
Formatura e início de nova turma de curso de Aperfeiçoamento em Pé Diabético 

para Técnicos em Podologia reúne profissionais em São Paulo 

 

A formatura de mais uma turma do Curso de Aperfeiçoamento em Pé Diabético para Técnicos 

em Podologia reuniu 10 profissionais da área, no dia 18 de dezembro, na Cliníca-Escola Clipés, 

em São Paulo. 

A formação, que já está na sua 14ª edição, visa capacitar o profissional Técnico em Podologia a 

identificar o pé em risco, proporcionando uma visão crítica ao profissional sobre os cuidados 

com os portadores de diabetes e aperfeiçoamento do aluno em técnicas apropriadas, as quais 

são aplicadas em pacientes com diabetes. 

 

       

Formandas do Curso. Da esquerda para a direita:                              Confraternização após apresentação dos trabalhos 

Solange Costa; Silvana Nunes; Vera Ligia Jacob (Diretora da clínica); 

Rita de Cassia Freire; Luciene Santos e Sirlei Quirino. 

 

Empreendedorismo na podologia 

Silvana Nunes, uma das alunas formadas nesta turma do curso de Aperfeiçoamento em Pé 

Diabético, planeja abrir consultório próprio, no início de 2017, em Itaquaquecetuba  - 

município do Estado de São Paulo: “normalmente, onde trabalho, não tratamos dos pés 

simplesmente por estética, como é comum na área. Tratamos de pés de idosos e diabéticos . 

Procurei pelo curso de aperfeiçoamento quando senti a necessidade de aprofundar o meu 

conhecimento na área. De lá para cá, percebi que havia clientes fiéis, que querem continuar 

seus tratamentos comigo. Percebi que o trabalho do Podólogo deve ser contínuo e acredito 

que consigo ter um espaço próprio para cuidar desses clientes”. 



 

Silvana Nunes com diploma do Curso de Aperfeiçoamento em Pé Diabético 

 

Nova turma 

Gidelma da Silva, que está finalizando o Curso de Técnico em Podologia pelo Senac, decidiu 

agregar a esses conhecimentos o Curso de Aperfeiçoamento em Pé Diabético, desenvolvido 

pela Clínica-Escola Clipés: “procurei entender melhor sobre patologias dos pés. Entrei em 

contato com o Hospital da Brigadeiro e fui informada que o Curso que eles ministravam havia 

sido encerrado desde 2008. Por intermédio de uma amiga, soube que a Clipés continuava com 

este trabalho e hoje estou aqui, no primeiro dia de aula”, conclui. 

A nova turma para o Curso de Aperfeiçoamento em Pé Diabético para Podólogos teve início 

em 18 de dezembro de 2016 e é possível saber sobre abertura das próximas turmas pelo site 

www.clinicaclipes.com.br 
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