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A síndrome do estresse tibial medial é relativa-
mente comum em atletas que correm e saltam. 
Assim, este autor fornece uma revisão abrangen-
te da literatura e compartilha insights de sua 
experiência no tratamento dessa condição e auxi-
liando em um retorno rápido e sem dor à ativida-
de completa. 

 
A Síndrome do Estresse Tibial Medial (SETM) é 

uma das lesões mais comuns que ocorre entre 
atletas de corrida e salto. Embora o uso do termo 
“periostite tibial” ("shin splint") tenha começado 
há mais de 40 anos para descrever a dor nas per-
nas que ocorre em atletas com SETM, “periostite 
tibial” ("shin splint") também tem sido usado ao 
longo dos anos para descrever vários outros diag-
nósticos que causam dor nas pernas em atletas. 
(1) 

 
Por esta razão, “dor na perna induzida pelo 

exercício” e “dor na perna por esforço” tornaram-
se termos mais populares.(2,3) Esses termos 
descrevem a multiplicidade de diagnósticos que 
podem, juntamente com SETM, causar dor nas 
pernas durante esportes Atividades. Tais termos 
incluem fratura por sobrecarga da tíbia ou fíbula, 
síndrome compartimental de esforço crônica, 
distensões ou rupturas musculares, aprisiona-
mento de nervos focais, hérnia fascial, radiculo-
patia lombossacral, claudicação vascular e sín-
drome de aprisionamento da artéria poplí-
tea.(4,5) 

 
Drez usou pela primeira vez o termo "Síndrome 

de Tensão Tibial Medial" no início da década de 
1980.(6) Em 1974, os pesquisadores usaram 
pela primeira vez os termos "síndrome de tensão 
tibial medial" e "síndrome tibial medial" para des-
crever a dor tibial medial que ocorre frequente-
mente nas pernas de atletas ativos.(7,8) Outros 
nomes que têm sido usados nos últimos 30 anos 
para esta condição relativamente comum 
incluem síndrome da tíbia posterior, dor inflama-
tória nas canelas, dores nas canelas, tração, 

periostite tibial, síndrome da periostite tibial 
medial,, síndrome do sóleo, e fascite tibial.(9-15) 

 
A grande maioria das pessoas que desenvolvem 

dor de SETM participa de atividades de corrida 
ou salto, e o SETM é responsável por uma por-
centagem significativa de todas as lesões espor-
tivas. Em corredores, SETM é responsável por 
9,4 a 17,3 por cento de todas as lesões e é res-
ponsável por 22 por cento de todas as lesões em 
dançarinos aeróbicos.(13,16-18) 

 
Em um estudo prospectivo de 124 recrutas 

militares, 35% desenvolveram SETM durante o 
treinamento básico.(19) Em dois estudos pros-
pectivos separados de corredores de cross-
country do ensino médio, 12% de 125 corredores 
e 15,2% de 130 corredores desenvolveram 
SETM.(20, 21) Em outro estudo prospectivo de 
146 atletas universitários que participaram de 
esportes de corrida e salto, 19,9% desenvolve-
ram SETM durante suas temporadas competiti-
vas.(22) 

 
As mulheres também parecem ser muito mais 

propensas do que os homens a desenvolver 
SETM. Em um estudo de recrutas militares 
durante o treinamento básico, os pesquisadores 
descobriram que recrutas do sexo feminino des-
envolveram SETM a uma taxa 10 vezes maior do 
que seus colegas do sexo masculino.(23) Em 
outro estudo militar prospectivo, as mulheres tin-
ham apenas duas vezes mais chances de desen-
volver SETM. Em dois estudos prospectivos de 
corredores de através dos campos (cross-
country) do ensino médio, corredores do sexo 
feminino eram 2,5 a 6,5 vezes mais propensos a 
desenvolver SETM do que seus colegas do sexo 
masculino.(20,21) 

 
Informações essenciais de diagnóstico 
 
Para diagnosticar corretamente a SETM e des-

cartar outras patologias que possam causar dor 

Conceitos atuais no tratamento da Síndrome de Estresse 
Tibial Medial (SETM)

Kevin A. Kirby, DPM. USA. 
 
Dr. Kirby é Professor Associado Adjunto no Departamento de Biomecânica Aplicada da Escola de Medicina 
Podiatrica da Califórnia na Universidade Samuel Merritt em Oakland, Califórnia. Ele tem um consultório par-
ticular em Sacramento, Califórnia.
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Uma estrutura na qual as  
forças de carga atuam ao 
longo de seu eixo central 

(esquerda) não sofrerá cargas 
excêntricas. Quando as forças 
de carga agem longe do eixo 

central, as cargas excêntricas 
causarão um momento de  

flexão da estrutura. Isso causa 
aumento das tensões de com-
pressão e tração em suas bor-

das e mais tensão na seção 
mais estreita da estrutura 

(direita). (Reproduzido com 
permissão de Kirby KA Foot 

and Lower Extremity 
Biomechanics III: Precision 

Intricast Newsletters, 2002-
2008. Precision Intricast, 

Unc., Payson, AZ, 2009, p. 
147.)

As órteses de pé personaliza-
das para o paciente com SETM 
são projetadas com um bisel no 
calcanhar medial, posição de 
equilíbrio invertida e extensão 
do antepé em varo com uma 
coberta superior de compri-
mento total. Este design trans-
fere efetivamente a força de 
reação do solo medialmente 
para a planta do pé e reduz as 
forças de flexão tibial medial e 
as forças de tração dos tecidos 
moles.

Forças  
de carga 

axiais
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compressão
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Femoral no Tibia

Aumento do momento de 
flexão tibial sem órtese

Diminuição do momento de 
flexão tibial sem órtese
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compressão
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em varo

Estresse 
de  

tensão



na perna induzida pelo exercício, é imperativo 
que o médico faça um bom histórico e realize um 
exame físico adequado do pé e da extremidade 
inferior do paciente. Os pacientes com SETM 
invariavelmente se queixam de que sua dor no 
meio da perna se desenvolveu em conjunto com 
um aumento recente nas atividades de corrida ou 
salto. 

 
A dor SETM geralmente ocorre apenas durante 

a atividade, e a dor desaparece rapidamente den-
tro de cinco minutos após a cessação da ativida-
de. Se a dor persistir durante as atividades de 
caminhada, o clínico deve ter um alto índice de 
suspeita de fratura de estresse da tíbia medial 
(FETM). Estes podem ocorrer nas mesmas áreas 
do rebordo tibial medial que o SETM.(24) O 
exame clínico do paciente com SETM mostrará 
uma sensibilidade difusa característica que oco-
rre ao longo dos dois terços distais do rebordo 
tibial medial.25 Ocasionalmente, o exame pode 
mostrar um endurecimento localizado dentro dos 
tecidos moles imediatamente posterior à borda 
tibial medial.(26) 

 
Os testes diagnósticos são indicados no 

paciente com sintomas de SETM, especialmente 
se houver suspeita de FETM. As radiografias sim-
ples são invariavelmente normais na SETM e 
também serão normais nos estágios iniciais da 
FETM.(27) As gammagrafías ósseas trifásicas 
são muito sensíveis na detecção de SETM com 
captação difusa do traçador em uma seção rela-
tivamente longa do osso. Em contraste, a FETM 
geralmente demonstra uma captação mais inten-
sa e focada do traçador na borda tibial 
medial.(28-31) Entretanto, naqueles pacientes 
com FETM em estágios iniciais, a gammagrafía 
óssea trifásica nem sempre é positiva.(32, 33) 

 
A ressonância magnética (RM) melhorou muito 

a capacidade de diagnosticar SETM e FETM no 
atleta lesionado. A ressonância magnética permi-
te a determinação da localização tridimensional 
do edema dentro do osso e tecidos moles da 
tíbia medial. Isso ajudou pesquisadores e médi-
cos a entender melhor a fisiopatologia de SETM 
e FETM. 

