
Diabetes

A Diabetes é uma doença que afecta 
todo o organismo trazendo complica-
ções crónicas associadas.

Quando se tem Diabetes, a médio – 
longo prazo podem ocorrer alterações, a 
nível:

n  Nervos: pode ocorrer diminuição 
da sensibi l idade tota l  ou parc ia l 
(Neuropatia);

n  Circulação Arterial: pode ocorrer dimi-
nuição do aporte de sangue no pé;

n  Deformação do pé: pode provocar feri-
das resultado da fricção com o calçado.
 
A prevenção é uma arma para evitar as 

complicações e as suas consequências ne-
fastas na vida da pessoa com diabetes.

É primordial haver um bom controlo da 
Diabetes, com a avaliação regular das gli-
cemias e ter hábitos de vida saudáveis. Os pés são nossos amigos



OS PÉS SÃO NOSSOS AMIGOS

Lembre-se

CUIDADOS DIárIOS AOS PÉS

n  Observar os pés, numa zona com boa lu-
minosidade, pelo próprio, com ajuda de 
outra pessoa, ou de um espelho;

n  Secar bem o pé, dando especial atenção 
ao espaço entre os dedos. Deve ser seco 
por absorção e não por fricção. Usar toa-
lhas macias ou papel;

n  A toalha deve ser branca para se poder ob-
servar sangue, pús…etc. …caso haja al-
guma ferida no pé;

n  Se houver ferida, deve ser lavada com soro 
fisiológico, proteger com um penso e vi-

giar frequentemente. Caso fique pior, com 
sinais inflamatórios (vermelho, inchado ou 
quente), tenha pús ou mau cheiro, deve 
procurar ajuda junto do médico ou enfer-
meiro, o mais depressa possível;

n  Aplicar um creme hidratante no pé, mas 
não entre os dedos (favorece a humidade);

n  Calçar sempre meias, de preferência, claras 
de algodão ou lã (atenção ao elástico para 
não garrotar a perna);

n  Usar sapatos confortáveis, sem costuras de 
base larga e forma arredondada. 

 
rECOMENDAÇÕES

Cuidados às unhas:

n  Não utilizar objectos como tesouras, ali-
cates ou corta-unhas; as unhas devem 
ser limadas uma vez por semana, para 
manter o tamanho ideal;

Cuidados gerais:

n  Não usar instrumentos cortantes, pro-
dutos químicos ou pensos para retirar 
calosidades. Se surgirem deve recorrer 
a um podologista ou outro profissional 
de saúde;

n  Usar uma lixa de cartão para pés se-
manalmente, evitando a formação de 
calosidades;

n  Nunca andar descalço, mesmo na praia 
(a areia pode estar quente e ter objectos 
cortantes) ou dentro de casa;

n  Se surgir uma lesão, vigia-la com regula-
ridade e procurar o mais depressa pos-
sível ajuda de um profissional de saúde;

n  Não expor os pés ao sol, sem protector 
solar. Ter com os pés o mesmo cuidado 
do que com o corpo ou a cara quanto 
ao sol;

n  Não usar sacos de água quente, ou ter 
os pés diretamente junto a uma fonte 
de calor, como aquecedores, lareiras ou 
radiadores.

CUIDADOS COM O CALÇADO

n  Verificar o interior dos sapatos diaria-
mente, para se certificar que não con-
têm objectos que possam lesar o pé, tais 
como pedras, pregos, etc.;

n  Utilizar sapatos de pele, com sola de bor-
racha e com o mínimo de costuras salien-
tes para evitar lesões e humidade no pé;

PArA FINALIzAr….

Os pés são o suporte do corpo, é im-
portante cuida-los de forma adequada 
para evitar feridas e amputações.

É igualmente importante não fumar ou 
ingerir bebidas alcoólicas em excesso e 
manter um peso saudável.

Ter sempre em atenção, que o passo 
número um para evitar complicações, é 
manter a DIABETES CONTrOLADA.

n  Lavar os pés com água tépida (inferior a 
37ºC) e corrente. Não os colocar em ba-
cias. A lavagem não deve ser superior a 5 
minutos;

n  Usar um sabonete/sabão ou gel com PH 
neutro;

n  Se as unhas, apresentarem cor ou tex-
tura diferente, informar o médico ou 
enfermeiro, pois podem apresentar 
micose.

n  Comprar ao fim do dia, quando o pé está 
mais inchado;

n  A largura do sapato deve ser igual à do 
pé, quando estiver de pé;

n  O sapato deve ter mais 1cm de com-
primento que o pé (usar um número 
acima);

n  Os seus pés devem ser observados 
pelo menos uma vez por ano, por 
um profissional de saúde.

n  Se o seu pé for considerado de risco 
terá que ser observado com mais 
frequência.

n  Mesmo que não tenha dores, ou ou-
tros sintomas, é importante manter 
uma vigilância, uma vez que as com-
plicações podem ser silenciosas.

n  Usar sapatos com cordões ou velcros 
que se possam adequar ao pé;

n  Quando tiver que utilizar sapatos novos, 
faça-o de forma gradual, em períodos 
curtos, para evitar a formação de bolhas 
ou zonas de pressão.


