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   Lembre-se...

o Não fume! Fumar pode diminuir o 
fluxo de sangue para as pernas e 
os pés.

o Não ande descalço.

o Não use produtos químicos como 
álcool, água oxigenada ou iodo 
nos pés.

o Não corte os calos com lâmina de 
barbear.

o Não tome banho com água muito 
quente. Verifique a temperatura da 
água com o cotovelo ou o braço 
antes de entrar na banheira ou no 
chuveiro.

o Não saia no frio sem colocar 
meias com os sapatos ou botas. 
Mantenha os pés aquecidos. 

o Não use almofada elétrica ou bolsa 
de água quente nos pés.

o Não se deixe queimar pelo sol. 
Cubra os pés para protegê-los do 
sol.

o Não use sapatos apertados,meias 
enrugadas ou apertadas, sandálias 
apertadas, cintas, ligas ou 
ataduras.

Seus pés 
merecem sua 
consideração



Como cuidar dos pés
•  Mantenha o nível de açúcar no 

sangue bem controlado.
•  Lave os pés com água morna e 

sabonete todos os dias. Seque-os 
bem, principalmente entre os dedos.

•  Examine todos os dias a parte de  
cima e de baixo dos pés à procura de 
regiões doloridas ou avermelhadas.

•  Se os pés estiverem secos, use uma 
loção hidratante,mas não entre os 
dedos.

• Se seus pés suarem, use talco.
•  Corte as unhas dos pés em linha reta 

depois de lavá-los. Use uma lixa para 
limar as unhas.

•  Se tiver problemas nos nervos, confira 
com seu médico se é recomendável 
que corte suas próprias unhas.

•  Use meias ou meias-calça de algodão 
ou lã.

•  Faça exercícios físicos se o seu 
médico recomendar.

•  Use sempre sapatos ou chinelos que 
calcem bem. Examine os sapatos 
antes de colocá-los à procura de 
pedras ou outros objetos.

• Peça a seu médico ou profissional  
 de saúde para examinar seus pés   
 em todas as consultas.
• Peça a seu médico para examinar   
 a sensibilidade e a pulsação dos pés  
 pelo menos uma vez ao ano.

A diabetes pode 
causar problemas sérios nos pés. 
A falta de controle do açúcar no 
sangue pode afetar as pernas e os 
pés de duas formas: ao diminuir o 
fluxo de sangue, que por sua vez 
dificulta a cicatrização, e ao danificar 
os nervos, que resulta na perda da 
sensibilidade.  A dormência dos pés 
impede a sensação da dor causada 
por uma ferida. Proteja seus pés 
mantendo um bom controle do 
açúcar no sangue e cuidando deles. 
Seus pés merecem sua consideração.

Como examinar seus pés
• Se você usa óculos, coloque-os.
•  Sente-se em um lugar bem 

iluminado.
• Tire os sapatos e as meias.
•  Peça ajuda ou use um espelho para 

poder ver as áreas que são mais difíceis 
de visualizar (como a sola dos pés).

 O quê procurar 
Ligue para seu médico ou podiatra se 
tiver: 
• Feridas ou lesões nos pés  
• Inchaço
• Vermelhidão
•  Áreas que se sentem mornas ao toque
• Dor
• Bolhas ou sangramento
•  Calos, calosidades ou verrugas 

plantares
• Unhas encravadas
• Erupções
•  Pele seca (rachaduras  

entre os dedos)
• Coceira fora do normal
• Mudança de cor  
 (desde pálida a vermelho    
 ou roxo escuro)
•  Regiões grossas,  

ásperas ou  
endurecidas

•  Regiões com a  
pele muito  
brilhante

• Mau cheiro


