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RESUMO 
 
O pé humano tem três funções: motora, equilí-

brio e amortecimento. Seus 28 ossos e 55 articu-
lações formam uma abóbada com três pontos de 
apoio e três arcos, dos quais o interno é o único 
clinicamente visível. 

Os ligamentos são os estabilizadores estáticos 
desta estrutura e os músculos são os estabiliza-
dores dinâmicos, cujo equilíbrio permite o bom 
funcionamento do pé. 

Em condições normais, a carga do corpo cai 
entre o 2º e o 3º raio, mas quando há 

hiperlaxitud ligamentar a carga é desviada para 
o primeiro raio ou dentro dele e faz 

que o pé está deformado em valgo do retropé e 
pronação do mediopé. Os raios X 

simples em projeções dorsoplantar e lateral 
com o paciente em pé permitem fazer uma 

avaliação mais objetiva dessa estrutura. 
 
Palavras-chave: Biomecânica, pé, talo-valgo. 
 
SUMMARY 
The human foot has three functions: motor, 

balance and buffer function. Their 55 joints and 
its 28 bones form a vault with three support 
points jointed by three arches, but internal arc is 
the only one clinically observable. 

Ligaments are the static stabilizers of  this 
structure, while muscles are the dynamic ones. 
Perfect balance among them, enables the proper 
functioning of  the foot. Under normal conditions, 
body burden falls between the 2nd and 3rd 
beam, but when ligaments hiperlaxity is present, 
load deviates towards the first beam or inside it, 
making foot warp in valgus of  the hindfoot and 
pronation of  the midfoot. X-rays in dorsoplantar 
and lateral projections with the patient standing 
up allow an assessment of  this structure. 

Key words: Biomechanics, foot, valgus hindfoot. 

Biomecânica do pé 
 
O pé humano, com seus 28 ossos, 55 articula-

ções, múltiplos ligamentos e músculos, é uma 
estrutura perfeitamente adaptada para atender 
às múltiplas necessidades de sustentação e loco-
moção do corpo humano, bem como para reali-
zar os movimentos mais complexos. 

 
Do ponto de vista funcional podemos dividir as 

funções do pé em: 
 
• Função motora. Graças ao qual o impulso 

necessário para andar, correr e pular é alcança-
do. 

 
• Função de equilíbrio. Isso é realizado às cus-

tas da articulação do tornozelo, dos ossos meta-
tarsais no antepé e dos ligamentos laterais que 
atuam como tiras. 

 
• Função amortecedora das pressões.Ao correr, 

o pé permanece no solo por 0,25 segundos a 12 
km/h, com um indivíduo de 70 kg suportando 
em média 110 toneladas por 1.500 m.(1,2) 

 
Para fins didáticos, o pé é dividido em três uni-

dades anatômicas funcionais: 
 
O retropé, que é formado pelo tálus, que se 

articula com o calcâneo e forma a articulação 
subtalar (ponto de apoio posterior). 

 
O mediopé, formado pelo navicular, que se arti-

cula com a cabeça do tálus, o cubóide, que se 
articula com o navicular, e as bases dos metatar-
sos. 

 
O antepé, formado pelos cinco metatarsos e suas 

respectivas falanges: proximal, média e distal com 
os quais constituem os diferentes raios do antepé. 

Desenvolvimento e Biomecânica do Arco Plantar.

Christian Álvarez Camarena*, Walterio Palma Villegas**, México. 
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A disposição de todos os seus ossos entre si 
forma uma abóbada na parte central do pé que 
lhe confere grande resistência à carga e ao esfor-
ço pelo qual se apoia em três pontos conhecidos 
como tripé podálico. 

 
Essa abóbada não forma um triângulo equiláte-

ro exato, mas se presta à comparação, pois seus 
pontos de apoio estão incluídos na área de con-
tato com o solo, formando o que se chama de 
impressão ou pegada. Seus pontos de apoio são 
a cabeça do primeiro metatarso, a cabeça do 
quinto metatarso e o processo do calcâneo. 

