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Review 
Medical Versus Surgical Treatment for 
the Management of  Diabetic Foot 
Osteomyelitis: A Systematic Review. 

 
Resumo 
 
Uma revisão sistemática e avaliação da quali-

dade foi realizada para avaliar o manejo da oste-
omielite do pé diabético por tratamento médico 
ou cirúrgico. A lista de verificação de elementos 
de Relatório Preferenciais para Revisões 
Sistemáticas e Meta-análises (PRISMA) foi 
usada. Todos os estudos selecionados foram ava-
liados usando a ferramenta Cochrane de risco de 
viés para avaliar o risco de viés de ensaios clíni-
cos randomizados. A literatura foi revisada usan-
do PubMed (Medline) e Embase (Elsevier) até 
setembro de 2020 para identificar ensaios clíni-
cos avaliando o tratamento médico ou cirúrgico 
para controle da osteomielite do pé diabético. 
Um total de seis ensaios clínicos que atenderam 
aos nossos critérios de inclusão, com um total de 
308 participantes.  

 
A taxa de cura, o fechamento completo da feri-

da e o tipo de complicações foram os resultados 
avaliados. A avaliação do risco de viés mostrou 
que apenas dois dos seis ensaios clínicos incluí-
dos na revisão sistemática apresentavam baixo 
risco de viés. Com base em nossos achados, 
acreditamos que o tratamento da osteomielite do 

pé diabético continua sendo um desafio. Existem 
poucos ensaios clínicos de alta qualidade que 
estratificam as apresentações clínicas e compa-
ram esses tratamentos. Concluímos que as evi-
dências disponíveis são insuficientes para identi-
ficar a melhor opção para curar a osteomielite do 
pé diabético. 

 
Palavras-chave: osteomielite do pé diabético 

(OPD); tratamento médico; Tratamento cirúrgico; 
revisão sistemática 

 
Abstract 
 
A systematic review and quality assessment 

was performed to assess the management of  dia-
betic foot osteomyelitis by medical or surgical 
treatment. The Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 
checklist was used. All selected studies were eva-
luated using the Cochrane Risk of  Bias Tool to 
assess the risk of  bias for randomized controlled 
trials. The literature was revised using PubMed 
(Medline) and Embase (Elsevier) up to 
September 2020 to identify clinical trials asses-
sing medical or surgical treatment to manage 
diabetic foot osteomyelitis. A total of  six clinical 
trials that met our inclusion criteria, with a total 
of  308 participants. Healing rate, complete clo-
sure of  the wound, and type of  complications 
were the outcomes evaluated. Risk of  bias 
assessment showed that only two of  the six clini-
cal trials included in the systematic review had a 
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low risk of  bias. Based on our findings, we believe 
that the management of  diabetic foot osteomye-
litis remains challenging. There are few high-qua-
lity clinical trials that both stratify clinical presen-
tations and compare these treatments. We con-
clude that the available evidence is insufficient to 
identify the best option to cure diabetic foot oste-
omyelitis. 

 
Keywords: diabetic foot osteomyelitis (OPD); 

medical treatment; surgical treatment; systema-
tic review 

 
1. Introdução 
 
A osteomielite do pé diabético (OPD) é conside-

rada uma complicação frequente e grave das 
infecções do pé diabético (IPDs), afetando apro-
ximadamente 20% das IPDs moderadas e entre 
50% e 60% das IPDs graves [1, 2]. OPD pode 
levar a amputações menores ou maiores e morte 
[3]. OPD representa um diagnóstico e condição 
de gerenciamento desafiador; suas consequên-
cias devastadoras estão relacionadas ao diagnós-
tico tardio, encaminhamento tardio e tratamento 
tardio e inadequado [2]. 

 
Há uma tendência crescente ao tratamento não 

cirúrgico da OPD [4], o que tem resultado em 
bons resultados na remissão da infecção, com 
taxas superiores a 60% em pacientes tratados 
exclusivamente com antibióticos [5]. No entanto, 
a literatura publicada limita-se a estudos retros-
pectivos [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] e, em alguns 
casos selecionados, a cirurgia é essencial, por 
exemplo, quando há exposição óssea e/ou des-
truição severa. de ossos e/ou pacientes com 
resistência a antibióticos ou fracasso de trata-
mento médico [2,13]. A abordagem cirúrgica 
baseia-se na contenção oportuna da infecção 
com desbridamento efetivo [14], utilizando técni-
cas cirúrgicas conservadoras, visando evitar 
amputações menores e maiores desnecessárias 
[15,16]. As taxas de remissão após o tratamento 
cirúrgico são variadas, mas foram estimadas em 
cerca de 50% [17,18]. Vários estudos concluí-
ram que uma combinação de cirurgia conserva-
dora e terapia antibiótica pode ser o tratamento 
mais adequado para OPD [15,19,20,21]. 

 
No entanto, o debate continua sobre a melhor 

abordagem para OPD [13,22,23]. Uma aborda-
gem multidisciplinar é obrigatória neste tipo de 
infecção [24]. Em 2014 Lázaro-Martínez et al. 
[25] publicaram o primeiro ensaio clínico rando-
mizado (RCT) para comparar diretamente o tra-
tamento médico com o cirúrgico, destacando a 
importância da cirurgia conservadora combinada 
com a antibioticoterapia. Mais estudos compa-

rando essas opções de tratamento foram relata-
dos, mas são poucos e limitados por critérios de 
seleção. O objetivo desta revisão sistemática é 
avaliar as taxas de cura após receber tratamento 
médico ou cirúrgico em pacientes com OPD, revi-
sando sistematicamente a literatura publicada. 

 
2. Materiais e métodos 
 
A lista de verificação de elementos de relatório 

preferidos para revisões sistemáticas e meta-
análise (PRISMA) [26] foi usada para conduzir 
esta revisão sistemática. Todos os estudos sele-
cionados foram avaliados usando a ferramenta 
Cochrane Risk of  Bias para avaliar o risco de viés 
em ensaios clínicos randomizados (RCTs) 
(Cochrane Risk of  Bias Tool) [27]. 

 
2.1. Estratégia de busca de literatura 
 
Todas as pesquisas foram realizadas em 

setembro de 2020. Os bancos de dados PubMed 
(Medline) e Embase (Elsevier) foram pesquisados 
para identificar ensaios clínicos que avaliam o 
tratamento médico ou cirúrgico para gerenciar 
OPD. A busca na base de dados eletrônica foi rea-
lizada com os seguintes termos e combinações: 
“osteomielitis dompé diabético” E “tratamento” 
(“diabetic foot osteomyelitis” AND “treatment”). 
Foram incluídos estudos publicados em inglês, 
espanhol, francês e alemão. Para identificar rela-
tórios adicionais, a lista de referência dos estu-
dos recuperados foi cruzada.  

 
Os resumos foram verificados para excluir os 

estudos que atendiam aos nossos critérios de 
exclusão e os textos completos foram revisados 
para determinar se os estudos atendiam aos nos-
sos critérios de inclusão. Dois autores (ATG e 
ISC) realizaram a revisão independentemente; 
Quaisquer discrepâncias entre eles foram discu-
tidas com um terceiro autor (JLM). 

