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20º Congresso  
da ABTPé está 
programado  
para  2022.
O 20º Congresso Brasileiro  
de Medicina e Cirurgia do  
Tornozelo e Pé já tem data 
definida! Confira os detalhes 
e fique por dentro de tudo 
que a ABTPé está preparando 
para este evento. 
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Eleições  
ABTPé  
ocorreram em  
formato online.

As eleições para a nova Chapa  
da Diretoria e Conselho Fiscal  
da ABTPé aconteceu pela  
primeira vez no formato 100% 
online e teve adesão de 59,5%  
dos associados. 
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1º Programa  
Humanitário Pé  
na Estrada acontece 
em novembro.

O projeto, nascido com apoio 
total da Fundação Manlio  
Napoli, reforça o pilar científico 
da associação e cria outro 
pilar da mesma magnitude 
englobando a assistência social.
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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.

siga a ABTPé nas redes sociais:

Lançamento do livro  
“Memorial Hospital  
Anchieta” e Espaço  
Cultural. 

Em julho, o Professor Dr. Manlio Napoli lançou  
o livro “Memorial Hospital Anchieta” e o Espaço Cultural  
Centro de Memórias Manlio Mario Marco Napoli.
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 Palavra do Presidente

José Antônio  
Veiga Sanhudo 
Porto Alegre - RS 

  josesanhudo@yahoo.com.br

"Conseguimos 
atravessar esta que 

poderia ser uma das 
piores fases da nossa 

história com os pés 
no chão e bastante 
tranquilidade (...)."

Aos poucos, com prudência e com a vacinação abrangente, estamos recuperan-
do nossas vidas pré-pandemia e nossas atividades científicas presenciais deve-
rão, aos poucos, ser retomadas. O próximo curso de cirurgia percutânea, progra-
mado para outubro, teve uma adesão extraordinária e em poucos minutos todas 
as vagas foram preenchidas. Nossos eventos maiores, como o congresso bianual 
e o curso temático do hálux valgo, estão programados para serem realizados 
presencialmente em 2022 e têm tudo para alcançar um grande sucesso. Até lá, a 
educação continuada dos nossos associados será alimentada pelos Clubes do Pé 
e pelo conteúdo atualizado do PÉC, que não para de crescer.

Entre as imposições da pandemia, a impossibilidade de geração de receita atra-
vés de eventos presenciais nos obrigou a implementar uma austeridade na ges-
tão de despesas possivelmente sem precedentes na nossa associação. Como 
resultado, conseguimos atravessar esta que poderia ser uma das piores fases da 
nossa história com os pés no chão e bastante tranquilidade.

A recente inauguração do Centro de Memórias Manlio Napoli fez com que o fun-
dador e mentor da ABTPé e muitos de seus residentes pudessem reviver um 
pouco da história do Hospital Anchieta, uma das mais importantes instituições 
na história da cirurgia do pé no Brasil. Muitas relíquias do acervo pessoal do pro-
fessor Napoli estão agora disponíveis para visitação. Vale muito a pena!

Além disso, um dos projetos sociais mais importantes e pioneiros da ABTPé está 
finalmente saindo do papel. O Projeto Humanitário Pé na Estrada esta progra-
mado para estrear na cidade de Faxinal do Soturno, no Rio Grande do Sul, entre 
os dias 15 e 19 de novembro de 2021. Com a coordenação local do Dr. Vander-
son Roso, estamos trabalhando na seleção dos casos e organização da semana 
de atividades que contará com atendimentos e realização de cirurgias, além de 
um dia inteiro de atividades científicas, incluindo apresentações e discussão de 
casos clínicos. Este será o primeiro de uma série de programas planejados para 
ocorrer regularmente, e que beneficiará dezenas de pacientes através de cirur-
gias e inúmeros colegas através do compartilhamento de conhecimento.

Por fim, depois de tantas boas notícias, não posso deixar de lamentar uma perda 
irreparável. O amigo, ex-presidente da ABTPé e um dos mais carismáticos dos 
nossos associados, o querido Augusto César Monteiro nos deixou recentemente 
e em nossos encontros daqui para a frente sentiremos muita falta daquela sim-
patia singular.