 
Destes pontos segue a formação de três arcos, 

a saber: 
o arco externo, o arco transversal ou anterior e 

o arco interno ou longitudinal, que é o mais longo 
e mais alto, além de ser o mais importante dos 
três, tanto do ponto de vista estático quanto 
dinâmico; É também o único clinicamente visível 
(Figura 1).(3) 

 
O arco longitudinal ou interno compreende 

cinco ossos que são: 
o primeiro metatarso, que repousa no chão 

apenas no ponto de apoio de sua cabeça; a pri-
meira cunha, que não tem contato com o solo; o 
escafoide tarsal, que é considerado o osso chave 
na formação da abóbada plantar e que na idade 
adulta apresenta uma elevação média de 15 a 18 
mm acima do solo; o tálus, que é responsável por 
distribuir pela abóbada os impulsos vindos da 
perna; e, finalmente, o calcâneo, que repousa 
sobre o solo em sua extremidade posterior. 

 
O arco externo inclui três ossos: o quinto meta-

tarso, em cuja cabeça repousa o suporte ante-
rior; o cuboides, que está em suspensão e sem 
contato com o solo, e o calcâneo cujas tuberosi-
dades posteriores constituem o ponto de apoio 
posterior.  

 
Este arco é muito mais rígido que o arco inter-

no, o que lhe permite transmitir adequadamente 
o impulso motor do tríceps sural, alimentado 
principalmente pelo grande ligamento calcaneo-
cuboides plantar, cujos fascículos profundo e 
superficial impedem as articulações calcaneocu-
boides e cuboides-metatarsal entreabertas por 
sua parte inferior sob a influência do peso do 
corpo. 

 
O arco anterior ou transverso tem como pontos 

de apoio as cabeças do primeiro e quinto meta-
tarsos, com as quais as cabeças dos outros três 
metatarsos normalmente não têm contato com o 
solo. Entretanto, em muitas patologias em que 
há desequilíbrio entre os músculos intrínsecos 
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Figura 1. A abóbada plantar não forma um triângulo 
equilátero, mas possui três arcos e três pontos de 
apoio.

Figura 2. O pé visto de cima incluindo seus três 
pontos de apoio e a área sombreada que correspon-
de à área de contato com o solo ou impressão plan-
tar.



do pé, ocorre o achatamento desse arco, o que 
contribui para a formação de dedos em garra e 
aparecimento de calos plantares de dor variável 
(Figura 2). 

 
A transmissão dos impulsos mecânicos pode 

ser lida pelo arranjo das trabéculas ósseas onde 
as trabéculas que se originam da cortical ante-
rior da tíbia correm obliquamente para baixo e 
para trás para se espalhar no leque sub-talâmico 
em direção ao estribo posterior do arco, enquan-
to aquelas que se originam da cortical posterior 
da tíbia são orientados para baixo e para frente 
no pescoço e cabeça do tálus para cruzar o esca-
foide, o cuneiforme e o primeiro metatarso 
(Figura 3).(2,3) 

 
O arco interno mantém sua concavidade graças 

aos ligamentos e músculos que atuam como ten-
sores, principalmente o tibial posterior, o fibular 
longo, o flexor do primeiro dedo e o adutor do 
mesmo. Em contraste, o extensor longo do hálux, 
bem como o tibial anterior, tendem a achatá-lo. 

 
A distribuição da carga nos três pontos de 

apoio do pé não é uniforme; considera-se que na 
posição ereta, vertical e imóvel, o peso é distribu-
ído 50% em direção ao calcâneo e os outros 50% 
são divididos: um terço no suporte ântero-exter-
no e os dois terços restantes no suporte ântero-
interno (Figura 4). 

 
Os arcos sofrem modificações devido ao efeito 

da carga, principalmente o arco longitudinal, que 
pode descer tanto por frouxidão dos ligamentos 
quanto por falta de tensão muscular, que provoca 
um deslocamento da cabeça do tálus para den-
tro, o eixo do pé posterior desvia-se para dentro, 
enquanto o eixo do pé anterior desvia-se para 
fora, o pé posterior roda em adução-pronação e 
ligeira extensão enquanto o pé anterior faz um 
desvio em flexão-abdução-supinação, que gera o 

pé plano valgo elástico da infância (Figura 
5).(3,4) 

 
Deslocamentos verticais do calcâneo também 

ocorrem no arco externo; o cuboides, por sua 
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Figura 3. A transmissão de impulsos mecânicos é observada na disposição das trabéculas 
ósseas. AI) Arco interno. AE) Arco externo.

Figura 4. A transmissão do peso é feita através da 
articulação tíbia-tarsal de onde é distribuído para os 
3 pontos de apoio identificados com a cruz preta.
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vez, desce junto com o estiloide do quinto meta-
tarso com recuo do calcanhar e avanço da cabe-
ça do quinto metatarso. O arco anterior ou trans-
verso é achatado e estendido em cada lado do 
segundo metatarso. A distância entre os metatar-
sos aumenta significativamente, de modo que 
essa distância aumenta em aproximadamente 12 
mm no pé adulto sob carga. 