 
2.2. Critérios de elegibilidade e seleção 
 
Os seguintes critérios essenciais foram usados 

para avaliar os estudos: 
a- Os critérios de inclusão foram ensaios clíni-

cos ou ensaios clínicos randomizados publicados 
em inglês, espanhol, francês ou alemão, incluin-
do humanos> 18 anos, com OPD tratado com 
antibióticos ou cirurgia. 

b- Os critérios de exclusão foram estudos em 
animais, pré-clínicos ou in vitro; artigos não ori-
ginais (revisão, relato de caso, carta ou comentá-
rio); e estudos com dados insuficientes para aná-
lise. Além disso, as referências a revisões (narra-
tivas e sistemáticas) foram examinadas para 
identificar artigos adicionais. 
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2.3. Coleta de dados 
 
Uma planilha do Microsoft Excel customizada 

foi utilizada para extrair os dados dos estudos. 
Os dados extraídos incluíram: nome do autor, 
ano de publicação, desenho do estudo, número 
de pacientes incluídos, intervenção avaliada e 
comparação e medidas de resultados (taxa de 
cura, fechamento completo da ferida e tipo de 
complicações). 

 
2.4. Medidas de resultado 
 
Extraímos os dados demográficos dos pacien-

tes, o tamanho da amostra do estudo e o partici-
pante/grupo de tratamento. A medida de desfe-
cho primário neste estudo foram as taxas de cura 
e sua medição. As medidas de resultados secun-
dários incluíram: resultados funcionais; mortali-
dade; complicações pós-tratamento, incluindo 
taxa de reoperação/revisão entre tratamentos. 

 
2.5. Avaliação da metodologia e qualidade  
      do estudo 
 
A avaliação da qualidade foi realizada usando a 

ferramenta Cochrane Risk of  Bias para RCTs 
[27]. Os estudos que atenderam mais de quatro 
dos sete critérios estabelecidos por esta ferra-
menta foram classificados 
como de ALTA qualidade ou 
evidência FORTE. 

 
3. Resultados 
 
3.1. Estudos 
 
Um total de 982 manuscri-

tos da literatura foram identi-
ficados. Após selecionar o 
título e os resumos, identifi-
camos 47 registros poten-
ciais. Após a seleção, um 
total de seis 
[25,28,29,30,31,32] ensaios 
clínicos preencheram os cri-
térios de seleção e foram 
incluídos nesta revisão siste-
mática (Figura 1). 

 
Todos os estudos foram 

publicados entre 1994 e 
2015, de 13 países e três 
periódicos. Os ECRs foram 
incluídos na revisão sistemá-
tica, mas apenas um estudo 
comparou ambos os trata-
mentos diretamente para o 
tratamento da OPD [25], que 

foi o primeiro ECR a comparar o tratamento 
cirúrgico e o médico para a osteomielite. 

 
3.2. Características do paciente e identificação  
       de infecção 
 
Um total de 308 pacientes foi incluído (varia-

ção, 21-77 pacientes por estudo), com um 
tamanho médio de amostra de 51,3 ± 19,2 
pacientes. Cada estudo descreveu uma metodo-
logia diagnóstica única para a identificação de 
OPD. A confirmação do OPD foi baseada em tes-
tes de imagem em combinação com cultura 
óssea, PTB sonda para osso, testes laboratoriais 
ou evidência clínica de infecção.  

Em cinco dos seis estudos [25,28,30,31,32], a 
imagem incluiu avaliação radiográfica (n = 4) e 
por ressonância magnética (n = 1), e em alguns 
estudos foi feita em série. Nenhum estudo usou 
um sistema de classificação formal para osteo-
mielite. 

 
3.3. Estratégias de tratamento e intervenção 
 
Dos seis estudos que atenderam aos critérios 

de inclusão, os antibióticos foram usados em 
todos os estudos e foram usados sozinhos (n = 3) 
ou em combinação com a cirurgia (n = 3). Entre 
16,7% e 63,4% dos pacientes foram tratados 
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Figura 1. Diagrama de fluxo dos estudos identificados.



com antibióticos (média de 39,5 ± 16,6% por 
estudo) e 28,8% -81,0% (média de 49,9 ± 27,5% 
por estudo) dos pacientes foram tratados com 
cirurgia. Apenas um estudo forneceu uma com-
paração direta do tratamento médico com o 
cirúrgico [25]. Todos os estudos usaram uma 
combinação de antibióticos parenterais ou orais, 
mas apenas um estudo definiu um curso como 
um desfecho. 

 
Dois estudos avaliaram a eficácia e segurança 

de dois tratamentos com antibióticos em todos 
os tipos de infecção do pé diabético, com um 
grupo específico de pacientes com OPD [28,30]. 
Lauf  et al. [28] realizaram um ensaio de fase 3 
para comparar tigeciclina parenteral com ertape-
nem intravenoso, com ou sem vancomicina adju-
vante; em indivíduos com OPD, eles descobriram 
que as taxas de cura eram baixas com um regime 
de 150 mg uma vez ao dia de tigeciclina. Lipsky 
et al. [30] compararam as formulações intraveno-
sas e orais de linezolida com ampicilina-sulbac-
tam, com linezolida pelo menos tão eficaz quan-
to ampicilina-sulbactam. Os mesmos autores 
compararam a ofloxacina intravenosa seguida de 
ofloxacina oral ou ampicilina/sulbactam intrave-
nosa seguida de amoxicilina/clavulanato oral, 
concluindo que cada um dos esquemas terapêu-
ticos usados pode curar ou melhorar a maioria 
dos pacientes [31]. Grayson et al. [32] compara-
ram imipenem/cilastatina com ampicilina/sul-
bactam e relataram que esses tratamentos são 
semelhantes. 

 
Dois estudos [31,32] avaliaram a eficácia de 

dois regimes terapêuticos de espectro relativa-
mente amplo, administrados inicialmente por via 
parenteral e depois por via oral, mas os pacien-
tes com evidência de osteomielite não foram 
incluídos no estudo, a menos que todo o osso 
infectado fosse removido. Um estudo definiu o 
desfecho primário [29] como a comparação da 
duração do tratamento com antibióticos de 6 
semanas versus 12 semanas em OPD tratado de 
forma não cirúrgica. Os antibióticos foram admi-
nistrados por via oral durante todo o período de 
tratamento ou por via intravenosa por um curto 
período (5 a 7 dias), seguido por um curso pro-
longado de terapia antimicrobiana oral. 

 
3.4. Resultados do tratamento 
 
Os resultados avaliados diferiram entre os estu-

dos. Um estudo [29] avaliou a remissão de OPD; 
quatro estudos registraram a resposta clínica 
como o desfecho principal [28,30,31,32], e um 
avaliou as taxas de cura [25]. A resposta clínica 
foi considerada o desfecho primário em três estu-
dos incluídos na revisão. 

A complicação mais frequente relatada foram 
eventos relacionados a medicamentos (n = 
12/40; 30%). As complicações mais frequentes 
registradas foram reinfecções (n = 11/92; 12%), 
amputações (n = 8/92; 8,6%) e óbito (n = 
4/114; 3,5%). Pacientes que necessitaram de 
reoperação foram raros.  

