
O Caminho para o cuidado

Siga meus passos

do Pé Diabético
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CUIDE DOS SEUS PÉS PARA UMA VIDA FELIZ

Eles fazem muito por você, 
mas o que você faz por eles?

Porque o mais importante é o cuidado!

Você já se perguntou o quanto seus pés são importantes?

Desde o nascimento, nossos pés permitiram o despertar para novos mundos.

Seus pés têm muito a dizer... 
Aqui vamos te ensinar como cuidar deles. 
Estes 10 PASSOS farão a diferença entre 
desfrutar de uma tarde ensolarada 
passeando pelo parque ou vendo o mundo 
passar por sua janela!

Nós os usamos para andar, dançar, correr, escalar e pular.
Eles suportam todo o peso do corpo.
Eles dão equilíbrio e precisão na caminhada.



Entenda as mudanças nos seus pés

O diabetes causa dois danos principais : 

No sistema Nervoso1

Causa uma diminuição na sensibilidade à dor e 
mudanças na temperatura (neuropatia). Isso faz 
com que seus pés não sintam dor quando 
sofrem uma agressão, trauma ou lesão.

Desta forma, qualquer pequeno arranhão, 
ferida, rachadura ou queimadura podem passar 
despercebidos e servir como porta de entrada 
para infecções.



Entenda as mudanças em seus pés

Nos vasos sanguíneos1

O diabetes faz com que chegue menos  sangue 
e oxigênio aos pés. Por causa disso, pequenas 
fissuras ou rachaduras na pele podem se tornar 
ferimentos maiores.

Uma ferida pode levar mais tempo para 
cicatrizar ou causar uma infecção crônica que 
resulta na amputação do pé ou até mesmo da 
perna.



Verifique seus pés todos os dias e fique 
atento aos sinais e sintomas importantes

Consulte o seu médico se os seus pés apresentarem²:

Observe diariamente seus pés com atenção: em cima, embaixo, de um lado e de outro. Se você usa óculos, 
coloque-os! UTILIZE TAMBÉM UM ESPELHO para verificar melhor todas as partes dos seus pés.

Sensação de formigamento ou dormência.

Dor do tipo latejante que piora à noite.

Deformidade nos dedos: calos, fissuras, rachaduras, 
joanetes, dedos em garra ou em martelo.

Secura e presença de fissuras ou rachaduras nos calcanhares. 

Dor ao andar.

Feridas que não cicatrizam.



Lave e seque

Leve sempre em consideração2:

A higiene dos pés deve ser realizada todos os dias, pois assim se previne infecção.

Utilizar água morna e sabonete neutro. 
Lavar as áreas entre os dedos.
Não lavar os pés por mais de cinco minutos: os 
banhos prolongados amaciam e maceram a 
pele saudável.

Secar bem os pés, especialmente entre os 
dedos, com uma toalha macia e sem esfregar 
muito: se você não conseguir alcançar os dedos, 
peça ajuda a alguém.



SAF-GEL:  Mantém sua e�cácia por até 28 dias após aberto.

Hidrate
O Diabetes Mellitus pode gerar lesões em seus 
pés³; portanto, em caso de fissuras, rachaduras 
ou lesões cutâneas, aplique uma camada de 
SAF-GEL®4 na área a ser tratada (veja as 
recomendações de uso).

SAF-GEL® é um curativo hidratante para 
feridas na pele com alginato, que promove a 
formação de tecido de granulação e 
epitelização.

SAF-GEL® reduz o risco de infecção, mantendo 
um pH levemente ácido (5,0 a 6,0) na área da 
lesão.

NÃO UTILIZAR substâncias perfumadas ou 
oleosas, pois aumentam a umidade e dão
mau cheiro³.



Corte as unhas dos pés

Não esqueça das unhas dos seus pés! Elas 
também precisam de cuidados!

