie-
dade de 2019.

3.  Lembrar aos presentes da eleição da diretoria do biênio 
2018/2019. 

PAUTA DE DISCUSSÃO DA 
ASSEMBLEIA GERAL DA ABTPÉ 

(durante o Congresso de Gramado - 2017)

Assembleia da ABTPé
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AGOSTO
Curso de Metodologia Científica da Revista – Mod. V
Data: 1 de agosto de 2017
Grade: Escrita científica
Conteúdo: Escrevendo um artigo científico (Estruturação: pontos básicos / Resumo 
- abstract / Regras éticas / Fatores que interferem na probabilidade de aceitação)
Palestrante: Prof. Dr. Maurício Rocha e Silva
Informações: http://www.cursosabtpe.com.br/

XV Curso Anual Avançado do Grupo de Cirurgia do Pé e Tornozelo 
da Santa Casa de São Paulo – 2017
Doenças da Perna, Pé e Tornozelo na Criança e no Adolescente
Data: 18 e 19 de agosto de 2017
Local: Pavilhão Fernandinho Simonsen – Departamento de Ortopedia e Traumatolo-
gia / São Paulo / SP

Curso de Diagnóstico por Imagem no Pé e Tornozelo
Data: 26 de agosto de 2017
Local: Auditório do Grupo Fleury – Higienópolis / São Paulo / SP
Informações: www.abtpe.org.br

SETEMBRO
Curso de Metodologia Científica da Revista – Mod. VI
Data: 5 de setembro de 2017
Grade: Suporte financeiro para pesquisa
Conteúdo: FAPESP e Sistema de Apoio a Gestão (SAGe)
Palestrante: Srta. Tânia Fernanda Cardoso da Silva
Informações: http://www.cursosabtpe.com.br/

EFAS Advanced Symposium
Data: 28 de setembro de 2017
Local: Centro de Congressos de Lisboa / Lisboa / Portugal
Informações: www.efas.co

6th Triennial Scientific Meeting - IFFAS 2017
Data: 29 e 30 de setembro de 2017
Local: Centro de Congressos de Lisboa / Lisboa / Portugal
Informações: www.iffas.org

NOVEMBRO

DEZEMBRO
Curso ABTPé – “O entorse do Tornozelo – Da prevenção à 
reabilitação”
Data: 8 e 9 de dezembro de 2017
Local: Maksoud Plaza (R. São Carlos do Pinhal, 424 – Bela Vista – São Paulo - SP
Realização: ABTPé
Telefones: (11) 3082-6919 / 3082-2518
Site: www.abtpe.org.br
Organização e maiores informações: Marx Assessoria e Eventos
Contato: (11) 94742-5909
e-mail: claudia@marxeventos.com.br 

49º Congresso Brasileiro de 
Ortopedia e Traumatologia
Data: 15 a 18 de novembro de 2017
Local: Centro de Convenções Goiânia / 
Goiânia / GO
Informações: http://cbot2017.com.br/
local-do-evento/
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