
Diabetes 
e Pé Diabé�co

Diabetes 
e Pé Diabé�co

A
N

O
 1

 -
 E

D
IÇ

Ã
O

 1
 -

 F
E
V
E
R
E
IR

O
 D

E
 2

0
1
3

www.institutodetratamentodador.com.br

Fisioterapia Clínica e Desportiva



A Termografia Computadorizada funciona através de uma 

leitura infra-vermelha e é possível acompanhar a evolução do 

quadro inflamatório, as regiões de maior tensão muscular, 

maior sobrecarga articular e maior atividade vascular.             .

Não é invasiva

N ão tem radiação

N ão trás danos ao paciente

Não tem contraste

P ode ser realizada quantas vezes for necessária

Ajuda a orientar o tratamento;

Ajuda a orientar a acupuntura

DOR

Acompanhamos por Termografia Computadorizada

?Sente Dor
Tem Inflamação Fisioterapia Clínica e Desportiva



Direção: Dr José Goés - Instituto da Dor
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Impressão: 

Tiragem: 30.000

O Instituto de Tratamento da DOR dispõe de tecnologia e uma equipe 

especializada para tratar as diversas lesões traumato-ortopédicas e 

desportivas. Temos protocolos de tratamento eficazes com resultados 

rápidos e seguros que podem reduzir o tempo do tratamento nos 

quadros de dores, inflamações, descompensações posturais etc.              .

Nossos sistemas de avaliação podem ajudar a prevenir lesões como 

tendinites, bursites, dores articulares, lesões de menisco e ligamentos, 

tensões musculares e diversas outras disfunções.                                    . 

Utilizamos da Termografia Computadorizada e da Baropodometria 

Computadorizada para auxiliar no diagnóstico e atualmente contamos 

com a Anodyne Therapy que consiste em uma terapia através de

infra-vermelho para melhorar a regeneração celular e controlar 

quadros inflamatórios.

Rua Coronel Jucá, 1295 - Aldeota - Fortaleza

www.institutodetratamentodador.com.br

85 3091.6062 e 85 9994.6485
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           má postura, sedentarismo, má ergonomia no trabalho ou em casa, exercícios executados de forma 
errada, deformidades nos pés, alterações nos joelhos, quadril ou coluna vertebral são as principais causas do 
surgimento das dores no corpo. Existem diversas formas de prevenção e tratamentos para serem seguidos.

A forma como o peso do corpo se distribui na posição em pé e até mesmo como se pisa pode piorar as 
situações dolorosas e aumentar as deformidades posturais. Existem algumas características anatômicas e 
mecânicas que podem ser corrigidas com o uso de uma palmilha postural ou estabilizadora.                        . .

Dentre diversas formas de avaliar a postura, uma delas é com um exame de BAROPODOMETRIA 
COMPUTADORIZADA que popularmente é chamado de “o teste da pisada”.                                                 .

Com este é possível aferir todas as pressões dos pés e os deslocamentos posturais. Ele mostra a porcentagem 
em que o corpo esta deslocado para frente, para traz, para o lado direito e para o lado esquerdo. Também se 
observa o posicionamento e o formato dos pés, o tipo de pisada, o equilíbrio do corpo e dos pé e as 
necessidades de usar uma palmilha que ajustar a postura e estabilizar a pisada.                                                .

A

Palmilhas despor�vas Palmilhas despor�vas 
e posturais
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BAROPODOMETRIA: Plataforma com sensores de pressão 

que afere todas as pressões da pisada podendo dessa 

forma indicar zonas de maior sobrecarga no pé. Importante 

para indicar o melhor tenis ou palmilha para correção postural

TERMOGRAFIA COMPUTADORIZADA: termógrafo 

que através da captação infra-vermelha emitida pelo 

paciente é possivel detectar zonas de maior inflamação, 

tensão muscular, sobrecarga articular ou maior atividade

vascular. Não tem contra-indicação e não emite radiação. 

Muito bom para detectar tendinites e fascite plantar. 

Fisioterapia Clínica e Desportiva
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Seguem exemplos de peças de ajuste para 
cada alteração específica: Prof. Ms. José Góes.

Por Dr. José Góes - Fisioterapeuta
85 3091.6062 / 85 9994.6485
www.institutodetratamentodador.com.br

            pé pode ser cavo ou plano, pode ser posicionado muito para dentro (pisada pronada) ou para fora      .
(pisada supinada). Tais alterações influenciam diretamente na postura gerando problemas nos pés, tornozelos, 
joelhos, quadris e na coluna vertebral.                                                                                                                  . 
Todas estas alterações se fazem necessário o uso de uma palmilha corretiva com a finalidade de estabilizar a 
postura corrigindo as alterações posturais e evitando algumas lesões como tendinites, bursites, entorses, 
lesões ligamentares e até mesmo uma artrose precoce.                                                                                       . 