 
Os ligamentos articulares são os elementos 

estáticos do pé que mantêm os diferentes ossos 
juntos para sustentar os arcos. A estabilidade 
estática é fornecida pelos ligamentos, enquanto 
a estabilidade dinâmica é gerada pelos múscu-
los, que fornecem resistência e movimento.  

 
Se as forças eversoras forem mantidas em 

equilíbrio com as dos inversores, o pé mantém 
um bom equilíbrio e, portanto, a altura fisiológi-
ca de seus arcos. Além de caminhar, o pé tem, 
entre outras funções: agarrar-se ao chão, chutar, 
correr, carregar peso, empurrar, correr, pular, 
sentir, etc.(5,6) 

 
Desenvolvimento do pé 
 
A evolução normal do arco longitudinal interno 

começa desde o nascimento. 
A posição mais comum do pé é com calcâneo-

valgo, sem a presença do arco longitudinal inter-
no. Quando a criança começa a andar por volta 
dos 12 a 18 meses, na região medial do pé não 
há arco e há uma camada de tecido adiposo que 
recobre essa área (Figura 6). 

 
O arco longitudinal interno inicia sua formação 

entre 2 e 3 anos de idade e, após o início da mar-
cha, é feita a distribuição do tecido adiposo plan-
tar.(7-11) 

 
A formação do arco longitudinal depende da 

integridade dos ossos e articulações do tarso, 
bem como da força dos ligamentos que os unem. 
O arco longitudinal do pé não depende da contra-
ção ativa dos músculos. 

 
Estudos eletromiográficos mostraram atividade 

elétrica mínima ou nula nos músculos intrínsecos 
e extrínsecos do pé e perna da pessoa que está 
em pé e em repouso.  

 
As principais funções dos músculos primários 

do membro pélvico incluem manter o equilíbrio, 
impulsionar o pé para frente e proteger os liga-
mentos de grandes cargas anormais, como aque-
las que podem ocorrer ao caminhar em terreno 
acidentado. (3,12,13) 

 
Quando o pé hipomóvel recebe cargas, além 

www.revistapodologia.com 9

Figura 5. Desvio dos eixos no indivíduo com pé 
plano valgo. Seta 1. Retropé gira em adução e pro-
nação. Seta 2. O pé dianteiro gira em flexão, abdu-
ção e supinação.

Figura 6. Aspecto típico do pé de uma criança de 
18 meses com queda do arco longitudinal interno. 



das forças estáticas do corpo (peso), o calcâneo 
prona sob o tálus, deslocando sua extremidade 
anterior para fora e dorsalmente, enquanto a 
cabeça do tálus faz para dentro e no sentido 
plantar, já que o ligamento navicular (ligamento 
plantar mayor) é distendido devido à hiperlaxitud 
ligamentar e não suporta a cabeça do tálus, 
enquanto o ligamento interósseo talo-calcâneo, 
completamente frouxo permite a eversão do cal-
canhar. 

 
Na articulação tálus-escafoide ocorre um movi-

mento horizontal e o escafoide entra em abdução 
em relação à cabeça do tálus e se desloca em 
bloco junto com o extremo anterior do calcâneo. 
O antepé é puxado pelo escafoide e o centro de 
gravidade do corpo se desloca sobre ou dentro 
do primeiro metatarso. Em circunstâncias nor-
mais, o peso corporal é descarregado entre o 
segundo e o terceiro raio (Figura 7). 

 
O pé que em pé assume uma postura em valgo 

devido à hiperlaxitud ligamentar, com o desloca-
mento interno da carga estática do corpo é sub-
metido a cargas excessivas. Não é o achatamento 
do arco longitudinal, senão o deslocamento inter-
no da carga o que faz que um pé pronado seja 
mecanicamente débil.  

Para compensar esta falha mecânica, a nature-
za faz com que a criança, durante a caminhada, 
apoie com o antepé em intraversão, de tal forma 
que o centro de gravidade do corpo se desloque 
de fora para o centro do pé, colocando o antepé 
em adução. 

Há controvérsia na literatura sobre se a supina-
ção e adução ativas do antepé formam parte da 
deformidade complexa do pé plano valgo flexível.  