Uma excelente retomada a todos! 
UMA ÓTIMA LEITURA!

Fale com a ABTPé 

 11 3082-2518 / 3082-6919 

 abtpe@abtpe.org.br

/ ABTPé

EM POSIÇÃO DE LARGADA!

https://www.facebook.com/ABTPe/
https://www.instagram.com/abtpe_brasil/
https://www.linkedin.com/company/abtpe/
https://www.youtube.com/channel/UC0FFMUcC7tqBha2llguKTDQ
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Carlo Henning 
Novo Hamburgo - RS 

  chtrauma@yahoo.com.br

Comunicação ABTPé

 Palavra do Editor

• Na descrição da missão da ABTPé o primeiro 
item é congregar os médicos. Isso pode não ser 
uma tarefa fácil em tempos de distanciamen-
to social impostos por uma pandemia. Nossos 
eventos presenciais foram adiados para 2022. 
Todavia os eventos online oficiais da ABTPé se 
consolidaram na agenda de todos os membros. 
E também tivemos o primeiro evento social on-
line da ABTPé que foi um marco de grande su-
cesso. 

A defesa profissional é um tópico cada vez 
mais presente no nosso dia a dia e queremos 
promover a sua discussão. Também estamos 

valorizando o espaço e as conquistas das nossas 

colegas mulheres cirurgiãs de tornozelo e pé.

Não poderíamos deixar de enaltecer nosso 

fundador, Dr. Manlio Napoli, pela inauguração 

do Espaço Cultural Centro de Memórias Man-

lio Mario Marco Napoli e pelo lançamento do 

livro: Memorial Hospital Anchieta. E também 

uma homenagem pela passagem de um querido 

colega e ex-presidente da ABTPé, Dr. Augusto 

César Monteiro. •

Acesse o site da ABTPé e participe. 

Curso Hálux Valgo  
será em 2022

• O Curso Hálux Valgo, organizado pela  
ABTPé, que estava programado para este 
ano, teve seu cronograma alterado e deve ser 
realizado nos dias 3 e 4 de dezembro de 2022, 
na cidade de Vitória, ES.

Com prudência e com a vacinação abran-
gente, as atividades científicas presenciais 
deverão, aos poucos, ser retomadas. Por este 
motivo a nova data foi escolhida para o ano de 
2022, para que ocorra em um momento mais 
seguro pós-pandemia. 

Já estão confirmados para o curso Cristian 
Ortiz, diretor do Centro de Pé e Tornozelo 
Clínica dos Andes, Santiago do Chile, e Pre-
sidente da IFFAS 2020-2023; Pierre Barouk, 
membro do Conselho da AFCP (Association 
Française de Chirurgie du Pied) e membro da 
EFFAS; e Paul Dayton, podiatra certificado 
pelo conselho do Foot & Ankle Center of Iowa 
em Ankeny, Iowa.

As inscrições já estão abertas e podem ser 
feitas online até o dia 19 de novembro de 
2022. Após esta data, apenas no local. •

Para mais informações, clique aqui

https://www.abtpe.org.br/abtpe/missao/
https://www.abtpe.org.br/
https://www.abtpe.org.br/cursos/halux/
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20º Congresso 
Brasileiro de 
Medicina e Cirurgia 
do Tornozelo e Pé  
já tem nova data!

Você sabe  
o que é NIP?

 Congressos e Cursos

 Defesa Profissional

Comunicação ABTPé 

Igor Marijuschkin  
Diretor da comissão de Ética  
e Defesa Profissional ABTPé 

• O principal evento da ABTPé no ano de 2022 
já tem data definida! O 20º Congresso Brasileiro 
de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé será en-
tre os dias 10 e 13 de agosto, na cidade de Cam-
pos do Jordão, São Paulo.

A Comissão Organizadora do evento, em conjunto 
com a Diretoria da ABTPé, está desenvolvendo uma 
excelente programação científica, para que todos os 

participantes possam aprimorar os seus conhecimen-
tos ortopédicos no Pé e Tornozelo, participando de 
uma forma prática e produtiva.