 
A Tabela 1 resume os dados extraídos dos seis 

estudos selecionados. Três estudos relataram 
taxas mais altas de reinfecção e amputações e 
taxas de mortalidade nos grupos de tratamento 
apenas com antibióticos [25, 28, 29]. 

 
3.5. Avaliação do viés do estudo 
 
A avaliação risco de viés dos seis ECRs incluí-

dos na revisão sistemática é mostrado de forma 
coletiva na Figura 2, separados para cada ques-
tão de pesquisa. Dois dos estudos revisados 
demonstraram baixo risco de viés, dois mostra-
ram ALGUMAS PREOCUPAÇÕES e dois demons-
traram risco ALTO (Figura 2). 

 
4. Discussão 
 
4.1. Métodos de Diagnóstico OPD 
 
Todos os estudos incluídos nesta revisão siste-

mática utilizaram métodos diferentes para o 
diagnóstico de OPD, o que contribuiu para a 
heterogeneidade entre os grupos. Essa variabili-
dade na metodologia diagnóstica promove uma 
limitação na comparabilidade devido aos crité-
rios de seleção dos estudos.  

 
Embora o padrão ouro do OPD seja histopato-

logia positiva com resultados microbiológicos 
concordantes por biópsia óssea e instituição de 
antibióticos específicos para cultura, isso não é 
relatado universalmente. Isso provavelmente se 
deve ao fato de que a maioria dos ECRs avaliou 
tratamentos com antibióticos, nos quais uma 
biópsia óssea não pôde ou não foi realizada para 
seguir uma estratégia de tratamento não invasi-
vo. 

 
As radiografias foram usadas na maioria dos 

estudos (n = 4) para ajudar no diagnóstico de 
OPD. A combinação do teste de sonda óssea 
(PTB) e radiografia tem sensibilidade e especifi-
cidade semelhantes à ressonância magnética 
(RM) para o diagnóstico de OPD (sensibilidade 
de 0,97 e especificidade de 0,92).  

 
A ressonância magnética é amplamente utiliza-

da no diagnóstico de OPD com alta sensibilidade 
e especificidade (0,90 e 0,83, respectivamente) 
[33], e a radiografia simples sozinha tem uma 
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baixa sensibilidade (0,54) para o diagnóstico. 
Por OPD [34]. No entanto, quando esses testes 
são usados isoladamente, sem correlação com 
características clínicas, a concordância no diag-
nóstico de OPD é baixa [35,36]. 

 
Por esse motivo, é mais apropriado que o médi-

co examine a úlcera previamente, usando uma 
combinação de teste clínico, exame de imagem e 
biópsia óssea para tornar o diagnóstico final 
mais confiável [37]. No momento, não há con-
senso sobre o papel de marcadores laboratoriais 
específicos para o diagnóstico de OPD e, nova-

mente, eles devem ser considerados com uma 
combinação de outros testes clínicos [2,38,39]. 

 
4.2. Tratamentos para OPD 
 
A falta de homogeneidade nos tratamentos 

aplicados nos estudos dificulta as tentativas de 
realizar metanálises e analisar as taxas de remis-
são ou complicação da OPD entre dois tipos de 
tratamentos. O tipo e a administração do trata-
mento com antibióticos diferiram entre todos os 
estudos avaliados. Dois estudos aplicaram o des-
bridamento pré-cirúrgico como pré-requisito 

www.revistapodologia.com 9

Autor 
Ano

Número 
de  

partici-
pantes

Número de 
participan-

tes por 
grupo de 

intervenção

OPD 
Método de 
diagnóstico

Interven- 
ção

%  
Tratamen-

to 
com 

Antibiótico

%  
Tratamen-

to 
com  

cirurgia

Resultado
Complica-

ções 
(%)

Lázaro- 
Martínez 
JL/2014 

[25]

52 25
PTB e 

radiografia 
simples

Antibiótico 
ou 

cirurgia
36,5% 28,8%

Taxa de cura. 
Tempo de cura. 

A necessidade de 
cirurgia no 
grupo de 

antibióticos. 
A necessidade de 

re-operação 
no grupo de 

cirurgia. 
Taxa de 

amputação, 
reaparecimento, 

re-ulceração 
e morte.

Reinfecção: 
Nenhum 

Re-ulcera-
ção: 

11,5% 
Amputação 
menores: 

7,7% 
Obrigatório 
reoperação: 

5,8% 
Morte: 
3,8%

Lipsky 
BA/2004 

[30]
77 57

Laboratório 
e radiogra-
fia simples, 
Adicionar 
exames de 
imagem ou 

biópsia 
óssea

Antibiótico 63.4% -

Resposta 
clínica 

na visita  
de  

teste de cura.

-

Lipsky 
BA/1997 

[31]
21 16

Clínico, 
laboratório, 
e radiogra-
fia simples 
recomenda-

ções

Antibiótico 
e 

cirurgia
16.7% 40.0%

Resposta 
clínica. 

Resposta 
microbiológica.

-

Grayson 
ML/1994 

[32]
56 32

Histopatolo
gia 

recomenda-
ções ou 

radiológico 
ou evidên-
cia clínica

Antibiótico 
e 

cirurgia
- 80.1%

Resposta 
clínica. 

Resposta 
microbiológica.

-

Tabela 1. Características dos estudos incluídos na revisão sistemática.

Abreviaturas: OPD, osteomielite do pé diabético; MRI, imagem por ressonância magnética;  
                   PTB, sonda até o osso.



para a seleção e entrada no respectivo estudo, e 
apenas um estudo comparou dois grupos de tra-
tamento diretamente (cirúrgico versus antibióti-
co) [25]. Dois estudos avaliaram a eficácia e 
segurança de dois tratamentos com antibióticos 
em todos os tipos de infecção do pé diabético, 
com um grupo específico de pacientes com OPD 
[28,30]. 

 
4.3. Cura de úlcera versus cura OPD 
 
É difícil comparar um tratamento antibiótico 

isolado com um tratamento cirúrgico, pois os 
objetivos do estudo podem ser semelhantes, mas 
os desfechos são diferentes.  

 
Os principais desfechos relatados incluem uma 

resposta clínica com remissão dos sinais infla-
matórios, quando a infecção óssea em curso não 

é comprovada ou não se acredita que esteja clini-
camente erradicada [15]. 

Idealmente, os critérios para definir a remissão 
de OPD devem ser baseados em uma medida 
direta de infecção de cultura óssea e histologia. 
A maior parte da literatura atual [6,9,40,41,42] 
define a remissão da OPD como a cicatrização de 
feridas, evitando ulcerações recorrentes, ampu-
tações, infecções recorrentes ou qualquer combi-
nação dessas. Foi demonstrado que a remissão 
do OPD não está diretamente relacionada a esses 
marcadores/medidas substitutas e não está 
especificamente associada à remissão da osteo-
mielite [43].  

