
Foot complications are an agent of high morbidity among patients with diabetes. An effective 

and well planned prevention programme, based on a validated foot ulcer risk stratification 

system, is central. To improve the available evidence on this subject, this thesis was 

developed. 

 

Clinical decision rules 

 

Aim: To conduct a literature review in order to create a stepwise and checklist for the 

development and critical analysis of clinical decision rules (CDR).   

 

Material and methods: We performed a sensible search in MEDLINE database for articles 

published until July 2009, in English, French, Italian, Spanish or Portuguese, that addressed 

CDR’s development, diagnostic accuracy and /or prognostic studies’ development process and 

possible bias or the creation of studie’s quality assessment checklists.  

 

Results: This review resulted in 13 articles addressing directly CDR’s development, 15 

describing diagnostic or prognostic studies development process and 4 pertinent quality 

assessment checklists. Accordingly, we have proposed a stepwise composed by 10 steps for a 

well-conducted CDR’s derivation, 8 for validation and 9 for impact analysis and a 29 items 

checklist for CDRs reporting and assessment.  

 

Conclusion: Despite its importance, low attention has been given to the standardization of 

CDR’s methodology. We have proposed for the first time a structured stepwise for CDR’s 

derivation, validation and impact analysis and a checklist as guides for their creation and 

analysis. 

 

Predictive factors for diabetic foot ulceration: a systematic review 

 

Aim: To conduct a systematic review (SR) of predictive factors (including existing foot ulcer risk 

stratification systems) for diabetic foot ulcer occurrence.  

 

Material and methods: We carried out a sensible search in MEDLINE database (PubMed) for 

studies published until December 2008, in English, French, Italian, Spanish or Portuguese;  that 

analyzed possible predictive factors for diabetic foot ulceration.  

 

Results: A total of 71 studies were included in this SR: 58 in the predictive variables section, 11 

in the risk stratification systems section and 2 in both simultaneously. The retrieved studies 

assessed the association between foot ulceration and more than 100 independent variables 

(namely nephropathy, diabetic neuropathy tests, visual acuity, foot deformities and previous 

foot complications) and described 5 distinct foot ulcer risk stratification systems.  

 

Conclusion: Despite the amount of available evidence, a great lack of standardization 

essentially in outcome definition and selection and variable collection was observed. 

Moreover, the existing stratification systems development stands still in a low evidence level. 

 

 

 

 

 

 

 



External validation and optimization of a model for predicting foot ulcers in patients with 

diabetes 

 

Aim: To validate and optimize a CDR for patient’s stratification evaluating the risk of 

developing diabetic foot ulcers.  

 

Material and methods: A retrospective cohort study was conducted on all patients with 

diabetes attending to the Podiatry section of a Diabetic Foot Clinic at a tertiary Hospital in 

Portugal (n=360). Assessment at baseline included variables evaluated in Boyko’s study and 

also other pertinent and available variables.  

Results: Subjects had type 2 diabetes in 98% of cases, 45% were male and (at baseline) the 

median age was 65 years old. Median follow-up was 25 months and 94 patients (26%) 

developed a foot ulcer. Boyko’s model had an area under the receiver operating curve (AUC) of 

0,83 (CI 95% 0,78-0,88) and the optimized model, including a footwear variable, of 0,88 (CI 

95% 0,84-0,91). Both models presented high classification accuracy for predicting foot 

ulceration. However, the optimized model tended to produce higher specificity and positive 

likelihood ratio values at all levels.  

 

Conclusion: This study confirmed, for the first time at an external setting, that Boyko’s 

proposed model has a high capacity to predict foot ulceration in patients with diabetes of both 

genders. Our results suggest that including a variable regarding footwear could improve it. 

 

 

 

 



As complicações a nível podológico, particularmente as úlceras, são responsáveis por uma alta 

morbilidade em pessoas com diabetes. Um programa preventivo estruturado e eficaz, tendo 

por base um sistema de estratificação por risco de ulceração, é vital. De forma a contribuir 

para o desenvolvimento da evidência existente à volta deste tópico, a seguinte tese foi 

desenvolvida. 

 

Regras de decisão clínica 

 

Objectivo: Realizar uma revisão da literatura de modo a criar um stepwise e uma checklist 

para o desenvolvimento e análise crítica de estudos sobre regras de decisão clínica (RDC).  