Muitos convidados já foram confirmados, inclusive 
palestrantes internacionais. A Comissão Organizadora 
do Congresso está empenhada em desenvolver um dos 
melhores eventos da especialidade, com grande dina-
mismo e qualidade. •

Saiba mais sobre o 20º Congresso Brasileiro de 
Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé. Acesse aqui

• Em 2010, a Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) instituiu a Notificação de Inves-
tigação Preliminar (NIP). Essa notificação tem 
como objetivo solucionar conflitos entre benefi-
ciários e as operadoras. Diante de negativas de 
procedimentos cada vez mais descabidas, esta é 
uma maneira eficaz de defesa contra más práti-
cas das operadoras.

O usuário tem que acessar o site www.ans.gov.br/
nip_solicitante, se cadastrar e fazer a queixa. Somen-
te em 2019, a ANS julgou 6.916 processos e confirmou 
6.737 multas aplicadas sobre 665 empresas, perfazen-
do o montante de R$ 475,2 milhões de reais. O prazo de 
resposta é de até cinco dias. •

http://congressoabtpe.com.br/
http://www.ans.gov.br/nip_solicitante
http://www.ans.gov.br/nip_solicitante
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Eleições  
ABTPé  
ocorreram  
em formato 
online pela 
primeira vez
Adesão dos associados,  
todos membros eméritos  
e membros quites,  
superou os 50%

 ABTPé Informa

Comunicação ABTPé

• Foram realizadas no dia 30 de junho as eleições para 
a nova Chapa da Diretoria e a nova Chapa de Conselho 
Fiscal da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia 
de Tornozelo e Pé (ABTPé). A votação aconteceu pela 
primeira vez no formato 100% online e teve adesão de 
59,5% dos associados.

Dos 610 associados aptos, sendo todos membros 
eméritos e membros quites com a anuidade vigente de 
2021, a eleição contou a participação de 363 votantes. 
Na eleição para a nova Chapa da Diretoria da ABTPé, 
97,25% votos foram válidos e 2,75% foram brancos. Na 
votação para a Chapa do Conselho Fiscal, foram 97,80% 
dos votos válidos e apenas 2,20% foram brancos.

 
“Este ano a ABTPé realizou a eleição da nova di-
retoria de forma virtual. O novo formato foi bem 
aceito e garantiu a execução desta importante 
atividade da nossa associação. A receptividade 
foi surpreendente e resultou em muitos feedba-
cks positivos. Particularmente, a facilidade e 

praticidade desse formato garantiram a partici-
pação expressiva dos membros e viabilizou uma 
nova maneira de contato e interação. Mais uma 
conquista para a ABTPé!”, enfatiza Danilo Ryuko 
C. Nishikawa, coordenador das Eleições ABTPé 
2021.

A nova Chapa da Diretoria da Associação Brasileira de 
Medicina e Cirurgia de Tornozelo e Pé (ABTPé) será in-
tegrada pelo novo Presidente, Luiz Carlos Ribeiro Lara, 
e o novo Vice-Presidente, Alexandre Leme Godoy dos 
Santos. Foram eleitos também Nacime Salomão Barba-
chan Mansur, 1º Secretário; Alfonso Apostólico Netto, 
2º Secretário; Jordanna Maria Pereira Bergamasco, 1º 
Tesoureiro; José Fernandes Arteiro Neto, 2º Tesoureiro; 
Rafael Barban Sposeto, Diretor Educação Continuada e 
Pesquisa; Carlo Henning, Diretor Ensino e Treinamento  
e Antonio Alício Moreira de Oliveira Junior, Diretor Ética 
e Defesa Profissional.

“Agradeço aos colegas que confiaram em nos-
so trabalho para os próximos dois anos. Espero, 
em conjunto desta nova diretoria, que façamos 
a nossa gloriosa sociedade, a ABTPé, mais forte e 
pujante no cenário nacional e internacional. Este 
é o nosso compromisso”, agradece Luiz Carlos Ri-
beiro Lara, eleito Presidente da ABTPé.

