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PÉ DIABÉTICO 
 

Resumo 

O Pé Diabético e as suas complicações representam um desafio médico, social  e 

económico para os Sistemas de Saúde, necessitando de uma intervenção agressiva por 

parte de uma equipa multidisciplinar para evitar a fatalidade que é a amputação. A 

informação  recolhida e organizada neste artigo tem o objectivo de proporcionar uma 

perspectiva global sobre a fisiologia, epidemiologia, apresentação clínica, diagnóstico e 

tratamento do Pé Diabético, de modo a que seja possível optimizar os cuidados a estes 

pacientes cada vez mais numerosos na nossa população. 

Palavras-Chave: Pé Diabético; Pé de Charcot; Doença Arterial Obstrutiva Periférica; 

Polineuropatia Diabética;  

 

Summary  

The Diabetic Foot and its complications represent a, social, medical and 

economical challenge for health programs, requiring aggressive intervention by a 

multidisciplinary team to avoid the fate that is amputation. The information collected 

and organized in this article aims to provide a global perspective on the physiology, 

epidemiology, clinical presentation, diagnosis and treatment of diabetic foot so that it is 

possible to optimize the care of these increasingly numerous patients in our population. 

Keywords: Diabetic Foot, Charcot Foot, Peripheral Arterial Disease, Diabetic 

Polyneuropathy 
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1-Introdução 

 

A Diabetes é uma epidemia global com graves consequências, sociais e humanas 

representando um grande peso nos serviços de saúde e nas economias em todo o mundo. 

É estimado que a prevalência global da Diabetes seja actualmente de 285 milhões, ou 

seja, 6.4% da população mundial e poderá chegar aos 439 milhões em 2030 

correspondendo a 7.7% da população mundial [1]. A Diabetes está associada a várias 

morbilidades e complicações a curto e longo-prazo, que diminuem a qualidade de vida 

dos pacientes e suas famílias, sendo que se continuarem sem o devido tratamento 

podem ser fatais. Os órgãos mais atingidos são o coração, os olhos, os rins e os pés. A 

Diabetes é responsável por 6.8% da mortalidade global mas, ainda assim, a atenção para 

esta calamidade continua a ser superficial [2]. 

O comprometimento tecidular agravado nos membros inferiores pelos traumas e 

pela vulnerabilidade do doente diabético às infecções, gera quadros clínicos complexos 

que são englobados, sintecticamente, sob a denominação de "Pé Diabético". O Pé 

Diabético é o termo usado para designar as diversas lesões que podem ocorrer no pé do 

indivíduo diabético. Consistem em lesões cutâneas e de planos profundos relacionados 

com alterações neuropáticas, vasculares, ortopédicas, infecciosas e funcionais do 

diabético [3]. As complicações relacionadas com o Pé Diabético estão entre as mais 

sérias e custosas da diabetes (27% dos custos directos), sendo muitas vezes a solução 

final a amputação [4]. O aumento da prevalência da Diabetes levou a um aumento da 

taxa de amputações resultando em grandes custos económicos e sociais [4]. Como 

muitos pacientes apresentam múltiplas comorbilidades, a admissão para amputação 

pode apresentar custos acrescidos. O tempo médio de hospitalização destes pacientes 

ronda os 10 dias, constituindo uma grande causa de ocupação de camas nos serviços [4]. 

Os custos individuais para os pacientes sujeitos a amputação do membro inferior 

incluem as despesas associadas ao elevado tempo de hospitalização e de reabilitação [5]. 

O perigo de desemprego devido ao extenso período de recuperação pós-operatório e a 

perda de função do membro e de qualidade de vida são parte de uma realidade 

avassaladora [5]. Os custos pessoais ultrapassam todas estas considerações financeiras. 

Os pacientes admitidos para amputação têm um risco maior de depressão quando 

comparados com os outros pacientes hospitalizados [5]. Um paciente diabético que é 

submetido a uma amputação tem 50% mais probabilidades de vir a sofrer uma segunda 
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amputação e apresenta uma taxa de mortalidade aumentada em 6% [6]. Anualmente 

cerca de um milhão de amputações são realizadas a pessoas com Diabetes, isto indica 

que, algures no mundo, de trinta em trinta segundos uma perna é amputada devido à 

Diabetes [7]. 

Apesar de a amputação ser uma grave complicação, pode ser diminuída até 85% 

implementando uma estratégia que combine prevenção, tratamento multidisciplinar das 

úlceras podológicas, organização apropriada, monitorização apertada e educação dos 

pacientes e dos profissionais de saúde [7]. Esta situação deve ser focalizada não só por 

pacientes, enfermeiros e médicos mas também por administradores de saúde e políticos 

de forma a que um maior conhecimento ajude a concentrar esforços para prevenir a 

fatalidade em que se pode tornar o Pé Diabético.  

Há duas patologias que podem existir no Pé Diabético: a Polineuropatia Distal 

que origina o Pé Neuropático e a Oclusão Arterial que a jusante dá o Pé 

Neuroisquémico. Ambas necessitam de uma avaliação cuidada e atenção especializada 

apresentando epidemiologia, fisiopatologia, clínica e tratamento diferente. O 

diagnóstico diferencial destas duas entidades clínicas é fundamental para a abordagem 

correcta do Pé Diabético [8]. 

 

2-Epidemiologia 

 

Globalmente o Pé Diabético continua a ser um grande problema social, 

económico e médico, afectando 15% do total de diabéticos e constitui a maior causa de 

amputação não-traumática na maioria dos países ocidentais, sendo a taxa  de amputação 

nos diabéticos 15 vezes maior em comparação com a população não diabética [9]. 

A evolução do comportamento de algumas doenças, ao longo do tempo, afecta e 

também é afectada pelo processo de desenvolvimento das diversas sociedades. Deste 

modo, o conjunto de factores epidemiológicos, demográficos e de mudanças 

nutricionais correlacionados interferem no padrão de morbimortalidade e devem ser 

atrelados às formas de desenvolvimento sanitário, económico e social dos diferentes 

países. As características e as complicações do Pé Diabético variam de país para país 

com grandes diferenças entre os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos. 

Nos países em desenvolvimento o Pé Neuroisquémico corresponde a 1/4 dos casos de 

Pé Diabético sendo os restantes 3/4 pés Neuropáticos [9,10,11]. 
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A Neuropatia Diabética é uma consequência directa do mau controlo glicémico 

inerente aos baixos níveis de insulina produzidos por um paciente diabético e por isso é 

uma das primeiras alterações patológicas a aparecer no diabético. Esta relação vai 

explicar a observação de uma maior prevalência de Pé Neuropático em faixas etárias 

mais jovens de pacientes diabéticos [10]. No entanto, na população dos países 

desenvolvidos este padrão de prevalência dos países em desenvolvimento, em que o Pé 

Neuropático é muito mais prevalente que o Neuroisquémico, começou a mudar. Devido 

a melhores condições socio-económicas e à evolução sanitária, aumentou também a 

esperança de vida dos doentes diabéticos, as placas ateromatosas difusas nas artérias 

poplítea e femoral que caracterizam a maior apetência para isquemia distal do diabético, 

puderam nesse espaço de tempo de sobrevida, sobrepor o seu efeito ao da neuropatia e o 

Pé Neuropático passa a Pé Neuroisquémico, muito mais sujeito a amputação major 
[12,13]. Neste momento a prevalência de Pé Neuropático em países desenvolvidos é de 

aproximadamente 50% a 60% [9,10]. Como foi dito a Polineuropatia Diabética Distal que 

origina o Pé Neuropático tende a surgir mais cedo na vida do diabético. Quando a 

esperança de vida é curta a polineuropatia mantém-se isolada (Pé Neuropático prevalece 

na população) no entanto, com o aumento da esperança de vida criam-se as condições 

para a oclusão arterial e o Pé Neuropático passa assim a Neuroisquémico sobrepondo-se 

ao quadro pré-existente de neuropatia (daí o nome Pé Neuroisquémico) [14,15]. A 

mudança de padrão na apresentação do Pé Diabético é  uma indicação de uma maior 

atenção e melhoria de cuidados médicos originado pela implementação de equipas 

multidisciplinares de apoio ao Pé Diabético, assim como também reafirma que o Pé 

Neuropático é mais fácilmente tratável [7]. A Diabetes é um factor de risco conhecido 

para o desenvolvimento e progressão da Doença Arterial Obstrutiva Periférica [16,17]. À 

medida que as duas entidades se tornam mais prevalentes, os especialistas de Cirurgia 

Vascular vão ter um papel cada vez mais importante em providenciar assistência a estes 

pacientes. 

Em Portugal a Diabetes afecta um milhão de portugueses e representa 0.7% do 

PIB português em gastos de saúde directos no seu tratamento e das suas complicações, 

sendo o Pé Diabético o principal factor de internamento nos diabéticos [18]. O Pé 

Diabético foi responsável, em Portugal no ano 2008, por aproximadamente 1600 

amputações do membro inferior sendo que 900 das quais foram amputações major 

(amputações que representaram a perda total da capacidade funcional do membro 

inferior e consequentemente uma grande perda na qualidade de vida) [18], resultando um 
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esforço acrescido do membro remanescente, que iniciará problemas, quer se tenha ou 

não provido de prótese o membro amputado. Decorridos cinco anos sobre a primeira 

amputação, mais de metade dos casos já terão sofrido amputação contralateral [10]. A 

prevalência da doença aumenta com a idade sendo as complicações nesse grupo etário 

tardio notoriamente elevadas. O número de amputações aumenta de ano para ano na 

proporção do crescimento dos idosos na população [14,15]. 

Um dos objectivos da Declaração de St. Vincent, de que Portugal foi signatário, 

é a redução do número de amputações dos membros inferiores nas pessoas com 

Diabetes [3,7,19]. Se houver uma correcta abordagem e tratamento do Pé Diabético 

obtém-se evidentes ganhos em Saúde através de uma diminuição acentuada do número 

de amputações e consequentemente melhor qualidade de vida [3,7,19].  

Ao longo dos últimos anos tem-se  vindo a acumular sólidas evidências de que 

seja possível reduzir de forma significativa as taxas de amputação de membros 

inferiores com a ampla adopção de duas medidas: a educação e o emprego de equipas 

multidisciplinares que incluam médicos de diferentes especialidades como podologistas, 

enfermeiros, nutricionistas e assistentes sociais no acompanhamento do pé em risco 
[20,21,22,23,24]. 

 A educação tem sido identificada como um importante factor-chave na 

estratégia de melhorar o cuidado com o Pé Diabético não devendo ser esquecida quando 

abordamos os pés dos diabéticos [25]. Nos dias de hoje, é possível afirmar que até 85% 

das amputações poderiam ser evitadas através de um programa de cuidado ao Pé 

Diabético bem organizado, controle glicémico adequado, educação e informação 
[7,14,23,26]. 

 

3-Abordagem Multidisciplinar do Pé Diabético 

 

Segundo o International Working Group on the Diabetic Foot é necessária uma 

estrutura global bem organizada e com uma comunicação fluída, para satisfazer as 

necessidades de cuidados dos Pés Diabéticos. Para isso é necessária a criação de equipas 

multidisciplinares de abordagem ao problema [7,26]. A acção das unidades especializadas 

no tratamento do Pé Diabético revelou, em vários estudos [20,22,23,24], a sua eficácia na 

diminuição da incidência e prevenção das complicações no Pé Diabético nomeadamente 

a mais catastrófica: a amputação. Estas unidades congregam profissionais motivados em 
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impedir a evolução patológica por tratamento oportuno. A sua acção deve ser 

preferencialmente profiláctica, não agressiva  e ao nível dos cuidados de saúde 

primários [8,26,27]. Na prática estas unidades especializadas para obterem uma máxima 

eficácia na redução das complicações, devem estar presentes em todos os patamares dos 

cuidados de saúde e incluir pelo menos três níveis de controlo do pé [8]:  

Nível 1: são objectivos prioritários, neste nível de cuidados, o reforço da educação do 

doente e familiares, os cuidados de lesões não ulcerosas, o tratamento de úlceras 

superficiais e o seguimento da patologia ulcerosa já referenciada a centros mais 

diferenciados. A equipa deverá ser constituída por um médico de família, enfermeira 

especializada em diabetes e um podologista. 

Nível 2: São objectivos deste nível de cuidados a avaliação dos doentes com patologia 

ulcerosa, isquémica e com patologia ulcerosa complicada por infecção e /ou necrose, a 

necessitar de eventual desbridamento cirúrgico e/ou internamento. A equipa deverá ser 

constituída por médico endocrinologista ou internista, ortopedista ou cirurgião geral e 

enfermeiro e/ou profissional treinado em podologia. 