 

Material e métodos: Conduzimos uma pesquisa sensível na base de dados da MEDLINE para 

obter artigos publicados até Julho de 2009, em Inglês, Francês, Italiano, Espanhol ou 

Português; que abordassem o desenvolvimento de RDCs, o desenvolvimento de estudos de 

diagnóstico e/ou prognóstico ou a criação de checklists para a avaliação da qualidade 

metodológica dos mesmos.  

 

Resultados: Esta revisão incluiu 13 artigos sobre o desenvolvimento de RDCs, 15 sobre o 

desenvolvimento de estudos de diagnóstico e/ou prognóstico e 4 checklists; resultando na 

proposta de um stepwise composto de 10 passos para a derivação, 8 para a validação e 9 para 

a análise de impacto de uma RDC e numa checklist para a sua descrição e avaliação de 29 

items.  

 

Conclusão: Apesar da sua importância, pouca atenção tem sido dada à standartização da 

metodologia das RDCs. Neste estudo, propusemos pela primeira vez um stepwise estruturado 

para a derivação, validação e análise de impacto das mesmas e uma checklist para auxiliar na 

sua criação e avaliação.   

 

Factores preditivos de úlcera no pé do diabetico: uma revisão sistemática  

 

Objectivo: Desenvolver uma revisão sistemática (RS) sobre os factores preditivos de úlcera no 

pé do diabético (incluindo os sistemas de estratificação por grau de risco de ulceração 

existentes).  

 

Material e métodos: Efectuamos uma pesquisa sensível na base de dados da MEDLINE para 

estudos publicados até Dezembro de 2008, em Inglês, Francês, Italiano, Espanhol ou 

Português; que analisassem os possíveis factores preditivos de úlcera a nível do pé do 

diabético.  

 

Resultados: Foram incluídos 71 estudos nesta RS: 58 na secção das variáveis preditivas, 11 na 

secção dos sistemas de estratificação por grau de risco e 2 em ambas as secções 

simultaneamente. Os estudos recolhidos avaliaram a associação entre ulceração e mais de 100 

variáveis independentes (nomeadamente nefropatia, testes para a detecção de neuropatia 

diabética, acuidade visual, deformidades podológicas e complicações podológicas prévias) e 

descreveram e/ou avaliaram 5 sistemas distintos de estratificação por grau de risco.  

 

Conclusão: Apesar da quantidade de evidência disponível, existe um vazio particularmente a 

nível da standartização da definição e selecção do outcome e da metodologia de recolha de 

diversas variáveis. Adicionalmente, o grau de desenvolvimento dos sistemas de estratificação 

encontra-se ainda num baixo nível de evidência.  



Validação externa e optimização de um modelo preditivo de úlcera a nível do pé do diabético  

 

Objectivo: Validar (retrospectivamente) e optimizar um RDC a estratificação dos utentes por 

risco de desenvolvimento de úlcera a nível do pé do diabético.  

 

Materiais e métodos: Desenvolvemos um estudo de coorte retrospectivo, incluindo todos os 

utentes da consulta de Podologia, no Serviço de Pé diabético de um hospital terciário no Norte 

de Portugal (n=360). Na primeira consulta, foram recolhidas todas as variáveis presentes no 

estudo desenvolvido por Boyko e outras variáveis pertinentes e acessíveis.  

 

Resultados: A amostra foi constituída 98% por utentes com diabetes tipo 2, 45% do sexo 

masculino e com uma idade média de base de 65 anos. O seguimento médio foi de 25 meses, 

durante os quais 94 utentes (26%) desenvolveram úlcera a nível podológico. O modelo 

proposto por Boyko resultou numa área sobe a curva ROC de 0,83 (IC 95% 0,78-0,88) e o 

optimizado, incluindo uma variável referente ao calçado, de 0,88 (IC 95% 0,84-0,91). Ambos os 

modelos apresentaram uma boa capacidade discriminatória. No entanto, o modelo optimizado 

tendeu a produzir especificidades e likelihood ratio positivos superiores a todos os níveis.  

 

Conclusão: Este estudo confirmou, pela primeira vez num contexto externo, que o modelo 

proposto por Boyko apresenta uma grande capacidade de predição de desenvolvimento de 

úlcera a nível podológico em pessoas com diabetes de ambos os sexos. Os nossos resultados 

sugerem que a inclusão de uma variável referente ao calçado poderia melhorá-lo. 

 