 
Tem sido proposto que a intraversão do antepé 

durante a marcha, com supinação dos raios 
mediais na posição bipodálica durante a marcha, 
são mecanismos compensatórios e não consti-
tuem a deformidade primária. (14,15) 

 
Radiologia do pé 
 
O estudo radiográfico dos pés mostrará o des-

alinhamento das articulações e o local anatômico 
da solução de continuidade no arco longitudinal, 
seja na articulação talonavicular, na articulação 
tálusescafoidea, táluscuneal ou em ambas.  

 
As radiografias devem ser feitas com a criança 

em pé e com os músculos relaxados. Se os pés 
mostrarem flexibilidade clinicamente, geralmen-
te não é necessário raios X sem ficar em pé. 

 
Na projeção lateral com o pé normal em pé, as 

linhas traçadas através do centro dos eixos longi-
tudinais do tálus, navicular, primeiro cuneiforme 
e primeiro metatarso formam uma linha reta.  

 
Se traça uma linha vertical pelo centro do esca-

foide que seja paralela a sua cara articular proxi-
mal.  

Em um pé normal, o eixo longitudinal do tálus 
cruza a linha vertical do navicular em ângulos 
retos (Figura 8A).(15,16) 
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Figura 7. A. Durante a postura bipodálica, o centro de gravidade cai sobre ou dentro do pri-
meiro metatarso. B. Durante a marcha, o antepé é girado para dentro para deslocar o peso 
corporal para fora.



Quando há solução de continuidade ao nível da articulação tálus-escafoidea, o eixo longitudinal do 
tálus orienta-se no sentido plantar e emerge sob quarto inferior do mesmo osso por atrás do primeiro 
cuneiforme (Figura B). No pé plano que flexível devido ao colapso é cafocuneal o eixo longitudinal do 
tálus e o escafoide formam uma linha reta e cortam a linha vertical do escafoide, em ângulo reto, 
mas emerge na porção plantar do primeiro cuneiforme em sentido proximal até a base do primeiro 
metatarso (Figura 8C). 

No pé plano flexível por colapso das articulações tálus-escafoide e escafoidocuneal, a linha traçada 
pelo eixo longitudinal do escafoide, quando estendida em sentido proximal e distal, queda em sentido 
plantar ao centro dos segmentos do tálus e do primeiro metatarso (Figura 8 D). 

O tálus, além de apresentar flexão plantar, desvia-se para dentro. Na radiografia anteroposterior 
com o desvio medial do tálus e o giro lateral ou externo anterior do calcâneo se ensancha o ângulo 
talocalcâneo anteroposterior e normalmente excede 35° (Figura 9).
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Figura 8. A) Pé normal, B) Pé plano flexível devido ao colapso talonavicular, C) Pé plano fle-
xível devido ao colapso escafoide-cuneal, D) Pé plano flexível devido ao colapso das articu-
lações talonavicular e escafoide-cuneal.

Figura 9. O ângulo entre o tálus e 
o calcâneo varia com a idade. Em 
bebês e crianças pequenas o 
ângulo é de 30 a 50 graus, e em 
crianças com mais de 5 anos o 
ângulo é de 15 a 30 graus.
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Resumo  
 
A manipulação de materiais biológicos por profissionais como manicures e pedicures implica 

no risco de transmissão de diversos microrganismos. Neste sentido, este trabalho teve como 
objetivo analisar a contaminação fúngica em esmaltes provenientes de salões de beleza. Foram 
analisadas 101 amostras de esmaltes de diferentes cores e marcas comerciais de quatro salões 
de beleza. Os esmaltes foram cultivados em meio contendo Agar Sabouraud dextrosado, com e 
sem inibidores.  

 
A identificação presuntiva das leveduras foi feita através de triagem em meio cromogênico. 

Assim, observou-se o crescimento fúngico em 2,97% dos esmaltes analisados. O gênero 
Candida foi o único fungo isolado das amostras. Através do método cromogênico, identificou-se 
duas cepas como Candida krusei e uma como Candida spp. Os resultados deste estudo demos-
traram que os esmaltes podem ser um fômite para a transmissão de agentes fúngicos.  

 
Palavras-chave: Fungos; onicomicoses; esmaltes; salões de beleza. 
 