Nível 3: São objectivos deste nível de cuidados a avaliação das úlceras graves, assim 

como a identificação da necessidade de investigação vascular. A equipa deverá ser 

constituída por médico endocrinologista ou internista, cirurgião geral, cirurgião 

vascular, fisiatra, enfermeiro, profissional treinado em podologia e técnico de ortóteses. 

 

Fig. 1 – Equipa Multidisciplinar de Apoio ao Pé Dibético. 
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3.1 - Prevenção 

As lesões do Pé Diabético surgem da insensibilidade provocada pela neuropatia 

sensitivomotora e/ou da isquemia provocada pelas lesões de aterosclerose no membro 

inferior. O atingimento preferencial de uma destas duas estruturas, nervos ou vasos, irá 

condicionar o aparecimento de um Pé Neuropático ou de um Pé Neuroisquémico. As 

lesões do Pé Neuropático curam, na maior parte dos casos, quando submetidas a um 

tratamento adequado. O prognóstico do Pé Neuroisquémico depende já do 

restabelecimento da circulação sanguínea. A distinção principal destes dois tipos de Pé 

Diabético está na presença ou ausência, de pulsos periféricos. Por esta razão, na prática 

clínica, os parâmetros diagnósticos decisivos são os vasculares, enquanto os 

neurológicos apenas são confirmativos [28].  

 

 

 

Fig. 2 - Avaliação da sensibilidade vibratória usando um diapasão de 128Hz. Fotografia reproduzida com a 

autorização de Armstrong DG. 

 

A confirmação das alterações sensitivas, condicionadas pela neuropatia, deverá 

ser efectuada em todos os casos, pesquisando a sensibilidade à pressão com o 

monofilamento de Semmes-Weinstein de 10 g e pelo menos mais uma sensibilidade 

como a sensibilidade vibratória (uso de diapasão de 128 Hz), a sensibilidade táctil (uso 

de algodão) ou a pesquisa de reflexos aquilianos (uso de martelo de reflexos) [8,29]. O 

teste do monofilamento de Semmes-Weinstein é utilizado como marcador de risco de 

ulceração [29,30,31]. O monofilamento deverá ser aplicado perpendicularmente à pele sã, 

com pressão suficiente para o dobrar durante um máximo de dois segundos. O paciente 
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deverá estar com os olhos fechados, sendo-lhe perguntado se sente a pressão e onde a 

sente. O teste correcto é efectuado em 3 locais : para resultados convincentes dever-se-

ão efectuar 3 toques em cada local e alternar toques reais com irreais. Considera-se que 

existe sensação protectora se, para cada local, duas das três respostas forem correctas 
[26,30]. 

 

 

 

Fig 3 - Monofilamento de Semmes-Weinstein. O monofilamento é aplicado perpendicularmente sobre a pele até 

que se dobre, fica sobre um ponto da pele do paciente durante um segundo e permite avaliar a sensibilidade à 

pressão. O exame é importante tanto para diagnóstico, como para consciencialização por parte do paciente e 

familiares, da perda da sensibilidade, para que sejam adoptadas medidas profilácticas. Fotografia reproduzida 

com a autorização de Armstrong DG. 

 

A prevenção das lesões é uma medida prioritária para se reduzirem novos casos 

e a gravidade do quadro clínico [8,31]. A prevenção passa pela educação contínua das 

pessoas com Diabetes e seus familiares bem como pela formação de profissionais de 

saúde. A acção educativa deve incidir: na obrigatoriedade da observação frequente dos 

pés, em conselhos práticos de higiene, no conhecimento dos agentes agressores no uso 

de palmilhas e calçado específico e na necessidade da remoção de calosidades [25].  

Nos cuidados de saúde primários a equipa de saúde, constituída por médico, 

enfermeiro e, se possível podologista, é na sua consulta, a responsável pela educação, 

prevenção, observação e identificação do pé em risco de ulceração ou com úlcera activa 

das pessoas com Diabetes por si vigiadas. Estas unidades devem actuar exercendo uma 

importante acção profiláctica, observando na proximidade os diabéticos com Pé 

Neuropático em risco, informando-os e prestando-lhes cuidados para que as úlceras  
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plantares e os pequenos problemas podológicos se mantenham compensados e não se 

transformem em graves infecções [9,21,26,27]. O mais importante seria identificar e 

proteger os Pés Neuroisquémicos, sabendo que nestes a agressão mecânica fortuita, 

nomeadamente pelo sapato, poderá terminar na úlcera que antecede a amputação [21]. 

Muitos destes doentes, mais idosos que a maioria dos doentes neuropáticos, nada 

poderão obter depois dos centros curativos (apenas a amputação). Tudo para eles 

depende dos centros profilácticos e da vigilância periódica do pé com isquemia crítica, 

da consciencialização do risco por uma informação dedicada e observação atenta [9,21,26]. 

Em conclusão, as unidades curativas pluridisciplinares hospitalares são 

fundamentais só porque sem elas, os cuidados primários, os que podem realmente 

solucionar pela profilaxia o drama do Pé Diabético, não podem funcionar eficazmente.  

 

3.2 - Avaliação Periódica dos Pés Estratificação do Risco e Seguimento. 

Todos os diabéticos devem ser avaliados periodicamente com o objectivo de 

identificar o pé em risco de ulceração e os pés com úlceras activas. O exame do pé é 

considerado um dos principais factores para melhorar o nível de atendimento, já que o 

próprio acto em si evidencia a maioria dos problemas que afectam o pé e por isso nunca 

deve ser esquecido [21]. Após a identificação dos factores de risco nos Pés Diabéticos, 

podem-se agrupar os diabéticos segundo categorias, o que ajuda a estabelecer um 

esquema de seguimento adequado. Descreve-se  de seguida a avaliação periódica dos 

pés dos diabéticos baseada na Circular Normativa da Direcção Geral de Saúde  sobre o 

Pé Diabético [8]. 

A avaliação dos factores de risco implica a realização da história clínica e do 

exame objectivo. Na história clínica deve-se incluir o contacto do diabético (telefone e 

morada), os antecedentes pessoais (incluindo os hábitos de vida, como tabagismo, 

alcoolismo, sedentarismo, o tipo de diabetes e ano de diagnóstico, história de nefropatia, 

retinopatia, úlcera/amputação anterior e presença de doenças concomitantes) e 

tratamento actual. É necessário investigar a presença de sintomas, como parestesias, dor 

em repouso, claudicação e cansaço ou diminuição da velocidade da marcha. De realçar 

que a dor em repouso e a claudicação podem estar ausentes em presença de neuropatia 

concomitante. O exame objectivo deve realizar-se com o doente descalço inicialmente 

em posição ortostática e depois em decúbito dorsal. Serão avaliados:  
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-Pele e feneras (cor, temperatura, hidratação, distribuição pilosa, presença de edema, 

calosidades, fissuras, maceração interdigital, úlceras, amputações, alterações das unhas). 

-Sistema osteoarticular(deformações, proeminências ósseas, mobilidade articular) 

-Sistema vascular (pulso tibial posterior e pedioso, índice sistólico de pressão 

tornozelo-braço). A confirmação do estado de isquemia crónica é detectado no exame 

objectivo pela ausência de pulsos palpáveis. O Pé Neuroisquémico necessita de uma 

avaliação orientada para a possibilidade de uma revascularização, envolvendo exames 

não invasivos e invasivos da árvore arterial. 

-Sensibilidade e reflexos: avaliam-se a percepção da pressão (com o monofilamento de 

Semmes-Weinstein), a sensibilidade vibratória (com o diapasão de 128Hz) a 

discriminação (com picada de alfinete no dorso do pé) e a sensibilidade superficial (com 

algodão no dorso do pé). Avaliam-se ainda os reflexos aquilianos. Se não houver 

sensibilidade o grau de neuropatia coloca-o como pé em risco de ulceração, por estar 

abaixo do limiar de protecção para agressões mecânicas exteriores. 

-Calçado e meias: observam-se o material das meias e a presença de costuras e/ou 

remendos.Avalia-se o material do sapato, a integridade da sola, a altura do dorso do 

sapato, a altura do salto, a presença de palmilha a firmeza do calcanhar a biqueira e a 

presença de corpos estranhos. Os sapatos são a causa mais frequente de lesão do Pé 

Diabético [21]. Os sapatos podem, ainda, ocasionar úlceras dorsais, sobretudo nos dedos, 

por pressão de encarceramento. Para evitar o aparecimento destas lesões o sapato deve 

ter espaço para os dedos, isto é, o sapato deve medir mais um centímetro para além do 

dedo mais comprido (avaliação efectuada com o doente em pé) e deve ser 

suficientemente alto e amplo na ponta para impedir a lesão dorsal e marginal dos dedos. 

A altura do tacão não deve ultrapassar dois centímetros, o calcanhar do sapato deve ser 

firme e o seu dorso deve ser alto, apertando com cordões, ou velcro, até próximo da 

articulação tíbio-társica, contendo o pé, sem deslizamentos, durante a marcha. O sapato 

deve ser fundo e possuir palmilha amovível, que seja passível de substituição por uma 

palmilha individualizada e correctora das hiperpressões plantares, responsáveis pelo 

aparecimento de calosidades e eventual ulceração posterior [21]. 

Avaliada a história clínica e realizado o exame clínico, os pés das pessoas com 

Diabetes devem ser agrupados numa das seguintes categorias de risco que estão sujeitas 

ao respectivo acompanhamento periódico [8]: 

-Baixo risco - Ausência de factores de risco - deverá manter-se uma vigilância anual.  

-Médio risco - Presença de neuropatia - deverá manter-se uma vigilância semestral.  
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-Alto risco - Existência de isquémia e/ou neuropatia e/ou deformidades do pé, ou 

história de úlcera cicatrizada ou amputação prévia. A pessoa com Diabetes deverá ser 

avaliada cada 1 a 3 meses. 

Salienta-se mais uma vez a importância do diagnóstico do pé do diabético e fica 

clara a vantagem de abordar um pé na vertente preventiva e não apenas curativa, já que 

assim se melhoram os cuidados e a qualidade de vida dos pacientes diabéticos. 

 

4 – Patogénese 

 

No paciente diabético, o Pé é a encruzilhada para muitos processos patológicos, 

nos quais todos os componentes do membro inferior são envolvidos; desde a pele, o 

tecido subcutâneo, músculos, ossos e articulações, até aos componentes vasculares e 

nervosos. Um entendimento destes processos torna-se necessário para o 

desenvolvimento e aplicação de estratégias preventivas. 

A deficiência insulínica é a base da explicação bioquímica da Diabetes. Esta 

deficiência de insulina vai originar estados hiperglicémicos que vão causar um défice 

biológico de regeneração e cicatrização tecidular importantes no Pé Diabético, mas 

também vai estar na génese das complicações orgânicas características da Diabetes: a 

Macroangiopatia, a Microangiopatia e a Neuropatia [32]. 

A patologia do Pé Diabético é determinada pelos efeitos da Aterosclerose e da 

Polineuropatia Periférica Diabética [10,31,33,34,35]. A Polineuropatia Diabética é induzida 

directamente pelo desiquilíbrio metabólico característico da Diabetes e por isso está 

presente em todos os Pés Diabéticos embora possa estar associada aos efeitos da 

aterosclerose [36]. Os neurónios e as células de Schwann não conseguem regular 

eficientemente a sua concentração intracelular de glicose, o que os torna particularmente 

susceptíveis aos danos provocados por estados hiperglicémicos [37].  A polineuropatia 

deriva da degenerescência dos axónios que se inicia pela sua parte terminal. A 

degenerescência axonal é facilitada pelo grande tamanho e depende do seu revestimento 

mielínico (quanto menor for a mielina presente nos axónios maior o seu atingimento). 

Como o maior tamanho dos axónios é nos membros inferiores a polineuropatia 

predomina nos pés e normalmente é bilateral. As fibras do sistema nervoso autónomo 

são amielínicas e por isso são as primeiras a ser afectadas [37,38].  
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A oclusão aterosclerótica não é um resultado directo da Diabetes mas é agravada 

por esta. Ocorre nas grandes artérias da coxa e perna mas cria isquemia a jusante, 

máxima no pé sobrepondo-se ao quadro de neuropatia e causando um Pé 

Neuroisquémico [19]. 

