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 PALAVRA DO PRESIDENTE

Marco Túlio Costa 
São Paulo - SP 
tuliom@uol.com.br

"Nós trabalhamos com 
vidas e, não apenas a 

dos nossos pacientes. 
Por isso, nossas ações 

refletem grande 
responsabilidade e 

apenas o conhecimento 
e a experiência podem 

nos tornar profissionais 
cada vez melhores."

A educação continuada é o DNA da ABTPé e o conhecimento se tornou a linha 
condutora da nossa Associação durante todos estes anos de existência. A 
importância do aprimoramento e compartilhamento de ideias é refletida 
na quantidade de pessoas que participam dos eventos da Associação e 
no rigor e excelências em que os mesmos são organizados pelas nossas 
Comissões.
No nosso último evento, por exemplo, realizado em Florianópolis, o 19o 
Congresso da ABTPé, contamos com mais de 800 inscritos, 25 estados 
brasileiros presentes, além de participantes e palestrantes de vários 
países da América Latina, América do Norte e Europa. Durante o Congresso, 
pude acompanhar salas lotadas e discussões bastante inteligentes entre 
palestrantes e congressistas.
A mesma satisfação que a dos congressistas, notei nos participantes da 1a 
Prova Oficial e Qualificatória para Membro Titular da ABTPé. A organização e 
profissionalismo na execução da prova são pontos que gostaria de destacar, 
assim como a participação dos serviços credenciados na elaboração 
das questões. A dedicação da Comissão de Ensino e Treinamento foi 
fundamental. Foi toda essa integração que concretizou a ideia desse exame.
O preenchimento das vagas do curso avançado de artroscopia e artroplastia 
do tornozelo e pé em apenas 30 minutos é mais um exemplo de que os 
profissionais entendem da grandiosidade da busca por aprimoramento. 
Nós trabalhamos com vidas e, não apenas a dos nossos pacientes. Por isso, 
nossas ações refletem grande responsabilidade e apenas o conhecimento 
e a experiência podem nos tornar profissionais cada vez melhores.
Nas próximas páginas, vocês poderão conferir a história do Dr. Kandir 
que aos 70 anos voltou a estudar e foi o vencedor entre os 90 trabalhos 
inscritos na categoria Temas Livres no Congresso da ABTPé e, com o estudo, 
abriu novas possibilidades para o uso de infiltrações de corticosteroides 
em tendões.
Continuem investindo em conhecimento. Neste segundo semestre, a ABTPé 
continuará com seus webmeetings por meio do FOOTinnovate e seus 
encontros do Clube do Pé. Além disso, também organiza um grande evento 
para dezembro, sobre o tema “O Pé Plano”. Participem!
BOA LEITURA!

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

 abtpe@abtpe.org.br
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 PALAVRA DO EDITOR

É muito gratificante observar, a cada edição, 
o crescimento do congresso da ABTPé que 
atualmente ocupa lugar de destaque no cenário 
mundial. O evento recentemente realizado em 
Florianópolis superou as expectativas em todos 
os aspectos. O número recorde de participantes 
foi agraciado por excelentes apresentações 
nacionais e internacionais e é muito provável 
que a maioria dos presentes tenha voltado para 

José Antônio Veiga Sanhudo 
Porto Alegre - RS 
josesanhudo@yahoo.com.br

Gratidão, Cuidado  
e Compromisso

casa com uma bagagem científica maior do que 
chegou, alcançando o objetivo maior de participar 
de um encontro como este. Além de um programa 
científico abrangente, que envolveu inclusive a 
reabilitação, este congresso ficará marcado pela 
realização da primeira prova de qualificação para 
membros da nossa associação. Oitenta por cento 
dos 70 candidatos que se submeteram a seleção 
foram aprovados e a lista dos novos membros da 
ABTPé faz parte desta edição. Parabéns aos calouros 
e sejam muito bem-vindos à nossa associação. 
Aos que não foram aprovados, desejamos sucesso 
na próxima prova. Nesta edição o Dr. Marco Túlio 
Costa, presidente da ABTPé, destaca o esforço da 
nossa entidade no aprimoramento profissional 
com a realização de eventos cuidadosamente 
selecionados e de altíssimo nível, focados na meta 
de crescer com qualidade. O corrente ano conta 
ainda com o I Curso de Artroscopia e Artroplastia 
do Tornozelo e Pé, o 51o CBOT e o Curso de Pé Plano 
Uma excelente leitura a todos!  

Alexandre Leme Godoy-Santos 
São Paulo - SP 
alexandrelemegodoy@gmail.com

Primeiro Curso IBRA 
Foot & Ankle Brasil/
América Latina
25 e 26 de Outubro de 2019  
São Paulo - Brasil

Queridos amigos.
As deformidades e lesões graves do Tornozelo 

e Pé estão entre as doenças ortopédicas 
musculoesqueléticas mais frequentes. Seu 
tratamento sempre nos apresenta desafios 
cirúrgicos e técnicos.

A adequada estratégia e método de tratamento 
são elementos cruciais para desfechos funcionais 
e excelência dos resultados pós-operatórios e, 
portanto, para a qualidade de vida dos pacientes.