Quando chegar a hora de cortá-las, use 
uma tesoura de ponta arredondada e 
corte em linha reta ou ao longo da unha. 
NÃO DEIXE PONTAS LATERAIS e antes de 
terminar, lixar acompanhando o contorno 
dos dedos³.

Se você tem problemas de visão ou suas 
unhas são duras e grossas, solicite ajuda. 
Fazer isso sozinho pode causa acidentes!



Evite acidentes, cortes e descamação

Lembre-se que a pele é uma barreira de proteção contra fungos, vírus e bactérias. Por 
isso, é muito importante que ela permaneça sempre intacta e sem lesões².

Não ande descalço. 
Verifique o interior de seus sapatos antes 
de colocá-los.
Use meias de tecido macio, sem costuras 
ou elásticos.
Não use bolsas de água quente, você pode 
se queimar!
Não use calicidas, pois podem causar 
feridas que não cicatrizam.
 Proteja áreas de atrito ou áreas onde os 
calos são formados utilizando DuoDerm® 
Foam LiteTM.

DuoDerm Extra Fino e Foam Lite™
Contraindicações: não deve ser utilizado em indivíduos sensíveis ou que tiverem qualquer 
reação alérgica ao curativo ou a um dos seus componentes.



Escolha o melhor calçado para seus pés

Você leva tempo para comprar sua camisa ou seu vestido, certo?! Então, faça isto com seus sapatos também. 
Sapatos que não se encaixam bem podem causar lesões, deformidades dos dedos, bolhas e calos. 
Essas sugestões ajudarão seus pés a se sentirem bem ao escolher seus sapatos³:

Ajuste perfeito: nem grande nem pequeno.
Certifique-se de que você pode mover cada dedo 
dentro do sapato. 

Utilize sola antiderrapante.

Recomendamos que você vá até a loja de sapatos ao 
final do dia, já que é o momento em que seus pés 
estão mais inchados e você poderá garantir que eles 
não apertarão.



Saltos altos são vilões:
aumentam as áreas de pressão 
nos dedos e na parte da frente 
dos pés, causando calos e 
úlceras. 

Também não devem ser tão 
largos que não se ajustem aos 
pés.

A ponta do sapato não deve 
ser estreita, pois comprime os 
dedos e pode causar calos e 
lesões entre eles. 

Escolha o melhor calçado para seus pés



Desfrute de uma caminhada diária

Caminhar é um bom exercício. No entanto, para se 
exercitar com segurança, lembre-se6:

A atividade física estimula o fluxo sanguíneo em seus pés e também ajuda você a sentir-se com energia para 
desenvolver suas atividades.

Caminhe em um terreno plano. 

Use os sapatos e as meias adequados 
(consulte as dicas 6 e 7).

Não exagere nas caminhadas.

Hidrate-se.

Pare e descanse, se necessário.



Atitude Positiva
Eu quero! Eu posso! Eu consigo!

Tome o seu medicamento diariamente e na hora certa. 

Consulte seus profissionais de saúde regularmente.

Controle os seus níveis de açúcar no sangue fazendo o teste de glicemia.

Participe de palestras educacionais que ajudem você a manter uma boa saúde.

Não consuma açúcar.

Faça exercícios.



Ligue para um amigo...

Se necessitar de mais informações, entre em contato conosco pelo 0800 7276 115, ou 
envie um e-mail para sac@convatec.com e um dos nossos profissionais poderá orientá-lo.
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Referências:

Parabéns ! Você já está pronto para cuidar dos seus pés
Lembre-se dos 10 passos:

1. Entenda as mudanças em seus pés.
2. Verifique seus pés todos os dias e fique atento aos 
sinais e sintomas importantes.
3. Lave e seque.
4. Hidrate.
5. Corte as unhas dos pés.
6. Evite acidentes, cortes e descamação.
7. Escolha o melhor calçado para seus pés.
8. Desfrute de uma caminhada diária.
9. Atitude Positiva Eu quero! Eu posso! Eu consigo!
10. Ligue para um amigo...