 
Abstract  
The manipulation of  biological materials by professionals such as manicures and pedicures 

implies the risk of  transmission of  various microorganisms. In this sense, the objective of  this 
work was to analyze the fungal contamination in nail polishes from beauty salons. It were analy-
zed 101 samples of  nail polishes of  different colors and trademarks of  four beauty salons. The 
nail polishes were grown in culture medium containing dextosed Sabouraud Agar, with and 
without inhibitors. Presumptive identification of  yeasts was done by screening in chromogenic 
medium. Thus, fungal growth was observed in 2.97% of  the nail polishes analyzed. The genus 
Candida was the only fungus isolated from the samples. Through the chromogenic method, two 
strains were identified as Candida krusei and one as Candida spp. The results of  this study 
demonstrated that the nail polishes may be a fomite for the transmission of  fungal agents.  

Keywords: Fungi; onychomycosis; nail polishes; beauty salons. 
 
Introdução  
 
Prevalentes em todo o mundo, as micoses superficiais fúngicas são comuns em países tropi-

cais como o Brasil. Nestas regiões, as altas temperaturas e a umidade facilitam a proliferação 
destes agentes, o que culmina, inclusive, em problemas sanitários(1). Os fungos podem aderir 
à camada superficial da pele, mucosas, regiões cutaneomucosas e nas unhas, causando as 
infecções ungueais ou onicomicoses(2).  
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No que tange às onicomicoses é importante ressaltar que suas principais causas são infecções 
por espécies de Candida spp. e fungos dermatófitos do gênero Trichophyton, Epidermophyton e 
Microsporum(3). A transmissão destes referidos microrganismos ocorre de forma direta e indi-
reta. A primeira delas diz respeito ao contato pessoa a pessoa; a segunda forma ocorre por meio 
de fômites(4).  

 
As espécies do gênero Candida pertencem à microbiota humana, e são encontrados em diver-

sos sítios anatômicos. São oportunistas, geralmente patogênicos em pacientes imunodeprimi-
dos. No entanto, a infecção por este fungo é comum, apresentando uma frequência de 80%. As 
lesões por Candida variam de cutâneas a sistémicas(5,6). 

 
Profissionais como manicures e pedicures, cotidianamente, manipulam materiais biológicos 

para a remoção do eponíquio em salões de beleza. Deste modo, o compartilhamento de utensí-
lios e materiais perfurocortantes aumenta o risco de contágio de bactérias, vírus e fungos. 
Todavia, sabe-se que muitos desses profissionais não estão suficientemente capacitados para o 
exercício de tal profissão ou desconhecem as medidas de biossegurança(7,8).  

 
Neste sentido, o presente trabalho teve como objetivo analisar a contaminação fúngica em 

esmaltes utilizados em salões de beleza. 
 
Métodos  
 
Trata-se de uma pesquisa do tipo experimental que buscou analisar o crescimento fúngico a 

partir de amostras de esmaltes provenientes de salões de beleza no período de julho a novembro 
de 2017. Durante o processo em questão, a análise contou com 101 amostras de esmaltes de 
diferentes cores e marcas comerciais de quatro salões de beleza da região do Vale do Itajaí, esta-
do de Santa Catarina, as quais foram analisadas no Laboratório Micologia da Fundação 
Universidade Regional de Blumenau - FURB. 

 
Para dar prosseguimento à pesquisa, os esmaltes de uso diário nos salões de beleza foram 

separados por cor, marca e quantidade do produto. As amostras foram classificadas de acordo 
com o volume de produto contido em cada um dos frascos: pouco, médio e cheio.  

 
Para o cultivo, empregaram-se os meios de cultura ágar Sabouraud dextrosado com e sem 

inibidores. Ademais, as amostras foram semeadas em placa de petri, com o próprio pincel do 
esmalte e incubadas na estufa a temperatura de 25°C num período de 15 a 30 dias. Todas as 
culturas foram observadas diariamente ao longo de 30 dias. A amostra positiva, além da dife-
renciação macroscópica das colônias, foi analisada microscopicamente.  

 
O processo de identificação presuntiva das leveduras foi feito através de triagem em meio 

HiCrome TM Candida diferencial ágar, um meio cromogênico capaz de identificar e diferenciar 
algumas espécies pela coloração das colônias. Além do mais, foi realizado o controle positivo e 
negativo com esmaltes sem uso pessoal.  

 
O controle positivo foi feito por contaminação de um esmalte, com uma cepa de Candida albi-

cans e semeado em Agar saboraud dextrosado com visualização de crescimento fúngico após 
15 dias de incubação em estufa a 25ºC. O controle negativo, por sua vez, foi realizado por seme-
adura de esmalte em Agar saboraud dextrosado sem visualização de crescimento fúngico após 
15 a 30 dias de incubação na estufa a 25ºC.  