A IBRA (International Bone Research 
Association) é uma organização sem fins 
lucrativos, financeiramente independente e 
com orientação internacional, para suporte de 
especialistas e pesquisadores com ênfase na 
interface entre pesquisa científica e educação 
médica continuada.

 CURSOS
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 CURSOS

As principais atividades da IBRA são: 

• Promover o avanço da pesquisa.

• Estimular a inovação.

• Promover educação médica  
 continuada de qualidade.

A IBRA oferece apoio financeiro a projetos de 
pesquisa, com ênfase na inovação e aplicabilidade 
à prática médica, e sofisticada estrutura para 
educação continuada internacional.

Os Cursos da IBRA estão estruturados em dois 
dias e contam com a participação de Faculties 
Internacionais, Regionais, Nacionais.

No primeiro dia do curso, as palestras sobre o 
estado atual do conhecimento e os progressos 
no campo da Cirurgia do Tornozelo e Pé são 
alternadas com discussões de casos interativas 
com os participantes através da apresentação 
de casos concretos embasados em evidências da 
literatura.

Grande ênfase é colocada na apresentação das 
opções atuais de tratamento. 

No segundo dia do curso, o treinamento 
prático em espécimes através de procedimentos 
cirúrgicos no antepé, mediopé, retropé e 
tornozelo, sob orientação e suporte dos faculties, 
todos os participantes realizam os exercícios 
práticos com estrutura altamente diferenciada.

Teremos muito prazer em recebê-lo neste 
Curso aqui em São Paulo. 
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 ENTREVISTA

Conheça o ganhador do prêmio de Temas Livres 
do Congresso da ABTPé, sua trajetória profissio-
nal e expectativas.

Aos 70 anos de idade e, após 46 anos de profis-
são, o Dr. Kandir Innocenti Dinhane foi o vence-
dor entre os 172 trabalhos inscritos na categoria 
Temas Livres no 19o Congresso da ABTPé, realiza-
do entre os dias 15 e 18 de maio. 

Com o trabalho “Alteração à curto prazo pós-
-infiltração em tendões de coelhos – Estudo ran-
domizado e controlado”, o médico mostrou que 
não há efeitos deletérios na utilização de infil-
tração de corticoides intratendinosas, contradi-
zendo estudos da década de 80, que afirmavam 
o contrário. “O trabalho passado estudou apenas 
5 animais, ao passo que o nosso estudo envol-
veu 70 espécimens. Utilizamos uma metodologia 
mais moderna e pudemos apresentar evidências 
concretas de que as infiltrações não são dano-
sas, como se imaginava”, explica o Dr. Kandir.

Com muita gratidão e modéstia, ao falar da 
premiação, Dr. Kandir não esconde o orgulho de 
seu trabalho. “A gente tem que realizar sempre, 
mesmo com a idade relativamente avançada e 
fora do ambiente universitário por muito tem-
po. Resolvi enfrentar a informática, o inglês e os 
prazos rígidos da pós-graduação para escrever 
este trabalho. A felicidade de ser reconhecido 

Dr. Kandir Dinhane, 
vencedor do  
Prêmio Manlio  
Napoli 2019

Dr. Kandir I. Dinhane, 
autor do trabalho vencedor do  

Prêmio Manlio Napoli 2019

pelos meus pares é indescritível. Para mim, este 
prêmio é equivalente ao Nobel. Não fiz o estudo 
sozinho, contei com uma ótima equipe e agra-
deço muito meus orientadores, foi uma parceira 
importantíssima”, comenta.

Além da premiação da ABTPé, o estudo também 
foi publicado em uma renomada revista científi-
ca americana - American Journal of Sports Me-
dicine. Por este motivo, o especialista considera 
estar vivendo o topo de sua carreira.  Filho de 
pai motorista de caminhão e de mãe professo-
ra primária, Dr. Kandir nasceu na cidade de São 
Miguel, interior de São Paulo e se tornou médico 
inspirado no profissional que o atendia quando 
criança, durante suas crises de asma. “Naquela 
época não havia pronto-atendimentos e os mé-
dicos nos visitavam em casa. Havia um médico 
que sempre me atendia e me tirava aquela falta 
de ar. Eu o via, desta forma, como uma espécie 
de um deus que aliviava o meu tormento. Foi ele 
que me despertou o interesse pela medicina”, 
conta.

Foi então que, em 1973, Dr. Kandir mudou-se 
para Botucatu e cursou medicina na UNESP – 
Universidade Estadual Paulista e, anos mais tar-
de, fez residência em ortopedia no Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde 
conheceu o Dr. Napoli que acabara de fundar a 
Sociedade Brasileira de Podologia. “Todos os re-

ABTPé entrevista

por Comunicação ABTPé
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 ENTREVISTA

sidentes do Dr. Napoli foram inscritos na Socie-
dade e foi assim que fui me apegando à especia-
lidade”, lembra.

Anos depois, o médico se tornou professor 
universitário, voltando a UNESP de Botucatu. 
Seis anos depois, iniciou um novo ciclo em sua 
carreira, abrindo sua própria clínica médica. Por 
volta de 2001, Dr. Kandir voltou a estudar e foi 
no curso de mestrado de cirurgia de tornozelo 
e pé que desenvolveu este trabalho, que viria a 
ser premiado. A sua meta agora é fazer um dou-
torado “Não penso em parar. Este estudo abriu 
uma grande linha de pesquisa que agora precisa 
ser aprofundada. Vamos continuar esta linha de 
pesquisa e ainda não penso em me aposentar. 
No futuro, ainda anseio escrever um livro sobre 
tendinopatias”, afirma Dr. Kandir.

