
Curso de Especialização em Podiatria Clínica tem nova turma de 

formandos em 2014 

 

A Especialização agora conta com novidade no quadro curricular 

 

    

 

Confraternização entre avaliadores e parte dos formandos, nos dias 08/04/2014 e 

15/04/2014,respectivamente 

 

 

No mês de abril, mais uma turma de Enfermeiros Especialistas do curso de Pós-Graduação em 

Podiatria Clínica foi formada. Ao todo, 10 alunos fizeram a defesa de suas monografias como último 

requisito para a obtenção dos seus certificados de conclusão. A solenidade de defesa dos alunos 

ocorreu na Clínica Escola CLIPÉS, localizada no bairro do Brooklin, em São Paulo.  

A Banca avaliadora foi composta por Professores Doutores em Fisiologia Experimental, 

Educação e pelas duas Coordenadoras do referido curso, atualmente denominado de Pós-graduação 

Lato sensu em Podiatria Clínica, Prótese e Órtese de Membros Inferiores (MMII). 

Segundo Maria Aparecida Cabrera, Coordenadora Pedagógica, “o Enfermeiro que escolhe esta 

Especialização já sabe o que procura, muitas vezes já vem indicado por um hospital. Portanto, 

estamos crescendo quantitativamente e, uma vez que o curso também oferece qualidade, em pouco 

tempo poderemos oferecer mais profissionais com uma boa formação para a população”.  



Várias cidades de nosso país agora podem contar com estes especialistas. São elas: Barretos 

(SP), Barroso (MG), Ilha do Governador (RJ), Manhuaçu (MG), Ribeirão Preto (SP), São Paulo (SP) e 

Três Pontas (MG). 

 

 

A Pós-Graduação 

 

                 

Professoras da Banca Avaliadora (da esquerda para a direita):  Vera Ligia Lellis,  
Maria Aparecida Cabrera, Úrsula Lellis de Vitto, Zélia Maria Nogueira Britschka 

 

 

 

 O curso, que já existe desde 2007, iniciado na Faculdade Paulista de Enfermagem - UNIFESP, a 

partir de 2012 é ministrado e coordenado através de uma parceria entre a Clínica Clipés e a 

Universidade Ibirapuera – UNIB. 

Nestes anos, já formou 44 enfermeiros com esta especialidade, que hoje atuam como 

Enfermeiros Podiatras em diversas partes do país. 

 O novo quadro curricular oferece aos especializandos a oportunidade de fazerem visitas 

técnicas às oficinas ortopédicas e conhecerem, assim, todo o processo de confecção das órteses, 

próteses e sapatos especiais, além de abranger disciplinas como Podiatria Clínica, Doenças e Agravos 



nas Complicações dos Pés, englobando nestas disciplinas as desorganizações posturais, 

envelhecimento dos pés e pés de diabéticos.  

 A duração desta Pós-Graduação é de 18 meses e, para melhor aprendizado, são formados 

grupos pequenos a cada turma, conforme conta a enfermeira Vera Ligia Lellis Jacob, Coordenadora 

Técnico-Científica do curso: “por ser bastante singular e estar formando os primeiros especialistas do 

país para atuarem na área, as vagas são bem reduzidas. Nossas turmas atuais são de apenas 10 

alunos. Assim, podemos oferecer atenção especial a cada um deles, o que influencia diretamente na 

qualidade do aprendizado”. 

 Vera Ligia acrescenta que a tendência é de que essa nova modalidade tenha cada vez mais 

espaço para se desenvolver no Brasil: “esperamos que com mais profissionais Enfermeiros Pós-

Graduados nesta área, possamos contar com a abertura, em outros locais, de novos cursos em nosso 

país, e, consequentemente, oferecer profissionais com esta especialidade mais rapidamente à 

sociedade brasileira”. 

  

 

O mercado de trabalho e a necessidade de mais profissionais qualificados 

 

 Luiz Marcos Raposo é um dos formandos da turma de 2014 e comenta: “a clientela 

aumentou, em média, 40%, já que antes do curso de Podiatria Clínica, eu deixava de atender 

enfermidades referentes aos pés. Hoje em dia, as pessoas que têm esse tipo de problema, já sabem 

que existe um trabalho em torno desse assunto. Profissionalmente melhorou muito para mim, além 

de eu poder prestar um serviço social para a comunidade, já que não existe mais ninguém na minha 

região que desenvolva esse tipo de atividade”.  Luiz apresentou um trabalho sobre O impacto do 

calçado de uso militar entre os profissionais de um batalhão da PM do Estado de Minas Gerais. No 

final do trabalho, ao aferir o resultado da pesquisa, distribuiu folhetos informativos para os policiais 

sobre como prevenir as doenças mais frequentes encontradas.  



                                                     

  

Folheto informativo distribuído pelo formando Enf. Luiz Marcos Raposo                                                          
da cidade de Barroso (MG) no final da sua defesa 

 

 

 A Enfermeira Sylvia Fernandes, também formanda da turma de 2014, escolheu a 

especialização para ajudar no tratamento do pé de seu pai diabético: “hoje o dedo do pé do meu pai 

não tem feridas, o que é muito importante no caso de diabetes, está íntegro, sem lesões, isso faz 

com que a gente se pergunte sobre o porquê de tantas pessoas que passam pelo mesmo problema 



não terem acesso a este tipo de informação. Só o conhecimento que a gente adquire aqui é que faz a 

gente poder ajudar essas pessoas”. 

Em 2013 a CLIPÉS fez uma nova parceria com a FG – Faculdades Integradas de Ciências 

Humanas, Saúde e Educação de Guarulhos e já iniciou novas turmas de Pós Graduação, em agosto de 

2013 e em abril deste ano. 

 

Jornalista responsável: Marcos Sales 