 

4.1-Polineuropatia Periférica 

  A Polineuropatia Periférica é a causa essencial das complicações do Pé 

Diabético [10,26,30,31,39,40]. As hiperglicemias prolongadas têm um papel patogénico 

fulcral na neuropatia periférica diabética  originando disfunções bioquímicas e 

interacções metabólicas ao nível das fibras mielínicas somáticas e das fibras amielínicas 

autónomas, processo que é agravado pelo antigimento dos vasa nervorum por processos 

microangiopáticos [37,41].  Este atingimento das diferentes fibras dá-se em tempos 

diferentes: as fibras amielínicas simpáticas são afectadas primeiro, causando os efeitos 

da simpaticectomia cirúrgica e anos depois são as fibras somáticas que vão deixar de 

funcionar originando um quadro de pé insensível [38]. Este atingimento diferente das 

fibras origina por isso dois quadros que se podem apresentar consecutivamente ou até 

sobrepostos: o do pé quente e túrgido que surge da disfunção simpática e o pé insensível 

e deformado que surge da disfunção somática. Estes dois quadros vão originar 

alterações biomecânicas que vão ser responsáveis pela formação de úlceras [38,41,42]. 

4.1.1-Disfunção Autónoma 

Quando há atingimento da função simpática vai haver abertura dos “shunts” 

arteriovenosos que vão levar a uma hiperperfusão do pé principalmente em 

profundidade. O Pé Neuropático vai apresentar assim um fluxo superior ao normal, ao 

contrário do geralmente suposto, apresentado-se quente e túrgido com pulsos amplos, 

veias turgescentes (devido à abertura dos “shunts” arteriovenosos há uma fuga do 

sangue arterial para a rede venosa) e edemaciado [43]. Apesar de haver uma hiperémia no 

Pé Neuropático diabético, a abertura persistente dos “shunts” arteriovenosos pela 

paralisia simpática, causa o desvio do fluxo sanguíneo para a derme e profundidade do 

pé originando um estado persistente de relativa isquemia epidérmica com uma pressão 

transcutânea de oxigénio (TcPO2) baixa [43,44]. Esta isquemia cutânea e ausência de 

sudurese causada pela simpatectomia neuropática ocasiona o aparecimento de uma pele 

plantar seca facilmente friável e leva à atrofia do tecido celular subcutâneo, importante 

órgão de dispersão de pressões. O aumento do fluxo arterial na vascularização profunda 
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causa uma diminuição da massa óssea trabecular e cortical que favorece as fracturas e 

tem um papel importante na etiologia do Pé de Charcot [43,45,46]. 

A inactivação do sistema simpático vai originar também a calcificação da 

camada muscular das artérias do pé (mediocalcinose das artérias podálicas), sendo um 

fenómeno típico do Pé Neuropático [47]. A sua particular frequência no Pé de Charcot, 

onde pode presenciar-se em 90% dos casos, está relacionada com a estimulação de 

osteoclastos por aumento do seu receptor de activação RANK-L, o que vai causar o 

excesso de reabsorção óssea (que está na génese da osteopenia no pé de Charcot) e a 

calcificação do músculo da parede arterial [48]. Esta situação, associada à 

degenerescência da camada muscular da artéria, causada pelo atingimento das fibras 

simpáticas , vai originar a calcificação da túnica média das artérias tornando-as  rígidas 

mas não comprometendo o fluxo do Pé Neuropático pois o diamêtro interno das artérias 

não é afectado [49]. 

4.1.2-Disfunção Somática 

O atingimento dos axónios das fibras mielínicas dos nervos periféricos 

somáticos ocasiona vários fenómenos de atingimento sensitvo e motor. O pé pode 

apresentar então: sintomas dolorosos espontâneos; diminuição da sensibilidade podendo 

atingir o estado de anestesia completa do pé; alterações motoras  que surgem quando a 

enervação dos músculos do pé, onde existem os mais longos axónios do corpo, é 

afectada causando atrofia muscular e deformidades estruturais (como os dedos em garra 

e focos de hiperpressão plantar) [38]. A insensibilidade no Pé Diabético é muito 

importante pois permite que uma causa traumática possa actuar no pé causando lesões 

que passam despercebidas ao paciente devido à ausência de dor. Na maior parte dos 

casos a causa da lesão não é a infecção ou a deficiência vascular mas sim a agressão 

mecânica que a insensibilidade neuropática permite. O pé insensível é por isso 

considerado um pé em risco de complicações, por estar abaixo do limiar de protecção 

para agressões mecânicas exteriores que são o factor mais importante na génese das 

ulcerações [10,31,35,38,39]. 

As alterações biomecânicas que ocorrem no Pé Diabético contribuem para a 

ocorrência de úlceras atráves do aparecimento de hiperpressões [42]. A pele assim como 

a estrutura mole plantar profunda tem capacidade para absorver e dissipar as forças 

físicas geradas na marcha, propriedades que são afectadas pela Polineuropatia 

Diabética. A Polineuropatia Diabética causa atrofia da almofada plantar alterando a sua 

capacidade difusora de pressão, originando o aparecimento de valores de hiperpressão 
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na planta do pé e favorecendo a ulceração [38,50]. A neuropatia diabética origina atrofia 

da musculatura intrínseca do pé originando um desiquilíbrio na dinâmica do efeito dos 

músculos flexores e extensores dos dedos causando a deformação dos dedos do pé em 

garra dorsal e em garra plantar [26,51]. A atrofia da musculatura intrínseca dos dedos leva 

ao desiquilíbrio das primeiras falanges em dorsiflexão, que coloca os dedos em garra, 

aumentando a pressão das cabeças metatarsianas sobre a pele plantar. Na garra dorsal a 

articulação afectada é a metatarsoflângica - as hiperpressões localizam-se na cabeça dos 

metatarsianos a nível plantar e no dorso das articulações interfalângicas onde há 

contacto com o sapato podendo-se formar calosidades que, devido à insensibilidade, 

podem evoluir para a ulceração. Na garra plantar a articulação afectada é uma das 

articulações interfalângicas. Se a interfalângica proximal for afectada a calosidade será 

dorsal, se for afectada a articulação interfalângica distal a calosidade surgirá na polpa do 

dedo [26,31,35]. 

O encurtamento do tendão de Aquiles é uma alteração motora, não tão comum 

como a atrofia da musculatura intrínseca, mas que está também na patogénese da 

ulceração plantar e da lesão de Charcot [45,52]. O atingimento, pela neuropatia, dos 

músculos extensores no compartimento anterior da perna origina uma perda de 

elasticidade da massa muscular na zona posterior da perna, causada pela perda da acção 

antagonista que os músculos do compartimento anterior exerciam, esta perda de 

elasticidade é o que se denomina por “encurtamento do tendão de Aquiles” e 

consequentemente origina uma limitação da dorsiflexão do tornozelo [53]. Este 

encurtamento do tendão de Aquiles leva a que durante a marcha, na fase de apoio 

monopodálico, apenas as cabeças dos metatarsianos estejam apoiadas no chão por 

limitação da dorsiflexão do tornozelo originando hiperpressões no antepé que ao longo 

do tempo e devido à insensibilidade podem causar calosidades que evoluem para úlceras 

ou Pé de Charcot [45,52]. 

As deformações estruturais juntamente com a Neuropatia Diabética, a Doença 

Arterial e o Trauma externo são consideradas factores de risco major para a ulceração 
[10,31,39,54]. 

 

4.2-Isquemia Periférica 

A patologia do pé isquémico diabético resulta sempre de doença arterial 

obstrutiva dos grandes vasos da coxa e perna [16,19,55]. O pé isquémico diabético é 



19 

 

 

consequência directa da diminuição da perfusão arterial por aterosclerose dos grandes 

vasos a montante e não de processos microangiopáticos no pé [16,19,55]. A aterosclerose 

situa-se fora do pé, ocasiona isquemia por obliteração e é a causa isoladado do pé 

isquémico [16]. Como foi já referido, a Diabetes é um importante factor de risco para a 

Doença Arterial Obstrutiva Periférica. A resposta inflamatória está aumentada na 

Diabetes, significando que os níveis de proteína C-Reactiva estão aumentados. Estes 

níveis elevados de proteína C-Reactiva vão promover a actvidade pro-coagulante, a  

proliferação de tecido muscular liso vascular, impedir a regulação do tónus vascular e 

deteriorar a fibrinólise [56]. Este estado inflamatório do sistema vascular está associado a 

um aumento da quimiotaxia celular dos leucócitos, adesão, fixação e transformação em 

foam cells (células espuma). A transformação em foam cells é um dos passos 

precursores na formação de ateromas [56].  

A patofisiologia básica da ateroesclorese diabética não é diferente dos outros 

processos ateroescleróticos, sendo caracterizada por lesão endotelial seguida de 

agregação plaquetária, deposição de lípidos e proliferação de músculo liso com 

formação de placa. A aterosclerose diabética é mais intensa e difusa na sua dispersão [16] 

ao contrário da aterosclerose dos pacientes sem Diabetes que tendem a apresentar lesões 

ateroscleróticas focais, localizadas mais proximalmente [16]. A aterosclerose diabética 

está relacionada com estados hiperglicémicos, com hábitos tabágicos, com a hipertensão 

e com estados de hiperlipidemia [17,31]. O controlo glicémico é um importante predictor 

de  desenvolvimento de Doença Arterial Obstrutiva Periférica mas não assume este 

valor preditivo noutras alterações ateroescleróticas, sugerindo que as artérias periféricas 

são mais sensíveis do que as outras artérias aos efeitos da hiperglicemia [14]. Parar de 

fumar é o mais importante factor de risco modificável para a prevenção ou progressão 

de Doença Arterial Obstrutiva Periférica nos diabéticos e nos não diabéticos [3,17]. A 

Doença Arterial Obstrutiva Periférica apesar de mais frequente nos diabeticos é assim 

considerada uma complicação que com os devidos cuidados médicos e assistenciais 

pode ser evitável e adiável [14,17,31]. 

A maior extensão e frequência de ateroesclerose na Diabetes não tem correlação 

com uma maior prevalência de claudicação intermitente nos doentes com Diabetes 
[17,14,29]. Este facto pode ser explicado pela presença concomitante da neuropatia 

periférica que causa atenuação dos sintomas nos pacientes diabéticos. Esta situação 

aumenta a probabilidade de estes poderem progredir para úlceras nos pés, gangrena e 

amputação [14,31]. 
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5-Pé de Charcot 

 

Jean-Martin Charcot reconheceu que o médico americano John Kearsley 

Mitchell, foi o primeiro a providenciar uma descrição clara da destruição de ossos e 

articulações, que podem complicar a disfunção neurológica e desnervação dos 

membros, mas em 1868 foi Charcot que fez a primeira descrição histopatológica 

detalhada das alterações que ocorreram no membro inferior de um paciente com Tabes 

Dorsalis. Em 1881 num congresso médico internacional em Londres, Charcot 

descreveu o envolvimento do pé, e foi aí que o cirurgião londrino Sir James Paget, 

sugeriu que essa condição patológica fosse denominada como doença de Charcot [57]. O 

Pé de Charcot é identificado apenas numa pequena percentagem de pacientes com 

Diabetes tornando difícil o seu diagnóstico e tratamento. Devido ao atraso no 

diagnóstico e tratamento, esta condição progride para a formação de úlceras em 

aproximadamente metade dos pacientes e aumenta o seu risco de amputação sendo 

considerada uma das mais devastantes complicações podológicas da diabetes [41,53]. A 

artropatia de Charcot foi pela primeira vez descrita como uma complicação da Diabetes 

em 1936, sendo actualmente a Diabetes considerada como a principal causa em todo o 

globo, apesar de alterações similares poderem complicar outras neuropatias, incluindo 

as associadas à Lepra, Sífilis, a causas traumáticas e ao abuso de álcool [41,53,57]. 

 

5.1-Epidemiologia Do Pé de Charcot. 

A artropatia de Charcot é uma complicação major da Diabetes. Frequentemente 

apresenta-se sem aviso e pode rapidamente deteriorar-se numa severa e irreversível 

deformidade que vai levar  à ulceração e amputação. O prognóstico desta condição é 

mau e a mortalidade é elevada [58]. A evidência de alterações radiológicas associadas à 

Neuroartropatia de Charcot foram observadas em até 10% dos pacientes com Diabetes e 

neuropatia associada [54,59]. A incidência e prevalência do Pé de Charcot varia entre 

pacientes diabéticos tipo-l e tipo-ll. Pacientes com Diabetes tipo-l apresentam alterações 

típicas de Pé de Charcot em idades mais jovens e têm mais preponderância para 

desenvolver a patologia que os diabéticos tipo-ll [58]. 
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5.2-Patogénese 

O mecanismo exacto para o desenvolvimento do Pé de Charcot ainda não é 

claro. Duas teorias (neurotraumática e neurovascular) explicam a patogénese do Pé de 

charcot [57,60]. A teoria neurotraumática atribui como responsável pela destruição óssea, 

a perda de sensação de dor e de propriocepção combinada com repetitivos traumas 

mecânicos do pé. Este trauma imperceptível seguido pela sustentação do peso num 

membro afectado é, segundo esta teoria, responsável pelas fracturas e destruição 

articular [53]. A teoria neurovascular sugere que a destruição articular é causada por um 

reflexo vascular secundário à perda da função neurológica autónoma e que vai causar 

hiperemia e osteopenia periarticular através da activação de osteoclastos, facilitando a 

ocorrência de fracturas com o trauma [43].  