A maioria dos estudos [28,30,31,32] conside-
rou o desfecho principal uma resposta clínica e a 
resolução categorizada de todos os sinais e sin-
tomas clínicos de infecção após o tratamento 
como 'curados'. 
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Figura 2. Avaliação de qualidade (ferramenta Cochrane Risk of  Bias) para RCTs incluídos. Um 
círculo verde com um sinal de mais indica um baixo risco de viés, um círculo amarelo com 
um ponto de interrogação indica um risco incerto de viés, um círculo vermelho com um sinal 
de menos indica um alto risco de viés.
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Apenas dois estudos consideraram o desfecho 
principal como a cicatrização da úlcera, nos 
quais os pacientes foram acompanhados por 
pelo menos 12 semanas após a cicatrização 
[25,29]. Além disso, Tone et al. [29] considera-
ram a remissão da OPD como a estabilização ou 
melhora das anormalidades radiográficas em 
radiografias simples avaliadas no final do trata-
mento e um ano depois.  

 
É importante notar que o OPD pode não ser 

curável e a remissão pode ser o que pode ser 
alcançado de forma pragmática. Armstrong et al. 
[44] propuseram que pode ser mais útil pensar 
nos pacientes que alcançaram o fechamento da 
ferida como em remissão em vez de cicatrização. 
Os preditores independentes de recorrência da 
úlcera no pé incluem a localização da úlcera 
plantar e a presença de osteomielite [45]. 

 
Por esse motivo, considerar apenas a resposta 

clínica como medida de cura para uma OPD só 
poderia identificar os pacientes considerados em 
remissão e que não estão totalmente recupera-
dos ou curados. Hoje, ainda não há um período 
de acompanhamento definido em que o paciente 
clinicamente curado possa ser considerado como 
tendo resolvido a DPO. Os autores recomenda-
riam o acompanhamento após o fechamento da 
úlcera por pelo menos 1 ano [39].  

 
4.4. Taxas de remissão de OPD 
 
A porcentagem geral de pacientes com remis-

são da OPD é maior naqueles pacientes submeti-
dos a tratamento cirúrgico. No entanto, existe 
uma grande variação nas taxas de remissão 
observadas entre os estudos (28,8 a 81,0%). É 
difícil tirar uma inferência ou conclusão, além de 
identificar a tendência mencionada na gestão do 
OPD. Claramente, existem variáveis de confusão 
(por exemplo, ulceração por pressão e remoção 
cirúrgica também ajudariam a remissão, que não 
seria tratada apenas com terapia médica). Além 
disso, após a cicatrização, os pacientes devem 
ser avaliados periodicamente, pois também exis-
tem fatores precipitantes que levam à recorrên-
cia da úlcera. A primeira resposta é a neuropatia 
periférica que deve ser tratada por métodos pre-
ventivos [44]. Portanto, as opções de tratamento 
adequadas, de acordo com as características 
específicas do paciente, são importantes, bem 
como considerar o início oportuno do tratamento 
para avaliar a remissão e relatar [23,37]. 

 
4.5. Complicações (curto e longo prazo) 
 
Apenas três dos estudos incluídos descrevem 

complicações imediatas ou de curto prazo em 

pacientes OPD e nenhum relata complicações de 
longo prazo. A complicação mais comum regis-
trada foi reinfecção, amputação e dois estudos 
relataram taxas de mortalidade em um ano. Tone 
et al. [29] identificaram um grande número de 
reinfecções e amputações em seu estudo, em 
pacientes que receberam apenas antibioticotera-
pia. Lázaro et al. [25] e Lauf  et al. [28] tiveram 
tendências semelhantes na taxa de mortalidade 
em suas amostras dentro do grupo de pacientes 
com antibióticos. 

 
Portanto, é importante desenvolver ECRs com-

parando os dois tratamentos para o manejo da 
OPD e para monitorar as complicações em longo 
prazo. Em um estudo recente [39], os autores 
relatam que 73,3% dos pacientes desenvolveram 
complicações durante o primeiro ano de acom-
panhamento após experimentar OPD. Neste estu-
do, os autores não compararam as complicações 
de acordo com o tratamento aplicado, perdendo 
a oportunidade de apresentar informações 
importantes comparando o tratamento e uma 
avaliação finita dessas complicações associadas 
ao manejo da OPD.  

Isso seria importante na seleção e consenti-
mento de pacientes que provavelmente necessi-
tarão de tratamento de longo prazo, que pode 
incluir reoperação [24]. 

 
4.6. Avaliação de qualidade 
 
Todos os estudos analisados nesta revisão sis-

temática aplicaram uma boa metodologia de 
RCT. No entanto, dois estudos mostram um alto 
risco de viés em cegos (Figura 2). Isso pode ser 
difícil, pois os indivíduos submetidos à cirurgia 
terão claramente estigmas pós-operatórios (por 
exemplo, feridas), enquanto os indivíduos que 
recebem antibióticos não. Cegar dois grupos de 
tratamentos com antibióticos diferentes ou duas 
doses diferentes seria mais fácil, mas, novamen-
te, seria mais difícil cegar durante dois tratamen-
tos diferentes. 

 
4.7. Limitações pontos fortes e fracos do  
       estudo 
 
Até onde sabemos, esta é a primeira revisão 

sistemática de ensaios clínicos controlados que 
abordam o tratamento de OPD. Como parte da 
revisão, uma pesquisa bibliográfica abrangente e 
avaliação da qualidade dos ensaios clínicos ran-
domizados incluídos foi realizada.  

 
A falta de RCTs disponíveis comparando dois 

grupos de tratamento (cirurgia versus antibióti-
cos), especificamente em pacientes que sofrem 
de OPD, torna impossível realizar uma meta-aná-
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lise ou meta-análise de rede, enquanto a hetero-
geneidade dos estudos incluídos na revisão tam-
bém exclui isso análise de tipo. 

 
4.8. Perguntas não respondidas e direções  
       futuras 
 
Mais RCTs de alta qualidade, comparando dire-

tamente todas as formas de cirurgia versus trata-
mento médico para o gerenciamento de OPD, em 
condições estratificadas e grupos de pacientes, 
são necessários para melhorar nossa compreen-
são de ambos os tratamentos. RCTs com apenas 
pacientes OPD serão necessários para fazer infe-
rências precisas e ajudar a compreender as van-
tagens e desvantagens de vários tratamentos. 

 
Mais recentemente, mais questões foram levan-

tadas sobre o uso de antibióticos, em termos de 
rota e tempo. Para osteomielite confirmada, 
estudos recentes investigaram a eficácia de regi-
mes exclusivamente orais [46].  

 
Novamente, esses estudos enfocam uma abor-

dagem médica e cirúrgica combinada, e a 
influência dessa combinação também deve ser 
determinada no OPD. Uma metodologia de resul-
tado padronizada será necessária para evitar viés 
de desempenho e detecção e análise longitudinal 
para avaliar a eficácia do tratamento para curar 
ou a duração da remissão. 

 
Muitas úlceras infectadas exibem bactérias 

produtoras de biofilme, que são resistentes aos 
antibióticos. Normalmente gerenciamos o biofil-
me bacteriano em feridas crônicas por desbrida-
mento da úlcera (cortante, hidrocirúrgico ou 
ultrassom), terapia de feridas com pressão nega-
tiva e antimicrobianos. Atualmente, novas estra-
tégias têm sido desenvolvidas, como a oxigenote-
rapia hiperbárica ou inibidores seletivos da dano-
sa matriz metaloprotease-9 [47,48]. 

