
Intervenção do Técnico de 

Radiologia

Síndrome Pé Diabético
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Síndrome Pé Diabético – O que 

é?
- Complicação da Diabetes, caraterizada por uma úlcera no 

pé, localizada abaixo do maléolo, acompanhada de 

neuropatia e de diferentes graus de isquémia e de infeção 

e que pode terminar em amputação (OMS);

- Entidade clínica de base etiopatogénica neuropática, 

induzida pela hiperglicémia sustentada, em que com ou 

sem co-existência de doença arterial periférica, e com 

prévio traumatismo desencadeante, se produz ulceração 

do pé; (2)
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Pé Diabético – Epidemiologia

- Em 2011 a Diabetes atingia 12,7% da população 

portuguesa com idades compreendidas entre 20 e 79 

anos (mais de 1 milhão de pessoas);

- As úlceras do pé e a amputação continuam a ser as 

complicações comuns e sérias, associando-se a uma 

mortalidade significativa;

- O risco de um diabético desenvolver úlcera do pé ao 

longo da vida, é de 25% e acredita-se que em cada 30 

segundos ocorre uma amputação do membro inferior;
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Pé Diabético – Como se 

desenvolve?
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Figura 1 – Esquema ilustrativo das complicações vasculares e neurológicas da Diabetes

Fonte: www.clinicaecirurgiadopeetornozelo.br

http://www.clinicaecirurgiadopeetornozelo.br/
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Figura 2 e 3  – Deformidade por Neuropatia Motora; Em (A) lesão na zona do ante-pé e em (B) lesão na zona do 1º 

metatarso; 

Fonte: (3)

Figura 4  e 5  – Deformidade por neuropatia motora; Em (C) os dedos encontram-se sobrepostos e existência 

de hallux valgus e em (D), dedos em garra;

Fonte: (3)
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C
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Úlcera

Complicações 

Pé

Diabético

Como pode ser feito o diagnóstico?
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Infeção

Osteomielite

Artropatia de 

Charcot

- Deformidade 

osteo-articular;
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óssea e 

actividade 

inflamatória;

- Duas fases: 

aguda e crónica 

- Destruição 

óssea;
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Osteomielite – exames 

radiológicos:
- Em infeções crónicas ( mais de 4 semanas), é importante a 

avaliação por imagem para ver se há compromisso ósseo. Deste 

modo é realizada uma radiografia para deteção de osteomielite.
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Figura 6  – Lesões osteolíticas e destruição óssea na 

base do 5º metatarso e 1º dedo do pé esquerdo e 

dreito respectivamente

Fonte: (3)

Figura 7  – Osteomielite com destruição cortical e 

fragmanetação da cabeça do hallux e 5º metatarso; 

Fonte: (3)



Osteomielite

- A Ressonância Magnética também pode ser realizada 

em casos de diagnóstico diferencial entre osteomielite 

e Artropatia de Charcot;
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Figura 8  – Osteomileite e abcesso em paciente diabético; Em (A) pós contraste, em que se observa coleção 

liquida (intensidade do sinal); Em (B) oberva-se coleção líquida com realce periférico envolvendo zona metatársica 

amputada;  

Fonte: (3)

A B



Artropatia de Charcot (AC):
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Figura 9  – Artropatia de Charcot n fase aguda; 

Abaulamento da arcada plantar, edema e hiperemia;  

Fonte: (3)

Figura 10  – Artropatia de Charcot na fase crónica, 

com úlcera extensa e profunda;  

Fonte: (3)

Figura 11  – Radiografia do pé em que se observa 

erosão óssea e edema generalizado;;  

Fonte: (3)



- Radiologicamente, observa-se deformação do pé de um modo 

geral (ex. Abaulamento da arcada plantar) e deterioração das 

articulações entre os ossos do tarso e articulações tarso-

metatarsicas;
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Artropatia de Charcot (AC):

Figura 12  – Radiografia do pé com deformidade 

articular, edema e erosão óssea;;  

Fonte: (3)
Figura 13  – Artropatia de Charcot; Abaulamento da 

arcada plantar, edema e hiperemia;  

Fonte: (3)
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Artropatia de Charcot (AC):

Figura 14  – Radiografia de pé com Artropatia de Charcot acompanhada de Osteomielite-

deformidade e destruição ósseas;;  

Fonte: (3)



Outros exames imagiológicos importantes:

- A angiografia ajuda a perceber se existe 

revascularização;

- Método invasivo com objectivo de diagnostico e 

terapeutico;

- A angioplastia é uma técnica endovascular que permite 

que a reavascularização seja possível na maior parte dos 

indivíduos com isquémia;

- Alguma preocupações neste exame:

Nefrotoxicidade do contraste endovenoso;

Suspenção da medicação para doentes que 15
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Figura 15  

Fonte: CHLN

Figura 16  

Fonte: CHLN

Figura 17  

Fonte: CHLN

Figura 18  

Fonte: CHLN



Angio – TC:

- Muito menos invasivo do que a Angiografia;

- Objectivo de diagnóstico e não terapeutico;

- Permite a obtenção de MIP e reconstruções volumétricas 

em 3D;
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Outros exames imagiológicos importantes:
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Figura 19 

Fonte: CHLN
Figura 20  

Fonte: CHLN

Figura 21 

Fonte: CHLN

Figura 22  

Fonte: CHLN
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Figura 23

Fonte: CHLN

Figura 24  

Fonte: CHLN



- Eco – Doppler: 

- Fornece imagens de segmentos arteriais e dos fluxos 

arteriais que ajudam na localização e extensão da 

doença oclusiva arterial; 
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Outros exames imagiológicos importantes:

Figura 25 – Eco- Dopler  mostrando a amarelo - laranja 

placa arterosclerótica mas sem sinais de presença de 

obstrução

Fonte: ultrassomvascular.med.br

Figura 26 – Eco- Dopler  que mostra pixeis amarelos, 

laranjas e vermelhos, que em conjunto com a frequência 

das ondas, evidencia oclusão arterial.

Fonte: ultrassomvascular.med.br



Conclusão:

- A SPD é uma patologia que tem grande impacto na vida de um 

paciente com Diabetes;

- A Imagiologia através das várias técnicas de imagem que tem 

disponível, fornece imagens para diagnóstico das diversas 

complicações inerentes ao pé diabético.

- O Técnico de Radiologia realiza os exames que vão ajudar o 

médico a orientar o paciente com SPD para o melhor tratamento a 

seguir;
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Conclusão:

- Os exames são realizados dependendo da complicação que se 

pretende estudar: 

Osteomielite – Radiografia e RM;

Artropatia de Charcot – Radiografia e RM;

Doença Vascular – Angiografia, Angio-TC e Eco-Doppler;
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Obrigada pela vossa atenção!
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