 

 

 

Fig 4 – Neuroartropatia de Charcot com úlceras no bordo externo do arco plantar e no tornozelo. Cortesia do 

Serviço de Angiologia e Cirugia Vascular da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. 

 

Actualmente considera-se que vários factores metabólicos estão implicados na 

etiologia do Pé de Charcot considerando-se que provavelmente a patogénese está na 

combinação dos efeitos envolvidos nas teorias neurovasculares e neurotraumáticas 
[57,60]. O trauma/agressão ao pé também tem um papel muito importante na patogénese 

podendo ser o rastilho para uma reacção fisiológica que vai originar o quadro clínico do 

Pé de Charcot [57]. Como resultado da neuropatia autonómica associada, o fluxo 

sanguíneo aumenta resultando numa osteopenia e consequente enfraquecimento do 

osso. Devido à perda de sensação protectora causada pela neuropatia, o paciente não se 

apercebe do trauma e da destruição óssea que ocorrem durante a marcha. Este ciclo 
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vicioso em que o paciente continua a caminhar no pé afectado permitindo que mais 

lesões ocorram, vai levar ao aparecimento da lesão de Charcot [53,54,57,59,60]. 

 A acção das citoquinas pro-inflamatórias também desenvolvem um importante 

papel neste processo. Um trauma no pé pode causar uma resposta inflamatória 

originando o desiquilíbrio da regulação da citoquina RANK-L, responsável pela 

activação dos osteoclastos, o que explicaria a osteopenia e a ocorrência de osteólise mas 

também a mediocalcinose das artérias do tornozelo - associada 90% das vezes à 

artropatia de Charcot [48,61]. A disfunção dos muscúlos intrínsecos do pé, com o aumento 

das forças aplicadas no calcanhar e na planta do pé podem produzir excesso de carga, o 

que vai levar ao aparecimento de microfracturas, laxidez dos ligamentos e a progressão 

para a destruição óssea contribuindo também para a patogénese da lesão [53,54,57,59,60]. 

 

5.3 - Apresentação Clínica e Diagnóstico 

A artropatia de Charcot é uma deformidade resultante de trauma repetitivo a 

ossos e articulações no pé insensível, em que a arquitectura e organização estrutural dos 

ossos está alterada. É uma artropatia aguda com destruição óssea e articular [53,54,57,59,60]. 

A lesão ocasionará sempre edema e aumento local da temperatura, a dor embora 

exista em grau variável pode estar completamente omitida no relato das queixas [54,57]. 

Deve-se suspeitar fortemente de ocorrência aguda de Charcot perante um pé com sinais 

sugestivos de infecção mas em que não existe uma porta de entrada detectável, como 

sejam feridas interdigitais ou úlceras tróficas plantares, presentes ou recentemente 

cicatrizadas. Um dos sinais clínicos mais importantes é o aumento da temperatura desse 

pé em relação ao outro. O Pé de Charcot clinicamente apresenta-se hiperemiado, 

edemaciado, quente (elevação de temperatura superior a 2 graus quando comparado 

com o outro pé), apresenta pele muito seca, neuropatia sensitiva, sensibilidade 

proprioceptiva e reflexos muito diminuídos ou ausentes podendo a dor estar presente, 

dependendo da disfunção nervosa, assim como as dismorfias que reflectem o 

atingimento ósseo e articular, apresenta ainda alterações ósseas visíveis 

radiograficamente causadoras de desiquilíbrio de forças e deformidades mecânicas 
[54,57,59,60,62].  

Na fase aguda do Pé de Charcot, a apresentação clássica é uma marcada resposta 

inflamatória ao trauma [57,59,60,62]. Esta condição também pode mimetizar uma crise de 

gota, uma trombose venosa profunda e uma celulite. A celulite é mais provável na 
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presença de úlcera infectada. Uma infecção grave o suficiente para causar uma reacção 

generalizada com hiperémia, aumento da temperatura e edema, geralmente irá 

apresentar sinais locais como a descarga de pús na úlcera. O edema do Pé de Charcot 

também responde mais rapidamente à elevação que o do pé infectado. A gota e a 

trombose venosa profunda podem ser excluídas através da obtenção dos valores de 

ácido úrico e através de EcoDoppler [60]. Se o paciente apresentar pé ruborizado com 

elevação da sua temperatura epidérmica na ausência de alterações radiológicas é 

importante não descartar Pé de Charcot agudo porque podemos estar na presença das 

fases iniciais da lesão. Nestas fases precoces a proteína C-reactiva pode estar normal ou 

ligeiramente elevada como resposta a lesão ou a inflamação [60,62]. 

Na fase crónica, o pé não apresenta sinais inflamatórios (aumento da 

temperatura, dor) embora o edema permaneça [57,59,60,62]. É identificável a deformidade 

do pé com valores anormais de pressão plantar devido à diminuição do arco plantar e ao 

equinismo do pé causado pelo encurtamento do tendão de Aquiles. As calosidades 

formam-se assim sobre áreas que têm novas proeminências ósseas causadoras de 

hiperpressão e que aumentam a probabilidade de ocorrência de úlceras e amputação no 

Pé Diabético [62,63]. 

 

5.4 - Tratamento 

O tratamento do Pé de Charcot destina-se a travar o ciclo de destruição estrutural 

e a resolver fenómenos inflamatórios de forma a prevenir a progressão da lesão. O 

tratamento envolve o repouso e a retirada da sobrecarga de peso sobre o membro 

afectado. O alívio da carga sobre o pé é crítico para o tratamento de qualquer 

apresentação clínica do Pé de Charcot quer estejam presentes fracturas dolorosas ou não 
[59,62,63]. 

Um Pé de Charcot agudo confirmado ou apenas suspeitado (aumento da 

temperatura local, dor e edema com radiografia conclusiva ou não), deve ser de 

imediato imobilizado e impedida a carga e pressão no pé para travar a destruição, 

promover a consolidação correcta das fracturas e resolver os fenómenos inflamatórios 

no menor período de tempo possível [56,62,63]. Muito mais que a evolução radiográfica, o 

sinal de necessidade de manter imobilização é a persistência do aumento de temperatura 

em relação ao outro pé [59,62,63]. 
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 A cirurgia para o alongamento do tendão de Aquilles é usada para impedir o 

desenvolvimento da deformação tratando o equinismo do pé e as forças destrutivas 

geradas por esta condição. A cirurgia é realizada no final da fase de repouso absoluto 

sendo que duas semanas depois da cirurgia o doente fica em ambulatório e deambulante, 

provido de bota de descarga pelos dois meses seguintes [63]. O tratamento do pé de 

Charcot também pode incluir o uso de bifosfonatos, de calcitonina, de corticosteroides e 

certos antagonistas do TNF usados devido ao desenvolvimento da  hipótese de a 

artropatia estar relacionada com a produção excessiva ou incontrolada de citoquinas 

pró-inflamatórias que activam os osteoclastos [59,61].  

Na fase crónica o pé não apresenta sinais inflamatórios embora o edema 

permaneça e as deformidades estejam já estabelecidas. O pé nesta fase definitiva, 

necessita de ser protegido das hiperpressões plantares secundárias à deformação 

adquirida que, fatalmente, irão ocasionar ulceração. Esta ulceração plantar é o motivo 

mais frequente da primeira apresentação de Pés de Charcot na fase crónica [54]. O 

tratamento conservador na fase crónica passa por compensar estas hiperpressões 

plantares através do uso de palmilhas e sapatos ortopédicos. O tratamento cirúrgico 

passa pela correção da deformidade através de intervenção ortopédica [63]. 

No tratamento do pé de Charcot é necessário ter em atenção que são necessários, 

no mínimo, mais 3 meses adicionais para a consolidação de fracturas e que há um maior 

risco de infecção de feridas, osteomielite, mau alinhamento e de ocorrência de 

desiquilíbrios biomecânicos no pé [64]. É imperativo a incorporação de uma equipa 

multidisciplinar para a gestão e acompanhamento destes doentes de forma a diminuir as 

complicações e a melhorar os prognósticos. 

 

6 - Infecção no Pé Diabético 

 

Nos pacientes com Diabetes, qualquer infecção nos pés é potencialmente séria. 

As infecções no Pé Diabético variam na sua gravidade desde uma paroníquia superficial 

a uma infecção profunda envolvendo o osso. As infecções envolvem mais comunmente 

os tecidos moles, mas uma em cada cinco pode estender-se para o osso [65]. Os tipos de 

infecção incluem: celulite, miosite, fasceíte necrotizante, artrite séptica, tendinite e 

osteomielite. As infecções no pé  estão entre as mais comuns e sérias complicações da 

Diabetes estando associadas a um aumento da frequência e duração do tempo de 
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hospitalização e do risco de amputação major no membro inferior [12]. O 

desenvolvimento de úlceras no Pé Diabético constitui o principal antecedente de 

infecção [65]. Outro importante factor de risco para a infecção é a presença de Doença 

Vascular Obstrutiva Periférica. A Doença Vascular Obstrutiva Periférica  duplica o 

risco de infecção pois a isquemia no Pé Diabético vai comprometer o fluxo sanguíneo 

causando dimuição da resposta inflamatória e imunitária à infecção, já de si 

enfraquecidas devido à Diabetes [65]. A prevenção e o diagnóstico imediato são 

necessários para prevenir a morbilidade, especialmente a decorrente da amputação. A 

infecção do Pé Diabético raramente cede, sem a acção sinérgica da cirurgia com a 

antibioterapia [66,67].                                                                                         

Os pacientes com Diabetes são particularmente susceptíveis à infecção 

primariamente devido à neuropatia, insuficiência vascular e diminuição da função 

imunitária. A Polineuropatia Periférica Diabética tem um papel muito importante no 

desenvolvimento da infecção no Pé Diabético [67]. Os pés perdem a sensação protectora, 

diminuindo a consciência do trauma como abrasões ou penetrações de corpo estranho. 

A neuropatia motora pode resultar em deformidades no pé que contribuem para o 

aumento das hiperpressões já presentes e causadas pelo calçado, tornando a ulceração 

da pele ainda mais provável. Uma vez penetrada a barreira da pele, os tecidos 

subjacentes são expostos à colonização por organismos patogénicos. A infecção da 

ferida resultante pode começar superficialmente, mas com atrasos no tratamento e 

comprometimento da eficácia dos mecanismos de defesa, originada por disfunção dos  

leucócitos e pela insuficiência vascular, pode espalhar-se para os tecidos subcutâneos 

contíguos e para estruturas ainda mais profundas. A neuropatia vai determinar assim o 

aparecimento de ulceração e a Doença Vascular Obstrutiva Periférica vai afectar a 

progressão da infecção [67]. A ulceração em si própria não é sinal de infecção mas sim 

de hiperpressão sendo que a resolução da sua cronicidade depende do desaparecimento 

das causas de hiperpressão focal [68]. 

A infecção do Pé Diabético deve ser diagnosticada clinicamente e não 

bacteriologicamente porque todas as úlceras podológicas  albergam microorganismos 
[69]. O diagnóstico clínico de infecção no Pé Diabético baseia-se na presença de descarga 

purulenta de uma úlcera ou nos sinais clássicos de inflamação [67,70,71]. Outras alterações 

sugestivas de infecção incluem: odor pútrido, presença de necrose e ausência de sinais 

de cura apesar de a úlcera estar submetida a cuidados óptimos [67,70,71]. Os sinais 

inflamatórios locais podem ser menos proeminentes ou estar ausentes em algumas 
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infecções devido à existência de neuropatia (diminuição da dor) e de Doença Vascular 

Obstrutiva Periférica (ausência de eritema). A maioria  dos pacientes  com infecção do 

Pé Diabético não apresentam alterações sistémicas como febre ou arrepios. A presença 

de sinais ou sintomas sistémicos indica a presença de infecção severa profunda [66,70]. 

