Relatório da Participação no D-Foot Implementation Summit:
Madrid, 16-18 November 2018
1. O Brasil, de acordo com as diretrizes legais do D-Foot International, tem

direito a quatro vagas para National Representatives. Como atualmente
temos três: (Dra. Hermelinda Pedrosa, Dr. L. Clemente Rolim e Dra. Ana
Ravazzani), sugerimos que mais um nome seja indicado pela diretoria
da SBD ainda em 2018, pois em maio de 2019 haverá eleições para
novos representantes regionais (Latino América). Os representantes
devem se filiar e pagar a anuidade de €$ 80,00 após a aprovação pelo
atual representante Latino Americano (Dra. Naline Campillo).
2. Fizemos contato com potenciais speakers para o Congresso da

Sociedade Brasileira de Diabetes, em Natal, caso considerem
conveniente convidar mais alguém para a grade de Neuropatia e Pé DM:
a) Dr William Jeffcoate (Charcot): william.jeffcoate@gmail.com
b) Dr Lee Rogers (Capacitação para Podiatra): lrogers@abpmed.org
3. Conversamos com Caroline Teugels, que é “Executive Director da

International Federation of Podiatrics” a respeito da regularização e
implementação da profissão no Brasil. Ela entrará em contato com a
SBD para articular e discutir temas de interesses ao Brasil e à SBD.
4. Participamos da Assembléia Geral onde foram aprovadas as novas

diretrizes legais e alguns projetos do D-Foot International para 2019
(vide abaixo, item 6).
5. Foi apresentado um projeto de Telemedicina para solução de problemas

a distância em Pé Diabético, o que pode servir de modelo para ações no
Brasil em lugares remotos ou que não tenham clínicas de Pé Diabético.
Contato com Dr Sergio Pillon (Itália): pillon@gmail.com.
6. Assistimos as apresentações de todos os grupos de trabalhos do D-Foot

International e seus respectivos planos, onde o Brasil poderá ser
inserido, conforme interessse :
a. Point Project - projeto voltado para podiatria em diferentes níveis de
atendimento.
b. DIAFI - Tool for Data Collection. Software gratuito . Tradução por conta
de cada país. Dados acessados apenas com Login e Senha de
responsabilidade individual. Para acesso ao download do programa, é
necessário uma solicitação formal ao D-Foot international. Será a base
para o futuro Atlas Mundial do Pé.
c. FLIRT-Bird : projeto para aquisição de calçados para pacientes com pé
diabético a baixo custo e usando matéria prima e artesãos locais.

d. AB(b)A (AUDIT, BENCH MARKING, ACCREDITATION): programa de
acreditação de serviços de atendimento em Pé diabético em 4 diferentes
níveis.
e. Guidance - 2019: em Maio/2019 (Haia – Holanda) haverá a Summit
Guidance do IWGDF que ocorre a cada 4 anos.
f. Grupo de Educação - TfFT courses.
g. Foot Notes Newsletters - solicitaram o envio de todo e qualquer ação
realizada no Brasil de preferência com fotos: contact@d-foot.org
h. Grupo Local Treatment for Foot Ulcer: para definição do melhor escore
de classificação de úlcera de pé diabético (UPD) baseado em objetivos:
RESEARCH (Exs.: PEDIS), CUIDADO CLÍNICO (Exs.: TEXAS / IDSA /
WAGNER ) e AUDITORIA (Ex.: SINBAD). Haverá um alinhamento
nesse sentido com a WHO e a idéia é ter uma única classificação
clínica. Enfatizamos aqui junto à Dra Van Acker e à Prof Fran Game que
no Brasil, estamos utilizando a classificação PEDIS para trial terapêutico
multicêntrico com FCEhr.
i. International Diabetes Foot Care Group (IDFCG) - Projeto FAST-TRACK
PATHWAY, que consiste em um fluxograma prático e rápido de
classificação clínica dos pacientes com UPD em 3 níveis e posterior
referenciamento para cuidados secundários ou terciários. O objetivo é
reduzir o atraso (delay) no encaminhamento e com isso reduzir o risco
de amputações. Este projeto apresenta uma visão mais global e prática
da UPD. Durante a apresentação, sugerimos inserir aqui Diagnóstico e
Tratamento práticos de Depressão nos pacientes com UPD, Charcot etc.
7. THE DIABETIC FOOT GLOBAL AWARENESS PLAN, com a divulgação

de um filme realizado por Nalini Campillo que está sendo divulgado nas
redes sociais por conta do Dia Mundial do Diabetes e com projeto para a
criação de um Dia Mundial do Pé Diabético .
8. Participamos da sessão Break Out Sessions com o grupo da América

Latina para indicação das necessidades, prioridades, ações recentes e
possivelmente futuras para solução destas necessidades.
9. Alexandria Armstrong (DPM) apresentou o futuro programa “Sole 2

Soul”, que é para intercâmbio de alunos de podiatria entre diferentes
locais do mundo visando a troca de experiências e o aprimoramento
profissional (“mentorship”).
Madrid, 19 de novembro de 2018
Dra Ana Cristina Ravazzani e Dr Luiz Clemente Rolim
(Representantes do Brasil junto à D-FOOT International)

