Seminário de Podiatria Clínica na UERJ reúne cerca
de 80 pessoas e tem homenagem de honra ao
mérito
Organizadora do evento cria projeto para prestação de cuidados
podiátricos em ambulatório universitário ligado à UERJ (Universidade
Estadual do Rio de Janeiro)

Enf. Profª Ariane Pires- coordenadora do evento (à direita) - ao lado da Idealizadora da
especialidade no Brasil, Vera Ligia Jacob e seus alunos do curso de Habilitação em Podiatria
Clínica
O Seminário de Podiatria Clínica, que foi realizado no dia 23 de fevereiro, na Universidade
Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), reuniu aproximadamente 80 pessoas, que assistiram a 4
palestras voltadas ao tema.
O evento contou com a presença da Enfermeira Podiatra Vera Ligia Lellis Jacob – idealizadora
da Podiatria Clínica no Brasil -, que falou sobre a história dessa Especialidade no país. Ao final
do Seminário, recebeu um certificado de honra ao mérito, entregue pela Enfermeira Podiatra
Ariane Pires, uma das organizadoras do evento e coordenadora do curso de Extensão da UERJ.
“A ideia do certificado veio do nosso reconhecimento pelo trabalho que ela faz. Fui a São Paulo
fazer o Curso de Podiatria Clínica e vi toda a qualidade de conteúdo do Curso, documentação
do Cofen, patente da marca. Ao conhecer toda a trajetória profissional da Vera e ver o esforço
que ela tem para a difusão da Especialidade e para a formação de novos profissionais,
pensamos em fazer essa homenagem, em reconhecimento à pessoa singular que ela é nessa
área”, conta Ariane.

Certificado de honra ao mérito

Ariane Pires (esquerda) e Vera Ligia

Vera Ligia agradeceu a homenagem e a dedicou a todos os envolvidos: acredito que isso aqui é
uma luta, que vai dar mais frutos, se a gente continuar nela.
Ariane avaliou o Seminário como sendo bastante positivo, já que, dentre os presentes, havia
profissionais de diversas instituições – públicas e privadas -, procurando por conhecimentos
acadêmicos, além de profissionais da Rede de Saúde Estadual, principalmente os que
trabalham em locais onde há atendimento a pessoas que precisam de tratamento em pé
diabético.

Cuidados Podiátricos na Policlínica
A Enfermeira Podiatra Ariane Pires é autora de um projeto de extensão, que está em fase de
análise na UERJ, para a prestação de cuidados podiátricos no ambulatório da Policlínica Piquet
Carneiro - ambulatório da UERJ onde há atendimento voltado a pés diabéticos.
“O enfoque desse projeto é capacitação de profissionais atuantes para que possamos levar os
cuidados podiátricos para os pacientes que precisarem”, finaliza Ariane.
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