 
Fredericson e colegas usaram estudos de res-

sonância magnética e gammagrafía óssea trifási-
ca para desenvolver um novo sistema de classifi-
cação de ressonância magnética para SETM e 
FETM com base na localização e extensão do 
edema no periósteo e na medula óssea da tíbia 
medial indica claramente que SETM pode real-
mente ser, em muitos pacientes, um precursor 
ou passo intermediário na progressão para 
FETM.35,36 

Entendendo a Fisiologia do Estresse Tecidual  
do SETM 
 
Ao longo dos anos, tem havido um interesse 

considerável sobre quais estruturas ao longo da 
borda tibial medial são responsáveis pela dor do 
SETM. Muitos pesquisadores especularam que o 
periósteo da tíbia medial era a origem da lesão, 
pois o espessamento periosteal, o aumento da 
vascularização e a perda de osteócitos na tíbia 
medial estavam presentes naqueles pacientes 
com SETM.(37) 

 
No entanto, em biópsias de tecidos moles dos 

tecidos tibiais mediais em pacientes com SETM, 
Johnell et al encontraram evidência de periostite 
em apenas uma das 33 amostras.(38) Da mesma 
forma, Detmer não mostrou evidência de perios-
tite em 10 pacientes submetidos à fasciotomia 
para SETM. (39) 

 
Outros especularam que o próprio osso tibial 

medial foi o local da lesão tecidual no SETM. Em 
apoio a essa teoria, Magnusson e colegas encon-
traram uma diminuição de 23% na densidade 
mineral óssea em atletas com SETM. as perdas 
de densidade mineral que ocorrem com SETM 
são reversíveis e não hereditárias.(41) Além 
disso, o estudo histológico confirmou que os 
pacientes com SETM apresentavam aumento da 
atividade metabólica dentro do osso medial da 
tíbia, levando à especulação de que a SETM era 
devido a uma "microfratura por estresse" da 
tíbia.(38) 

 
Uma vez que tanto a ressonância magnética 

quanto os estudos histológicos apontam para um 
processo contínuo de lesão óssea induzida por 
estresse ao longo do tempo, agora há evidências 
consideráveis para sugerir que SETM e FETM são 
melhor classificados como pontos ao longo de 
uma sequência de reação de estresse ósseo.(42) 
Essa ideia que SETM e FETM representam pon-
tos diferentes ao longo de uma sucessão de lesõ-
es ósseas relacionadas ao estresse está de acor-
do com a pesquisa clássica de Johnson e colegas 
há mais de 47 anos.43  

 
Esses pesquisadores demonstraram uma 

sucessão de alterações histológicas no osso, 
incluindo aumento da perda da densidade óssea 
com aumento do estresse ósseo, levando a fratu-
ras por estresse. 

O osso é um tecido dinâmico que perderá den-
sidade com o aumento do estresse e ganhará 
densidade ao longo do tempo para fortalecer e 
remodelar. Dado que, aplicar muito estresse por 
um período de tempo muito curto, sem permitir 
tempo suficiente para a remodelação óssea, 
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resultará em uma lesão por reação de estresse 
dentro do osso.(44,45) 

 
Assim, no exemplo específico do atleta corren-

do ou pulando com dor tibial medial, SETM e 
FETM representam pontos diferentes ao longo do 
evento de lesão por reação ao estresse tibial 
medial. Em última análise, isso se deve a altera-
ções estruturais microscópicas no osso tibial 
medial.(38,40,43) 

 
Avaliação da tração de tecidos moles versus  
lexão óssea como possíveis etiologias 
 
Embora a maioria dos especialistas considere a 

SETM principalmente uma lesão óssea, ainda há 
um debate considerável sobre quais fatores 
mecânicos são os maiores responsáveis pela 
lesão óssea na tíbia medial que resulta em 
SETM. Uma das etiologias biomecânicas propos-
tas para SETM é que o músculo ou a fáscia exer-
cem tração excessiva ou forças de tração na 
borda medial da tíbia. Os investigadores implica-
ram os músculos tibial posterior (PT), flexor 
longo dos dedos (FDL) e sóleo como possíveis 
fontes de uma lesão de tração tibial medial que 
poderia causar SETM.(14,39,46-49) 

 
A outra etiologia biomecânica proposta para o 

SETM e que recentemente ganhou crescente 
aceitação é que a lesão óssea do SETM é devido 
à flexão excessiva da tíbia durante as atividades 
de corrida e salto. Na engenharia, é um fato bem 
conhecido que quando cargas axiais excêntricas 
são colocadas ao longo de uma estrutura relati-
vamente longa e estreita, momentos de flexão 
ocorrerão dentro dessa estrutura. Esses momen-
tos de flexão, por sua vez, causarão tensões 
excessivas na área daquela estrutura com a 
seção transversal mais estreita. Quanto maiores 
forem as forças que atuam na estrutura e quanto 
mais essas forças forem direcionadas para longe 
do eixo da linha média da estrutura, maior será a 
flexão e a tensão dentro dessa estrutura.(50,51) 

 
Em apoio à ideia de que momentos excessivos 

de flexão tibial podem ser responsáveis por lesõ-
es por estresse tibial medial, como SETM ou 
FETM, Milgrom e colegas estudaram prospectiva-
mente 295 recrutas militares.(52) 

 
Os pesquisadores descobriram que os recrutas 

com tíbias mais estreitas também eram os recru-
tas com maior probabilidade de experimentar 
FETM durante o treinamento básico. Outro estu-
do de recrutas militares também descobriu que 
diâmetros transversais tibiais menores aumenta-
vam a probabilidade de fraturas por estresse 
tibial.(53) 

Pérolas pertinentes ao tratamento  
biomecânico 
 
O tratamento de pacientes com SETM envolve 

não apenas determinar as causas biomecânicas 
da lesão, mas também instituir tratamentos 
mecânicos que permitem ao atleta uma recupe-
ração mais rápida para a atividade completa. 

 
Após o diagnóstico de SETM, o paciente deve 

ser instruído a aplicar gelo na tíbia medial por 20 
minutos duas vezes ao dia. Diga também aos 
pacientes para reduzir as atividades de corrida, 
correr em superfícies mais macias e usar sapa-
tos antipronação apropriados. Na visita inicial, 
modifique as palmilhas ou órteses de venda livre 
com almofadas de feltro adesivas no calcanhar 
médio, arco médio e antepé para simular os efei-
tos mecânicos de uma órtese personalizada para 
o pé. As órteses personalizadas para os pés são 
recomendadas para a grande maioria dessas 
pessoas, a menos que seus sintomas sejam leves 
e tenham resolvido rapidamente com as medidas 
terapêuticas iniciais mencionadas acima. 

 
Pesquisas anteriores indicaram que fatores 

como aumento da pronação do pé e aumento do 
alinhamento em varo do antepé e retropé estão 
associados a um risco aumentado de desenvolver 
SETM e FETM. A pesquisa também mostrou que 
a tração dos tecidos moles da tíbia medial e a fle-
xão da tíbia são as causas mecânicas mais pro-
váveis de SETM.(19,54-60) 

 
Por causa dessa pesquisa, quando se trata de 

reduzir a pronação da articulação subtalar (STJ) 
e a flexão da tíbia, os médicos projetam especifi-
camente as órteses para os pés SETM com as 
seguintes características: 

 
• 5 a 80 de posição de equilíbrio invertida; 
• um bisel medial do calcanhar de 2 a 4 mm; 
• gesso de expansão medial mínima; 
• uma copa de calcanhar de 16 a 18 mm; 
• Cunhas de retropé 40/40; 
• uma coberta superior de comprimento total;  
• uma extensão do antepé em varo plantar ape-

nas para a primeira, segunda, terceira e quarta 
cabeças metatarsais.24 

 
Em efeito, deve-se projetar especificamente 

órteses de pé personalizadas para SETM para 
deslocar a força de reação do solo (GRF) em dire-
ção a cara plantar medial do pé. Isso não apenas 
reduz os momentos de pronação do STJ, mas 
também reduz os momentos anormais de flexão 
em valgo na tíbia que causam SETM.  