Para os jovens especialistas, Dr. Kandir deixa a 
mensagem de que o estudo para obter novos co-
nhecimentos nunca deve parar. “No nosso país, 
ainda estamos em desenvolvimento no tocante 
a pesquisas científicas, e é nosso dever como 

cidadãos dar um retorno humano à sociedade, 
descobrir novas técnicas de tratamento e curas”, 
afirma.

Além de sua clínica, Dr. Kandir é diretor da Santa 
Casa de São Manuel e coordenador de um ambu-
latório de pé diabético na Universidade Unesp de 
Botucatu. Casado há 48 anos, tem um filho orto-
pedista e uma filha ginecologista, além de quatro 
netos. “Sou muito feliz, tenho uma linda família 
e sinto orgulho da minha profissão”, finaliza.  

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

Curso MIS em  
Salta - Argentina

Estivemos em Salta - Argentina, nos dias 7 e 
8 de junho, como convidados estrangeiros, eu 
e o Dr. Bernard Meyer, para darmos aulas no 

 CURSOS

excelente Curso Teórico-Prático de Cirurgia do Pé, 
promovido pela associação argentina de cirurgia 
do pé, SAMeCIPP. Este importante evento foi 
supervisionado pelos Drs. Pablo Sotelano, Mário 
Ulivarri e Javier Del Vecchio e contou com expressiva 
participação de colegas de toda a América do Sul. 
Além da parte prática com treinamento das técnicas 
em "sawbone", o alto nível das palestras teóricas 
abrilhantaram o encontro, difundindo aos colegas 
ortopedistas e especialistas em cirurgia do pé um 
grande aprimoramento nas técnicas minimamente 
invasivas. Acreditamos que tais cursos devam ser 
estimulados em toda a América para promover 
o crescimento da cirurgia percutânea do pé em 
nossos países. Parabéns aos organizadores, e 
registramos aqui o nosso agradecimento pela 
participação ativa neste magnífico curso.  

Trabalho vencedor:                                                     

Short term changes after corticosteroid 
injections into the normal tendons of rabbits: 
A controlled randomized study.

Autores: Kandir Genesio Innocenti Dinhane 
(UNESP Botucatu); Alexandre Leme Godoy-Santos 
(Universidade de São Paulo); Alexandre Todorovic 
Fabro (USP Ribeirão Preto); Maria Regina Moretto 
(UNESP Botucatu) e Winston Bonetti Yoshida 
(UNESP Botucatu).
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Mario Kuhn Adames 
Presidente do 19o Congresso da ABTPé

Florianópolis - SC 
mkadames@aol.com

A comissão organizadora local sentiu-se 
lisonjeada em organizar o 19o Congresso Brasileiro 
de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé, realizado 
entre 15 a 18 de maio de 2019 no centro de eventos 
Açores em Florianópolis.

O evento foi um sucesso, com mais de 800 
inscritos e com uma audiência massiva que 
oscilou entre 80 e 90% nas conferências 
nacionais e internacionais. Esse envolvimento 
dos participantes foi decorrente de um programa 
cientifico empolgante e recheado de palestras de 
alto nível. Concomitantemente, realizou-se o 2o 
Congresso Brasileiro de Fisioterapia do Tornozelo 
e Pé, onde tivemos em torno de 60 inscritos, 
que somados aos representantes comerciais de 
pessoal de apoio totalizou quase 1000 pessoas 
envolvidas diretamente no encontro.

Os 17 convidados estrangeiros que aqui 
estiveram, norte-americanos, europeus e latino-
americanos, compartilharam conhecimento com 
palestras excelentes, e pudemos observar que 
estamos cientificamente muito próximos aos 
grandes centros formadores de opinião.    

 CONGRESSOS

O Congresso na  
Ilha da Magia foi  
um Sucesso!

Este fato também ficou bem evidente nos dois 
cursos pré-congresso que ocorreram no dia 15, 
sobre artroscopia e trauma, com as salas cheias e 
com um alto nível de discussão entre os presentes. 

Agradecemos o apoio e o empenho da 
diretoria da Associação Brasileira de Medicina 
do Tornozelo e Pé para o desenvolvimento do 
maior evento cientifico da nossa entidade. Como 
presidente do Congresso, sinto-me lisonjeado em 
ter participado da organização deste grandioso 
evento, possivelmente o recordista no número de 
participantes entre os eventos da nossa área aqui 
no Brasil. Ë muito grande a satisfação em ajudar 
a nossa associação na organização de um dos 
maiores eventos em cirurgia do Tornozelo e Pé da 
América Latina e do mundo, colocando a ABTPé 
em evidência no cenário mundial.

Tivemos ainda o prazer de auxiliar a CET na 
organização da primeira prova para seleção 
de membros da ABTPé. O congresso teve uma 
programação enxuta e dinâmica e com controle 
rigoroso do horário para cumprir à risca a grade 
científica e queremos parabenizar os congressistas 
pelo alto nível de questionamento e discussão 
apresentados. Chamou a atenção também o 
grande número de temas livres enviados e o alto 
nível dos apresentadores.

