
Podiatras americanos e brasileiros se encontram em Salvador/BA em 

evento sobre Pé Diabético 

 Chefe do Departamento de podiatria nos Estados Unidos diz que está disposto a 

ajudar quando for preciso. 

 

 

O 1° Encontro dos Saberes em Pé diabético aconteceu no último dia 22 de maio na 

Universidade Federal da Bahia e contou com a presença de 60 enfermeiros. O evento teve a 

participação do Dr. Cícero Fidelis Lopes – médico especialista em cirurgia vascular e 

coordenador do Serviço de Cirurgia Vascular e Pé Diabético, CEDEBA (Centro de Diabetes do 

Estado da Bahia) – além do podiatra Michael Childs, Chefe de Departamento de Podiatria do 

The Permanente Medical Group do Kansas (Sacramento – Estados Unidos). 

Ao ser perguntado sobre suas impressões sobre a Podiatria no Brasil e sobre o Encontros dos 

Saberes, o Chefe do The Permanent Medical Group dos Kansas responde: “ a Podiatria no 

Brasil é algo muito novo e acho que que vai ser bem entendida nos próximos anos. Salvador é 

um bom lugar, já que existe uma grande força (com a união) da Sociedade Vascular da Bahia 

para tratar o pé diabético.” 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Vera Ligia (Idealizadora da Podiatria no Brasil)   e  o 
Podiatra Michael Childs – do Permanente Medical 
Group               

 Da esquerda para a direita, as enfermeiras: Onsli 
Almeida, Georgete, Vera Ligia Lellis Jacob e a 
professora Rose Ana Rios 



Formação de um Podiatra nos Estados Unidos 

 

Nos Estados Unidos, o estudante cumpre  4 anos de formação geral com outros profissionais 

da área de saúde. Depois, aqueles que optarem por se graduar em Podiatria vão para uma das 

9 faculdades da área que existem no país, onde estudam por mais 4 anos para saírem como 

Clínicos Gerais em Podiatria.  Após esse período, o profissional ainda pode optar por fazer mais 

3 anos de residência  em Podiatria Clínico/Cirúrgica, se tornando, assim, Especialista em 

Podiatria. 

Com toda essa bagagem, Michael Childs diz: “continuo com o desejo de ensinar sobre as 

questões do pé e tornozelo e estou disposto a ajudar, sempre que for pedido”.  

 

 

Dos objetivos do Encontro 

O objetivo do encontro foi mostrar para os enfermeiros presentes como funciona a atuação 

dos profissionais especializados no tratamento dos pés no Brasil e fora deste e despertar o 

interesse na formação em Podiatria Clínica. Após as apresentações, houve grande procura pela 

nova especialidade de enfermagem.  

Houve consenso entre os palestrantes, nacionais e internacionais, sobre como a enfermagem 

Podiátrica pode ser aliada das demais especialidades no cuidado com os pés. 

“Acredito que conseguimos alcançar a nossa meta com o evento. Muitos profissionais 

mostraram-se interessados e estão buscando mais informações sobre a Podiatria, inclusive 

buscando capacitação”, diz Onsli Almeida. 

 

 

Futuro próximo 

As organizadoras do evento, a Enfermeira Podiatra Onsli Almeida e a Professora Doutora Rose 

Ana Rios, docente da UFBA (universidade federal da Bahia), já anunciaram que estão 

organizando o 1° Encontro Nacional em Podiatria Clínica e o 1° SIMPÉ Norte/Nordeste. Os 

eventos vão ocorrer no segundo semestre e as datas serão divulgadas até meados de junho. 

“Com o 1° SIMPÉ, que será nosso próximo objetivo, contaremos com alguns fóruns e o objetivo 

é criar diretrizes e fortalecer a especialidade com bases sólidas e estruturadas”, adianta Onsli. 

 

Jornalista responsável – Marcos Sales 