Ao apoiar o pé durante a corrida ou salto com 
uma órtese com bisel em varo, o GRF é desloca-
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do medialmente. Isso alinhará as cargas na tíbia 
mais ao longo de seu eixo longitudinal, diminuin-
do assim a tensão de flexão na borda medial da 
tíbia.(24) 

 
Além disso, essas órteses projetadas especifi-

camente para o SETM também diminuirão os 
momentos de pronação do STJ. Isso diminuirá a 
força de tração dos músculos tibiais mediais e da 
fáscia, que também podem contribuir para a dor 
do SETM. Em meus 25 anos de tratamento de 
atletas, essas órteses personalizadas provaram 
ser muito eficazes em permitir um retorno mais 
rápido às atividades de corrida e salto. 

 
Em conclusão 
 
Compreender o diagnóstico, a fisiopatologia, a 

etiologia biomecânica e os métodos eficazes de 
tratamento ortopédico para lesões por estresse 
tibial medial (como SETM e FETM) é fundamen-
tal para permitir que pacientes ativos retomem 
as atividades o mais rápido possível. 

 
Os podólogos de medicina esportiva que 

podem usar seus conhecimentos e habilidades 
clínicas para facilitar a cura rápida e bem-sucedi-
da serão recompensados com a satisfação de 
que seus esforços permitirão que esses indiví-
duos continuem seus estilos de vida ativos, sem 
dor, nos próximos anos. 

 
Dr. Kirby é Professor Associado Adjunto no 

Departamento de Biomecânica Aplicada da 
Escola de Medicina Pediátrica da Califórnia na 
Universidade Samuel Merritt em Oakland, 
Califórnia. Ele tem um consultório particular em 
Sacramento, Califórnia. 

 
Nota do Editor: Para artigos relacionados, veja 

"Conquering Medial Tibial Stress Syndrome" na 
edição de janeiro de 2006 ou "How To Triumph 
Over Shin Pain." Blackhead") na edição de junho 
de 2003. Para outros artigos, visite os arquivos 
em www.podiatrytoday .com. 
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Resumo 
 
Antecedentes: Identificar as diferenças nos resultados radiográficos na radiografia de susten-

tação de peso lateral para prever a probabilidade de ulceração em pacientes com neuroartropa-
tia de Charcot (NC) do mediopé diferenciado por deformidades da coluna lateral e medial. 

 
Métodos: Trinta e cinco pacientes com deformidade do mediopé NC participaram deste estu-

do prospectivo de 1 ano em uma unidade especializada em pé diabético. Ângulo lateral do talar-
primeiro metatarso, a inclinação do calcâneo e altura do cuboide foram medidos por radiogra-
fias digitais na vista lateral com carga. Os pacientes foram acompanhados por 1 ano ou até que 
um evento de ulceração da úlcera ocorresse na região do mediopé. 

 
Resultados: As análises do ROC mostraram que todos os pacientes com deformidade do 

padrão medial que desenvolveram uma úlcera no mediopé tinham um ângulo lateral talar-pri-
meiro metatarso maior (negativo) que -27,5 graus (°). Todos os pacientes com deformidade de 
padrão lateral que desenvolveram úlcera no mediopé apresentaram inclinação do calcâneo supe-
rior (mais negativa) em -5° e altura do cuboide superior (mais negativa) em -1,5°. 

 
Conclusões: O ângulo lateral do tálus-primeiro metatarso foi o maior preditor de ulceração do 

mediopé, com medida superior a -27,5° que se correlacionou com o aparecimento de ulceração 
em pacientes com deformidade medial. A inclinação do calcâneo e a altura do cuboide foram os 
principais preditores de ulceração do mediopé com mais de -5 e -1,5°, respectivamente, em 
pacientes com deformidade lateral do NC. 

 
Palavras-chave: pé diabético; neuroartropatia de Charcot; deformidade do mediopé; medições 

radiográficas. 
 
Abstract 
 
Background: To identify differences in radiographic outcomes in weight-bearing lateral X-ray to 

predict the probability of  ulceration in patients with midfoot Charcot neuroarthropathy (NC) dif-
ferentiated by lateral and medial column deformities. Methods: Thirty-five patients who suffered 
from NC midfoot deformity participated in this 1 year prospective study in a specialized diabetic 
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foot unit. Lateral talar-first metatarsal angle, calcaneal pitch, and cuboid height were performed 
by digital radiographs in the weight-bearing lateral view. Patients were followed up for 1 year or 
until an ulcer ulceration event occurred in the midfoot region. Results: ROC analyses showed that 
all patients with medial pattern deformity that developed a midfoot ulcer had a lateral talar-first 
metatarsal angle greater (negative) than −27.5 degrees (°). All patients with lateral pattern defor-
mity that developed a midfoot ulcer had a calcaneal pitch greater (more negative) than −5° and 
a cuboid height greater (more negative) than −1.5°. Conclusions: Lateral talar-first metatarsal 
angle was the greatest predictor of  midfoot ulceration, with greater than −27.5° measurement 
correlating with ulceration occurrence in patients with medial deformity. Calcaneal pitch and 
cuboid height were the greatest predictors of  midfoot ulceration with greater than −5 and −1.5°, 
respectively in patients with NC lateral deformity. 

 
Keywords: diabetic foot; Charcot neuroarthropathy; midfoot deformity; radiographic measures 
 
1. Introdução 
 
A Neuroartropatia de Charcot (NC) é um processo inflamatório progressivo, não infeccioso e 

destrutivo do pé e tornozelo, que causa deformidades graves e aumento do risco de amputação 
e morte [1,2], sendo a diabetes e a polineuropatia as principais causas [3] ,4,5]. 

De acordo com a classificação anatômica [5], a deformidade do mediopé é a localização mais 
comum, representando até 60% dos pacientes diagnosticados com DRC [6,7,8]. 

Os pacientes do mediopé de Charcot são caracterizados por proeminências ósseas na face 
medial ou lateral do pé, que aumentam as pressões plantares e os predispõem ao desenvolvi-
mento de úlceras no mediopé [9]. Pacientes com úlceras nos pés relacionadas a Charcot têm 
uma chance 12 vezes maior de amputação do pé do que aqueles sem úlceras nos pés [1,10]. 

 
A fisiopatologia do NC foi previamente descrita como colapso do arco medial (afetação do 

padrão medial) seguido de colapso do arco lateral maior (envolvimento do padrão lateral) [11]. 
No pé de Charcot afetado, os autores sugeriram que pacientes com padrões de NC medial e late-
ral apresentam-se de forma diferente [12]. As deformidades sagitais são mais propensas a des-
envolver uma úlcera do que as deformidades do plano transverso [11]. Pinzur et ai. [13] desco-
briram que pacientes com padrão varo do NC que foram submetidos à cirurgia de reconstrução 
do mediopé tinham menos probabilidade de alcançar um resultado clínico favorável. 

Um dos objetivos mais importantes no manejo da NC é prevenir a ulceração do pé e outras 
infecções profundas como a osteomielite; Para fazer isso, os médicos devem considerar a aná-
lise radiográfica para determinar a gravidade dos pés afetados. 

 
Além disso, a avaliação radiográfica em correlação com a gravidade clínica da deformidade do 

NC é útil para ajudar os cirurgiões a decidir quando operar [14]. Autores anteriores [15,16] des-
cobriram que os ângulos mais reprodutíveis para avaliar a gravidade do NC são o primeiro meta-
tarso do tálus, o degrau do calcâneo e a altura do cuboide. Uma revisão sistemática anterior [12] 
mostrou que existe uma relação direta entre as medidas radiográficas e o aparecimento de úlce-
ras; apesar disso, os resultados são heterogêneos entre os diferentes autores, uma vez que os 
autores não analisaram as deformidades em varo e valgo separadamente [11,17]. 