Esperamos que todos os participantes 
tenham desfrutado de troca de conhecimentos 
e que o aprendizado tenha sido produtivo no 
aprimoramento da sua prática ortopédica. A parte 
social, por sua vez, promoveu uma aproximação 
de todos os participantes e seus familiares. As 
considerações de cada um dos envolvidos no 
evento é importante para nós e estamos abertos 
às considerações de todos. Já estamos voltados 
para o nosso próximo evento em Campos do 
Jordão em 2021.  Parabenizamos e desejamos ao 
colega Luiz Carlos Ribeiro Lara e sua comissão 
todo apoio e sucesso, e esperamos a todos os 
amigos em Campos do Jordão em 2021. 
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André Vitor Kerber Cavalcanti Lemos  
São Paulo - SP 
andrevitor71@gmail.com

Carlos Daniel Cândido de Castro Filho 
Campinas - SP 
cdccfilho@hotmail.com

O 19o Congresso Brasileiro de Medicina e 
Cirurgia do Pé e Tornozelo, promovido pela 
ABTPé, foi realmente um sucesso. Com mais de 
800 participantes, foi sediado na ilha da Magia, 
Florianópolis, durante os dias 15 a 18 de maio de 
2019, no Hotel e Resort Costão do Santinho.

Havia grande expectativa sobre a primeira prova 
de titulação da ABTPé, e que foi realizada no dia 15 
de maio, no período da manhã. Merece destaque 
a excelente organização da prova coordenada 
pela CET (Comissão de Ensino e Treinamento 
da ABTPé) que mostrou precisão na confecção 
do exame, tempo de prova e coordenação em 
sua aplicação. Outro ponto importante foi a 
participação de 17 convidados internacionais, que 
vieram complementar as aulas ministradas pelos 
brasileiros. Vale a pena pontuar, ainda, que nesse 
congresso tivemos 172 trabalhos aprovados, sendo 
56 temas livres para apresentações orais, as quais 
ocorreram em duas salas reservadas e contaram 
com grande público. Também tivemos 44 temas 
livres em forma de pôster. Dentre a eleição dos 
melhores trabalhos foi escolhido:

19o Congresso 
Brasileiro de  
Medicina e Cirurgia  
do Pé e Tornozelo 
Florianópolis 2019

Melhor tema livre oral:

• Short term changes after corticosteroid  
 injections into the normal tendons of  
 rabbits: A controlled randomized study,  
 dos autores Kandir Genesio Innocenti  
 Dinhane (UNESP Botucatu); Alexandre  
 Leme Godoy-Santos (Universidade de  
 São Paulo); Alexandre Todorovic Fabro  
 (USP Ribeirão Preto); Maria Regina  
 Moretto (UNESP Botucatu) e Winston  
 Bonetti Yoshida (UNESP Botucatu).

Melhor pôster:

• Artrodese de tornozelo por acesso  
 transfibular e fixação externa circular,  
 do autor Rodrigo Yuzo Masuda.

A programação científica foi intensa, com aulas 
de 8 minutos pontuais de alto nível e marcada pela 
presença de nomes de peso no quadro da cirurgia 
de pé e tornozelo nacional e internacional.

Na parte social, vale a pena destacar o nosso 
tradicional torneio de tênis, o jantar do presidente 
e a festa do Congresso, regada a um bom chopp 
gelado e com o fantástico show da banda “Queen 
Don’t Stop”, que contou com a participação 
especial da filha do presidente do congresso, 
Sra. Caroline Goulart Adames, para a surpresa 
do nosso colega. Pudemos contar também com a 
participação do professor Steve L. Haddad.

Tivemos a eleição das cidades que sediarão os 
Congressos de 2021 e de 2023, apresentando-se 
como concorrentes: Campos do Jordão, Curitiba, 
Rio de Janeiro e Maceió. Foram eleitas a lindíssima 
"Suíça Paulista", Campos do Jordão, para 2021 e a 
belíssima “caribe brasileiro", Maceió, para 2023.

Para finalizar, saímos, mais uma vez, de um 
evento espetacular, com grande enriquecimento 
teórico e técnico e com a abertura de novos 
horizontes para a cirurgia do pé e tornozelo 
brasileira.

Aguardamos fortemente um congresso tão 
brilhante e enriquecedor em 2021 na cidade de 
Campos do Jordão - SP. Até breve! 

 CONGRESSOS



 9

Foram 30 novos cirurgiões de pé e tornozelo 
de todo Brasil agraciados pelo prêmio “Sérgio 
Bruschini” - uma parceria da ABTPé e da Arthrex!

 PREMIAÇÃO

Parabéns a todos os preceptores e serviços 
formadores que treinaram esses novos amigos e 
colegas.  Percebemos o bom nível e a dedicação de 
todos no crescimento da ABTPé e no tratamento 
dos nossos pacientes. 