Para a nova Chapa de Conselho Fiscal, os titulares 
eleitos foram José Antônio Veiga Sanhudo, André Vitor 
Kerber Cavalcanti Lemos e Rodrigo Simões Castilho, 
nesta ordem respectivamente. Como suplentes, foram 
eleitos Jader Wanderley Barros e Silva Filho, José Carlos 
Cohen e Rodrigo Sousa Macedo, nesta ordem.

“Aos 45 anos de idade, a ABTPé finalizou no dia 
de hoje a sua primeira eleição no formato virtual. 
A comodidade do processo se traduziu num núme-
ro expressivo de votantes, que foi acima do dobro 
em relação às eleições anteriores e que representa 
também o apoio ao que a associação vem promo-
vendo para os seus membros”, conta José Antônio 
Veiga Sanhudo, presidente da Associação no perí-
odo de 2020 a 2021 e eleito 1º titular do Conselho 
Fiscal da ABTPé. •
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 Mulheres na Ortopedia

As mulheres  
na ABTPé

Janice Guimarães  
Salvador - BA 

  janicesguimaraes@gmail.com

• Fundada em 1975, a ABTPé teve sua primeira 
representante do gênero feminino na própria 
fundação através da Dra. Stella Rosenbaum, que 
foi também a primeira médica ortopedista do 
Brasil e primeira mulher integrante da diretoria, 
em 1988. Formada em 1953, pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Dra. Stella foi diretora 
científica na gestão 1988-1989 e vice-presiden-
te da associação na gestão 1990-1991, além de 
vice-presidente da ASAMI (Associação Brasi-
leira de Reconstrução e Alongamento Ósseo) na 
gestão 1992-1993, destacando-se como grande 
exemplo de pioneirismo. Através de outra asso-
ciada (a única que não é médica), a senhora Maria 
Cristina de Farias Knackfuss, viúva do prof. Irocy 
Guedes Knackfuss, foi possível obter acesso a fo-
tos e documentos carinhosamente mantidos por 
ela, em um acervo relacionado tanto a Dra. Stella 
quanto ao prof. Irocy.  De 2000 a 2003, o cargo 
de segunda secretária foi ocupado pela Dra. Verô-
nica Fernandes Vianna, que também atuou como 
diretora de informática na gestão 2004-2005 e 
é coordenadora da ortopedia da Rede D'Or São 
Luiz com foco no atendimento assistencial dos 
hospitais CopaStar, Copa D'Or e Glória D'Or, além 
de ser responsável pelo programa de Residência 
Médica em Ortopedia e Traumatologia do IDOR. 
A gestão 2016-2017 da diretoria teve, como uma 
das suplentes, a Dra. Cíntia Kelly Bittar, docente 
da Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
e uma das associadas mais atuantes na área de 
pesquisa. A atual diretoria (2020-2021) é com-

posta pela Dra. Jordanna Maria Pereira Berga-
masco (primeira secretária, médica e assistente 
do grupo de cirurgia do pé e tornozelo da Santa 
Casa de São Paulo), Dra. Tânia Szejnfeld Mann 
(comissão social, médica colaboradora da Univer-
sidade Federal de São Paulo e médica contratada 
do Hospital Israelita Albert Einstein para atua-
ção no pronto-atendimento ) e Dra. Maria Helena 
Costa Vieira (comissão social, médica da Santa 
Casa de Campo Grande e pioneira na cirurgia do 
pé e tornozelo no estado do Mato Grosso do Sul). 
Dra. Oscalina Márcia Pereira da Silva coordena 
a diretoria da regional Nordeste 2 – SE, AL, PE, e 
atua no estado de Pernambuco, também na assis-
tência ao pé infantil. 

Dos 657 associados a ABTPé, 44 são mulheres, dis-
tribuídas em 12 estados: Bahia, Ceará, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e São Paulo (onde estão con-
centradas aproximadamente 50% delas). 32 cen-
tros formadores credenciados pela ABTPé para o 
aperfeiçoamento de médicos ortopedistas que de-
sejam especializar-se em medicina e cirurgia do tor-
nozelo e pé estão distribuídos pelo Brasil, sendo um 
deles chefiado pela Dra. Ana Luiza de Sousa Lima 
Cerqueira de Araújo, no Complexo Hospitalar São 
Francisco de Assis, em Belo Horizonte – MG.