No entanto, nenhum estudo anterior avaliou prospectivamente se a deformidade do padrão 
espinhal lateral ou medial poderia afetar o prognóstico de pacientes com NC com envolvimento 
do mediopé. 

 
Portanto, este estudo teve como objetivo identificar diferenças nos resultados radiográficos em 

uma radiografia lateral de sustentação de peso para prever a probabilidade de ulceração em 
pacientes com mediopé de Charcot diferenciado por deformidades da coluna lateral e medial. 

 
2. Materiais e métodos 
 
2.1. Assunto 
 
Trinta e cinco pacientes em risco de ulceração do pé e sofrendo de DRC e deformidade do 

mediopé participaram deste estudo prospectivo de 1 ano em uma unidade especializada em pé 
diabético entre dezembro de 2018 e janeiro de 2021. 
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Os critérios de inclusão foram diabetes tipo 1 ou tipo 2 confirmado, idade > 18 anos, pacientes 
com NC crônica estágio 3 de acordo com a classificação de Eichenholtz (definida como conso-
lidação da deformidade, osteoartrite articular, anquilose fibrosa, arredondamento e alisamento 
de fragmentos ósseos). [18] afetando a localização do mediopé e perda da sensação protetora 
do pé devido à neuropatia periférica. Todos os pacientes foram incluídos pelo menos 4 semanas 
após o diagnóstico de DRC estágio 3 e o processo inflamatório estava estável. 

 
Critérios de exclusão: ulceração durante o exame, história de doença reumatóide, outras cau-

sas de neuropatia, isquemia crítica do membro, conforme definido pela diretriz do International 
Working Group Diabetic Foot (IWGDF) [19], e a necessidade de auxiliares de marcha. Além disso, 
pacientes com descarga do mediopé ou cirurgia reconstrutiva também foram excluídos. 

Após revisão institucional, foi obtida a aprovação da diretoria e analisados os prontuários e as 
condições clínico-patológicas dos pacientes. 

 
2.2. Avaliação clínica 
 
No início do estudo, as características clínicas foram avaliadas após o paciente assinar o con-

sentimento informado no dia 0. A deformidade NC do mediopé foi definida como uma proemi-
nência óssea no mediopé [20]; o vértice da deformidade localiza-se na articulação mediotársica 
e foi identificado radiograficamente por sinais de fratura ou luxação óssea prévia, de acordo com 
a classificação de Eichenholtz [19].  

O padrão de deformidade NC do mediopé foi estratificado em um padrão de coluna medial (se 
o padrão clínico em carga do calcanhar fosse valgo e o antepé fosse normal ou abduzido, com 
convexidade do arco medial) e um padrão de coluna lateral (se o calcanhar fosse clinicamente 
varo alinhado com o peso rolamento, eles caminharam na borda externa do pé afetado, e o ante-
pé foi aduzido em relação ao retropé, com convexidade do arco lateral) conforme descrito por 
Pinzur [13]. 

 
Foram coletados dados clínico-patológicos, incluindo tipo de diabetes, duração média de dia-

betes e NC, hipertensão e valores de HbA1c (%) durante os 3 meses anteriores. O IMC foi cal-
culado como peso (kg) dividido pela altura (m2). 

O estado renal, cardíaco e de retinopatia dos pacientes e amputações menores anteriores 
foram registrados no relato de caso. As pressões sistólicas dos dedos dos pés e tornozelos foram 
registradas. Além disso, foram calculados os valores do índice tornozelo braquial (ITB) e do índi-
ce toe braquial (TBI) para o membro de Charcot. 

De acordo com as diretrizes do IWGDF, a isquemia crítica do membro foi definida como a 
ausência de ambos os pulsos distais e índice tornozelo braquial < 0,39, pressão sistólica do tor-
nozelo < 50 mmHg e pressão do dedo do pé < 30 mmHg [19]. 

A polineuropatia diabética (DPN) foi diagnosticada de acordo com a incapacidade de sentir a 
pressão de um monofilamento de Semmes-Weinstein de 10 g em três pontos plantares do pé 
e/ou um limiar de percepção de vibração > 25 V avaliado com um biotesiômetro (Me.Te.Da .srl, 
Via Silvio Pellico, 4, 63074 San Benedetto del Tronto, Itália) [21]. 

 
2.3. Medição radiográfica 
 
As três medidas radiográficas mais confiáveis para avaliar a ulceração do pé foram por radio-

grafias digitais na vista lateral, incluindo o ângulo lateral do tálus-primeiro metatarso, a inclina-
ção do calcâneo e altura do cuboide [11,12]. Todas as medidas radiográficas foram tomadas a 
partir da posição em carga no início do estudo [16]. 

 
O ângulo lateral do tálus-primeiro metatarso foi medido como o ângulo formado por uma linha 

que divide o corpo e colo do tálus e uma linha que divide o primeiro metatarso. A angulação do 
ápice plantar foi considerada um ângulo negativo [16]. A inclinação do calcâneo foi medida 
como o ângulo entre a linha de referência da face plantar da tuberosidade do calcâneo até a face 
plantar da cabeça do quinto metatarso e uma linha que se estende da face mais plantar da tube-
rosidade do calcâneo até a face plantar da tuberosidade do calcâneo a face mais plantar da apó-
fise anterior do calcâneo. A altura do cuboide foi medida como a distância perpendicular da face 
plantar do cuboide a uma linha traçada da face plantar da tuberosidade do calcâneo até a face 
plantar da cabeça do quinto metatarso. 
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A distância foi medida em milímetros e foi negativa se o cuboide plantar fosse plantar a esta 
linha [16] (Figura 1). Dois médicos treinados com mais de 5 anos de experiência no tratamento 
de complicações do pé diabético analisaram e extraíram os dados de cada medida radiográfica 
e calcularam o ângulo médio. Ambos os investigadores que analisaram e extraíram os dados do 
ângulo radiográfico estavam cegos para os dados clínicos de cada paciente. 

 
2.4. Acompanhamento 
 
Todos os pacientes foram acompanhados por 1 ano ou até sofrerem um evento ulcerativo na 

região do mediopé. Os pacientes compareceram ao ambulatório mensalmente, de acordo com 
as diretrizes internacionais [22]. Em cada visita, o investigador principal realizou o desbrida-
mento de locais de alto risco, como lesões menores, definidas como lesões cutâneas não ulce-
rativas na face plantar do pé e incluíam calo profuso, hemorragia ou bolha [23]. Além disso, 
todos os pacientes usaram um sapato de espessura extra personalizado com palmilha de con-
tato total para diminuir as pressões de pico no aspecto plantar do pé. 

 
2.5. Resultado da medição 
 
O resultado da medida principal foi selecionar o ponto de corte ideal na escala de medida 

radiográfica (ângulo do primeiro metatarso do tálus, ângulo de inclinação do calcâneo e altura 
do cuboide) que tem uma combinação ideal de sensibilidade e especificidade para prever ulce-
ração lesões neuropáticas no mediopé de pacientes com NC separadas por um padrão lateral 
ou medial. 

 
A ulceração do mediopé foi definida de acordo com as diretrizes do IWGDF como uma ruptura 

na pele do pé envolvendo pelo menos a epiderme e parte da derme [24]. O investigador que ava-
liou a ulceração da UPD desconhecia a medida radiográfica para evitar viés na interpretação 
goniométrica. 