Marcus Vinicius Mota Garcia Moreno 
Diretor Educação Continuada e Pesquisa - ABTPé

Salvador - BA 
marcusviniciusmoreno@gmail.com

Brazil Foot and Ankle 
Fellowship Forum 
Dias 17 e 18 de junho 
ArthroLab Naples - Flórida 
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 CLUBE DO PÉ

Nos últimos meses, foram realizados diversos 
encontros do Clube do Pé pelo Brasil. Confira os 
principais destaques de cada um deles:

O Clube do Pé de Vitória, ocorrido no último dia 
4 de maio, abordou neste ano a cirurgia minima-
mente invasiva (MIS), muito bem representada 
pelo amigo e professor Luiz Carlos Ribeiro Lara. O 
assunto tem despertado crescente interesse por 
ortopedistas do Brasil, pois permite cirurgias por 
acesso mínimo e amplia as indicações cirúrgicas, 

sobretudo em pacientes idosos, embora possa 
ser utilizada em qualquer idade.

O Clube do Pé segue ocorrendo no Espirito San-
to anualmente, procurando divulgar entre os as-
sociados a discussão em torno das patologias no 
pé e tornozelo e divulgar entre os ortopedistas os 
avanços na cirurgia da nossa área. 

Clube do  
Pé de Vitória
Jorge Kriger
Vitória - ES 
krigerjorge@gmail.com

Agenda Clube do Pé
Clube do Pé São Paulo 
 
Próximos encontros: 
 
 25/07/2019  
Complexo Hospitalar do Mandaqui

 26/09/2019  
Hospital do Servidor Público Estadual

 24/10/2019  
Escola Paulista de Medicina - UNIFESP

 28/11/2019  
Hospital Nossa Senhora do Pari 

Clube do Pé pelo Brasil 

Próximos Encontros:

 27/07/2019 
São José do Rio Preto (SP) -  
Sociedade de Medicina e Cirurgia de  
São José do Rio Preto - Regional APM 

Para mais informações sobre o Clube do Pé, 
acesse o site da ABTPé, www.abtpe.org.br
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 CLUBE DO PÉ

Nos dias 26 e 27 de abril ocorreram dois gran-
des encontros em Taubaté. No primeiro dia ocor-
reu o III Curso Internacional Cirurgia Percutânea 
do Pé, contando com a presença de dois colegas 

III Curso 
Internacional 
Cirurgia 
Percutânea do 
Pé. Clube do Pé 
de Taubaté
Luiz Carlos Ribeiro Lara
Taubaté - SP 
luizrlara@hotmail.com

argentinos de expressivo reconhecimento na 
área, Drs. Mario Ulivarri e Jorge Castellini. Os dois 
abrilhantaram muito o evento com suas palestras 
de altíssimo nível. Houve também, a participação 
significativa de colegas de todo o Brasil, na busca 
do aprimoramento nas técnicas minimamente in-
vasivas. Já no sábado, tivemos o tradicional Clu-
be do Pé de Taubaté, com excelentes apresenta-
ções dos Drs. José Antônio Veiga Sanhudo, do Rio 
Grande do Sul, e Marcos Corsato e Nelson Astur 
Filho, de São Paulo, além dos convidados argen-
tinos. As discussões dos casos apresentados fo-
ram de grande valia a todos, face à qualidade e o 
conhecimento dos debatedores, o que promoveu 
grande troca de conhecimentos e enriqueceu as 
condutas sugeridas. 
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Igor Marijuschkin 
Santos - SP 
igormarijus@hotmail.com

Defesa  
Profissional

Estamos vivendo em tempos que as mídias sociais 
ditam regras, mudam costumes e opiniões. Sabemos 
que as informações muitas vezes são falsas, as 
chamadas Fake News. Por este motivo utilizamos este 
canal direto de informações para discutir assunto de 
suma importância e externar nossos avanços.

Percebemos que a defesa profissional e a ética 
médica são temas recorrentes nas mídias sociais e 
geram discussões bastante acaloradas, inclusive com 
ataques de que nada está sendo feito por parte da 
SBOT, da ABTPé e de outras entidades envolvidas. 
Acredito que exista uma falha importante por parte 
destas instituições em comunicar o que está sendo 
feito para os colegas, e este texto tem como objetivo 
reparar esta falha.

A ABTPé tem um departamento de ética e defesa 
profissional, coordenada pelo Dr. Yugo Sakamoto 
que tem como objetivo primário defender os 
interesses de nós especialistas na cirurgia do pé e 
do tornozelo. Há alguns anos esta equipe, assistida 
pelo Dr. Marco Túlio Costa, nosso atual presidente, 
pelo Dr. Rafael Trevisan Ortiz e pelo Dr. Carlos Alfredo 
Lobo Jasmim, atual presidente do departamento de 
defesa Profissional da AMB, desenvolveu um trabalho 
importante com objetivo de majorar a tabela CBHPM 
nos itens relacionados ao pé e tornozelo, para que 
eles ficassem com valores compatíveis ou melhores 
do que os praticados por outras especialidades. Este 
trabalho foi realizado com sucesso, visto que a CBHPM 
de 2018 apresenta valorização de até 300% para 

 INFORME-SE

alguns procedimentos. O objetivo era de aproximar os 
valores de uma artrodese de punho, uma artrodese 
de coluna, a uma artrodese do tarso, por exemplo, e 
podemos dizer que ele foi alcançado. 