Os periódicos: revista da ABTPé (2016-2017) e 
Scientific Journal of the Foot and Ankle (2018-
2019) tiveram, como editora associada, a Dra. Kelly 
Cristina Stéfani, que atua como docente do Progra-

DA ESQUERDA PARA A DIREITA: TÂNIA MANN, ANA LUIZA CERQUEIRA, 
CÍNTIA BITTAR, CIBELE RÉSSIO, OSCALINA MÁRCIA, JANICE 
GUIMARÃES, MARINA GUENKA
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1º Programa 
Humanitário 
Pé na Estrada 
ocorrerá em 
Faxinal do 
Soturno-RS

ma de Pós-Graduação em Inovação Tecnológica e 
Processos Assistenciais Perioperatórios da FMUSP 
(Faculdade de Medicina da Universidade Federal 
de São Paulo) e foi a ganhadora do Prêmio de Lide-
rança Internacional Feminina da AOFAS (American 
Orthopedic Foot and Ankle Society) em 2019, além 
de Embaixadora Internacional do Comitê de Jovens 
Médicos da mesma instituição.
Grande entusiasta do esporte, a Dra. Ana Paula 
Simões Ferreira é médica assistente do grupo de 
traumatologia do esporte da Santa Casa de São 
Paulo (SCSP) e vice-presidente da Sociedade Pau-
lista de Medicina do Esporte (SPAMDE), além de 
ter sido médica da CBF (Confederação Brasileira de 
Futebol) por mais de oito anos.
Em setembro de 2018, durante a oitava edição do 
Flamecipp (Federación Latinoamericana de Medi-
cina y Cirugia de la Pierna y del Pie), um dos mó-
dulos (o primeiro composto só por mulheres) foi 
coordenado pela Dra. Tânia Mann, com palestras 
e discussões de temas abrangentes, uma vez que 
o universo feminino faz parte da rotina de todos os 

cirurgiões de pé e tornozelo que se interessam em 
buscar um adequado tratamento e, consequente-
mente, uma melhor qualidade de vida para as suas 
pacientes.  

A Cirurgia do Pé e Tornozelo no Brasil é a quinta 
subespecialidade ortopédica com maior número de 
mulheres em sua composição, sendo a ABTPé a as-
sociação com maior comprometimento em promo-
ver a diversidade através da atual diretoria. Diante 
disso, utilizo esse texto para agradecer a gestão 
2020-2021 pelo espaço dedicado a nós, mulheres, 
e também a todas as mulheres que fazem parte da 
associação, desde as pioneiras citadas aqui (e tan-
tas outras espalhadas pelo Brasil) até as recém-in-
gressadas, bem como a pessoa da secretária Hui Li, 
profissional extremamente humana, competente e 
dedicada que caminha lado-a-lado com a ABTPé há 
tantos anos. •

Dra. Janice de Souza Guimarães é Membro titular 
da ABTPÉ e Diretora de Regionais da AMOB (Asso-
ciação de Mulheres Ortopedistas do Brasil).

A pandemia postergou, mas finalmente está 
saindo do papel o 1º Programa Humanitário da 
ABTPé, que vai envolver a realização de cirurgias 
e atividades científicas no interior do Rio Grande 
do Sul. 

O projeto, nascido com apoio integral da Fundação 
Manlio Napoli, reforça o pilar científico da associa-
ção e cria outro pilar da mesma magnitude englo-
bando a assistência social. 

O evento, pioneiro para a nossa instituição e para 
a ortopedia brasileira como um todo, ocorrerá no 
período de 15 a 19 de novembro de 2021 sob a co-
ordenação local do Dr. Vanderson Roso e contará 
com um roteiro pré-estabelecido de atendimento 
e seleção de pacientes para cirurgia, seguido de 
atividades científicas que envolvem palestras e 
discussão de casos. 

A equipe de profissionais é composta de cirurgiões 
membros da ABTPé e residentes voluntários ins-
critos pelo site da associação. 