 
5. Conclusões 
 
A evidência disponível é insuficiente para iden-

tificar a melhor opção para "curar" a OPD. O tra-
tamento eficaz de um OPD poderia envolver uma 
combinação de ambas as modalidades de trata-
mento testadas aqui e exigir a seleção do método 
apropriado de acordo com a indicação e as 
características específicas do paciente. 

 
Até o momento, faltam estudos que comparem 

diretamente os regimes cirúrgicos e antibióticos. 
Portanto, ECRs prospectivos são necessários 
para desenvolver diretrizes para o manejo ade-
quado de OPD, definindo o papel dos antibióticos 
e da cirurgia (desbridamento, cirurgia conserva-

dora essencial e tratamentos cirúrgicos profiláti-
cos) na avaliação do paciente. 
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RESUMO 
 
É fundamental reconhecer os riscos inerentes 

às atividades que envolvem a área de podologia, 
principalmente aqueles relacionado a saúde 
humana. Por isso é necessário considerar a pre-
ocupação com os processos que envolvem a 
assepsia e a esterilização de materiais envolvidos 
nos procedimentos realizados nessa área. A apli-
cação de medidas de controle de esterilização 
são essenciais para a prevenção, minimização e 
eliminação de possíveis riscos por contaminação 
através de agentes microbianos.  

 
A qualidade do processo de esterilização 

influencia diretamente no sistema saúde-doença 
dos pacientes, por isso é essencial que este pro-
cedimento ocorra de forma efetiva. Torna-se evi-
dente assim, a preocupação com relação às res-
ponsabilidades de profissionais da área de podo-
logia no que se refere ao planejamento, controle 
e avaliação acerca da qualidade e segurança do 
processamento de materiais utilizados no exercí-
cios de suas atividades. Sendo assim, a garantia 
da esterilização dos materiais é fundamental 
para diminuir o risco de contaminação por 
microrganismos resistentes à higienização 
manual adequada dos materiais. 

 
Palavras-chaves: Biossegurança, Esterilização, 

Pés, Podologia, Saúde. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
O termo podologia nomeia a ciência que trata 

a saúde dos pés. Nogueira (2008) relata que a 
podologia vai além do estudo dos pés, envolven-
do também o estudo da anatomia e fisiologia, 
juntamente com a prevenção e o tratamento de 
patologias que possam acometer o conjunto 
podal. 

Como profissional desta área, destaca-se o 
podólogo, que será capaz de atuar com seu con-

hecimento em anatomia, fisiologia, biomecânica 
e patologia dos pés (MADELLA, 2010). Como 
essa é uma profissão considerada e regulamen-
tada como “atividades afins da medicina”, é 
necessário que o podólogo seja legalmente 
reconhecido pelos órgãos governamentais, atuan-
do sempre com o máximo de cuidados com os 
pacientes e com o melhor de sua capacidade 
(MADELLA, 2010). 

 
Por isso, cabe a este profissional trabalhar com 

a biossegurança, ou seja, manter o local de tra-
balho higienizado, fazer uso de equipamentos de 
proteção individual (EPI’s), esterilizar os instru-
mentos que são utilizados, fazer o descarte 
correto de lixos biológicos, químicos e perfuro-
cortante, usar materiais descartáveis, além de 
armazenar corretamente todos os produtos quí-
micos e medicamentos que podem ser utiliza-
dos, entre outros (VENTURI, 2009). 

É preciso que o profissional de podologia 
reconheça as possíveis patologias que podem ser 
eventualmente transmitidas durante o exercício 
profissional, caso não ocorra uma correta desin-
fecção e esterilização dos instrumentos que são 
utilizados durante o atendimento aos pacientes, 
além de usar adequadamente a proteção para o 
manuseio destes materiais durante a realização 
da sua atividade, do início ao termino do proces-
so de desinfecção (FREITAS et al., 2011). 

 
Dessa forma, é importante que, além de asse-

gurar técnicas seguras de trabalho, é necessário 
o uso de materiais devidamente desinfetados e 
esterilizados na realização das atividades profis-
sionais, gerando maior segurança, tanto pra 
quem presta quanto pra quem contrata o serviço. 

 
2. METODOLOGIA 
 
Para compor este estudo, foi realizado um 

levantamento bibliográfico de literaturas e perió-
dicos presentes em bibliotecas virtuais acerca de 
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temas como conceitos de podologia, procedi-
mentos de esterilização e desinfecção, doenças 
relacionadas a área em questão, entre outros 
assuntos relevantes. 

A busca bibliográfica se concentrou em artigos 
que foram inicialmente selecionados a partir de 
informações presentes nos títulos e resumos, 
para posterior leitura na integra, com a finalida-
de de avaliar a adequação dos temas dos mes-
mos para posterior revisão bibliográfica.   

 
3. OBJETIVO 
 
O objetivo deste artigo é discutir a relevância 

do controle de esterilização dos materiais utiliza-
dos nas atividades profissionais de um podólogo, 
evidenciando sua importância e necessidade 
durante os atendimentos profissionais. 

 
4. RISCOS À SAÚDE 
 
É possível considerar que o maior risco de 

saúde que está relacionado aos cuidados dos pés 
e unhas é a ameaça de contrair infecções a partir 
dos instrumentos que são utilizados pelos profis-
sionais e que não foram devidamente esteriliza-
dos.  

Por isso, os cuidados com equipamentos e com 
a higiene pessoal dos profissionais da área de 
podologia são tão importantes. Essa profissão 
exige um contato direto e diário com diversas 
infecções e impurezas, tornando tanto o profis-
sional como o paciente mais suscetíveis a esses 
patógenos. 

 
 É comum, durante determinados procedimen-

tos, que os instrumentos utilizados acabem 
sendo contaminados com sangue da pessoa 
atendida e quando não esterilizado adequada-
mente pode agir como um meio de transmissão 
parenteral de vírus de hepatites B e C (MARIANO 
et al., 2004). Entre as principais doenças que 
podem ser transmitidas durante um atendimento 
de podologia, ainda é possível citar: AIDS, téta-
no, micoses, escabiose, pediculose, entre outras. 

Quando os procedimentos realizados não obe-
decem às normas de biossegurança, não sendo 
realizados adequadamente os processos de des-
infecção, limpeza e esterilização de materiais 
perfuro-cortantes, pode ocorrer a veiculação de 
doenças e ainda causar lesões dermatológicas 
(JOHNSON et al., 2001).  Essa transmissão pode 
ocorrer de profissional para paciente, de pacien-
te para profissional e entre pacientes. 

Diante desses riscos, torna-se de extrema rele-
vância para a prestação de serviços de maneira 
segura e prevenindo riscos e agravos à saúde, a 
formação e capacitação dos profissionais da área 
para realizarem corretamente as etapas de lim-

peza e esterilização dos instrumentos utilizados 
(SILVA et al., 2007), assim como o conhecimento 
das normas de biossegurança. 

