
Curso de Aperfeiçoamento em Pé Diabético para Técnicos em Podologia 

tem mais uma formatura e início de nova turma em São Paulo 

A Clínica-Escola Clipés formou mais uma turma de alunos no Curso de Aperfeiçoamento em Pé 

Diabético para Técnicos em Podologia, no dia 26 de março, em São Paulo.  

Além da formatura, a data também marca o início de mais uma turma desse Curso, que já está 

na 14ª edição.  

As edições visam o aperfeiçoamento do profissional Técnico em Podologia para que ele possa 

identificar o pé em risco, o que lhe proporciona ter uma visão mais clara sobre os cuidados 

com os portadores de diabetes, além de proporcionar a identificação pelo aluno das técnicas 

apropriadas, as quais deverão ser  aplicadas em pacientes com diabetes. 

 

Da sala de aula para o mercado de trabalho 

Leide Xavier, que já trabalha em uma empresa especializada em Podologia há 6 anos e se 

formou na última turma para Técnicos em Podologia,  conta que teve algumas dificuldades no  

atendimento e, por causa disso, resolveu buscar a especialização: “aqui eu consegui ter mais 

segurança no trabalho. Quando atendo alguém com diabetes, consigo ter a certeza de que ele 

está em boas mãos. Hoje sou muito mais segura com o que faço”. 

Ao ser questionada sobre o mercado de trabalho nessa área, Leide conclui que “hoje em dia, o 

mercado está cada vez mais amplo. Não se vê mais a Podologia como sendo uma questão 

unicamente estética, mas como questão de saúde. Nós, profissionais, devemos buscar 

especializações, para não ficarmos para trás”.  

 

Da esquerda para a direita: Vera Ligia Lellis Jacob, Isabel Cristina Flores, Odete Santos Neide 

Nascimento, Ivanira Menezes Fernanda Souza, Leide Xavier, Roseli Silva 



Nova turma 

Isabel Cristina Flores, natural de Caxias do Sul / RS, é formada como Técnica em Podologia 

desde 2010 e está matriculada na turma do Curso de Aperfeiçoamento em Pé Diabético para 

Técnicos em Podologia, iniciada no último dia 26. Isabel conta que “o que a fez procurar 

especialização em São Paulo foi verificar a necessidade de se ter mais profissionais da área em 

diversos locais do país”. Para isso, pretende vir de Caxias a São Paulo nos dias em que houver 

aula.  

Para mais informações sobre cronograma dos cursos da Clínica-Escola Clipés, basta acessar o 

link ou entrar em contato por um dos telefones abaixo. 

Clínica-Escola Clipés 

www.clinicaclipes.com.br 

Informações pelos fones: (11) 41722019 /(11) 987875665 com Lena 

 

 

Jornalista responsável: Marcos Sales 

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