 ABTPé Informa

José Antônio Veiga Sanhudo 
Porto Alegre - RS 

  josesanhudo@yahoo.com.br
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 ABTPé Informa

Pioneiro na 
cirurgia do pé 
e fundador da 
ABTPé lança 
livro em SP

Comunicação ABTPé

• Pioneiro na cirurgia do pé no Brasil e fun-
dador da Associação Brasileira de Medici-
na e Cirurgia do Tornozelo e Pé (ABTPé), o 
Professor Dr. Manlio Mario Marco Napoli 
lançou o livro “Memorial Hospital Anchieta”, 
no dia 31 de julho, em São Paulo. Na ocasião, 
foi inaugurado o Espaço Cultural Centro de 
Memórias Manlio Mario Marco Napoli, que 
reúne parte do acervo profissional do espe-
cialista, retratando sua trajetória e relevân-
cia para a área da Ortopedia.

 
“O Clube do Pé foi criado há 50 anos, 
para atrair os jovens que estavam in-
certos na atuação em cirurgias do pé 
e tornozelo. Nos dias de hoje, estas ci-
rurgias têm grande relevância social 
e econômica, em virtude do elevado 
número de pacientes que sofrem aci-
dentes de trânsito ou de trabalho. A 
ABTPé é uma associação muito im-
portante”, exclamou o Dr. Manlio 
Napoli, com seus 99 anos de idade.  

Diretores e associados da ABTPé, além dos 
amigos do querido professor mestre, presti-



BOLETIM DA ABTPé  |  9    

 ABTPé Informa

dade profissional e científica no nosso meio”, 
pontuou.

O presidente eleito para o próximo mandato 
da ABTPé, Dr. Luiz Carlos Ribeiro Lara, conhe-
ceu de perto o trabalho desenvolvido pelo Dr. 
Napoli, ao ser seu aluno e residente no Hos-
pital Anchieta. “Ele foi fundamental para a ci-
rurgia do pé no Brasil, o primeiro incentivador 
e executor das técnicas na área, um grande 
nome na correção do pé torto congênito, das 
osteotomias do calcâneo em crianças, enfim, 
sempre foi uma pessoa que, além da capacida-
de de ensino muito grande, foi um formador e 
idealizador”.

HISTÓRIA

A trajetória do Dr. Napoli na especialidade 
começou em 1941, após ingressar na Faculda-
de de Medicina da Universidade de São Paulo. 
No início da década de 1950, foi convidado a 
iniciar estudos especializados na Cirurgia do 
Pé e, a partir de então, o seu desenvolvimento 
nessa área foi extremamente destacado, tor-
nando-se o primeiro especialista na Cirurgia 
do Pé e Tornozelo do Brasil.

Em 1972, motivou um grupo de interessa-
dos na sub especialidade de Pé e Tornozelo 
a participar de um Centro de Estudos, o qual 
denominou “Clube do Pé”.  Os membros de-
ram apoio e suporte e, em dezembro de 1975, 
foi fundada a sociedade que reunia os espe-
cialistas na cirurgia do pé, a atual ABTPé. • 

Para conhecer um pouco da trajetó-
ria e do legado de Dr. Napoli, o Espaço 
Cultural Centro de Memórias Manlio 
Mario Marco Napoli está instalado na 
Rua Princesa Isabel, nº 1.184, Brooklin, 
em São Paulo. O agendamento para 
visitação pode ser feito pelo telefone  
(11) 5044-1780, em horário comercial.

giaram o evento, realizado respeitando todos 
os protocolos sanitários de prevenção à pan-
demia. O presidente da Associação, Dr. José 
Antônio Veiga Sanhudo, entregou uma placa 
ao Dr. Napoli, saudando o evento em nome da 
ABTPé e destacou que o trabalho do médico 
rendeu reconhecimento mundial à área. “A or-
topedia brasileira tem uma reputação muito 
boa no exterior e, dentro dela, acho que ne-
nhuma especialidade tem prestígio tão gran-
de quanto à Cirurgia do Pé e Tornozelo. Este 
destaque é fruto do trabalho incansável do Dr. 
Napoli”, ressaltou.