  
5. BIOSSEGURANÇA NA PODOLOGIA 
 
A biossegurança se caracteriza como um pro-

cesso funcional e operacional que envolve um 
conjunto de ações de grande relevância nos ser-
viços de saúde ou de interesse a saúde, abordan-
do medidas de controle de infecções que visam 
proteger trabalhadores e usuários de determina-
dos serviços. Ainda exerce um papel significante 
para promover a consciência sanitária na comu-
nidade onde atua, sobre a importância da preser-
vação do meio ambiente, na manipulação e no 
descarte de resíduos químicos tóxicos e da redu-
ção de riscos s saúde (OPPERMANN & PIRES, 
2003). 

 
Como afirma Naressi et al. (2004), a biossegu-

rança reforça ações de prevenção, redução e até 
eliminação dos riscos inerentes a cada atividade. 
Para garantir isso, inclui-se o uso de barreiras ou 
equipamentos de proteção individual, a preven-
ção de acidentes com materiais perfuro-cortan-
tes e procedimentos adequados de descontami-
nação, esterilização e destino de resíduos, con-
templando inclusive a infraestrutura e a qualifica-
ção de profissionais. 

 
A questão fundamental da biossegurança é 

garantir que qualquer procedimento ocorra de 
maneira segura, seja para os próprios profissio-
nais da área, para os usuários a quem são desti-
nados os serviços e para o ambiente, gerando 
resultados positivos de qualidade.  

Considerando o ramo da podologia, é preciso 
garantir que profissionais e pacientes não 
corram o risco de serem contaminados, em hipó-
tese nenhuma. Para isso, a prevenção torna-se 
um item essencial dentro da profissão, sendo 
necessário o conhecimento dos procedimentos 
de limpeza, a desinfecção e esterilização no local 
de trabalho, de maneira a reduzir os riscos de 
transmissão de patologias. Segundo a Portaria 
CVS – 11, de 16 de agosto de 1993,  

o risco de se contrair infecções em estabelecimen-
tos de atendimento de podólogos está diretamente 
ligado à não observância de precauções universais 
de biossegurança; Os meios de desinfecção e esteri-
lização são tecnicamente acessíveis aos profissio-
nais dos estabelecimentos de atendimento de podó-
logos; É preocupação das autoridades sanitárias a 
determinação de medidas eficazes para o controle 
de doenças transmissíveis; é dever da autoridade 
sanitária intervir sempre que houver possibilidade de 
ameaça à saúde pública (CENTRO DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA,1993). 
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5.1. Exigências legais  
 
É preciso seguir um padrão de segurança para 

evitar contaminações e pequenos acidentes. As 
condições do espaço e os cuidados são fiscaliza-
dos e regulamentados pela ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária), onde todas as 
condições de higiene e o padrão exigido pela 
agência, são supervisionados antes que seja con-
cedido o alvará de funcionamento do local.  

 
Dessa forma, a ANVISA possui a função de 

regulamentar e executar ações de abrangência 
nacional, cabendo aos Estados e Municípios as 
atividades de fiscalização e regulamentação 
complementar nos seus respectivos âmbitos de 
atuação. 

 
A Vigilância Sanitária atua como um instrumen-

to para melhoria da qualidade de vida da popula-
ção, uma vez que representa um conjunto de 
ações no âmbito das práticas de saúde coletiva, 
baseadas em áreas de conhecimento técnico-
cientifico e jurídicos, lhe conferindo poder de nor-
matização, educação, avaliação e de intervenção 
(EDUARDO, 1998). 

 
 Como na atividade de podologia existem riscos 

à saúde, tanto os prestadores de serviço como os 
consumidores devem ter sua saúde protegida, 
por isso compete à Vigilância Sanitária o desen-
volvimento de ações que sejam capazes de elimi-
nar, diminuir ou prevenir tais riscos, além de 
intervir em problemas sanitários que possam 
decorrer destes serviços (BRASIL, 1990). Dessa 
forma, cabe a vigilância o controle das condições 
sanitárias em que os procedimentos são realiza-
dos, além da promoção da adesão as normas de 
biossegurança. 

 
5.2. Estrutura 
 
O espaço reservado para o exercício das ativi-

dades de podologia devem ser compatíveis com 
a demanda que se pretende atender, consideran-
do o número de pacientes e os serviços oferta-
dos. Ele deve ser capaz de acomodar todos os 
equipamentos necessários para um atendimen-
to.  

Além disso, é essencial a presença de um espa-
ço de esterilização, onde será realizada a higiene 
de todas as ferramentas utilizadas durante os 
procedimentos, devendo conter o esterilizador, 
uma pia com água corrente e um espaço para 
que seja realizado o descarte de produtos críti-
cos e semicríticos. 

 
A Portaria CVS – 11, de 16 de agosto de 1993, 

discorre sobre o funcionamento dos estabeleci-

mentos que exercem atividade de podologia, 
determinando que os “locais onde é exercida a 
atividade deverão possuir dimensões e condições 
técnicas adequadas à função”. Nela consta exi-
gências referentes ao local, que deverá ter a 
seguinte estrutura, 

I – área mínima de 2,5 metros quadrados para 
cada cadeira adicional; II – piso de material liso, 
resistente e impermeável; III – paredes e forros pin-
tados de cor clara, com tinta lavável; IV – comparti-
mentos de atendimento separados por divisórias de 
no mínimo 2 metro de altura; V – instalações sanitá-
rias apropriadas; VI – estufa graduada até 200 graus 
centigrados para esterilização (CENTRO DE VIGI-
LÂNCIA SANITÁRIA,1993). 

 
5.3. Equipamentos e instrumentos  
 
Existem vários equipamentos necessários para 

o funcionamento dos atendimentos de podologia, 
mas entre os principais estão a cadeira para o 
atendimento ao paciente e o mocho, para uso do 
podólogo. Em relação as ferramentas de trabal-
ho, alguns instrumentos básicos tem destaque, 
tendo como função o corte da unha, cutícula e 
pele. É importante ressaltar que a higiene de 
todos esses instrumentos é parte fundamental 
do trabalho de podólogo. Por isso, equipamentos 
como autoclave ou estufa esterilizadora devem 
estar incluídos. Além disso, uma seladora tam-
bém é importante para lacrar os envelopes com 
os instrumentos já higienizados.  

 
Na podologia são utilizados artigos invasivos e 

não invasivos, sendo necessário identificar o pro-
cedimento de desinfecção ideal para cada um. 
Os instrumentos e materiais reutilizáveis podem 
se tornar veículos de agentes infecciosos se não 
forem adequadamente descontaminados após 
cada uso. Com base no risco em potencial de 
transmissão de infecções, esses instrumentos 
podem ser classificados em artigos críticos, 
semicríticos ou não críticos (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 1994).  

 
São considerados artigos críticos aqueles des-

tinados a penetração através da pele ou de muco-
sas adjacentes, nos tecidos subepiteliais e no sis-
tema vascular, assim como qualquer outro que 
esteja diretamente conectado a este sistema. 
Caso este material esteja contaminado, oferece 
um risco alto de contaminação.  

 
Por isso, todos os itens classificados como arti-

go crítico devem ser esterilizados para atender 
aos objetivos que se propõe (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 1994). Segundo Monteiro (2017) entre 
eles é possível citar: bisturi plantar, bisturi dor-
sal, bisturi nuclear estreito, bisturi nuclear largo, 
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bisturi micronuclear, alicate para eponíquio (cutí-
cula), alicate de corte e broca (enucleadora). 