O resultado da medida secundária avaliou as diferenças no risco de ulceração do mediopé 
entre pacientes com padrão NC lateral ou medial. A lesão menor no mediopé foi definida como 
uma lesão no pé com alto risco de evoluir para uma úlcera no pé, como uma hemorragia intra-
cutânea ou subcutânea, uma bolha ou uma fissura na pele que não penetra na derme em uma 
pessoa em risco [24]. 
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a: ângulo talar-primeiro metatarso (°) 
b: ângulo de inclinação do calcâneo (°)  
c: altura do cuboide (mm)

Figura 1. Medidas radiográficas na radiografia lateral com carga.  
Lenda. a: ângulo talar-primeiro metatarso (°);  
          b: ângulo de inclinação do calcâneo (°);  
          c: altura do cuboide (mm).



2.6. Análise estatística 
 
A suposição de normalidade para todas as variáveis contínuas foi verificada pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnov. As variáveis com distribuição normal (teste de Kolmogorov-Smirnov com p 
≥ 0,05) foram relatadas como média e desvio padrão (DP), e as variáveis com distribuição não 
normal (teste de Kolmogorov-Smirnov com p < 0,05) foram relatadas como média e desvio 
padrão (SD). relatados como medianas e intervalos interquartis. Teste qui-quadrado para variá-
veis categóricas e teste T de Student para variáveis quantitativas foram realizados para explorar 
diferenças nas características clínicas entre pacientes com e sem o aparecimento de úlceras no 
mediopé. 

 
Para selecionar os pontos de corte diagnósticos ideais na escala de análise radiográfica, foram 

utilizadas curvas ROC. Este é um método gráfico de representação da sensibilidade e especifi-
cidade de um determinado teste. Além disso, para aquelas medidas radiográficas com sensibi-
lidade e especificidade inferiores a 100%, foram calculados valor preditivo positivo (VPP), valor 
preditivo negativo (VPN), o quociente de probabilidade positiva (QPP) e o quociente de probabi-
lidade negativa (QPN). ângulo lateral do tálus-primeiro metatarso, ângulo de inclinação do cal-
câneo e altura do cuboide. Valores de p < 0,05 foram considerados estatisticamente significan-
tes, com intervalo de confiança (IC) de 95%. Todas as análises estatísticas foram realizadas 
usando o SPSS Statistics versão 25.0 para Mac OS (SPSS, Chicago, IL, EUA). 

 
3. Resultados 
 
Trinta e cinco pacientes com deformidade crônica do mediopé NC foram incluídos. Todos os 

pacientes incluídos não apresentavam úlceras no momento da inclusão no estudo. Os pacientes 
foram acompanhados prospectivamente por um período de 1 ano ou até que desenvolvessem 
um evento de ulceração no mediopé. Os dados de linha de base sobre demografia e complica-
ções do diabetes são mostrados na Tabela 1. 

Dos trinta e cinco pacientes incluídos, 19 (54,3%) pacientes apresentaram deformidade no 
padrão da coluna lateral e 16 (45,7%) pacientes apresentaram deformidade no padrão da colu-
na medial. 
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Baseline Characteristics Patients (n = 35)
Lateral Column
Pattern Patients

(n = 19)

Medial Column
Pattern Patients

(n = 16)
p-Value

Men, n (%) 32 (91.4%) 17 (89.4%) 16 (100%) 0.117
Women n, (%) 3 (8.6%) 2 (11.6%) -

Type 2 Diabetes, n (%) 33 (94.3%) 19 (95%) 14 (93.3%) 0.833
Retinopathy, n (%) 27 (77.1%) 14 (70%) 13 (86.7%) 0.245

Nephropathy, n (%) 15 (42.9%) 8 (40%) 7 (46.7%) 0.693
Hypertension, n (%) 27 (77.1%) 15 (70%) 13 (86.7%) 0.245

Hypercholesterolemia, n (%) 30 (85.7%) 16 (80%) 14 (93.3%) 0.265
Previous minor Amputation, n (%) 22 (62.9%) 10 (50%) 12 (80%) 0.069

Ankle Brachial Pressure Index, mean ± SD 1.23 ± 0.32 1.27 ± 0.26 1.17 ± 0.39 0.426
Toe Brachial Pressure Index, mean ± SD 0.86 ± 0.28 0.96 ± 0.26 0.77 ± 0.29 0.397

Mean age ± SD (years) 62.54 ± 10.36 60.05 ± 9.62 65.87 ± 10.69 0.101
Body mass index (kg/cm2), mean ± SD 28.74 ± 5.32 30.12 ± 3.71 26.89 ± 6.6 0.076

Glycated hemoglobin mmol/mol (%), mean ± SD 7.53 ± 1.34 7.64 ± 1.39 7.38 ± 1.29 0.571
Diabetes mellitus (years), mean ± SD 17.23 ± 8.88 16.35 ± 10.87 18.4 ± 5.35 0.508

Duration of Charcot foot prior to inclusion
(years), mean ± SD 6.37 ± 4.59 5.4 ± 3.53 7.66 ± 5.58 0.152

Calcaneal pitch angle (◦), mean ± SD −4.45 ± 5.5 −6.1 ± 3.74 −2.26 ± 6.75 0.004 *
Cuboid height (mm), mean ± SD −0.31 ± 2.91 −2.15 ± 2.39 2.13 ± 1.3 <0.001 *

Talar-1st metatarsal angle (◦), mean ± SD −20.54 ± 5.48 −17.45 ± 3.69 −24.66 ± 4.77 <0.001 *

Valor p
Coluna do meio 

Pacientes padrão 
(n = 16)

Coluna Lateral 
Pacientes Padrão 

(n = 19)
Pacientes (n = 35)Características base

Homens, n (%) 
Mulheres n, (%) 

Diabetes tipo 2, n (%) 
Retinopatia, n (%) 
Nefropatia, n (%) 

Hipertensão, n (%) 
Hipercolesterolemia, n (%) 

Amputação menor anterior, n (%) 
Índice de pressão tornozelo braquial, média ± DP 
Índice de pressão do dedo braquial, média ± DP 

Idade média DP (anos) 
Índice de massa corporal (kg/cm2), média ± DP 

Hemoglobina glicosilada mmol/mol (%), média ± DP 
Diabetes mellitus (anos), média ± DP 

Duração do pé de Charcot antes da inclusão 
(anos), média ± DP 

Ângulo de inclinação do calcâneo (°), média ± DP 
Altura do cuboide (mm), média ± DP 

Ângulo talar-1º metatarso (°), média ± DP

Tabela 1. Diferenças entre os fatores de risco dos padrões lateral e medial  
do mediopé de Charcot.

Legenda: DM, diabetes mellitus; DP, desvio padrão; kg, quilogramas; cm2, centímetros quadrados; 
mm, milímetros; (°), graus. * p < 0,05 indica significância estatística. A significância estatística refere-
se às diferenças entre os padrões CN.



Em relação às características basais e à duração da CP antes da inclusão, não encontramos 
diferença entre os grupos. As medidas radiográficas foram estatisticamente diferentes entre os 
grupos padrão lateral e medial (Tabela 1). 

 
Durante o período de acompanhamento, 16 (45,7%) pacientes apresentaram um evento de 

ulceração no mediopé com duração mediana de 4 [rango interquartil (25-75); 3–7,5] semanas. 
Os pacientes com padrão de coluna lateral tiveram mais lesões leves no mediopé (n=15, 75%) 
em comparação com pacientes com padrão de coluna medial (n=6, 40%) (p=0,036); além 
disso, pacientes com padrão de coluna lateral eram mais propensos (n = 12, 60%) a desenvolver 
um evento de ulceração no mediopé em comparação com pacientes com ulceração no mediopé 
(n = 4, 26,7%). 

 
Resultado principal 
 
O ângulo talar-primeiro metatarso lateral mostrou associação com o aparecimento de úlceras 

em ambos os padrões, padrão da coluna medial (p < 0,001 CI (5,73-11,54)) e padrão da coluna 
lateral (p = 0,015 CI (0,85-6,89)). O ângulo de inclinação do calcâneo foi associado à ulceração 
do mediopé naqueles pacientes com comprometimento do padrão da coluna lateral p < 0,001 
CI (5,03-8,21)). A altura cuboide foi associada à ulceração naqueles pacientes com padrão de 
coluna lateral (p < 0,001 IC (3,13-5,28)) (Tabela 2). 