 
Resultados  
 
Dentre os esmaltes analisados, três apresentaram positividade para crescimento fúngico 

(2,97%). Além disso, os esmaltes a partir dos quais se notou crescimento fúngico foram de tons 
mais escuros, sendo dois da cor rosa e um laranja.  

 
As amostras positivas, importante realçar, não foram das mesmas marcas comerciais. No 

entanto, todas eram provenientes do mesmo salão de beleza. Um dos esmaltes que apresenta-
ram positividade para a contaminação fúngica encontrava-se fora do prazo de validade.  
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Os resultados deste estudo mostraram ainda a mesma composição em dois dos esmaltes posi-
tivos, que continham tolueno, formaldeido, dibutilftalato, resina de formaldeído e cânfora. Um 
deles, porém, não continha tolueno.  

 
Com relação ao volume de produto, os frascos de esmalte considerados cheios, com média e 

pouca quantidade compreenderam 40,60%, 32,67% e 26,73% das amostras analisadas, res-
pectivamente. Os três esmaltes nos quais foram observados agentes fúngicos apresentaram um 
volume médio de produto.  

 
Em todos os casos averiguados, os fungos foram identificados como sendo do gênero Candida 

spp. (Figura 1). Com a confirmação de crescimento de Candida spp. nos esmaltes, o cultivo em 
meio cromogênio Hicrome TM Candida diferential Agar permitiu a identificação da espécie 
Candida krusei em duas das amostras (Figura 2). Entretanto, uma das amostras não pode ser 
identificada, pois apresentou uma coloração duvidosa.  

 
Discussão  
 
Atualmente, a problemática da disseminação de patógenos não está circunscrita apenas aos 

hospitais, se estendendo à diversos serviços(8). Nesse âmbito, as consequências da transmissão 
de agentes etiológicos de onicomicoses em salões de beleza variam do desconforto à perda da 
sensibilidade dos dedos. Outrossim, as micoses de unha podem ensejar problemas de cunho 
psicológico, bem como afetar a capacidade de trabalho de indivíduos acometidos(9).  

 
Neste inquérito, evidenciou-se o crescimento do gênero Candida spp. em 2,97% das amostras 

avaliadas. Esses dados corroboram uma análise realizada por Almeida10, onde constatou-se a 
sobrevivência de quatro espécies de fungos em esmaltes, a saber: Trichophyton rubrum, 
Trichopyton mentagrophytes, Candida albicans e Candida parapsilosis.  

 
No presente estudo, foi possível identificar que as leveduras de Candida isoladas em dois dos 

esmaltes analisados pertenciam à espécie Candida krusei, considerada uma das espécies opor-
tunistas mais importantes. Além disso, apresenta resistência intrínseca ao fluconazol, o qual é 
amplamente utilizado no tratamento de infecções fúngicas(11).  

 
Observa-se uma crescente preocupação com as micoses de unha decorrentes da infecção por 

cepas de Candida frente ao risco de acometimento da placa ungueal(12). As espécies de 
Candida comumente encontradas nas unhas são Candida albicans, Candida Krusei, Candida tro-
picalis e Candida parapsilosis13,14. Fatores como imunidade do hospedeiro, idade avançada, 
infecção pelo HIV, substâncias químicas e hiper-hidratação contribuem para o desenvolvimento 
e severidade das onicomicoses por Candida(12).  

 
O tratamento das micoses de unha representa um desafio, haja vista os fatores que influen-

ciam a instalação da doença e resposta à terapia, além dos os mecanismos de resistência aos 
antifúngicos. Além disso, o sucesso da terapia depende essencialmente de um diagnóstico 
correto(4,12,15). 

  
Ao analisar o volume contido em cada frasco, constatou-se que os três esmaltes que apresen-

taram resultados positivos possuíam uma quantidade média do produto. Cabe sublinhar que os 
esmaltes mais utilizados são, potencialmente, aqueles compartilhados por várias pessoas, o que 
facilita a contaminação por microrganismos.  

Entretanto, é necessário ressaltar que um dos esmaltes encontrava-se fora do prazo de valida-
de. Por isso, não é possível garantir a qualidade do produto, uma vez que este fato pode ter 
influência sobre sua composição química, de modo que a contaminação pelo agente fúngico 
possa ter sido facilitada.  