Existem muitos sistemas de classificação para as lesões no Pé Diabético mas poucos se 

focam especialmente na infecção. Com o objectivo de uniformizar critérios que 

permitissem  comparar resultados na investigação o The International Working Group 

on the Diabetic Foot criou o seu próprio sistema de classificação [72]. Este sistema usa o 

acrónimo PEDIS, constituindo graus progressivos de gravidade para cada uma das cinco 

caracteristicas da úlcera diabética: P – Perfusão (Perfusion); E – Extensão/Tamanho da 

lesão (Extent/Size); D – Profundidade/Perda de Tecido (Depth/tissue loss); I - Infecção 

(Infection) e S – Sensação (Sensation).  Este sistema avalia cada um destes factores 

permitindo a obtenção de um grau de gravidade para a úlcera. 

 

GRAU DE 

INFECÇÂO 
CARACTERÍSTICAS 

CLASSIFICAÇÃO 

PEDIS 

Não Infectada Sem sinais inflamatórios Grau 0 

 

Ligeira  

Presença de pelo menos dois sinais inflamatórios  

Eritema a menos de 2 cm da úlcera  

Limitada ao tecido celular subcutâneo 

 

Grau 1 

Moderada 

Eritema a mais de 2 cm da úlcera 

Linfangite ou progressão pela fáscia 

Gangrena ou abcesso profundo 

Atingimento do músculo, tendão, cápsulas articulares 

ou osso 

Grau 2 

Grave Sinais sistémicos de Infecção Grau 3 

 

Tabela 1 - Os quatro graus de infecção da classificação PEDIS baseado no artigo Diabetic foot ulcer 

classification system for research purposes: a progress report on criteria for including patients in research studies 

Schaper NC [72]. 

 

Muitas infecções no Pé Diabético são superficiais, isto é, elas não se estendem 

para além da fáscia subcutânea. No entanto  algumas infecções são complicadas por 

envolvimento de tecidos profundos. Aproximadamente 15% dos diabéticos irão 

desenvolver uma úlcera podálica durante o seu tempo de vida [41]. Metade de todas as 
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úlceras estão infectadas no momento em que são diagnosticadas e a presença de úlceras 

num Pé Diabético  é o factor mais frequente para  a predisposição a infecções no pé [65]. 

Estas infecções podem começar superficialmente, mas se não tratadas, elas podem 

espalhar-se ao tecido subcutâneo contíguo. Em último caso o processo infeccioso pode 

envolver músculo, tendão, osso e articulações. 

Estas infecções profundas são potencialmente desastrosas e podem rapidamente 

progredir para uma gangrena séptica, a qual pode ter como resolução a amputação do 

membro inferior. O reconhecimento rápido da área afectada e o estabelecimento da 

infecção podem facilitar o tratamento e prevenir a progressão da infecção [73]. 

 

6.1 - Osteomielite  

A osteomielite é uma complicação séria e comum da infecção do Pé Diabético 

representando um desafio diagnóstico. Ela ocorre após uma infecção superficial dos 

tecidos moles atingir o osso adjacente ou a medula óssea [71]. Os factores de risco para o 

desenvolvimento de osteomielite no Pé Diabético são: história prévia de úlceras 

podológicas, recorrência de lesões múltiplas no pé e penetração de lesão até ao tecido 

ósseo [74]. A infecção óssea no Pé Diabético ocorre por contacto directo (não há 

disseminação hematogénica da infecção) de uma úlcera preexistente que infecta e 

penetra nos tecidos moles, atingindo e destruindo a articulação local e tecido ósseo 

adjacente [71]. A osteomielite é quase sempre causada por transmissão da infecção de 

uma ulceração contígua, podendo complicar 20% das úlceras [71]. A osteomielite no Pé 

Diabético aumenta o risco de hospitalização e de amputação no membro inferior mais 

de 55 a 150 vezes respectivamente e é por isso causadora de grande morbilidade e uma 

grande consumidora de recursos [74]. 

A avaliação diagnóstica de osteomielite apresenta elevado grau de dificuldade.                                               

Apesar de estarem disponíveis numerosas e dispendiosas técnicas radiológicas o 

diagnóstico imagiológico de osteomielite continua a ser dificil. Um método simples 

para determinar a osteomielite é sondar a úlcera com uma pinça ou com um estilete 

(“probe-to-bone”) inspeccionando a sua profundidade e extensão permitindo determinar 

o envolvimento de estruturas ósseas [75]. Devem ser obtidas Radiografias simples do pé 

em cada paciente com suspeita de infecção. Estas imagens podem revelar a presença de 

um corpo estranho, gás, osteólise ou destruição articular, assim como expoêm a 

anatomia para o planeamento cirúrgico [76]. A Tomografia Axial Computurizada, a 
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Cintigrafia Óssea e a Cintigrafia com marcação de leucócitos devem estar reservadas 

para casos  em que o teste “probe-to-bone” não é esclarecedor, quando se suspeita de 

um abcesso ou de doença multifocal, ou em pacientes com Artropatia de Charcot – pois 

as alterações ósseas e a resposta inflamatória podem ser mal interpretadas como 

osteomielite [75]. A Ressonância Magnética é a melhor modalidade imagiológica para a 

avaliação de infecção no Pé Diabético. Mesmo que a Radiografia sugira osteomielite, a 

Ressonância Magnética é útil para avaliar a extensão da doença e para guiar o 

tratamento [76].  

Em muitos casos, após a destruição óssea patente na Radiografia, raramente lhe 

sucede a cura sem cirurgia e antibioticoterapia adjuvante [77]. Os topos ósseos necróticos 

articulares ficam como sequestros sépticos criando um estado de osteíte crónica. O 

contacto entre a zona óssea destruida e o exterior por intermédio da úlcera preexistente, 

não mais desaparece. Agora, a úlcera, que tinha um leito coerente de tecido de 

granulação apenas moderadamente exsudativo antes da infecção profunda, drena 

persistentemente e o seu aspecto clínico é o de uma ferida infectada profunda [71]. Um 

estilete ou pinça que, se introduzido numa úlcera, toca claramente no plano ósseo é 

diagnóstico de infecção crónica, seguro e simples quer no antepé quer em outra 

localização plantar. Este teste, normalmente conhecido como “probe-to-bone” apresenta 

um valor preditivo negativo que varia entre 85%-98% o que significa que, quando o 

teste “probe-to-bone” é negativo (quando a sonda não toca no osso) se pode excluir o 

diagnóstico de osteomielite, sendo provável a presença de osteomielite em caso de 

haver contacto com o osso  (valor preditivo positivo varia entre 56% e 78%) [75].   

O diagnóstico de osteomielite é então baseado na combinação de avaliações 

clínicas com testes imagiológicos. Se há presença de úlcera aberta revelando uma via de 

infecção directa apresentando evidência de contacto ósseo pela ferida (teste probe-to-

bone positivo) e se na Radiografia há imagem de destruição localizada em articulação 

coincidente com úlcera, deve-se efectuar uma Ressonância Magnética para confirmar o 

diagnóstico de osteomielite [71,76]. A biópsia óssea contitui o método gold-standard para 

diagnosticar osteomielite no Pé Diabético no entanto só deve ser realizada nos casos em 

que após a avaliação clínica e imagiológica continuar a subsistir a dúvida quanto à 

possibilidade de uma infecção óssea [71,76]. 
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6.2 -Infecção Plantar Profunda 

Muitas infecções do Pé Diabético são superficiais, isto é, não se estendem para 

além da fáscia subcutânea. No entanto, algumas infecções são complicadas pelo 

envolvimento de tecidos moles profundos. As pistas para a infecção profunda podem 

incluir um atraso inexplicado no processo de cura, a presença de eritema plantar, a 

presença de descarga purolenta, edema na planta do pé, dor ou aumento da sensibilidade 

num pé previamente insensível [70].  

 

 

 

Fig 5  - Infecção plantar profunda em pé que apresenta úlceras plantares. Notar o eritema plantar central. 

Fotografia reproduzida com a autorização de Armstrong DG [70]. 

 

As infecções plantares profundas são muito preocupantes pois podem ameaçar a 

integridade do membro e a própria vida. O internamento e a administração parenteral de 

potentes antibióticos não a conseguirão travar sozinhos, se já começou o acúmulo de 

pus profundo, sendo geralmente necessária a intervenção cirúrgica. As intervenções 

cirúrgicas necessárias nestes casos podem incluir: incisão e drenagem, desbridamento 

da lesão, ressecção do osso infectado revascularização dos tecidos e amputação [73].                                                                      

O seu sinal inicial é apenas um rubor e edema plantar na região média do arco 

interno da planta do pé, que rapidamente se torna fixo, violáceo, com a pele a descamar 

a camada córnea. Há dor espontânea local e dor à pressão na região média da planta. O 

diagnóstico precoce de pus em profundidade baseia-se apenas na certeza clínica da sua 

presença, se aparecerem pelo menos dois sinais de inflamação na arcada média plantar 
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ou rubor plantar, ou dor, ou calor, ou edema. E, não menos importante, se há uma porta 

de entrada reconhecida nos dedos ou no antepé plantar, com sinais inflamatórios 

agudos, ou na ausência destes [67,70,73]. Para compreender como e porque surge a grave e 

súbita destruição tecidular, partindo de uma pequena ferida interdigital ou de uma úlcera 

plantar que sofreu um surto infeccioso agudo é necessário ter presente o conceito de 

“Síndrome de Compartimento” e a importância crítica do estado circulatório do pé. No 

Pé Neuropático onde há uma boa permeabilidade arterial, a cicatrização da parte 

poupada do pé ocorre sempre, mesmo se a zona afectada foi totalmente destruída e tiver 

de ser removida. No Pé Neuroisquémico isso não é provável de obter a menos que seja 

possível a revascularização e esta seja feita de imediato. Tendo este facto em conta a 

capacidade de diagnóstico e tratamento cirúrgico imediato, é essencial para evitar a 

destruição tecidular maciça e consequentemente a amputação total [73]. O síndrome de 

compartimento agudo estabelece-se na região plantar do pé através da migração da 

infecção pelas bainhas dos tendões dos músculos flexores dos dedos do pé. Na região 

plantar central o estabelecer inexorável do síndrome de compartimento agudo irá ser 

responsável pela grande destruição tecidular. Este síndrome é desencadeado por um 

aumento do volume (edema) num conteúdo circunscrito por estrutra fascial inextensível. 

O conteúdo são os músculos e a estrutura inextensível é a fáscia que os rodeia. O 

resultado da tumefacção muscular ocasionado por edema inflamatório de toxinas 

difundidas da vizinhança, é um aumento de pressão nesse espaço circunscrito. À medida 

que a pressão aumenta, cedo ultrapassa a pressão hidrostática das vénulas de drenagem 

muscular. A partir desse ponto a situação torna-se irreversível e rápida: a ausência de 

escoamento do sangue a jusante aumenta a fuga de plasma para o espaço intersticial, 

que só termina quando a pressão utrapassar a pressão diastólica e começar o colapso das 

artérias no compartimento. Quando isso acontece  todas as estruturas contidas no 

compartimento (músculos, vasos e nervos) estão isquémicas e vão necrosar no tempo de 

4 a 6 horas [78]. 

O síndrome de compartimento agudo tem de se basear na certeza da sua 

inevitabilidade teórica e prática, após migração central profunda da infecção. Uma vez 

detectados os sinais clínicos (e sintomas se os há) de infecção plantar profunda pode-se 

inferir a certeza do desevolvimento associado de síndrome de compartimento agudo. O 

tratamento cirúrgico precoce é o acto médico mais importante e decisivo para salvar um 

pé com infecção aguda profunda [66,67]. Se executado a tempo estabelece a diferença 

entre a possibilidade de cura favorável e a necessidade da amputação. A incisão é 
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ampla, feita com bisturi ao longo da planta do pé. É um acto urgente não podendo 

aguardar 24 ou 48 horas por um tempo no bloco cirúrgico hospitalar [79]. Se a cirurgia 

foi oportuna, antes de forte destruição pelo síndrome de compartimento, a cicatrização 

ocorrerá entre 4 a 8 semanas no Pé Neuropático mas mais lentamente no Pé 

Neuroisquémico [79,80]. Perante a isquemia, a revascularização pode ser decisiva para 

a cicatrização devendo-se referenciar os pacientes  para avaliação em Cirurgia Vascular 

de forma a verificar a possibilidade de intervenção cirúrgica [19]. Na infecção aguda o 

alectuamento para repouso do pé é obrigatório, assim como é mandatório o rigoroso 

controlo metabólico da Diabetes para optimizar as condições imunitárias e de 

cicatrização ao nível da úlcera infectada [36]. Quando a drenagem do pus na infecção 

profunda não é efectuada a tempo, a destruição tecidular é maciça, originando uma 

necrose irreversível que vai obrigar a uma amputação [79].  