Usando a análise ROC, descobrimos que todos os pacientes com deformidade do padrão 
medial que desenvolveram uma úlcera no mediopé tinham um ângulo lateral do tálus do primei-
ro metatarso maior (negativo) do que -27,5 graus (Sensibilidade = 100; Especificidade = 100%). 
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Charcot Pattern Radiographic Measurement
Midfoot

Ulceration
Non-Midfoot

Ulceration
p-Value

Lateral column pattern
(n = 19)

Calcaneal pitch angle (◦), mean ± SD −8.75 ± 1.91 −2.12 ± 1.45 <0.001 *
Cuboid height (mm), mean ± SD −3.83 ± 1.2 0.37 ± 1.06 <0.001 *

Talar-first metatarsal angle (◦), mean ± SD −19 ± 3.38 −15.12 ± 2.94 0.015 *

Medial column pattern
(n = 16)

Calcaneal pitch angle (◦), mean ± SD −8.5 ± 11.03 0 ± 2.48 0.221
Cuboid height (mm), mean ± SD 2 ± 0.81 2.18 ± 1.47 0.181

Talar-first metatarsal angle (◦), mean ± SD −31 ± 1.82 −22.36 ± 3.01 <0.001 *

Valor pPadrão de Charcot Medição radiográfica
Ulceração 

meiopé
Ulceração 

não-meiopé

Coluna media padrão 
(n = 16)

Coluna lateral padrão 
(n = 19)

Ângulo de inclinação do calcâneo (°), média ± DE 
Altura do cuboide (mm), média ± DE 

Ângulo talus-primeiro metatarso (°), média ± DE

Ângulo de inclinação do calcâneo (°), média ± SD 
Altura do cuboide (mm), média ± SD 

Ângulo talus-primeiro metatarso (°), média ± SD

Tabela 2. Diferenças entre as medidas radiográficas dos padrões da NC e a  
presença de ulceração no mediopé.

Legenda: DP, desvio padrão; mm, milímetros; (°), graus. * p < 0,05 indica significância estatística.

Todos os pacientes com deformidade de padrão lateral que desenvolveram uma úlcera no medio-
pé tiveram uma inclinação do calcâneo maior (mais negativa) de -5 graus e uma altura cuboide 
maior (mais negativa) de -1,5 graus (Sensibilidade = 100%; Especificidade = 100%) (Tabela 3). 

 
4. Discussão 
 
Os resultados derivados da presente investigação demonstraram que as medidas radiográficas 

que predizem a ulceração do mediopé em pacientes com deformidade do mediopé NC variaram 
de acordo com a apresentação lateral ou medial do pé de Charcot. 

Valores de -5° para o ângulo de inclinação do calcâneo e -1,5 mm para a altura do cuboide 
predisseram 100% dos casos de ulceração do mediopé em pacientes com padrão lateral, e valo-
res de -27,5 ° para o tálus primeiro predisse 100% dos casos de ulceração do mediopé em 
pacientes com padrão medial. Além disso, pacientes com padrão de coluna lateral apresenta-
ram maior risco de ulceração no mediopé e lesões menores do que pacientes com padrão de 
coluna medial. 

 
Os dados desta investigação respaldam a avaliação do ângulo de inclinação do calcâneo e altu-

ra do cuboide em uma medição radiográfica em carga para pacientes com padrão de coluna 
lateral e a avaliação do ângulo talar-primeiro metatarso para pacientes com padrão de coluna 
medial. devido a níveis ideais de sensibilidade e especificidade para prever UPD no mediopé de 
pacientes com deformidade do mediopé NC. 





Em paralelo aos nossos resultados, Bevan e Wukich et al. [11,17] compararam pacientes com 
NC com e sem ulcerações para determinar se suas medidas radiográficas estavam relacionadas 
à ulceração do pé diabético. Bevan et al. verificaram que os pacientes com ulceração apresen-
tavam um ângulo talar-primeiro metatarso abaixo de -27°, semelhante aos obtidos por Wukich 
et al. (−32,9°). 

 
Esses resultados são superiores aos encontrados em pesquisas atuais; descobrimos que 

100% dos pacientes com NC com ângulo lateral do primeiro metatarso do tálus abaixo de -27,5° 
desenvolveram ulceração no mediopé no grupo de pacientes com deformidade do padrão da 
coluna medial. A diferença de 5° com investigações anteriores pode ser explicada porque não 
analisaram separadamente os padrões das colunas lateral e medial. Para o ângulo de inclinação 
do calcâneo, Bevan et al. encontraram que os pacientes com ulceração do pé tinham -11° e 
Wukich et al. encontraram que pacientes com ulceração do pé tinham 6,3°. 

 
Nossos resultados são semelhantes aos encontrados na pesquisa de Bevan et al. [17] porque 

descobrimos que os valores do ângulo de inclinação do calcâneo abaixo de -5° eram um preditor 
perfeito de ulceração do mediopé em pacientes com padrão de coluna lateral. Na investigação 
atual, a altura do cuboide foi um preditor de ulceração do padrão da coluna lateral para valores 
radiográficos abaixo de -1,5 mm. Bevan et ai. mostraram que os pacientes com UPD tinham 9 
mm de altura da coluna lateral, e Wukich descobriu que os pacientes com UPD tinham -5,1 mm 
de altura do cuboide. Os resultados encontrados na presente investigação são diferentes em 
comparação com investigações anteriores [11,17] porque não analisaram separadamente as 
deformidades do padrão da coluna lateral e medial. 

 
Encontramos que 60% dos pacientes com deformidade do padrão da coluna lateral ulceraram 

em comparação com apenas 26,7% do padrão da coluna medial. Pesquisas anteriores [14] des-
cobriram que as úlceras da coluna lateral são muito mais difíceis de tratar, portanto, a relevân-
cia clínica de analisar os padrões da coluna lateral e média separadamente continua sendo 
muito importante. Pinzur et al. [13] demonstraram que pacientes com coluna lateral submeti-
dos à cirurgia reconstrutiva do pé tiveram resultados piores do que pacientes com padrão de 
coluna medial. 

Cirurgiões e clínicos devem considerar a análise dos valores radiográficos separadamente para 
pacientes com padrão de coluna medial e lateral; Quando o envolvimento radiográfico está pre-
sente, os médicos devem considerar que esses pacientes têm pés não plantígrados e instáveis 
devido ao alto risco de ulceração do pé. As cirurgias reconstrutivas do pé devem ser realizadas 
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Charcot Pattern Pooled
Calcaneal Pitch

Angle
Cuboid Height

Talar-1st
Metatarsal Angle

Lateral column
pattern (n = 19)

Cut-off point −5◦ −1.5 mm −17.5◦
AUC 1 1 0.797

Sensitivity 100 100 75
Specificity 100 100 87.5

PPV - - 0.9
NPV - - 0.7
PLR - - 6
NLR - - 0.28

Medial column
pattern (n = 16)

Cut-off point −1.5◦ 1.5 mm −27.5◦
AUC 0.68 0.51 1

Sensitivity 50 75 100
Specificity 45 63.6 100

PPV 0.24 0.42 -
NPV 1.62 1.69 -
PLR 0.9 2 -
NLR 1.1 0.4 -

Padrão de Charcot Combinado Ângulo de inclinação 
do calcâneo Altura do cuboide Ângulo do tálus- 

primeiro metatarso

Coluna do meio 
Padrão (n = 16)

Coluna Lateral 
Padrão (n = 19)

Ponto de corte 
ABC 

Sensibilidade 
Especificidade 

VPP 
VPN 
RPP 
RPN

Ponto de corte 
ABC 

Sensibilidade 
Especificidade 

VPP 
VPN 
RPP 
RPN

Tabela 3. Características de desempenho das medidas radiográficas para os padrões lateral e 
medial do mediopé de Charcot.

