Encerramento da 1ª Turma de Enfermeiros do curso de Habilitação em Podiatria
Clínica em Joinville (SC)

No mês de agosto de 2016, entrevistamos a Enfermeira Podiatra Rosangela Schwarz –
responsável pela Coordenação Clínica e Científica do Curso de Habilitação em
Podiatria Clínica de Joinville. Na ocasião, perguntamos sobre o andamento do Curso e
sobre as expectativas dela com a turma. Dessa vez, decidimos fazer uma cobertura do
encerramento deste curso, mas, agora além das percepções da professora Rosangela,
adicionamos depoimentos dos próprios Formandos, contando suas experiências e as
mudanças em suas vidas profissionais.
1 - Gostaria que você comentasse sobre as mudanças que aconteceram desde que começou a
coordenar o Curso de Habilitação em Joinville. Há pouco tempo, você era uma das alunas, em
São Paulo. O que mudou na sua vida profissional depois disso?

A implantação do Curso de Habilitação em Podiatria em Joinville foi um marco divisor em minha
carreira profissional, de 33 anos na Enfermagem. Sinto-me participante da construção da
história da Podiatria Clínica no Brasil, pois com esta primeira turma, houve muita troca de
experiências e crescimento profissional e também pessoal. Estou muito feliz e confiante com
tudo e com o rumo que as coisas tomaram. Minha clínica agora é uma clínica escola e torna-se
referência no atendimento da saúde dos pés de pessoas diabéticas e idosas. Agradeço a Deus
por estar vivendo este momento.

2 - Existe alguma situação inusitada - ou algum fato relevante acontecido com os alunos - que
você tenha percebido durante esses meses ministrando o curso?
Acredito que o que mais marcou esta primeira turma foi o entusiasmo e a vontade de aprender
esta especialidade. A cada encontro, vinham com determinação, alegria e participaram das aulas
com muito envolvimento. Criamos um vínculo de parceria e amizade também. Montamos um
grupo, via celular, e trocamos ideias, experiências, tiramos dúvidas, troca de casos clínicos e
orientações. O final do curso será comemorado com um passeio de barco pela baía de São
Francisco do Sul, como uma forma de selarmos nossa amizade e a alegria que foi este curso.
Estamos felizes e dizendo que teremos uma viagem de formatura.
3 - Você percebeu alguma abertura maior do mercado de trabalho para os alunos depois de
iniciado (e quase finalizado) o curso? Algum deles mudou de emprego ou foi procurado?
As enfermeiras iniciaram o curso com muita vontade de aprender e principalmente de mudar
sua carreira profissional e colocar em prática a Podiatria em suas cidades de origem. O que é
ótimo, pois este é o maior objetivo do curso. Uma das alunas já comprou todos os materiais e
equipamentos, inclusive a cadeira e acessórios, a partir do primeiro mês de aula. Já está
praticando com seus familiares e repassando esta vontade de mudança para seus alunos (pois é
professora na universidade). Duas enfermeiras pretendem fazer um projeto e apresentar, na
instituição em que trabalham, para a implantação de um ambulatório do pé diabético. Enfim, a
perspectiva de colocarem em prática o conteúdo aprendido é unânime.
Para quem se interessou em fazer o Curso de Habilitação em Podiatria, ainda não existe uma
data definida para as próximas turmas de Joinville (Santa Catarina), no entanto, as inscrições já
estão abertas para a próxima turma de São Paulo, que inicia em 25 de junho de 2017.
Informações podem ser adquiridas pelo site www.clinicaclipes.com.br

Decidimos, para finalizar esta entrevista, reunir depoimentos de alunos, contando suas
percepções sobre esta turma do Curso de Habilitação em Podiatria e um pouco sobre suas
carreiras profissionais. A primeira delas, Marly Marton, que já atua como enfermeira há 37 anos
e que atualmente é Professora Adjunta dos Cursos de Graduação em Enfermagem e
Biomedicina na Universidade Positivo (UP – Curitiba), destaca a possibilidade de empreender
por meio da Podiatria como sendo um diferencial:

Curso de Habilitação em Podiatria Clínica de Joinville
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empreendedora, de possuir meu negócio próprio. Com este curso, pude ampliar meus
conhecimentos técnicos e científicos, identifiquei-me desde o início com a proposta do currículo
e estou muito entusiasmada e confiante com as novas perspectivas. Já adquiri os equipamentos,
móveis, instrumentais e aparelhos para, a partir de janeiro do próximo ano, estruturar meu
consultório dentro de uma clínica multiprofissional.
Este curso deu novos rumos à minha vida pessoal e profissional e sinto-me feliz pelas conquistas
e por tudo que está por vir, certamente.
Kory Brasiliense, destaca a autonomia que a profissão de Podiatra pode trazer ao profissional.
Abaixo, o depoimento na íntegra.

Formandos em atendimento no Curso de Habilitação em Podiatria

Tenho 5 anos de experiência profissional como Enfermeira, sempre atuando na clínica médicocirúrgica, em setores de internação e ultimamente em pronto socorro na rede pública. Tempo
suficiente para perceber que atuar na prevenção e no cuidado é nossa maior ferramenta. A
Podiatria chamou a minha atenção por ser uma área em construção, novidade para mim, e logo
enxerguei uma grande oportunidade de trabalhar com autonomia, em ambientes mais
tranquilos, de maneira prazerosa e com resultados gratificantes.

Abaixo, o depoimento de Helen Ferreira, enfermeira responsável pelo setor de Diálise Peritoneal
da Fundação Pró Rim:

Aulas práticas – Habilitação em Podiatria
Sou enfermeira responsável pelo setor de Diálise Peritoneal na Fundação Pró-Rim. Atendemos
Pacientes com Insuficiência Renal Crônica, e os principais fatores de risco que levam a essa
disfunção é a Diabetes e Hipertensão. Devido a isso, identificamos a necessidade de cuidados
alternativos para atender mais essas patologias. Com o ingresso ao curso de Podiatria, estamos
nos capacitando para atender o paciente renal crônico acometido pela DM, pois sabemos que a
doença gera severos danos à saúde. Através dessa especialização, podemos evitar maiores
complicação e prestar um atendimento com mais qualidade.

Cleide Toniollo, que também é desta turma de formandos, abriu um way care em 2016 e
decidiu se habilitar em Podiatria depois disso:
Trabalhei por dezessete anos em estabelecimentos de saúde. Em 2016, resolvi empreender,
abrindo uma clínica particular (Way Care) de estomaterapia, que é a minha especialidade.
Passados alguns meses, observando a demanda de pacientes que necessitavam de orientação
no cuidado e tratamento para pés e unhas, decidi procurar o Curso de Podiatria na Clínica Saúde
dos Pés - Rosangela Schwarz.
O Curso superou minhas expectativas, pois utilizou uma abordagem objetiva e dinâmica. A
professora Rosangela Schwarz é uma excelente profissional, que busca constante atualização e
têm amor pelo o que faz. Além disso, a clínica possui uma infraestrutura de excelência, o que
também contribui para que o aprendizado seja de alto nível.

Com o conhecimento adquirido, pude aumentar a gama de serviços oferecidos pela Way Care,
melhorando, assim, a qualidade de vida dos pacientes.
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