O capítulo seguinte desta história foi a inclusão da 
técnica percutânea no rol de procedimentos da ANS, 
tirando o status de cirurgia experimental e facilitando 
a liberação deste tipo de cirurgia pelos convênios. Na 
verdade, o que fizemos foi um esclarecimento técnico 
publicado na Resolução Normativa de 28 de novembro 
de 2018, onde foi informado que a técnica percutânea 
representa uma maneira alternativa de realizar o 
que já está previsto na CBHPM, e não a inclusão 
de novo procedimento no rol da ANS. Isto porque, 
para se incluir novo procedimento é necessário o 
preenchimento do Formulário do SUS, com inúmeras 
informações que incluem defesa de tese, inclusão 
de impacto econômico e análise mínima de dois 
anos. Desta forma, o nosso esclarecimento facilitou 
a inclusão da técnica no rol dos procedimentos 
autorizados pelas operadoras de saúde.

Realizado este trabalho, sentimos a necessidade 
de subir mais um degrau e obrigar os convênios a 
utilizar a tabela CBHPM vigente e não as tabelas de 
décadas passadas como acontece em alguns casos e, 
para tanto, eu assumi uma cadeira no departamento 
de defesa profissional da SBOT.

A SBOT, junto com cerca de 30 entidades médicas, 
criou o instituto Brasileiro de Medicina (IBDM) cujo 
objetivo é articular a Frente Parlamentar da Medicina 
no Congresso Nacional em Brasília, defendendo a 
criação de várias leis:

• A de plano de carreira pública para médicos, 
• A lei CBHPM, 
• A obtenção de cadeira definitiva no colegiado  

 da ANS entre outros.

O trabalho tem sido árduo e penoso porque do  
outro lado existem corporações com verbas  
milionárias, mas saibam que estamos lutando esta 
batalha todos os dias de forma aguerrida e incansável 
com o intuito de melhorar a qualidade do nosso 
atendimento  à população e a qualidade de vida  
do nosso associado. 
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 SIMPÓSIO

Roberto Zambelli 
Belo Horizonte - MG 
zambelliortop@gmail.com

8th International 
Symposium on  
the Diabetic Foot

Entre os dias 22 e 25 de maio deste ano, 
aconteceu em Haia, Holanda, o 8th International 
Symposium on the Diabetic Foot. Este evento 
ocorre a cada 4 anos e nele foi lançado o novo 
guideline de abordagem, tratamento e prevenção 
do pé diabético, produzido pelo International 
Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF). 
A grandiosidade das instalações e do número 
de participantes de todo o mundo reforça a 
importância do tema dentro da gestão em saúde 
não só em serviços públicos, mas também na 
saúde suplementar.

O evento contou com a participação dos maiores 
nomes envolvidos no cuidado do pé diabético no 
mundo, como Andrew Boulton (ING), Christopher 
Attinger (EUA), David Armstrong (EUA), Sicco Bus 
(HOL), Edward Boyko (EUA), Lawrence Lavery (EUA), 
Benjamin Lipsky (EUA) entre outros.

A principal característica do evento foi a 
interdisciplinaridade, com debates envolvendo 
a complexidade da abordagem do pé diabético 
com todas as áreas que se relacionam no cuidado, 
como cirurgia plástica, ortopedia, cirurgia vascular, 
infectologia e as áreas clínicas envolvidas.

O diferencial observado na grade científica foi 
as apresentações dos temas livres e pôsteres, 
com sessões muito concorridas, com grande 
participação do público, o que fomenta a produção 
científica e o crescimento do conhecimento acerca 
do tema.

Além disso, houve sessões magnas no início 
de cada dia com assuntos pertinentes a todas as 
especialidades, ficando as tardes reservadas para 
as discussões dentro de cada especialidade.

Foi com grande alegria que fomos agraciados 
com o terceiro prêmio de melhor pôster do 
evento, com o trabalho intitulado: "Retrospective 
Analysis of Diabetic Pacients with Foot Infectious: 
Factors Related to the Level of Amputation and 
Wound Healing", trabalho idealizado e produzido 
pelo Serviço de R4 composto pelos Hospitais 
Mater Dei, Felicio Rocho e Madre Teresa, de Belo 
Horizonte. Nosso trabalho avaliou 139 pacientes 
diabéticos entre 2007 e 2012, e observou que os 
principais fatores relacionados com amputações 
maiores são o histórico de amputações prévias e a 
presença de isquemia no membro acometido. 
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por Comunicação ABTPé

1a Prova Oficial e Qualificatória  
para Membro Titular da ABTPé  
reuniu 70 candidatos

No dia 15 de maio, os médicos que anseiam 
maior atuação na área de cirurgia do tornozelo 
e pé puderam por em teste seus conhecimentos 
na 1a Prova Oficial e Qualificatória para Membro 
Titular da ABTPé, organizada pela Comissão de 
Ensino e Treinamento da Associação. 

A prova aconteceu durante o pré-evento do 
19o Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia 
do Tornozelo e Pé e o 2o Congresso Brasileiro de 
Fisioterapia do Tornozelo e Pé, realizados entre 

 INFORME-SE

os dias 15 e 18 de maio, em Florianópolis, Santa 
Catarina.