Legenda: AUC, área sob a curva; VPP: valor preditivo positivo; VPN, valor preditivo negativo; RPR, razão 
de posibilidade positiva; RPN, razão de probabilidade negativa; (°), graus; mm, milímetros.



em pacientes com história de UPD e alterações radiográficas na posição de carga. 
 
Até onde sabemos, este é o primeiro estudo a investigar valores de corte radiográficos para 

predizer ulceração neuropática em pacientes com deformidade NC do mediopé analisados sepa-
radamente para apresentação clínica por padrão lateral ou medial. 

 
No entanto, nossos resultados devem ser interpretados com cautela devido a algumas limita-

ções; o presente estudo analisou apenas as três medidas radiográficas mais estudadas [12]; 
Pesquisas futuras devem confirmar o benefício de outras análises radiográficas para terapias 
preventivas e cirúrgicas. Além disso, tivemos apenas um pequeno tamanho de amostra, embora 
estudos anteriores costumavam ter tamanhos de amostra pequenos devido à baixa prevalência 
da doença CN [14,16,17]. Além disso, investigações anteriores [25] descobriram que radiogra-
fias simples não são confiáveis para diferenciar NC de osteomielite; investigação adicional deve 
confirmar isso usando imagens de leucócitos. 

 
Embora nossos pacientes não tenham mostrado diferença estatística entre os grupos em rela-

ção à hemoglobina glicada, esse biomarcador já demonstrou ter um papel central no diagnósti-
co e acompanhamento de pacientes com diabetes [26]. Futuras pesquisas devem confirmar 
esse fato, diferenciado por diferentes padrões de Charcot e ulceração do pé. 

Como a primeira onda da pandemia de COVID-19 foi muito manifesta na Espanha a partir de 
fevereiro de 2020, todos os pacientes incluídos neste estudo estavam livres de infecção por 
COVID-19, pois é sabido que o COVID-19 parece ser um dos principais contribuintes para o dia-
betes e lesões nos pés devido ao aumento dos níveis de citocinas [27]. 

 
5. Conclusões 
 
O ângulo lateral do tálus-primeiro metatarso é a melhor previsão angular de ulceração no 

mediopé, com uma medida maior que -27,5° correlacionando-se com a ocorrência de ulceração 
em pacientes com deformidade de padrão medial. Ao mesmo tempo, a inclinação do calcâneo 
e a altura do cuboide são os maiores preditores angulares de ulceração do mediopé, maiores 
que -5° e -1,5°, respectivamente, em pacientes com deformidade do padrão lateral de Charcot. 
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RESUMO 
 
O diabetes mellitus é uma doença metabólica 

crônica com alta incidência. 
Sua prevalência progressiva acarreta deman-

das de saúde emergentes para alcançar uma 
assistência de qualidade e reduzir o impacto 
dessa condição. 

Como ramo auxiliar da medicina podológica, 
podem ser prestados serviços para prevenir 
amputações evitáveis. 

Para isso, é favorável a utilização de um 
manual de prática podológica para o atendimen-
to de pessoas com diabetes, que possui uma 
série de ações viáveis a serem consideradas 
durante o atendimento podológico. 

É um dispositivo benéfico de utilidade elemen-
tar no consultório, que visa instituir protocolos 
podológicos. 

Ao mesmo tempo, iniciam-se as normas nas 
atividades profissionais, uma vez que se conside-
ra que os podólogos trabalham por conta pró-
pria. 

 
Palavras-chave: Podologia, diabetes, manual, 

protocolos. 
 
INTRODUÇÃO 
 
A Podologia é o ramo da medicina que estuda 

as características anatômicas dos pés e suas 
doenças. 

É uma profissão que deve ser exercida em 
ambiente qualificado, ou seja, em clínicas, seja 
na esfera pública ou privada, podendo ser reali-
zada também nas residências de pacientes 
impossibilitados ou limitados a frequentar a clí-
nica podológica. 

No caso de consultórios, eles devem ter os 
equipamentos necessários, regulamentados e 

controlados pelo Colégio de Podólogos, que exige 
cadeira de podologia e apoio para os pés, mesa 
de tratamento, luminária, balde de lixo e esterili-
zador. 

A forma como o podólogo desempenha a sua 
atividade, bem como as condições em que a exer-
ce, irão interferir no seu desempenho profissio-
nal. 

O presente trabalho de pesquisa focou seu 
objeto de estudo na necessidade de padroniza-
ção dos procedimentos podológicos, uma vez 
que os podólogos trabalham por conta própria no 
exercício de sua atividade. 

 
O manual de prática podológica para o atendi-

mento de pessoas com diabetes é considerado 
importante devido à falta de disponibilidade de 
um guia exclusivo para uso podológico e a neces-
sidade de protocolos podológicos no exercício de 
seu trabalho profissional. 

 
É um instrumento que pode ser utilizado em 

cada consulta privada - pública ou privada - cuja 
finalidade é favorecer a utilização de protocolos 
de podologia padronizados que permitam pres-
tar um serviço de acordo com as necessidades 
particulares e/ou gerais das pessoas com diabe-
tes. 

 
Quando uma pessoa entra na consulta de podo-

logia, é feita uma história clínica que contém, 
entre outros dados que cada profissional em par-
ticular considera necessários, um item em que se 
questiona a existência ou não do diagnóstico de 
diabetes e os anos de antiguidade da doença, o 
mesmo, porém há muitas pessoas que não 
sabem que o têm. 

 
Durante o atendimento podal, o profissional 

pode indagar sobre polineuropatias diabéticas, 
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identificar doenças arteriais periféricas, aprofun-
dar-se no autocuidado, uso de calçados, ou 
outros, podendo ouvir voluntariamente ou como 
respostas no contexto de um diálogo. 

 
Durante o atendimento de pessoas com diabe-

tes ainda não diagnosticada, o podólogo pode 
observar diferentes sinais e sintomas que eviden-
ciam a possibilidade de a pessoa ser diabética e 
deve sugerir que consulte um médico. 

O manual de cuidados podológicos para o aten-
dimento de pessoas com diabetes também dis-
ponibiliza um protocolo que pode ser utilizado no 
momento de cada atendimento podal, além de 
ser uma orientação prática de consulta adequa-
da para intervenções em casos de pé diabético. 

 
OBJETIVOS 
 
Objetivo específico: 
 
• Instituir protocolos de atendimento podológi-

co, quando necessário, para promover o atendi-
mento adequado. 

 
Objetivos gerais: 
 
• Uso do manual de cuidados podológicos 

quando necessário. 
• Promover o autocuidado com os pés de pes-

soas com diabetes. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Com abordagem quantitativa, e gerando infor-

mações sobre a necessidade de implantação de 
protocolos de atendimento podológico quando 
necessário, foi realizada uma investigação basea-
da na disponibilidade de protocolos podológicos 
cuja utilização favorece o atendimento adequado. 

 
Este trabalho de pesquisa foi realizado com a 

colaboração de podólogos registrados do estado 
de Santa Fe (Argentina) que trabalham em clíni-
cas privadas. 

Foi realizada uma pesquisa com 10 podólogos 
cujo único critério de inclusão era ser ativo no 
exercício da profissão e exercer com autorização 
(ver anexos I, II e III). 

 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 
Atividades 
 
Visita a clínicas de podologia, explicação do 

trabalho a realizar, assinatura do consentimento 
informado e marcação da data do próximo 
encontro 

- Obtenção de avaliações funcionais 

- Revisão bibliográfica 
- Organização e redação 
- Primeiro rascunho 
- Apresentação preliminar 
- Correção, redação e apresentação 
- Apresentação definitiva 
 
Ao desenvolver um protocolo de atendimento 

podológico para pessoas com diabetes, também 
foi elaborado um histórico clínico para o atendi-
mento de pessoas com Diabetes e foi produzido 
um manual de cuidados para uso específico no 
consultório de podologia. 