 
Durante a remoção do eponiquio, lesões provocadas por materiais não descontaminados de 

forma adequada podem culminar na transmissão de diversos agentes infeciosos(16). Desse 
modo, quando os profissionais desse ramo não são devidamente preparados e, por isso, não res-
peitam as normas de segurança, colaboram para o aumento do risco de transmissão desses 
patógenos(7,8). 
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É imprescindível, portanto, que os objetos utilizados nesses espaços sejam esterilizados após 
o uso. Não obstante, para além do material perfurocortante, os resultados desta pesquisa mos-
traram que os esmaltes podem ser um fômite para a transmissão de fungos. Logo, os cuidados 
não devem se restringir aos instrumentos utilizados nos salões de beleza, mas se estender à 
estes produtos aplicados sobre as unhas.  

 
Conclusão  
 
Em suma, o crescimento do gênero Candida em esmaltes utilizados em salões de beleza 

demonstrou a relevância de alertar os profissionais e a população no que diz respeito à possi-
bilidade da transmissão de fungos por meio do seu compartilhamento.
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RESUMO 
 
A bioética aplicada à podologia vislumbra o modo de proceder de um podólogo e/ou do equipe 

de saúde; considerando a forma como atua e sua relação com seus pacientes, circunscrevendo 
o julgamento ético, moral, dignitário e de direitos humanos. 

 
A Podologia estuda e trata as afecções da pele, unhas e articulações do pé, que não sejam 

exclusivamente para tratamento médico, com finalidade terapêutica, higiênica ou confortável e 
estética; cujas origens remontam a cerca de cem mil anos, quando o primeiro membro da espé-
cie homo sapiens removeu o espinho que estava preso na sola do pé. 

 
Utilizar instrumentos, equipamentos, juntamente com outros elementos adequados à promo-

ção, prevenção, cura, recuperação da saúde na área da sua competência; e conscientizando-se 
das responsabilidades profissionais, éticas e sociais, conhecendo e aplicando as normas e medi-
das de biossegurança; nesta profissão de saúde podem ser tratados: 

 
- Alterações na pele: helomas (calos), queratose e hiperqueratose (dureza) 
- Alterações nas unhas: onicocriptose (unhas encravadas) e outras patologias ungueais 
- Infecções: fungos, papilomas (verrugas) 
- Deformidades dos dedos: dedos em martelo, dedos em garra, joanetes 
- Deformidades do pé em geral: pé cavo, plano, valgo. 
 
MATERIAL e MÉTODO 
 
Tipo de estudo: qualitativo e quantitativo. 
Unidade de análise: podólogo em seu desempenho ocupacional. 
População: podólogos qualificados para a sua prática profissional. 
Tamanho da amostra: 50 
  - População: 50 podólogos. 
  - Local: clínicas de podologia. 
 
Foram observados 50 podólogos autorizados para exercer profissão, em algumas ocasiões 

mais do que uma vez. 
Visualizando a forma como realizam o seu trabalho, a franqueza para com os pacientes e/ou 

clientes, bem como o seu comportamento em relação aos outros colegas, como se referem a 
eles e o próprio trato. 

Também foram observados os elementos com os quais trabalham, assepsia geral do espaço 
habilitado para trabalhar e os móveis e instrumentos destinados a esse fim. 

Refletindo também sobre a necessidade de manter constantemente a assepsia adequada con-
forme o caso -limpeza, desinfecção, esterilização...- e a implementação de protocolos oportunos 
para atendimento adequado (como protocolos para atendimento seguro). 

 
RESULTADO 
 
A Podologia é o ramo da medicina que estuda as características anatômicas dos pés e suas 

doenças. 
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É uma profissão exercida em ambiente qualificado, em que se faz história clínica, explica-se o 
consentimento informado e assina-se quando necessário com presunção de sigilo profissional. 

 
Cada podólogo deve agir de forma ética, moral e profissional durante seu trabalho e em seu 

comportamento cabe resguardar o princípio da autonomia do paciente, procurando fazer-lhe 
bem e não prejudicá-lo considerando o princípio da beneficência em oposição ao da maleficên-
cia; operando de forma justa. 

 
DISCUSSÃO 
 
A Bioética aplicada à Podologia compreende a forma como os podólogos atuam, se relacionam 

e procedem com seus pacientes, colegas e equipes de saúde; considerando a forma como agem, 
subjugando o julgamento ético, os princípios morais, a paz civil, os direitos e a dignidade huma-
na. 

Como Vidal E.A. “A bioética promove o exercício do senso crítico e o desenvolvimento de virtu-
des morais, como a prudência, para a qual são necessários processos deliberativos com reflexão 
prévia à tomada de decisão para que as ações sejam razoáveis e satisfatórias, podendo, por isso, 
assumir a responsabilidade que eles implicam”. 