O uso destas palmilhas corretivas tem cada vez mais mostrado bons resultados nos tratamentos de correção 
postural e principalmente no ajuste dos gestos esportivos. O atleta por sua vez coloca tais articulações em 
situações de risco durante a prática esportiva. Riscos estes como posições inadequadas, excesso de carga e 
impacto nos pés, tornozelos, joelhos e quadris. Estas lesões são muito conhecidas dos atletas que praticam 
corrida. Dentre as principais tem-se a dor na perna chamda popularmente de “canelite” e dores nas plantas 
dos pés chamada de “fascite plantar” Através da baropodometria é possível verificar as alterações durante a 
pisada e suas descompensações posturais.                                                                                                       . 
A confecção da palmilha é de forma personalizada de acordo com a necessidade do paciente/atleta. 

O

DIAGNÓSTICO POR 
TERMOGRAFIA INFRA-VERMELHA e
BAROPODOMETRIA COMPUTADORIZADA

ELEMENTO PARA 
CORREÇÃO DE PÉ PLANO

PALMILHA ESTABILIZADORA
DA PISADA

ELEMENTO PARA 
CORREÇÃO DE PÉ PRONADO

E SUPINADO 

ELEMENTO PARA 
ESTABILIZAÇÃO DO CALCÂNEO

ELEMENTO PARA 
CORREÇÃO POSTURAL

PALMILHA ESTABILIZADORA
DA PISADA
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             diabetes é uma doença metabólica crônica 
que ocorre quando o organismo não consegue 
utilizar a sua principal fonte de energia: a glicose 
que é um açúcar produzido pelo fígado e também
fornecido pela alimentação. Para que esta glicose
seja absorvida pela célula é necessário que haja 
um hormônio que é produzido pelo pâncreas 
chamado de insulina. Após a entrada da glicose na
célula esta as transforma em energia. Quando há 
falta de insulina, a glicose acumula-se no sangue e
a diabetes é desenvolvida.                                     .

A diabetes pode ser classificada de duas formas: 

Diabetes Tipo 1:                                                     .
Ocorre quando o organismo não produz a insulina
e geralmente aparece antes do 30 anos de idade. 
Neste caso sempre é necessário o uso de insulina,
alimentação regrada sem açúcar e a prática de 
atividade física                                                        .

Diabetes Tipo 2:                                                     .
Ocorre quando a insulina produzida não é 
suficiente ou é ineficaz de colocar a glicose na 
célula. Aparece geralmente após os 30 anos e 
pode ser controlada com uma dieta rigorosa, 
atividade física e se necessário o uso de insulina.

Sintomas da DIABETES:                                        . 
Muita sede (polidipsia), vontade de urinar 
frequentemente (poliúria), ter muita fome, sempre 
estar cansado, perder peso rapidamente, 
dificuldades na visão, dificuldade de sarar as 
feridas e freqüentes infecções.                                .

A

Prevenção e tratamento do pé diabé�co
DiabetesDiabetes: 

Prevenção e tratamento do pé diabé�co

                                       . . 

TIPO 1 E TIPO 2

Fisioterapia Clínica e Desportiva
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             PÉ DIABÉTICO – é uma série de alterações .... 
anatomopatológicas e neurológicas que ocorre nos
pés devido às diabetes.   Essas alterações 
constituem-se de neuropatia diabética, problemas 
circulatórios, infecção e menor circulação sanguínea
no local. Geralmente apresentam contaminações 
por bactérias e como o diabético tem grandes 
problemas de cicatrização, a evolução pode ser a 
amputação.                                                              .

A nível vascular, causa endurecimento das paredes 
dos vasos, além de sua oclusão, o que faz a 
circulação diminuir, provocando isquemia e trombose.

O

O TRATAMENTO – com a Terapia Anodyne, a 
vascularização é potencialmente melhorada. Esta 
terapia consiste na utilização de LED's que emite 
infravermelho a um comprimento de onda de 890 
nanômetros possibilitando a liberação do Óxido 
Nítrico no local. O Óxido Nítrico (NO) é um potente
vasodilatador (aumenta o calibre dos vasos) o que 
melhora a circulação local e ajuda na cicatrização 
da lesão. O uso da Terapia Anodyne baseia-se na 
utilização da MIRE (Energia Infra-Vermelha 
Monocromática) é bastante seguro e tem-se 
mostrado como um dos principais recursos para o 
tratamento e e principalmente na PREVENÇÃO do 
pé diabético.                                                             .

No site www.institutodetratamentodador.com.br 
facilmente pode-se baixar diversos artigos 
científicos de estudos que comprovam a utilização 
desse recurso terapêutico. O mais importante é 
ressaltar que um paciente diabético que tenha 
alteração de sensibilidade nos membros inferiores, 
mesmo que não tenha feridas, já pode começar o 
tratamento para melhorar a circulação do local e 
prevenir as lesões.  Não somente para os pé 
diabéticos mas também para ajudar a fechar feridas
que tenham dificuldade de sarar.                              .