A presença no Pé Neuropático de uma vascularização competente dá-lhe uma 

grande capacidade de recuperação perante uma grande destruição como a causada por 

uma infecção profunda. O conhecimento desta capacidade de recuperação, no Pé 

Neuropático, é fundamental para evitar amputações desnecessárias. A amputação 

significa uma sobrecarga mecânica particularmente no membro restante. No diabético 

esse esforço vai incidir num pé insensível pela neuropatia. Isso torna a amputação uma 

fatalidade pois um paciente diabético que é submetido a uma amputação tem 50% mais 

probabilidades de vir a sofrer uma segunda amputação e apresenta uma taxa de 

mortalidade aumentada em 6% [6]. 

 

6.3 - Bacteriologia da Infecção 

Como todas as lesões abertas, as úlceras do Pé Diabético são colonizadas por 

microorganismos da pele; no entanto, a colonização de lesões por bactérias não é 

equivalente a uma infecção. A infecção é definida como a proliferação de agentes 

microbianos patogénicos numa lesão, causando danos tecidulares e despoletando uma 

resposta inflamatória no hospedeiro [69].  

Muitos factores ambientais e fisiológicos influenciam simultâneamente o ciclo 

de vida de uma lesão. Alguns organismos como o Staphylococus aureus são 

particularmente virulentos, outros, como os difteroides, são relativamente avirulentos 

mas podem ocasionalmente ser patogénicos. A evolução e progressão para uma infecção 

clínica não pode ser prevista pela presença de um agente patogénico específico. 
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Factores microbiológicos como a quantidade, tipo e interacção de agentes patogénicos 

presentes combinada com factores do hospedeiro como a resposta imune e condições 

tecidulares actuam em conjunto para predispor à infecção. Quebra-se assim a 

comensalidade a favor do parasitismo e surge a colonização do tecido exposto por 

microorganismos patogénicos muito variados [69,77].  

Quando há sinais de infecção profunda a antibioterapia deve ser uma medida 

associada ao desbridamento [66,67,73]. Este é prioritário e essencial para drenar o pus 

encarcerado na profundidade [79]. A infecção pode progredir de imediato para a região  

profunda mas geralmente há um tempo em que a infecção permanece isolada à 

superfície pela granulação do leito da ferida e os exsudados drenam livremente para o 

exterior. Se ocorre o encerramento à superfície por proliferação da camada córnea ou 

película de fibrina, os exsudados acumulam-se em bolsa séptica sob essa tampa que as 

forças mecânicas passam a comprimir durante a marcha. Sob pressão o pus infiltra a 

barreira da granulação e atinge a profundidade [66]. No Pé Diabético as infecções 

profundas são principalmente devidas a estafilococos, estreptococos e bacilos aeróbios 

Gram-Negativos. Os estafilococos, coagúlase positivos e negativos, aparecem em cerca 

de dois terços dos casos e juntamente com os estreptococos, constituem uma grande 

probabilidade de presença na infecção. No entanto, também estão presentes em metade 

das infecções profundas as bactérias Gram-Negativas, nomeadamente a Pseudomona 

Aeruginosa. De facto, na maioria dos casos as infecções são polimicrobianas [69,81]. 

Caracteristicamente, as infecções do Pé Diabético têm um odor pútrido, revelando a 

constante participação de bactérias anaeróbias (ex. Bacteroides e Clostridium). A 

infecção por anaeróbios deve ser suspeitada em lesões necróticas ou isquémicas [69,80]. 

O aumento da incidência de infecção por Staphylococos Aureus Meticilino-

Resistentes (MRSA) veio complicar ainda mais a escolha da terapêutica antibiótica para 

as infecções do pé diabético. A cronicidade das lesões associada a múltiplos 

internamentos hospitalares, consultas frequentes e esquemas de antibioticoterapia 

prolongada são responsáveis por este aumento. O tratamento desta infecção nosocomial  

deve ser agressivo dado que está associado a um prognóstico mais sombrio com maior 

número de amputações  e maior taxa de mortalidade [81].   

A partir do momento em que uma lesão é considerada infectada, uma colheita 

com cultura de espécimens realizada na profundidade da ferida pode definir os agentes 

patogénicos causadores da infecção [82]. No entanto, o início do tratamento com 

antibioterapia não deve esperar por estes resultados. A terapêutica antibiótica inicial é 
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empírica e apoiada na gravidade clínica da infecção, em indicações epidemiológicas e 

pistas clínicas. O tratamento antibiótico definitivo é baseado na resposta clínica do 

paciente à antibioticoterapia empírica, assim como também nos resultados culturais e da 

sensibilidade aos antibióticos dos agentes patogénicos isolados [70,73,80,82].  

 

6.4 - Tratamento Antibiótico 

A escolha do antibiótico mais apropriado para o tratamento da infecção do Pé 

Diabético é um tópico controverso. Isto acontece devido à atenção e preocupação que 

advêm da crescente resitência antibiótica verificada no tratamento e controlo das 

infecções [80]. Para úlceras que clinicamente não apresentam nenhum sinal de infecção, a 

terapêutica antibiótica não é necessária [66,69]. No entanto, quando a apresentação clínica 

indica infecção, a terapêutica antibiótica é virtualmente sempre necessária. Esta deve ser 

direcionada aos agentes patogénicos mais frequentemente identificados e deve ser 

iniciada imediatamente. O tratamento inicial é tipicamente empírico mas pode ser  

orientado mais especificamente após os testes de cultura e sensibilidade estarem 

disponíveis [67,82].  

Nas infecções graves é recomendada a administração de antibióticos de largo 

expectro clinicamente efectivos em infecções do Pé Diabético. Estes incluem: 

imipenem/cilastatina, fluoroquinolonas (levofloxacilina e ciprofloxacilina), 

cefalosporinas de terceira e quarta geração (ceftazidima e cefuroxima) e inibidores da 

Beta-Lactamase (ampicilina/sulbactam, piperacilina/tazobactam) [82,83]. O ertapenem é 

um antibiótico de toma única diária com acção contra organismos Gram-Positivos, 

Gram-Negativos e também contra anaeróbios, apresentando uma boa penetração óssea e 

uma boa relação custo-eficácia podendo substituir a associação piperacilina/tazobactam 

constituindo uma opção válida para o tratamento da infecção do Pé Diabético [83]. 

Devem ainda ser adicionados agentes com actividade contra MRSA, como a 

vancomicina ou o linezolide, em pacientes com risco de infecção por MRSA e portanto 

com pior prognóstico. O metronidazol é o antibiótico de eleição para infecções por 

anaeróbios. Pacientes que apresentam uma infecção ligeira podem geralmente ser 

tratados em ambulatório com antibioterapia oral (associação amoxicilina com ácido 

clavulâmico) . Não há evidências científicas que recomendem o tratamento de úlceras 

superficiais com antibióticos tópicos [80]. 
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A antibioterapia no Pé Diabético é sempre efectuada em doses elevadas e 

prolonga-se nas infecções superficiais por uma ou duas semanas e nas infecções graves 

por duas a quatro semanas. A presença de osteomielite obriga a uma duração mínima de 

seis semanas [67]. 

As terapêuticas adjuvantes usadas com o objectivo de melhorar a resolução da 

infecção como a administração de factores de crescimento e tratamento em câmara de 

oxigénio hiperbárico, necessitam de uma maior avaliação para definir que pacientes 

podem benefeciar com estas terapêuticas [84]. 

 

7 - Pé Neuropático 

 

Num doente com Diabetes a existência de Pé Neuropático define-se por exprimir 

neuropatia já detectável por simples meios clínicos, permanecendo um ou dois pulsos 

palpáveis (pedioso e/ou tibial posterior) [85].  

Como já foi referido  a neuropatia é uma consequência directa e inevitável do 

mau controlo glicémico que vai levar ao atingimento nervoso dos membros inferiores, 

causando disfunção autonómica, somática e sensitiva. O pé vai apresentar-se então 

quente e túrgido devido ao atingimento autonómico, com deformidade esquelética 

devido ao atingimento dos neurónios motores e insensível devido à paralisia sensitiva.  

O diagnóstico de pé neuropático centra-se na perda de sensibilidade plantar à 

pressão e verifica-se usando o filamento de 5,07 mm de Semmes-Weinstein que exerce 

uma pressão de 10g sobre o ponto em avaliação. O teste é considerado positivo se após 

pesquisa em 3 pontos da pele plantar, em dois deles não houver sensibilidade. A 

pesquisa de sensibilidade vibratória, sensibilidade táctil e a pesquisa de reflexos não 

apresentam tanta acuidade e têm um valor mais confirmativo [29,30]. Na presença de um 

teste positivo o pé encontra-se em risco de ulceração. A neuropatia sensitiva pesquisada 

com o monofilamento de Semmes-Weinstein é considerada um importante factor 

causador e de exacerbação da úlcera no Pé Diabético pois permite que factores 

extrínsecos, como os sapatos, e intrínsecos, como as hiperpressões plantares geradas na 

marcha, actuem no pé do doente recorrentemente sem que este se aperceba pois não há 

transmissão de dor. É esta incapacidade de sentir dor que é considerada o vector mais 

importante no caminho para a ulceração [39]. A insensibilidade vai permitir a 

permanência e repetição do factor agressor impedindo a cicatrização da úlcera e 



35 

 

 

promovendo a sua cronicidade [26,35,40,41,86,87]. Apesar de a Neuropatia Diabética poder 

apresentar várias complicações como o edema neuropático, a Artropatia de Charcot ou a 

infecção, a expressão patológica típica do Pé Neuropático é a úlcera calosa plantar [85].  

 

 

 

Fig 6 - Ulceração Neuropática secundária a pressão excessiva (devido à deformidade estrutural do pé) em 

combinação com o stress repetitivo da marcha diária. Fotografia reproduzida com a autorização de  

Armstrong DG. 

 

A ulceração crónica do Pé Neuropático ocorre normalmente na zona do antepé 

plantar e deriva de hiperpressões que actuam de forma sistemática na marcha. Os efeitos 

benéficos do alívio da pressão nas úlceras neuropáticas são já uma certeza e reafirmam a 

importância da pressão na formação de úlceras crónicas [42]. A pele seca, pela neuropatia 

autónoma, facilita a fissuração da camada córnea. As deformidades esqueléticas e a 

rigidez articular originam forças compressivas superiores ao normal. Essas forças 

compressivas elevadas originam isquemia ao comprimirem, durante a marcha, a pele de 

dentro para fora. Essa isquemia vai originar uma hiperqueratose localizada ou seja uma 

calosidade. A formação de calo vai acentuar ainda mais a hiperpressão contribuindo 

para o aumento da isquemia cutânea. A actuação de pressões de deslizamento lateral na 

marcha desorganizam o epitélio criando vesiculação e fissuras na camada córnea e nos 

tecidos subjacentes formando uma úlcera [26]. A localização clássica da úlcera 

neuropática é na face plantar do antepé quer sob uma cabeça metatarsiana quer nos 

dedos que facilmente se deformam, no entanto outras localizações são possíveis devido 

à actuação de factores extrínsecos, como o uso de calçado inadequedo, sobre o pé 
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insensível. A úlcera neuropática apresenta bordos altos, em cratera, por proliferação 

abundante do epitélio e da capa córnea que devido a este aspecto é denominada por 

úlcera calosa [85]. 

 

 

Fig 7 - Ilustração de ulceração devido a forças compressivas e stress repetitvo. Retirado de Practical guidelines 

on the management and prevention of the diabetic foot [26] com autorização de van Houtum WH. 

 

7.1 - Tratamento  

O factor determinante para a cura de uma úlcera plantar neuropática é a remoção 

da hiperpressão que a gerou, pois o Pé Neuropático devido à sua vascularização 

apresenta uma boa capacidade de encerramento e cicatrização. Os efeitos benéficos do 

alívio da pressão nas úlceras neuropáticas são uma certeza e reafirmam a importância da 

pressão na patogénese de úlceras crónicas [42,87,88]. O problema destas úlceras é que a 

proliferação córnea dos seus bordos encerre a úlcera antes que ocorra a cicatrização do 

fundo da ferida. Ocorre assim uma falsa cura por operculização que pode levar a uma 

grave infecção profunda no pé neuropático. Enquanto a hiperpressão continuar a actuar 

sobre a úlcera o risco de operculização com infiltração séptica profunda persiste sendo 

fundamental manter a úlcera aberta. É por isso essencial o desbridamento da úlcera de 

forma a mantê-la aberta e inofensiva. O desbridamento permite a remoção de tecido 

necrótico e senescente assim como material estranho e infectado da úlcera permitindo 

uma melhor cicatrização [79]. 

