Uma clínica com pés para andar
“A podologia deveria ser um serviço de saúde ao alcance de todos, pois os problemas dos
pés têm um grande impacto em todo o organismo”.

A PodoAntas é uma recente e inovadora unidade de saúde, instalada em pleno coração da cidade do
Porto, que pretende complementar o serviço de Podologia com um
leque de especialidades médicas
e terapêuticas. Liliana Avidos e
Elsa Cunha, impulsionadoras do
projecto, consideram que o objectivo é proporcionar ao utente um
espaço único e de bem-estar para
toda a família, especialmente vocacionado para as patologias do
aparelho locomotor.
Apesar do projecto ser recente,
as empresárias consideram-se
pioneiras neste tipo de serviço de
saúde, onde existe um enorme
complemento de especialidades
vocacionado para tratar o pé e todo
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o sistema músculo-esquelético.
“Consulta de Podologia complementada com a Ortopedia, Osteopatia, Medicina da Dor e Posturologia permitem que sejam escassos
os problemas osteo-articulares a
que não possamos dar resposta”,
afirma Liliana Ávidos, uma das
pioneiras na Podologia, tal como
a clínica PodoAntas, como refere
Elsa Cunha “fomos pioneiras no
sentido de criar uma empresa,
com este conceito e esta dimensão. No fundo, o nosso objectivo é
dinamizar a Podologia com todos
os seus componentes.”
Apesar de perceberem as grandes
necessidades do mercado, as jovens empresárias consideram que
os podologistas têm de, gradual-

mente, consciencializar o mercado. Estas especialistas pensam
que a sua área de intervenção não
pode desenvolver-se de forma
excessivamente rápida, porque a
comunidade ainda não percebeu
a importância que a Podologia tem
na saúde: “Primeiro, o mercado da
Podologia tem de ser bem consolidado para as pessoas perceberem
qual é a sua intervenção.”
Liliana Avidos, a única podologista
doutorada, em Portugal, garante
que a sua especialidade tem uma
extrema importância na resolução
de outros problemas de saúde:
“Há vários problemas que estão
associados à saúde dos pés, mas,
de facto, falta essa consciência.”
Apesar de oferecer um serviço
que se rege pela qualidade e, para
além de prestar um serviço muito
completo, a PodoAntas considera
ter um serviço bastante acessível
a toda a comunidade. Liliana Avidos considera que o público-alvo
da clínica é muito diversificado e
fica bastante surpreendido no acto
do pagamento.
Quanto à certificação, a PodoAntas orgulha-se pertencer aos
escasso grupo de clínicas a ser
certificada pela Associação Portuguesa de Podologia. Um projecto
certificado, capaz e inovador.

