
Especialidade em Podiatria Clínica tem trabalhos apresentados em 

congresso sobre diabetes 

Autoras foram convidadas a continuar pesquisas junto com médicos da ANAD 

 

Nos dias 24 e 25 de julho dois trabalhos sobre a atuação do Enfermeiro formado em 

Podiatria Clínica foram apresentados no 19° Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes, 

promovido pela Associação Nacional de Assistência ao Diabético – ANAD, no bairro do Paraíso, 

em São Paulo. 

O tema do primeiro trabalho avaliado foi a Sistematização da assistência de 

enfermagem podiátrica: construção de instrumento para prática e clínica do enfermeiro, de 

autoria de Onsli dos Santos Almeida e Vera Ligia Lellis Jacob e tinha a proposta de construir um 

instrumento voltado para a consulta do enfermeiro podiatra, com base na resolução do 

COFEN-358/2009.  Segundo a Doutora Endocrinologista, avaliadora do trabalho, Débora Maria 

Nazzato, “este instrumento é uma grande contribuição clínica para todos os profissionais 

envolvidos no atendimento de pacientes com a complicação do pé diabético”. 

 

                               

Apresentação no 19° Congresso Multidisciplinar em Diabetes: Vera Ligia Lellis Jacob (à esquerda) e Onsli dos Santos Almeida (à 

direita) 

O segundo trabalho, Protocolo para coleta de amostra clínica da unha para exame 

micológico em serviços de saúde por enfermeiros podiatras, teve como objetivo a  

padronização de um protocolo de coleta de exame micológico desenvolvido em 1998 por uma 

enfermeira podiatra em um hospital estadual da rede SUS, no Estado de São Paulo. Na época, 

foram avaliados 84 pacientes diabéticos que tinham sinais clínicos de Onicomicoses em 

Pododáctilus e levantados dados que ainda não haviam sido descritos na literatura científica. 

 

 



As autoras deste segundo trabalho são Onsli dos Santos Almeida, Vera Ligia Lellis Jacob 

e Rose A. R. David.  Após a apresentação da proposta, as autoras foram convidadas pela 

Doutora Endocrinologista Alline Alves Inuy a desenvolver um trabalho em conjunto com os 

médicos da ANAD para uma futura publicação dos dados em revista científica. 

 

Poster do trabalho apresentado no 19° Congresso Multidisciplinar em Diabetes da ANAD 
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