A úlcera plantar deve ser regularmente examinada para avaliar a necessidade de 

desbridamento e para detectar a ocorrência de infecção ou a formação de novas 

calosidades. As calosidades estão na patogénese da úlcera plantar e são um importante 
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factor preditor e predisponente para a ulceração sendo obrigatório o seu desbaste para 

prevenir ulceração [33,50,87]. 

Para se obter uma cura total das úlceras é necessário remover ou atenuar a 

principal causa do seu aparecimento: a hiperpressão. Para este efeito recorre-se ao 

calçado ortopédico, às palmilhas difusoras de pressão e ao gesso de marcha de contacto 

total que actuam redistribuindo a pressão e evitando a carga sobre úlceras activas [42]. O 

gesso de contacto total é considerada a melhor opção para o tratamento e alívio da 

hiperpressão das úlceras no pé neuropático, tendo como contra-indicações a infecção 

activa e a presença de doença vascular significativa [88]. O tratamento das úlceras 

neuropáticas é dificultado pelos próprios doentes, pois devemos ter em conta que com a 

ausência de dor os pacientes muitas vezes não têm a motivação para cumprir o plano 

terapêutico. Por esta razão o gesso de marcha de contacto total, que é de difícil remoção, 

apresenta bons resultados e é considerado o tratamento gold-standard para as úlceras 

neuropáticas [88].  

A cirurgia para alongamento do tendão de Aquiles é uma medida válida para o 

tratamento e profilaxia da úlceração no antepé decorrente da hiperpressão gerada 

durante a marcha pelo encurtamento deste tendão [52]. Infelizmente, e muitas vezes 

inevitavelmente, a amputação é usada como solução final no tratamento de úlceras 

crónicas ou recorrentes optando-se, se possível, por amputações minor que permitam a 

funcionalidade e o apoio do membro inferior durante a marcha sem o auxílio de próteses 
[89].  

 

8 - Pé Neuroisquémico   

 

Em 1987 Edmonds ME dividiu o Pé Diabético em 2 tipos, o Neuropático e o 

Isquémico, segundo um só parâmetro decisivo: a presença ou ausência de pulsos 

periféricos arteriais palpáveis. Segundo este critério um pé pode ter sido classificado 

como Neuropático por vários anos, mas quando a aterosclerose o afectar, e perder os 

pulsos arteriais, passa irreversivelmente à classificação de Pé Isquémico. No entanto, 

em 1994 rebaptiza o Pé Isquémico como Neuroisquémico termo que é mais apropriado 

porque a neuropatia, por intermédio da insensibilidade, pode também ter, por vezes, 

uma expressão clínica importante e sobretudo porque o Pé Isquémico puro, sem 

neuropatia associada, é raro no doente diabético [19]. O Pé Neuroisquémico pode ser 
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definido por uma infecção ulceração e/ou destruição dos tecidos profundos associados a 

alterações neurológicas e a doença arterial periférica no membro inferior [90]. 

As alterações metabólicas decorrentes da Diabetes vão originar uma tendência 

para o desenvolvimento e precocidade da aterosclerose em comparação com a 

população geral e por isso os pacientes diabéticos estão sujeitos a um maior risco de 

amputação major e em idades mais jovens [13]. A localização anatómica da doença 

arterial periférica nos doentes diabéticos é difusa e distal enquanto os doentes sem 

Diabetes apresentam lesões focais localizadas em artérias maiores e mais proximais. A 

doença aterosclerótica nos diabéticos predomina assim nas artérias tibiais poupando 

normalmente as artérias dos pés [16,19]. Apesar destas diferenças a etiologia da Doença 

Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP) nos diabéticos é idêntica aos não diabéticos 

constituindo objectivamente uma complicação macrovascular e não microvascular.  A 

mediocalcinose das artérias do pé é uma consequência da neuropatia diabética e por isso 

apenas está presente nos diabéticos mas não contribui para a obstrução arterial. Em 

conformidade com estes factos é mandatório avaliar estes pacientes  como integrados 

numa doença sistémica que é a aterosclerose [16,19]. Neste sentido, os pacientes 

diabéticos com DAOP apresentam um risco associado e acrescido de AVC e de enfarte 

do miocárdio [16,19]. A presença de DAOP é um marcador de aterosclerose noutros leitos 

vasculares nomeadamente no cardíaco e cerebral. Mesmo na ausência de sintomas a 

DAOP está associada a um grande risco de complicações cardiovasculares. A DAOP é 

um marcador de aterosclerose difusa e assim sendo, é um marcador de risco 

cardiovascular independente de outros marcadores de risco convencionais como a 

obesidade, hipertensão e a dislipidemia [14]. A Diabetes em si constitui o mais 

importante factor de risco de aterosclerose na DAOP, seguido do tabagismo [91]. Outros 

factores de risco importantes são a idade avançada, hipertensão e dislipidemia [17,91]. 

 

8.1 - Apresentação Clínica 

O primeiro e mais comum sintoma da DAOP nos pacientes não diabéticos é a 

claudicação intermitente [17]. A claudicação intermitente é uma dor muscular induzida 

pelo exercício físico, que surge com uma distância constante em terreno plano e que é 

aliviada por um período curto de repouso. É causada pela obstrução arterial proximal 

aos músculos afectados, que limita o aumento de fluxo induzido pelo exercício físico e 

leva a isquemia muscular transitória. No entanto, devido à coexistência de 
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Polineuropatia Periférica Diabética vai haver uma diminuição da nocicepção estando os 

sintomas obscurecidos. Este facto vai levar a que muitos pacientes diabéticos com 

DAOP não apresentem antecedentes de claudicação intermitente [16,17,91], fase em que a 

doença ainda teria uma evolução favorável. O mesmo se passa no estádio seguinte da 

doença – a dor em repouso, quando a obstrução arterial leva a um fluxo inadequado para 

fornecer as necessidades metabólicas dos tecidos em repouso. Os pacientes diabéticos 

que foram diagnosticados com DAOP têm um maior comprometimento da função do 

membro inferior do que pacientes que apenas têm DAOP apresentando também maior 

risco de isquemia súbita por trombose arterial ou outro evento que conduza a ulceração 

neuroisquémica ou infecção [49,55]. Por esta razão um paciente com Diabetes e DAOP 

tem uma maior probabilidade de apresentar uma úlcera isquémica ou gangrena do que 

um paciente sem Diabetes, ou seja, tem uma maior probabilidade de desenvolver 

isquemia crítica [13,55]. Com efeito o diagnóstico de DAOP nos diabéticos surge, quando 

aparece uma lesão trófica de difícil cicatrização, desencadeada por traumatismos e por 

vezes de rápida evolução associada a infecção polimicrobiana. Alguns pacientes são 

referenciados quando o pé não consegue curar, após uma pequena cirurgia, devido à 

isquemia [16,19]. 

 

 

 

Fig 8 - Lesão isquêmica (grangrena seca), em antepé de paciente diabético, decorrente de aterosclerose 

obliterante periférica. Cortesia do Serviço de Angiologia e Cirugia Vascular da Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto. 
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O Pé Neuroisquémico é mais susceptível ao trauma, à ulceração e gangrena. 

Cada uma destas complicações necessita de cuidados específicos assim como do 

tratamento da isquemia subjacente. Em contraste com a localização plantar das úlceras 

neuropáticas, as úlceras isquémicas desenvolvem-se mais comunmente nas margens do 

pé, incluindo os ápices dos dedos e calcanhar. A pele do dorso do pé também está mais 

susceptível à ulceração devido ao facto de ser menos irrigada que a pele plantar. Estas 

úlceras geralmente estão associadas a um evento desencadeador como o trauma 

perfurante ou o uso de calçado inadequado e, ao contrário das úlceras neuropáticas, a 

dor está muitas vezes presente na sua apresentação [5]. O referenciamento imediato do 

paciente para unidades multidisciplinares de Pé Diabético e avaliação por um Cirurgião 

Vascular é crítica [19]. 

 

8.2 - Diagnóstico   

O diagnóstico de DAOP nos diabéticos é importante devido a duas razões: a 

primeira é por identificar os pacientes com risco elevado de subsequente Enfarte do 

Miocárdio ou Acidente Vascular Cerebral (AVC) e a segunda é por permitir evidenciar 

e tratar sintomas da DAOP, que podem estar associados a comprometimento funcional e 

à perda do membro [17]. A identificação de pacientes com manifestações subclínicas da 

doença e instituição de medidas preventivas permite evitar a evolução para a isquemia 

crítica e consequente amputação. 

Apesar da “camuflagem” conferida pela neuropatia sensitiva o diagnóstico de Pé 

Neuroisquémico pode ser feito através de uma história clínica e exame objectivo 

cuidados. É necessário interrogar os doentes especificamente sobre os sintomas típicos 

da DAOP como a claudicação intermitente, no entanto sabendo que estes podem estar 

atenuados é possível avaliar a função do membro inferior através da observação da 

marcha do doente, a qual pode pode estar comprometida sem que este se aperceba [55]. 

No exame objectivo devemos inspeccionar o pé e estar atentos a sinais de 

diminuição da perfusão arterial como unhas quebradiças, atrofia cutânea e muscular, 

perda de pilosidade, arrefecimento do pé, palidez e diminuição do tempo de 

preenchimento capilar dos dedos.  A avaliação dos pulsos arteriais dos membros 

inferiores deve constituir uma componente de rotina do exame físico ao Pé Diabético e é 

fundamental para avaliar a presença de arteriopatia. Deve-se palpar de uma forma 

sistemática os pulsos fermorais, poplíteos, tibiais posteriores e pediosos, avaliando a sua 
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intensidade e simetria com o membro contralateral. A sua ausência assume a existência 

de arteriopatia e dá-nos uma localização da distribuição das lesões ao  sector proximal 

ou distal [50].   

O método padrão para o diagnóstico de DAOP é o Índice-Tornozelo-Braço 

(ITB) [16,19]. Este é um método simples de executar constituindo uma medida não-

invasiva, reprodutível e quantitativa da patência do sistema arterial dos membros 

inferiores permitindo avaliar a severidade da doença. A reprodutibilidade deste exame é 

muito útil para a vigilância longitudinal no paciente com DAOP - adicionalmente à 

avaliação pré-operatória, o ITB pode ser usado no acompanhamento após a reconstrução 

arterial para avaliar o sucesso cirúrgico. Este metódo apresenta uma elevada eficácia no 

diagnóstico e avaliação de DAOP com uma sensibilidade de 95% e uma especificidade 

de 100% [49]. No entanto em  casos em que os vasos se encontram calcificados e por isso 

pouco compressíveis, situação frequente em  diabéticos e idosos, os valores do ITB 

podem apresentar-se falsamente elevados [49]. 

O ITB pode ser obtido de maneira simples à beira do leito com um aparelho 

Doppler portátil e um esfingomanómetro. O cuff é colocado no tornozelo acima dos 

maléolos e o Doppler é posicionado sobre a artéria pediosa ou tibial posterior, até a 

obtenção do sinal de fluxo. O cuff  é insuflado e depois esvaziado lentamente, anotando-

se o valor onde ocorre o retorno do sinal audível. Como a pressão no tornozelo varia de 

acordo com a pressão aórtica central, ela é normalmente comparada com a pressão da 

artéria braquial, obtendo-se um índice, o ITB. Este índice pode ser definido como a 

razão entre a pressão sistólica no tornozelo  dividida pela pressão sistólica no braço 

respectivo. Em pessoas normais o ITB varia entre 0.9 e 1.3. Existe uma correlação entre 

a gravidade dos sinais e sintomas de insuficiência arterial e o ITB, sendo que os 

claudicantes estão entre 0.5 e 0.7 e a isquemia crítica (dor em repouso ou necrose 

tecidular), habitualmente está associada ao ITB abaixo de 0,4 [16,49]. 

Um ITB > 1.3 sugere artérias pouco compressíveis ao nível do tornozelo devido 

à presença de mediocalcinose. Isto dificulta o diagnóstico de DAOP por ITB tornando-o 

menos fiável [17,49]. O ITB tem um papel central na avaliação da gravidade da doença 

permitindo localizar e graduar as lesões hemodinamicamente significativas, assim como 

quantificar o grau de obstrução circulatória. Está também demonstrado que o ITB é um 

bom preditor de eventos cardiovasculares fatais e não-fatais havendo uma relação quase 

linear entre estes eventos e o ITB; cada diminuição de 0.10 no ITB está associada a um 

aumento de 10% no risco relativo de complicações cardiovasculares. De acordo com 
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estes factos um ITB menor que 0.90 é sinónimo de DAOP e é um factor de risco 

independente para complicações cardiovasculares [17]. 