 
Já os artigos semicríticos são aqueles destina-

dos ao contato com a pele não-integra ou com 
mucosas integras, requerendo uma desinfecção 
de médio ou de alto nível, ou esterilização, para 
que seja garantida a qualidade de seus múltiplos 
usos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1994). Esses “ins-
trumentos irão atuar sob a derme, mas não irão 
penetrar tecido macio. Devem ser isentos de bac-
térias na forma vegetativa” (MONTEIRO, 2017, p. 
15). Ainda segundo a autora, encontra-se nesse 
grupo brocas, fresas, cureta, pinça, espátula e 
estilete. 

 
Por fim, os artigos considerados não-críticos 

são destinados ao contato com peles integras, 
exigindo que seja feita a limpeza ou desinfecção 
de baixo ou médio nível, de acordo com o uso 
que se destina ou o último uso realizado (MINIS-
TÉRIO DA SAÚDE, 1994). Monteiro (2017) cita 
entre esses itens a bandeja de resíduos, massa-
geador, estojo, lixas, cabo de bisturi descartável, 
materiais para a confecção de órteses, aplicador 
de gaze tubular, caneta do micromotor, mandril, 
monofilamento e diapasão. 

 
6. DA LIMPEZA A ESTERILIZAÇÃO 
 
Considerando a prestação de serviços de podo-

logia, é preciso reconhecer a existência de um 
número significativo de procedimentos que utili-
zam técnicas invasivas. Por isso, é preciso reco-
rrer ao uso de soluções que não prejudiquem a 
produtividade podológica, mas que também 
garantam a saúde e segurança dos pacientes e 
dos profissionais, devendo assim ser seguidos 
conceitos de limpeza, desinfecção e esterilização 
de maneiras correta. 

 
6.1. Limpeza 
 
Nessa etapa busca-se reduzir a quantidade de 

microrganismos existentes, consistindo na remo-
ção mecânica daqueles detritos que são visíveis, 
através de lavagem, enxague e secagem do mate-
rial, utilizando para isso soluções detergentes 
(MONTEIRO, 2017).  

 
Essa limpeza se refere a  
remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas, 

redução da carga microbiana presente nos produtos 
para saúde, utilizando água, detergentes, produtos e 
acessórios de limpeza, por meio de ação mecânica 
(manual ou automatizada), atuando em superfícies 
internas (lúmen) e externas, de forma a tornar o pro-
duto seguro para manuseio e preparado para desin-
fecção ou esterilização (ANVISA, 2012). 

6.2. Desinfecção 
 
Outra etapa no processo de limpeza de mate-

riais é a desinfecção. Segundo Monteiro (2017), 
nesse ponto ocorre a destruição da maioria dos 
microrganismos patogênicos, porém raramente 
aniquila todos os esporos. A desinfecção pode 
ocorrer ainda em três níveis: 

 
Alto nível: destrói todos os microrganismos 

com exceção a alto número de esporos, glutaral-
deído 2% - 20 – 30 minutos. Indicado preferen-
cialmente para área hospitalar. Médio nível: eli-
mina bactérias vegetativas, a maioria dos vírus, 
fungos e microbactérias, hipoclorito de sódio 1 
% - 30 minutos. Indicado para UBS, creche, asi-
los, casa de repouso. Baixo nível: elimina a maio-
ria das bactérias, alguns vírus e fungos, mas não 
elimina microbactérias, hipoclorito de sódio 
0,25%. Indicado para nutrição (MONTEIRO, 
2017, p. 8-9). 

 
6.3. Esterilização  
 
A esterilização envolve um conjunto de ativida-

des que visam eliminar microrganismos patogê-
nicos de materiais, sejam eles não críticos, semi-
críticos ou críticos. A esterilização dos materiais 
que são utilizados pelo podólogo é fundamental, 
pois trata-se de um processo onde são destruí-
das todas as formas de vida microbiana, ou seja, 
bactérias em forma vegetativa ou esporulada, 
fungos, protozoários e vírus, mediante a aplica-
ção de agentes físicos e químicos (ANVISA, 
2000).  Dentre os agentes físicos existe o calor, 
sob forma úmida ou seca. Monteiro (2017), refor-
ça que o processo de esterilização pode ser feito 
através de vários métodos, entre eles 

Físicos: vapor saturado, autoclaves, calor seco, 
raios gama, cobalto. Químicos: glutaraldeído, for-
maldeído, ácido paracético, esterilizadora a oxido 
de etileno (ETO), plasma de peroxido de hidrogênio, 
plasma de gases (vapor de ácido paracético e pero-
xido de hidrogênio, hidrogênio e faz agônico) e vapor 
de formaldeído (MONTEIRO, 2017, p.13). 

 
O vapor saturado sob pressão (autoclave) é um 

processo de esterilização muito seguro, eficiente, 
rápido e econômico. Nele existe um mecanismo 
de esterilização por vapor saturado sob pressão, 
que está relacionado com o calor latente.  

O contato direto com o vapor promove a coagu-
lação das proteínas. O calor latente representa o 
calor que um corpo “recebe” sem que exista 
variação de temperatura, mas sim de estado físi-
co.  

O vapor sob pressão, quando entra em contato 
com a superfície fria dos materiais que são colo-
cados na autoclave, se condensa e libera essa 
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calor latente, que será o responsável pela desna-
turação dos microrganismos. Dessa forma, a 
esterilização se baseia na troca de calor entre o 
meio e o objeto que está sendo esterilizado 
(ANVISA, 2000). 

 
É importante também considerar o acondicio-

namento dos artigos esterilizados e o perfeito 
funcionamento do equipamento. Além disso, a 
combinação do tempo de exposição e da tempe-
ratura que são adotados nos ciclos de esteriliza-
ção também são fundamentais para garantir a 
eficácia do processo (ANVISA, 2000). 

 
No caso do calor seco (estufa), o procedimento 

é realizado em estufas elétricas equipadas com 
termostato e ventilador. A circulação do ar quen-
te e o aquecimento dos materiais ocorrem de 
maneira lenta e irregular, o que acaba exigindo 
períodos longos de exposição, além de tempera-
turas mais elevadas para se alcançar a esteriliza-
ção. Esse processo requer cuidados, como a 
necessidade de propiciar a livre circulação do ar 
por toda estufa e entre as caixas, acompanhando 
rigorosamente a relação de tempo de exposição 
e temperatura visando assegurar a eficácia. O 
tempo de exposição só deve ser considerado 
quando a temperatura ideal for alcançada, sem 
incluir o tempo gasto para o aquecimento (ANVI-
SA, 2000).  

 
Esse método não é a melhor opção para a este-

rilização de materiais, sendo utilizado apenas em 
casos onde os materiais a serem esterilizados 
são sensíveis ao calor úmido, em alguns estados 
é proibido o uso através dessa técnica. 