Ao longo de mais de quatro décadas de atu-
ação, a ABTPé segue dando continuidade ao 
propósito para o qual foi criada – o aperfeiço-
amento da especialidade –, salientou Dr. Sa-
nhudo. “O ponto forte da associação é o foco 
constante no ensino, tornando seus membros 
tecnicamente melhores e com maior forma-
ção científica. A ABTPé nunca perdeu o foco 
deste objetivo. Pouco tempo atrás, trabalhos 
realizados no Brasil e publicados no exterior 
representavam uma raridade. Hoje em dia, 
vemos isso com frequência muito maior, de-
monstrando o aumento na qualidade da ativi-
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Webinar 
abordou dicas 
sobre como se 
organizar e se 
comunicar com 
pacientes

Tania Szejnfeld Mann  
São Paulo - SP 

  Tszejnfeld@gmail.com

• No dia 06 de julho, a comissão social da  
ABTPé organizou um webinar diferente! O 
médico cirurgião do aparelho digestivo, CEO 
do evento e podcast “O Consultório”, Dr. Da-
niel Kruglensky, deu orientações sobre como 
causar uma boa primeira impressão, além de 
dicas sobre como se organizar e se comuni-
car com pacientes no consultório. 

As quase cem pessoas que participaram 
do evento puderam aprender que, verdadei-
ramente, a primeira impressão é a que fica, 
sendo muito difícil alterá-la em outras oportu-
nidades. No momento inicial com o paciente, 
o médico deve deixar suas mãos visíveis pois, 
instintivamente, elas representam se a apro-
ximação é amigável; deve ter uma postura 
aberta e confiante, trazendo a impressão de 

um vencedor e, portanto, gerando interes-
se no paciente; por fim, o médico deve olhar 
nos olhos do paciente, transmitindo verdade e 
compromisso com a história que este lhe traz.

Também foram discutidos outros temas dos 
muitos podcasts produzidos pelo Daniel como, 
por exemplo, como se comunicar com um pa-
ciente que chegou muito atrasado e irá atrasar 
sua agenda, podendo ser avisado, antecipada-
mente, da necessidade de reagendar ou de ter 
uma consulta mais curta. Outro ponto abor-
dado foi como se relacionar com os pacientes 
utilizando o WhatsApp, em que ficou a reco-
mendação de ser claro com o paciente e apre-
sentar limites para este canal de comunicação, 
evitando desconforto de ambas as partes.

Esta proposta inovadora da ABTPé tinha a 
intenção de atender seus associados de forma 
mais abrangente, abordando temas que são 
relevantes para o seu dia a dia. A participação 
dos associados e muitos elogios após a reali-
zação do evento nos deixa animados a seguir 
buscando a melhor forma de envolver os inte-
grantes da nossa associação. •
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CET-ABTPé

• Após processo de avaliação, quatro novos Centros Formadores ABTPé foram apro-
vados pela CET-ABTPé para iniciarem suas atividades em 2022.

A ABTPé agradece seu empenho e motivação para formar novos candidatos a Membro 
Titular da nossa associação e aprimorar a cirurgia de tornozelo e pé no Brasil.

 Universidade Federal do Ceará /  
 Hospital Geral de Fortaleza (CE) 
  Responsável Dr. Rodrigo Astolfi

 Hospital Universitário de Londrina /  
 Universidade Estadual de Londrina 
  Responsável Dr. Marco Antonio Batista

 Hospital Alemão Oswaldo Cruz (SP) 
  Responsável Dra. Tania Szejnfeld Mann

 Hospital São Rafael (BA) 
 Responsável Dra. Janice de Souza Guimarães

• Buscando instituir maior clareza nas regras para credenciamento inicial de Centros For-
madores novos e para manutenção do credenciamento (recredenciamento) dos Centros 
Formadores da ABTPé, a CET-ABTPé formulou nova normativa específica que está dispo-
nibilizada no site desde junho último. Também foram alteradas as datas que ocorrem o 
credenciamento e recredenciamento. Fique atento! •