 
Ao refletir sobre o exercício da Podologia enquadrado na Bioética, é preciso considerar o direi-

to à saúde das pessoas, impartir tratamento digno, notificação e compreensão do consentimen-
to informado, elaboração e uso de história clínica adequada, resguardar o sigilo profissional, 
proporcionar o melhor serviço possível protegendo os princípios de autonomia, beneficência, 
não maleficência e justiça. 

 
A bioética é baseada em normas, regras, princípios e fatos concretos; e ao considerar a forma 

como devem ser os cuidados podológicos, sabendo que existe um acordo inicial no âmbito labo-
ral da podologia para defini-la como ramo auxiliar da medicina que estuda e trata as afecções 
da pele, unhas e articulações dos pés, que não sejam exclusivamente para tratamento médico, 
com finalidade terapêutica, confortável, higiênica ou confortável e estética; que estabelece a 
manutenção e cuidados em condições saudáveis e/ou frente a afecções pédicas; vislumbra com 
certeza a falta de consideração dos princípios fundamentais reconhecidos na bioética. 

 
A prática profissional baseia-se no princípio da beneficência e o valor social desta profissão 

reside na necessidade de cuidados podológicos baseados na importância de manter a função 
dinâmica, aliviar as doenças e otimizar as funções remanentes, reduzindo a inabilidade própria 
da evolução das doenças. 

 
Pelo princípio da beneficência promove-se o bem, atendendo os doentes, prestando um serviço 

de qualidade de forma respeitosa e utilizando os meios e conhecimentos de que dispõe para o 
efeito, prevenindo e educando... o que se opõe ao princípio da maleficência que neste caso, ao 
não respeitar os regulamentos de biossegurança podológica, perjúrio, dano ou dano pode ser 
causado. 

 
Respeitar a integridade do paciente evitando prejudicá-lo, considerando também o princípio 

da autonomia, e a autodeterminação de cada um para escolher livremente o que quer de melhor; 
entendendo o princípio da justiça como equidade, com o uso adequado dos recursos, bens, ser-
viços... 

 
Considerando os pacientes, seus direitos, dignidade humana, liberdade de escolha… e deci-

são; sabendo que cada consulta pode exigir o acompanhamento e continuidade das pessoas que 
frequentam as clínicas de podologia, podendo, por sua vez, recair para outras disciplinas dentro 
das equipes interdisciplinares, que no caso apresentado não obtiveram sucesso na falta de 
assepsia durante a sua atenção e cujos futuros colegas omitiram durante todo o dia de obser-
vação. 

 
Enquadrado num atendimento respeitoso, profissional e ético, mantendo uma relação cons-

tante com os seus doentes, geralmente com uma frequência mensal de 40 ou 45 minutos; por 
meio da observação clínica e de outras técnicas utilizadas, proporcionando benefícios básicos e 
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tratamentos profissionais -como a ortoníquia- podem ser detectadas manifestações precoces de 
desconforto, doenças e/ou patologias - como diabetes. 

 
As observações clínicas do pé, para um tratamento oportuno e/ou encaminhamento correto, 

geralmente preveem: 
 
- Pulso pédio 
- Preenchimento capilar distal 
- Edema 
- Manchas 
- Tom da pele 
 
Desta forma, o cuidado completo e integral do pé e sua relação com o resto do corpo, junta-

mente com cuidados e tratamentos que possam aliviar certos sofrimentos, doenças como dia-
betes, reumatismo ou outras, e encontrar soluções eficazes, rápidas e funcionais com tratamen-
tos locais adequados e procedimentos não invasivos de incumbência podológica e/ou seu enca-
minhamento oportuno. 

 
De acordo com a FBCB e o Colégio de Podólogos da Província de Santa Fé, de Argentina, as 

atribuições dos graduados em podologia são: 
 
- Prevenir, diagnosticar e tratar queratoses, helomas, placas ungueais e todos os pequenos 

problemas nos pés, cujo tratamento, pela sua natureza, os profissionais médicos normalmente 
dispensam. 

- Realizar práticas de massagem pédicos, com aplicação de produtos de uso externo autoriza-
dos pela farmacopeia nacional e de venda livre. 

- Utilizar instrumentos e equipamentos apropriados para a profissão. 
- Colaborar em ações de pesquisa na área correspondente. 
- Diagramar e aplicar dispositivos de proteção em diferentes tipos de materiais. 
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