 
Considerando os métodos químicos, o formal-

deído é usado como desinfetante ou esterilizan-
te, seja na forma gasosa ou líquida. Esse com-
posto age alcalinizando determinados grupos de 
proteínas e purinas. É comum ser encontrado 
sob a forma de formalina, com diluição aquosa 
de 37%, sendo um bactericida potente, fungicida 
e sendo capaz de agir também contra vírus, baci-
los da tuberculose e esporos bacterianos (COSTA 
& KALIL, 1994). 

 
Ainda segundo os autores, considerando agora 

o peróxido de hidrogênio, ele pode ser usado 
como desinfetante em concentração de 3%, 
sendo um composto “bactericida, esporicida, 
fungicida, eliminando também os vírus. Agem 
produzindo radicais hidroxila livres que atacam a 
membrana lipídica, o ácido desoxirribonucléico e 
outros componentes essenciais à vida da célula” 
(COSTA & KALIL, 1994, p. 3). No entanto, apre-
sentam desempenho inferior ao glutaraldeído na 
esterilização.  

Para Costa e Kalil (1994), os glutaraldeídos são 
considerados desinfetantes de alto nível, sendo 
quimoesterilizadores. “Sua solução aquosa 
necessita de pH alcalino para eliminar esporos 
bacterianos. Age alterando os ácidos desoxirribo-
nucléico e ribonucléico, bem como a síntese pro-
teica dos microorganismos”. 

Outro exemplo a ser considerado referente aos 
métodos de esterilização está o uso do óxido de 
etileno. Ele é utilizado quando os materiais não 
podem ser autoclavados.  

 
A efetividade do processo depende da concen-

tração do gás, da temperatura, da umidade e do 
tempo de exposição. Age por alcalinização de 
proteínas, DNA e RNA. As desvantagens para sua 
aplicação são o tempo necessário para efetivar o 
processo, o custo operacional e os possíveis ris-
cos aos pacientes e aos profissionais envolvidos. 
Apresenta potencial carcinogênico e mutagênico 
[...] (COSTA & KALIL, 1994, p. 3). 

 
6.3.1. Monitoramento do processo de  
         esterilização  
 
Uma boa esterilização reduz ou até mesmo eli-

mina o risco de contaminação dos equipamentos 
manuseados, além de evitar a contaminação cru-
zada entre os usuários. É essencial que atenda as 
especificações da Portaria nº 15, de 23 de agosto 
de 1988, da Secretaria de Vigilância Sanitária 
(SVS) do Ministério da Saúde e do Manual de 
Processamento de Artigos e Superfícies em 
Estabelecimentos de Saúde/MS/94. Além disso, 
é preciso considerar que, para se garantir a efe-
tividade do processo de esterilização, é necessá-
rio que seja realizado o monitoramento através 
de testes físicos, químicos ou biológicos, no 
mínimo, semanalmente (ANVISA, 2000; MINIS-
TÉRIO DA SAÚDE, 1994). 

 
Segundo o Ministério da Saúde (1994), dentre 

os testes físicos está a avaliação de desempenho 
do esterilizador, que tem como objetivo apontar 
as condições internas da autoclave. Nessa avalia-
ção são observados os parâmetros apresentados 
durante o processo através do termômetro, para 
a verificação da temperatura, e o manômetro, 
para verificação da pressão. Outro teste que tam-
bém é possível realizar é a qualificação térmica 
por termopares, capaz de determinar o tempo de 
penetração do calor nas embalagens. Ele é usado 
após a instalação dos autoclaves e estufas ou 
após a realização de reparos de grande porte 
nesses equipamentos.  

 
Ainda dentro dos testes físicos, encontra-se a 

dosimetria de radiação, que consiste na avalia-
ção da quantidade de energia que é absorvida 
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pelo material tratado. Nesse caso, são utilizados 
dosímetros para indicar se dose recebida é com-
patível com o processo de esterilização. 

 
Considerando os testes químicos, são utiliza-

dos indicadores químicos que servem para indi-
car falhas que estejam relacionadas à penetração 
do calor nas estufas e autoclaves, ajudando tam-
bém a identificar os pacotes já esterilizados. São 
usadas tiras de papel impregnadas com tinta ter-
mocrômica capazes de alterar a coloração quan-
do são expostas à temperatura e tempo indica-
dos pelo fabricante. Outro teste químico que 
também pode ser utilizado é o teste Bowie & 
Dick, que deve ser realizado no primeiro ciclo do 
dia do autoclave. Esse teste possui uma folha 
onde é indicado a eficácia do processo por meio 
de sua coloração (MINISTÉRIO D SAÚDE, 1994). 

Por fim, existem os testes biológicos, onde indi-
cadores biológicos representam a melhor forma 
de retratar o processo de esterilização e conse-
quentemente garantir melhor a segurança. Nele 
são usados um grande número de esporos bacte-
rianos e a resposta biológica da segurança do 
processo é encontrada dentro de 1 a 3 horas 
(ANVISA, 2000). 

 
É importante ressaltar também a importância 

da manutenção dos equipamentos que garantem 
a esterilização dos materiais. Segundo a APECIH 
-Associação paulista de estudos e controle de 
infecção hospitalar (2003), um programa de 
manutenção deve ser estabelecido com o objetivo 
de assegurar que o desempenho dos equipamen-
tos esteja adequado, além de aumentar a vida 
útil dos mesmos. Além de manutenções correti-
vas, é fundamental a realização de manutenções 
preventivas com aferição dos equipamentos. 

 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A podologia é um serviço que atende diversos 

indivíduos, que podem ou não estar com alguma 
patologia infectocontagiosa, existindo a possibili-
dade que ocorra uma transmissão a partir de 
materiais contaminados. Por isso, torna-se 
essencial trabalhar com técnicas de prevenção, 
incluindo nesse ponto a utilização da desinfecção 
e esterilização de forma correta dos materiais 
utilizados em serviço, reconhecendo que estas 
são etapas importantes e necessárias durante o 
processo de atendimento, a fim de desenvolver 
uma atividade com segurança. 

Considerar a ética profissional em relação aos 
cuidados com a saúde do paciente contribui para 
que o profissional tenha maior credibilidade no 
mercado. Ao se estabelecer ações de proteção à 
saúde humana, levando em conta os procedi-
mentos de biossegurança, como em relação a 

correta assepsia dos materiais por meio do con-
trole de esterilização, evita-se a exposição e a 
contaminação de profissionais e paciente a pos-
síveis microrganismos que podem ser causado-
res de diversas doenças infecciosas.  

 
Esses potenciais riscos estão associados com a 

proximidade entre profissional-paciente, a alta 
rotatividade no atendimento e no tempo prolon-
gado de contato, o que facilita a transmissão de 
determinadas doenças. O uso inadequado dos 
instrumentos, sem a devida assepsia, pode não 
garantir a proteção ideal e total contra os micror-
ganismos.  

 
Por isso, é fundamental que os profissionais da 

área de podologia reconheçam a necessidade de 
se adotar medidas mínimas de segurança no 
atendimento aos pacientes como uma forma de 
preservar a própria saúde e do paciente que está 
sendo atendido. Nesse caso, a realização dos 
processos de esterilização dos materiais de 
forma adequada se caracteriza como uma das 
medidas essenciais para a manutenção da 
saúde. 
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