Em entrevista, o membro da CET e coordenador 
da prova, Dr. José Felipe Marion Alloza, contou 
como foi o processo de desenvolvimento do 
exame e a percepção do público participante. 
“A ideia de criação desta prova nasceu há dois 
anos, em um congresso da ABTPé, em Gramado. 
Nossos associados sugeriram o desenvolvimento 
desta prova como mais uma ferramenta para os 
indivíduos ingressarem em nossa Associação e, 
a partir deste momento, começamos a planejar 
este processo”, explica.

Após a contratação de uma empresa 
especializada em concursos e o 
compartilhamento desta ideia com outras 
sociedades médicas, os 33 centros de formação 
credenciados pela ABTPé foram contatados 
para desenvolver as questões. “Convocamos 
cada um destes centros formadores, e segundo 
o que nós colocamos como normas, cada 
um elaborou 5 questões que deveriam ser 
consideradas na prova. Inicialmente cada 
centro formador recebeu um tema para que as 
perguntas fossem desenvolvidas sem repetição 
entre elas. Da mesma forma, nenhum centro 
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formador conhecia qual o tema recebido pelos 
demais. E quando todas as questões foram para 
a plataforma apenas a empresa que a gerencia 
tinha acesso às informações; Nenhum dos 
examinadores as tinha”, explica.

“Este processo foi amadurecendo ao longo do 
tempo e todo um planejamento foi desenvolvido 
para que se pudesse ter a qualidade, segurança 
e atenção especial tanto ao candidato quanto 
aquilo que a nossa associação preza em termos 
de qualidade e de desenvolvimento de uma 
sociedade técnica”, completa Dr. José Felipe.

Participaram do exame 70 candidatos que 
foram supervisionados por fiscais e submetidos 
a uma avaliação teórica e depois a uma prova 
com análise e avaliação de um texto em língua 
estrangeira, no caso o inglês e, a seguir a análise 
de casos clínicos.

O resultado da 1a Prova Oficial e Qualificatória 
para membro Titular da ABTPé foi divulgado no 
dia 25 de junho, no site da Associação. 

O Dr. Wrgelles Godinho Bordone Pires, 
de Ipatinga – MG, é R4 de um dos centros 
formadores credenciados da ABTPé e classificou 
a avaliação como positiva. “Atuo no hospital e 
pretendo abrir meu consultório e ser membro 

da ABTPé será fundamental. Achei o tempo 
da prova curto, mas o nível de dificuldade foi 
dentro do esperado”, comentou.

Para o Dr. José Felipe a recepção dos 
candidatos à prova surpreendeu positivamente 
e uma nova era surge na ABTPé. “Estamos 
bastante animados. Inauguramos um processo 
qualificatório da ABTPé, que não tem um 
caráter eliminatório, mas de organização de 
uma porta de entrada acadêmica junto com as 
outras necessidades. Que essa geração venha 
animada com entusiasmo e assentada em solida 
formação, entendendo que nossa sociedade 
busca estar focada no ensino e na educação em 
benefício do paciente”, finaliza. 
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Lista de aprovados da 1a Prova 
Oficial e Qualificatória para 
membro Titular da ABTPé

Allex Argente Caetano
Andre Bergamin
Angelo Roberto Barbosa
Antonio Candido de Paula Neto
Arthur Mendes Bastos
Bruno Signoretti Oliveira Silva
Bruno Takasaki Lee
Carlos Augusto Cerati de Moraes
Celso Garreta Prats Dias
Claudia Diniz Freitas
Daniel Koiti de Sá
Douglas Hideki Ikeuti
Erico Myung Rodenbeck
Erik Machado Franken
Fabio Correa Paiva Fonseca
Fabio Luis Datti Roque
Fabio Yuiti Hirata
Frederico Soares Lemos Martins
Gianfrancesco Marconato
Guilherme Ferreira Morgado
Gustavo Eiji Nodu Sato
Igor Freitas de Lucena
João Paulo Quintão Foscolo Melo
Jorge Miguel Gonzales Dutra
José Augusto de Oliveira
Julio Ferreira de Arruda
Leandro de Mattos
Leandro Marques Miranda
Leonardo Pires Silva de Castro
Luciene Moré

Luis Felipe Castro Pinheiro
Luis Henrique Grassi Marques da Costa
Luis Paulo Vilela Lemos
Luiz Peres Silva Filho
Marcelo Fernandes Silva
Marco Antônio Machado Filho
Mariana Alcantara Roldi de Azeredo
Mariana Tonin
Marina Sousa Carvalho Melo
Mateus Rocha Cardoso
Otto Yosuke Kobayashi
Rafael Bispo de Souza
Rafael Guirado
Raffael Marum Bachir
Raphael Netto Silveira
Renê André Reinig Carvalho
Rodrigo Cattani
Rodrigo Guimarães Huyer
Rodrigo Kiwan Lee
Rodrigo Miranda Vieira
Saulo Lacerda Borges de Sá
Thiago Bertoche Guimaraes
Thiago Coelho Paim Lima
Thiago Pavani Zigovski
Thiago Pereira Fonseca
Vicente Mazzaro Filho
Victor Vinicius Augusto Paschoa
Vinícius de Castro Polido
Vinicius Ribeiro Menegazzo
Wrgelles Godinho Bordone Pires