Desta forma poderá observar e registar os 
dados, de forma organizada e sistemática; 
podendo também iniciar um procedimento pro-
tocolar para a profissão. 

Sustentando uma série de ações que podem 
ser executadas, resultando em um dispositivo 
elementar para alcançar uma assistência de qua-
lidade. 

 
O manual de cuidados podológicos para pesso-

as com diabetes é um elemento básico para uso 
no consultório, com utilidades contidas que defi-
nirão padrões de atendimento, ao mesmo tempo 
em que permitirá inferir o diagnóstico de diabe-
tes em pacientes não prescritos. Pudendo desta 
forma sugerir uma consulta médica oportuna. 

 
O desenho metodológico do trabalho de pes-

quisa tem os seguintes itens: 
 
• Tipo de estudo: quantitativo. 
 
• Modo de inclusão: prospectivo. 
 
• Unidade de análise: podólogos no exercício da 

sua profissão. 
 
• População: podólogos cadastrados na cidade 

de Santa Fé. 
 
• Tamanho da amostra: 
   - População: 10 podólogos. 
   - Faixa etária: adultos. 
   - Local: consultório particular de podologia. 
 
Não serão descritas as diferentes técnicas utili-

zadas para resolver cada problema, pois um pro-
tocolo não é um guia rígido que deve ser seguido, 
mas sim recomendações que podem ser adapta-
das às circunstâncias e a cada ação. 

 
Projetando este instrumento de trabalho, com 

aderência, que oferece critérios uniformes para o 
manejo de determinadas situações para facilitar 
e agilizar a tomada de decisões, vão iniciar os 
esboços das normas e protocolos podológicos. 
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RESULTADOS 
 
Os resultados esperados são ajudar a protoco-

lar os procedimentos e ações dos profissionais 
dedicados à prática. 

Poder fazer um manual de uso específico, com 
a colaboração de especialistas para que possa-
mos prestar serviços de acordo com as necessi-
dades das pessoas que chegam até cada um de 
nós. 

A realização de uma enquete fechada para 
saber que opinião lhe merece a elaboração de 
um projeto com o intuito de homogeneizar as 
práticas dos podólogos registados que exercem o 
seu trabalho profissional em clínicas autorizadas 
permitiu-nos obter os seguintes dados: 

 
Do 100% do tamanho da amostra, 20% conhe-

cem os manuais de cuidados profissionais e 80% 
não os conhecem. 

80% usam histórias clínicas em seu consultó-
rio e 20% não o utilizam e por sua vez 50% 
fazem monitoramento delas. 

100% consideram corretos os protocolos pro-
fissionais em geral e os protocolos podológicos 
em particular, dos quais 100% estariam interes-
sados em poder consultar um manual de uso 
profissional quando o considerarem adequado e 
afirmam que utilizariam um manual de cuidados 
podológicos em seu consultório particular. 

 
DISCUSSÃO 
 
O diabetes é um distúrbio endócrino-metabóli-

co crônico com crescimento contínuo em todo o 
mundo (1). 

Seu desenvolvimento é condicionado por fato-
res genéticos e ambientais (1). 

 
Pode ser controlada com tratamento médico 

adequado, plano alimentar, educação básica em 
diabetes e atividade física; cujo objetivo é manter 
um bom controle metabólico, evitar complicaçõ-
es agudas (hipo ou hiperglicemia, cetose) e pre-
venir ou retardar o aparecimento de complicaçõ-
es crônicas como retinopatia, neuropatia, nefro-
patia, doença cardiovascular, etc. (2). 

 
Ao contrário, o diabetes mal controlado ou não 

diagnosticado favorece amputação de membros 
inferiores, cegueira, doença renal; também exa-
cerbando doenças infecciosas (2). 

O desenvolvimento e progressão desta doença 
estão relacionados com a percepção da mesma, 
com a promoção da adoção a longo prazo e ade-
são a hábitos e estilos de vida saudáveis (1). 

 
A percepção dos riscos é importante para 

alcançar mudanças no estilo de vida (3). 

Essa percepção, durante o autocuidado com os 
pés, costuma ser insuficiente, o que estimula 
comportamentos que podem aumentar a proba-
bilidade de sofrer de pé diabético e sofrer ampu-
tações de membros inferiores (3). 

 
A compreensão de possíveis consequências evi-

táveis é favorecida por intervenções educativas 
(3). 

No entanto, o conhecimento da doença e de 
suas complicações não diz respeito apenas às 
pessoas que a sofrem. 

 
O aumento da incidência e prevalência desta 

doença concebe uma maior exigência e respon-
sabilidade dos profissionais de saúde que des-
empenham um papel fundamental na melhoria 
do acesso e da qualidade dos cuidados de saúde 
(4). 

Como membros da equipa de saúde, e devido à 
escassez de protocolos a nível podológico, é 
necessário instituir procedimentos a seguir em 
determinadas situações, planear possíveis inter-
venções e encaminhamentos, observar e registar 
dados de forma organizada e sistemática; bem 
como padronizar as ações podológicas1. 

 
CONCLUSÃO 
 
O diabetes mellitus é uma doença de alta inci-

dência, cuja crescente prevalência global impõe 
demandas e responsabilidades aos sistemas de 
saúde. 

Conjectura-se que de cada pessoa que tem o 
diagnóstico de diabetes existe outra que não 
sabe. 

 
Esta doença e suas complicações representam 

um problema de saúde pública generalizado. 
Serviços de podologia podem ser fornecidos 

para evitar amputações evitáveis. 
O manual de podologia para o cuidado de pes-

soas com diabetes permitirá deduzir o diagnósti-
co de diabetes em pacientes ainda não diagnos-
ticados, ao mesmo tempo em que inclui reco-
mendações de intervenções e informações com 
base científica.  
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Anexo 1 
 
CONSENTIMENTO INFORMADO 
 
Sr/Sra…………………………………………………….…… RG: ……………………..com ...... anos de 
experiência no exercício da profissão de Quiropodia. 
 
Declaro que fui informado por …………………………….……… sobre os detalhes de seu trabal-
ho e decido colaborar estando satisfeito com as informações recebidas. 
 
Consequentemente, dou meu consentimento para participar de …………………………… 
 
Empresa: 
Carimbo: 
Registro profissional: 
Lugar: 
Data:

Anexo 2 
 
PESQUISA    SIM       NÃO 
 
Você conhece os manuais de cuidados profissionais? 
 
Você usa histórias clínicas em sua prática? 
 
Você rastreia os Registros Clínicos usados? 
 
Você considera os protocolos profissionais necessários? 
 
Considera necessário ter protocolo(s) podológico(s) específico(s)? 
 
Você estaria interessado em poder recorrer a um manual de uso profissional quando consi-
derar apropriado? 
 
Você usaria um manual de cuidados podológicos em seu consultório particular?

Anexo 3 
 
AVALIAÇÃO DA FUNCIONALIDADE DO MANUAL DE PRÁTICAS PODIALÓGICAS PARA 
PESSOAS COM DIABETES 
 
Depois de observar e implementar o manual de prática podológica para pessoas com dia-
betes experimental fornecido por ……………….………………………… durante o período de  
 …………………………, considero firmemente e afirmo que: 
 
Considerando a minha experiência profissional e em benefício da Podologia, sugiro: 
 
                                                                ……………………………………………… 
                                                                                  Assinatura 

Para baixar (Download) o manual completo, entre neste link: 
www.revistapodologia.com/Manual-de-Practicas-Podologicas.pdf 

Por enquanto está em espanhol.
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Para baixar (Download) o manual completo, entre neste link: 
www.revistapodologia.com/Manual-de-Practicas-Podologicas.pdf 

Por enquanto está em espanhol.
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