
Abertura do Curso de Habilitação em Podiatria em Joinville 

amplia possibilidades no mercado de trabalho 

Enfermeira Podiatra fala sobre a primeira turma para Enfermeiros 

Podiatras no Sul no Brasil 

 

 

1° Curso de Habilitação em Podiatria no Sul do país 

 

Desde o primeiro semestre de 2016, a cidade de Joinville já conta com o Curso de 

Habilitação em Podiatria, que recebe mensalmente alunos do Paraná e de Santa 

Catarina para completarem a formação que atualmente dura 6 meses. 

Nesta entrevista, falamos com a Enfermeira Podiatra Rosangela Schwarz, responsável 

pela coordenação clínica e científica do Curso, e que nos conta detalhes do processo. 

 

Fale um pouco sobre a sua formação e sobre o motivo de ter escolhido liderar um 

curso na sua cidade. 

Sou enfermeira, formada em 1983, pela Universidade Federal do Paraná. Atuei 

durante 25 anos na área da Enfermagem hospitalar e docência. Em 2010, fiz o curso de 

Podologia e desde que iniciei esta prática, não parei mais de buscar conhecimento, 

fazendo vários cursos, com os profissionais da Podologia e com os enfermeiros 

Podiatras. Cursos sempre voltados aos cuidados com o pé diabético e idosos. 



Ao concluir o curso de Habilitação em Podiatria, em São Paulo, com a Enfermeira 

Podiatra Vera Lígia Lellis Jacob, percebi que também poderia dar a minha contribuição 

para o crescimento desta especialidade. Com o apoio e incentivo da Enfermeira Vera, 

iniciei a primeira turma de habilitação em Podiatria para enfermeiros do Sul do Brasil. 

Acho que os enfermeiros devem crescer nesta área, que também é nossa por 

competência, pelo fato de estarmos inseridos na Saúde Coletiva - em Unidades Básicas 

de saúde. Acredito que quanto mais enfermeiros souberem avaliar os pés de uma 

pessoa diabética e realizar as devidas ações para prevenção de complicações, o 

número de amputações diminuirá muito.  

 

A Enfermeira Podiatra Rosangela Schwarz em sua Clínica de Saúde dos Pés 

 

Como foi a aceitação dos Enfermeiros sobre o novo Curso?  Como foi a procura e 

como eles estão se saindo nas aulas? 

Vieram aos poucos e queriam saber muitos detalhes sobre o curso: saber da 
programação, do campo de atuação no mercado, das habilidades que seriam 
aprendidas, da certificação do curso etc. Todas as vagas foram preenchidas. São 7 
alunas vindas do Paraná e de Santa Catarina. 

Elas tinham muitas expectativas, mas queriam, principalmente, saber se poderiam 

abrir seu próprio consultório e atuar junto a equipes de saúde. 

Desde o primeiro dia de aula, demonstraram muito interesse e se mostraram 

satisfeitas em suas expectativas. 

Todas têm intenção de atuar na área, individualmente. E eu irei contratar uma 

enfermeira para me auxiliar na clínica também. 

 



Você acredita que houve alguma mudança na postura do Enfermeiro Podiatra? Como 

está a autoestima dos profissionais? Se sentem reconhecidos na profissão? 

Acho que esta área ainda está se descobrindo, pois estamos construindo a história 

em nosso País. E, aos poucos, os enfermeiros irão se “empoderar” desta 

especialidade e agirão com muita maestria em diversos locais de saúde, 

especialmente na prevenção e em consultórios ou clínicas particulares. Aos poucos, 

irão se sentir mais confiantes e perceber que podem resolver muitas situações e 

mudar a trajetória de pacientes para melhor. 

Mercado de trabalho: a nova formação traz mais visibilidade para os 

enfermeiros, em geral? Você tem visto alguma mudança na sua cidade com a 

abertura de novos postos de trabalho para Enfermeiros Podiatras? 

Com esta especialidade, os enfermeiros acabarão se destacando como referencia 

no segmento e a classe médica já está muito satisfeita, pois encaminham os 

pacientes com muito mais segurança, ao saber que se trata de um profissional (o 

Enfermeiro Podiatra) com nível de formação diferenciado. 

 

Como você vê o trabalho em conjunto do Enfermeiro Podiatra e do Técnico 

em Podologia? 

 

O trabalho do Enfermeiro Podiatra, em parceria com o Técnico em Podologia, é 

excelente, pois ambos crescem profissionalmente com isso. 

O enfermeiro tem uma visão clínica do paciente diabético, faz as diversas 

avaliações, orientações em relação à prevenção de complicações e assume o 

tratamento das diversas situações. Ambos executam as técnicas podológicas. Esta 

parceria também confirma a importância deste profissional na equipe de saúde. 

 

 
 

 

Atualmente, já estão abertas as inscrições para a nova turma do Curso de 

Habilitação em Podiatria, que irá começar em novembro de 2016, em São Paulo. 

 

Mais informações pelo site www.clinicaclipes.com.br 

 
Jornalista responsável -  Marcos Sales 

http://www.clinicaclipes.com.br/