 INFORME-SE
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 AGENDA

Congressos e  
cursos 2019

 Julho de 2019

FOOTInnovate Brazil 
Palestra: Webinar: Hálux valgo –  
1a Parte: anatomia, biomecânica e exame físico 
Data: 10 de julho de 2019 
Palestrante: Dr. Wellington Farias Molina 
Informações: www.footinnovatebrazil.com

FOOTInnovate Brazil 
Palestra: Webinar: Hálux valgo –  
2a Parte: tratamento cirúrgico  
Data: 18 de julho de 2019  
Palestrante: Dr. André Donato Baptista 
Informações: www.footinnovatebrazil.com

FOOTInnovate Brazil 
Palestra: Fraturas expostas  
Data: 25 de julho de 2019  
Palestrante: Dr. Robinson Esteves 
Informações: www.footinnovatebrazil.com

 Agosto de 2019

FOOTInnovate Brazil 
Palestra: Deformidades dos artelhos  
Data: 8 de agosto de 2019 
Palestrante: Dr. Sérgio Damião Santos 
Informações: www.footinnovatebrazil.com

FOOTInnovate Brazil 
Palestra: Metatarsalgias  
Data: 15 de agosto de 2019 
Palestrante: Dr. Joaquim Maluf Neto 
Informações: www.footinnovatebrazil.com

Confira também a agenda 
completa dos encontros  

do Clube do Pé pelo  
Brasil, acesse:   

https://www.abtpe.org.br/
clube-pe/agenda/

Para mais  
informações, acesse:  

www.abtpe.org.br

Confira os principais cursos, treinamentos, 
congressos e eventos do setor para os próximos 
meses de 2019 e para o ano de 2020.
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 AGENDA

 Setembro de 2019

FOOTInnovate Brazil 
Palestra: Pé Plano Adquirido do Adulto  
Data: 5 de setembro de 2019  
Palestrante: Dr. Caio Augusto de Souza Nery 
Informações: www.footinnovatebrazil.com

50th AOFAS Annual Meeting 
Data: 12 a 15 de setembro/2019 
Local: Chicago, Illinois / EUA 
Informações: http://www.aofas.org/education/ 
annual-meeting

6o Simposio Internacional de Pie y Tobillo 
Data: 20 e 21 de setembro de 2019 
Local: Cartagena / Colômbia 
Informações: http://www.sccot.org.co

 Outubro de 2019

X Congresso de Ortopedia e Traumatologia  
do Centro Oeste Brasileiro – COTCOB 
Data: 17 a 19 de outubro de 2019 
Local: Aruba Marriott Resorts & Stellaris / Aruba 
Informações: www.ajpyventos.com 

Reunión Científica FLAMeCIPP 
Data: 25 e 26 de outubro de 2019 
Local: Pousada dos Pireneus, Pirenópolis / Goiânia 
Informações: (62) 3091-3950

 Novembro de 2019

51o CONGRESSO ANUAL DA SBOT 
Data: 14 a 16 de novembro de 2019 
Local: Fortaleza / Ceará 
Informações: www.ajpyventos.com

Steps2walk Program 
Data: 18 a 22 de novembro de 2019 
Local: São Paulo / SP 
Informações: http://steps2walk.org/programs/

21st EFAS Instructional Course & Basic  
Specimen Lab Workshops 
Data: 21 e 22 de novembro de 2019 
Local: Krakow / Polônia 
Informações: http://efas.co/events

 Dezembro de 2019

Curso de Atualização – O Pé Plano 
Data: 6 e 7 de dezembro de 2019 
Local: Centro de Convenções  
Frei Caneca – São Paulo / SP 
Informações: http://www.abtpe.org.br

EFAS Advanced Symposium 
Data: 6 e 7 de dezembro de 2019 
Local: Helsinki / Finlândia 
Informações: http://efas.co/events

Congressos e  
cursos 2019 Confira os principais cursos, treinamentos, 

congressos e eventos do setor para os próximos 
meses de 2019 e para o ano de 2020.
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Congressos e  
cursos 2020

Diretoria  
2020/2021

Este ano teremos eleições de Diretoria para o biênio 
2020/2021. A data limite para inscrição de chapas é 
dia 7 de agosto de 2019, e poderá ser feita pelo e-mail 
(abtpe@abtpe.org.br) ou carta endereçada para Rua São 
Benedito, 1050, São Paulo/SP, CEP: 04735-002. A eleição 
ocorrerá no dia 20 de setembro de 2019.

 NOTA ABTPé

 Março de 2020

Steps2walk Program 
Data: 9 a 13 de março de 2020 
Local: Hospital de Clinicas de Porto Alegre 
Informações: http://steps2walk.org/programs/

AAOS Annual Meeting 
Data: 24 a 28 de março de 2020 
Local: Orlando, Florida / EUA 
Informações: http://www.aaos.org/annualmeeting

 Abril de 2020

7th Triennial Meeting IFFAS 2020 
Pre-course IX FLaMeCiPP Meeting 
Data: 23 a 25 de abril de 2020 
Local: Viña del Mar/ Chile 
Informações: www.scho.cl 
Contato: laraneda@scho.cl (com Lissette Araneda)