• Em 2021, o exame manteve-se em formato online. Inscreveram-se 61 candidatos. Desses, 
60 realizaram o exame em 23 de maio último. 55 candidatos foram aprovados e contem-
plaram os outros pré-requisitos para ingressarem como Membros Titulares da ABTPé. •

Novos Centros Formadores ABTPé para 2022

Nova Normativa para credenciamento  
e recredenciamento de Centros  
Formadores ABTPé

3º Exame Oficial e Qualificatório para 
membro Titular da ABTPé

https://www.abtpe.org.br/estagios/criterios/
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Homenagem 
ABTPé -  
Augusto César 
Monteiro

Danilo Ryuko C. Nishikawa  
São Paulo - SP 

  dryuko@gmail.com

• Dr. Augusto para muitos era o Augustão. Um cole-
ga muito querido que com sua humildade e preocupa-
ção conquistou o carinho de todos. Deixou sua marca 
em todos os lugares que passou e fez a diferença na 
formação profissional e pessoal de muitos residen-
tes dos Serviços do Tatuapé e do Servidor Municipal 
(HSPM). Sempre disposto a ajudar aqueles que tives-
sem interesse em aprender e crescer.

Dedicou-se muito a nossa sociedade, tanto como 
presidente como membro. A ABTPé era parte impor-
tante da sua vida. Fazia questão de estar presente e 
participar de todos os eventos: clubes do pé SP, con-
gressos, cursos. Orgulhava-se do título que carrega-
va, se dedicou para o crescimento desta organização e 
tinha um carinho enorme pelos colegas. Seu carisma 
transformou relações profissionais em amizades sin-
ceras e assim colecionou grandes amigos ao longo dos 
anos. 

Pai e avô excepcional, contava com alegria que 
havia comprado um carro maior para passear com 
os netos. A família era o seu bem mais precioso, era 
o que impulsionava a sua vida em todos os aspectos. 
Fazia questão de estar sempre por perto e gostava da 
companhia deles em suas viagens para congressos no 
Brasil e no exterior.

Ele com certeza fará falta para todos nós, amigos, e 
para a comunidade da ABTPé. Foi um exemplo de ser 
humano e sei que de onde estiver, está zelando por 
todos nós. •
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  Outubro de 2021

EFAS LYON CONGRESS 2021 
21/10/2021 a 23/10/2021

 Lyon - França

INFORMAÇÕES:  
https://efascongress.org/lyon-congress-2021/

  Abril de 2022

IFFAS 2020 • 7TH TRIENNIAL  
SCIENTIFIC MEETING 
28/04/2022 a 30/04/2022

 Viña del Mar, Chile

INFORMAÇÕES:  
https://www.iffaschile2020.com/

  Dezembro de 2022

CURSO O HÁLUX VALGO 
02/12/2022 e 03/12/2022

 Sheraton Vitória Hotel - Vitória (ES)

INFORMAÇÕES:  
https://www.abtpe.org.br/cursos/halux/

Congressos  
e Cursos 2021 

Congressos  
e Cursos 2022

  Outubro de 2021

II CURSO DE CIRURGIA PERCUTÂNEA 
18/10/2021

 IRCAD - Barretos/ SP

INFORMAÇÕES:  
www.abtpe.org.br/cursos/percutanea2021/

  Agosto de 2022

20º CONGRESSO BRASILEIRO  
DE CIRURGIA DE TORNOZELO E PÉ 
10/08/2022 a 13/08/2022

 Campos de Jordão - São Paulo

INFORMAÇÕES:  
http://congressoabtpe.com.br/

  Setembro de 2021

AOFAS ANNUAL MEETING 2021 
22/09/2021 a 25/09/2021

 Charlotte – Carolina do Norte (EUA)

INFORMAÇÕES:  
www.aofas.org/annual-meeting

 Com a pandemia da Covid-19, alguns 
congressos e cursos nacionais e interna-
cionais podem sofrer mudanças em suas 
datas de realização. Fique ligado no site  
da ABTPé para eventuais alterações.

http://abtpe.org.br
http://abtpe.org.br