Devido à elevada prevalência de DAOP nos diabéticos, deve ser realizado o 

rastreio de DAOP para identificar Pés Diabéticos em risco de isquemia e para avaliar o 

risco de complicações cardiovasculares providenciando a oportunidade para investigar e 

tratar os sintomas de DAOP. O ITB deve ser por isso pesquisado em todos os pacientes 

diabéticos com mais de 50 anos (se o resultado for normal, o teste deve ser repetido de 5 

em 5 anos) e em todos os pacientes com menos de 50 anos com factores de risco de 

DAOP (hábitos tabágicos, hipertensão, dislipidemia) ou se forem diabéticos há mais de 

10 anos. Um ITB diagnóstico deve ser realizado em qualquer paciente com sintomas de 

DAOP [17].                  

 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA VALOR ITB 

Normal 0.9-1.3 

Obstrução ligeira 0.7-0.9 

Obstrução moderada 0.4-0.7 

Obstrução severa < 0.4 

Provável mediocalcinose > 1.3 

 

 Tabela 2 - Critérios de diagnóstico de DAOP baseados no ITB. Fundamentado no artigo Peripheral arterial 

disease in people with diabetes. American Diabetes Association [16]. 

 

O ecoDoppler que associa a imagem ao efeito Doppler dá-nos uma informação 

hemodinâmica mas também anatómica, visualizando directamente as placas e 

caracterizando as estenoses/oclusões. O edema, a obesidade e a calcificação arterial 

serão factores de erro na interpretação deste exame.  

A medição da pressão transcutânea de oxigénio (TcPO2) é usada regularmente. 

Depende do fluxo capilar, da difusão tecidular do oxigénio, da actividade metabólica e 

da concentração de hemoglobina, medindo assim a perfusão cutânea com um eléctrodo 

colocado sobre a pele. É um indicador subjectivo da capacidade de cicatrização ou do 

nível de amputação devendo ser  efectuado a todos os pacientes e repetido sempre que 

há necessidade de amputação. Valores inferiores a 30 mmHg são indicativos de difícil 

cicatrização e, portanto, de mau prognóstico [92]. 
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A necessidade de revascularização surge em todos os pacientes com “Pé 

Diabético” Neuroisquémico e com lesões de difícil cicatrização e é neste ponto que a 

angiografia tem um papel fundamental. O principal objectivo é restaurar um fluxo linear 

e pulsátil e atingir pressões de perfusão adequadas que permitam a cicatrização das 

lesões tróficas e o alívio dos sintomas. Com este exame, hoje de possível realização em 

ambulatório, são visualizados os sectores arteriais arto-ilíaco, femoropoplíteo e distal, 

incluindo as artérias do pé (muitas vezes poupadas pela doença obstrutiva). São 

identificadas morfologicamente as lesões arteriais no sentido de um planeamento 

cirúrgico adequado ao paciente em causa. Apesar da menor nefrotoxicidade, a 

angioressonância é um exame importante e promissor mas ainda não muito utilizado por 

consumir bastante tempo numa situação em que se espera uma actuação imediata [16,19]. 

 

 

 

 

Fig 9  – Medição do Índice Tornozelo-Braço, fotografia reproduzida com a autorização de Armstrong DG.  

 

8.3 - Tratamento   

No tratamento destes pacientes é preciso ter em conta que está subjacente uma 

doença sistémica, a aterosclerose e, à partida, é necessário corrigir todos os factores de 

risco cardiovasculares. É essencial controlar a glicemia e a hipertensão, o tratamento da 

dislipidémia, a abstinência tabágica e o exercício físico. Todos os doentes (excepto se 

contra-indicado por patologias concomitantes) devem estar medicados com anti-
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agregantes plaquetários e estatinas. As estatinas funcionam como estabilizadores da 

placa de aterosclerose e permitem reduções em 25% de eventos cardiovasculares major 
[93]. É essencial controlar a doença arterial, prolongar a sobrevida do doente, reduzir  a 

incidência de doenças cardiovasculares e prevenir as recorrências. 

Os princípios gerais de tratamento destes doentes são: a remoção e drenagem 

imediata de tecido infectado, a antibioterapia de largo espectro, o controlo sistémico da 

sépsis, o controlo metabólico e a avaliação do papel da isquemia que deve ser assumida 

como factor determinante e levar ao estudo angiográfico. É de acordo com o estudo 

angiográfico e com o estado geral do doente e as suas comorbilidades que vai ser 

escolhido o procedimento de revascularização adequado e com maior patência prevista 

e o menor risco cirúrgico [55].  

 

8.4 - Revascularização arterial 

  Após o controlo inicial da infecção, o estado vascular é investigado como 

previamente descrito. Antes de qualquer amputação – minor ou major - ser formalmente 

contemplada, a imagiologia arterial é essencial, sendo o método preferido a angiografia 

com contraste [16,17,19,94]. Sem ela, um membro que se poderia salvar pode ser amputado 

porque foram deixadas sem tratamento obstruções arteriais remediáveis.  

O desbridamento da ferida, o controlo da gangrena, sépsis ou a amputação 

definitiva só conseguem bons resultados se o pé tiver uma perfusão arterial adequada. 

Uma circulação suficiente para um pé intacto e não infectado pode tornar-se inadequada 

assim que a ulceração, sépsis e a gangrena se desenvolvam. A cicatrização não pode 

ocorrer a não ser que a circulação seja optimizada por cirurgia aberta ou endovascular. 

Nestes pacientes a revascularização é a única hipótese de preservar o membro afectado. 

O desbridamento de um Pé Neuroisquémico ulcerado irá apenas  exacerbar a gangrena 

até que a insuficiência circulatória tenha sido rectificada. O fluxo arterial que é 

necessário aumentar no pé é usualmente proporcional à extensão da gangrena e sépsis 
[31,89]. 

Uma vez que a ulceração aguda ou infecção se sobreponham à isquemia crónica, 

o tratamento é inicialmente, e apropriadamente, direccionado para a drenagem e 

desbridamento, antibioterapia, descanso e alívio das cargas sobre o pé. Esta intervenção 

direcciona-se ao problema agudo mas ignora que a cicatrização e a limitação da 

amputação só podem ocorrer quando a isquemia crónica subjacente é tratada. De acordo 
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com este facto, a isquemia subjacente deve ser avaliada e tratada por cirurgia aberta ou 

endovascular assim que a infecção esteja controlada. Felizmente, a maioria das lesões 

arteriais que acompanham o Pé Diabético ulcerado têm indicação para revascularização. 

Na presença de uma grande necrose tecidular com infecção recente  geralmente é 

necessária a presença de um pulso podálico patente para que a cicatrização possa 

ocorrer. Estas circunstâncias devem estar sempre presentes antes que a cirurgia de 

revascularização seja rejeitada e se prossiga directamente e irreversivelmente para a 

amputação. As duas técnicas de revascularização são: a cirurgia aberta para 

revascularização (bypass ou endarteriectomia) e a intervenção endovascular [17,19]. As 

duas não são mutuamente exclusivas e podem ser combinadas, por exemplo: uma 

angioplastia ilíaca combinada com um bypass infrainguinal da veia safena. Em cada 

cirurgia os riscos, a técnica, o benefício esperado e a durabilidade devem ser 

considerados [19].  

 

 

 

Fig 10 - Arteriografia de controle que demonstra bypass de safena revascularizando a artéria tibial anterior. 

Cortesia do Serviço de Angiologia e Cirugia Vascular da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. 

 

Segundo o Transatlantic Inter-Society Consensus [17], as lesões ateroescleróticas 

dos sectores aorto-ilíaco e femoro-poplíteo são classificadas em quatro tipos (A a D), 

desde estenoses curtas a oclusões longas, recomendando o tratamento endovascular para 

as lesões tipo A e a cirurgia para as lesões tipo D, sendo as intermédias variáveis e 

dependentes de vários factores recomendados. Apesar de a cirurgia aberta ser 
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considerada o gold-standard para a revascularização do pé diabético, a intervenção 

endovascular tem-se afirmado como uma alternativa útil especialmente em doentes com 

inúmeras comorbilidades e curta esperança de vida [19,95]. 

A cirurgia clássica aberta está associada a uma maior taxa de complicações 

relacionadas com a anestesia, a uma maior morbimortalidade e tem uma convalescença 

mais prolongada; no entanto a cirurgia aberta deve ser o método usado em pacientes 

com boas condições venosas e que estejam aptos à intervenção cirúrgica. A cirurgia 

clássica aberta está também associada a menor risco de amputação futura e redução da 

mortalidade nestes pacientes, sendo que a sua patência a médio/longo prazo é superior 

aos procedimentos endovasculares, baseados em catéteres e balões de angioplastia com 

ou sem o uso de stents. Com efeito a angioplastia tibial requer a repetição da 

intervenção endovascular em 28% dos pacientes no espaço de 2 anos [16,19,96]. 

A cirurgia endovascular é um procedimento com menor risco mas também com 

menor patência pelo que a sua opção tende a ser integrada no caso clínico em causa: as 

suas limitações são o tipo de lesões e a reestenose precoce que leva a uma menor 

durabilidade do procedimento. A melhoria da tecnologia  e dos materiais utilizados na 

cirurgia endovascular, como o uso de stents impregnados com substâncias 

imunomoduladoras que inibem a hiperplasia neointimal responsável pela reestenose, 

poderá levar à melhoria do resultado destes procedimentos [19]. 

Apesar de a maioria dos membros isquémicos poderem ser revascularizados 

existem alguns que não podem. Segundo dados recentes 50% dos pacientes com 

isquemia crítica, submetidos a angiografia, não apresentam condições para 

revascularização e independentemente do tratamento escolhido, os doentes com 

isquemia crítica têm mau prognóstico constituindo os doentes revascularizados apenas 

uma pequena percentagem [95]. 

Em situações de gangrena extensa, quando não há evidência de granulação, ou 

na presença de lesões extensas e necrosadas, o controlo da dor e da infecção são a única 

opcção antes da amputação primária, frequentemente inevitável para salvar a vida do 

doente [97]. A amputação deve ser o mais distal e conservadora possível de forma a 

preservar a funcionalidade do membro inferior e a melhorar a perspectiva de 

reabilitação. Devido a avanços tecnológicos na protização humana em conjunto com 

uma terapêutica de reabilitação agressiva a amputação conservadora pode ser vista 

como uma modalidade aceitável de tratamento das complicações do Pé Diabético e não 

como uma falência do tratamento. 
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A preservação da articulação do joelho é muito importante pois a amputação 

major a nível da coxa está associada a uma taxa de sobrevivência de 30.9% aos cinco 

anos em pacientes idosos [98].  Isto significa que a amputação dá nestes doentes uma 

sobrevida muito reduzida constituindo uma verdadeira fatalidade. 

 

9 – Conclusão 

 

Dentro da população com Diabetes, há uma elevada ocorrência de Pé Diabético. 

As complicações do Pé Diabético podem conduzir a amputação do membro inferior e 

são uma grande causa de limitação, frequentemente resultando em morbilidade 

significativa, extensos períodos de hospitalização e, por fim, morte destes pacientes.  

Para diminuir as consequências nefastas associadas ao Pé Diabético, devem ser 

providenciados a estes pacientes cuidados médicos de nível elevado. A mudança de 

padrão que está neste momento a decorrer na apresentação clínica do Pé Diabético, em 

que o Pé Neuroisquémico é tão frequente como o Pé Neuropático permite-nos fazer uma 

gestão de recursos e direccionar a nossa atenção para os pés que apresentam pior 

prognóstico. Por este motivo é importante reter o conceito de que devido à capacidade 

regenerativa do Pé Neuropático, qualquer amputação major nele realizada é em 

príncipio desnecessária e incoerente, pois independentemente do seu aspecto o Pé 

Neuropático tem sempre um bom prognóstico.  

Muitos dos factores etiológicos responsáveis pelas complicações no Pé 

Diabético, podem ser identificados usando equipamento simples e económico presentes 

na prática clínica diária, um reconhecimento precoce destes factores  e a intervenção 

imediata no Pé Diabético em risco são essenciais. O tratamento agressivo das infecções, 

a correcção da DAOP, o alívio adequado das pressões sobre o pé e o correcto tratamento 

das úlceras são passos essenciais na terapêutica do Pé Diabético. Com a implementação 

de bons programas de prevenção, com a formação de equipas multidisciplinares de 

apoio, com a introdução de novas terapêuticas médicas e com o avanço tecnológico 

cirúrgico, será possível no futuro reduzir significativamente todas as complicações 

associadas ao Pé Diabético. 
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