INSTITUTO de TRATAMENTO da DOR 

Tecnologia e compromisso com a saúde.
Tratamento com a Terapia Anodyne e
acompanhamento por Termografia 
Infra-Vermelha Computadorizada

FUNCIONAMOS 24 HORAS

Fisioterapia Clínica e Desportiva
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A

Quiropraxia 

             QUIROPRAXIA no Brasil é uma especialidade

fisioterapêutica, reconhecida e incentivada pelo 

conselho federal de fisioterapia e pela organização 

mundial de saúde (OMS) no qual se dedica no 

diagnóstico, tratamento e prevenção de distúrbios 

biomecânicos, ou seja, ossos, ligamentos, tendões, 

nervos, articulações e músculos; tendo um olhar 

extremamente refinado no que diz respeito à coluna

vertebral, visto que é o grande pilar de sustentação

do corpo humano.                                                     .

O tratamento quiroprático é composto por técnicas

manuais, orientações de hábitos, técnicas posturais,

e prescrições de exercícios específicos. Seu grande 

diferencial está no ajustamento articular, ou seja, 

manobras rápidas e precisas, que em alguns 

momentos podem vir acompanhado de estalidos, 

cujo qual restaurará a função da articulação e 

permitirá que seu corpo funcione harmonicamente,

reduzindo o risco de desenvolver lesão.                   .

Em geral, a Quiropraxia é indicada no tratamento 

de dores musculares e articulares, dor nas costas, 

tendinites, hérnia de disco, alguns tipos de dor de 

cabeça, distúrbios posturais (escoliose, hiperlordose),

e é uma excelente coadjuvante no tratamento de 

fibromialgia, bronquite asmática e cólica menstrual.

Por Dr. Vinícius Mendonça Assunção

CENTRO DE TRATAMENTO DA COLUNA VERTEBRAL

Sua coluna em boas mãos!

INTERSAÚDE

Rua Sólon Pinheiro, 1539

Fátima – Fortaleza – CE

Fone: (85) 3226.7858

MULTICLÍNIC SAÚDE

Rua Cel. Virgílio Correia, 496

Centro – Iguatu – CE

Fone: (88) 3581.0941
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B

Bursite tem Cura ?
            ursa são sacos membranosos que recobrem    . 
músculos, tendões, ligamentos e outras estruturas 
para que estes não atritem em algumas proeminências 
como os ossos. Geralmente estão próximas as 
articulações e quando são acometidas por algum 
processo inflamatório podem ser confundidas com 
artrite, que é uma inflamação articular.                     .

As inflamações nas bursas são chamadas de bursites. 
Os principais motivos dessas inflamações são devidos 
movimentos repetitivos, traumas, má ergonomia no 
trabalho ou no lazer ou mesmo por alguma 
predisposição anatômica.                                          .

O tratamento consiste em administração de 
antiinflamatórios prescritos por um médico e 
fisioterapia. Muitas vezes o tratamento medicamento
não tem bons resultados devido as bursites serem 
problemas mecânicos e isso é o que deve ser tratado. 

A dor não é a causa e sim a conseqüência, sendo a 
fisioterapia geralmente o foco.                                .
O tratamento fisioterápico deve ser bem direcionado 
inicialmente com conduta analgésica, antiinflamatória 
e posteriormente para ganhar movimento e fortalecer 
as articulações.                                                         .

Principais fases no tratamento fisioterápico:            .

Para a DOR e INFLAMAÇÃO:                                   .
Iontoforese (eletroterapia analgésica e antiinflamatória 
através da corrente galvânica),  fonoforese 
(eletroterapia antiinflamatória e analgésica através 
do ultrasom e Terapia Anodyne (fototerapia através 
da MIRE – Energia Infravermelha Monocromática).

Para ganho de MOVIMENTO:                                  .
Osteopatia, liberação muscular e fascial, relaxamento
muscular e alongamentos.                                           .

Para o FORTALECIMENTO:                                      .
Musculação e pilates                                                 .

A BURSITE TEM CURA SIM.                                     .

Fisioterapia Clínica e Desportiva
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A

Postura sentada 
e a Hérnia de Disco 

           
            coluna vertebral é composta por 33 (trinta e 
três) vértebras sendo distribuídas e 4 (quatro) 
segmentos: cervical, dorsal, lombar, sacro e cóccix. 
Estas estruturas são organizadas em 4 (quatro) 
curvas: lordose cervical, cifose dorsal, lordose lombar
e cifose sacral. É importante observar que estas curvas 
existem para proteger a coluna vertebral. Sem estas,
a coluna se torna instável e facilmente pode sofrer 
uma lesão.                                                                  .

O aumento ou diminuição destas curvas se 
caracterizam como alterações posturais. Ainda 
existem algumas estruturas que fazem parte da coluna. 
Dentre as mais importantes têm-se os discos 
intervertebrais, raízes nervosas, músculos e vasos.

Quando se está na posição em pé ereta (ortostática)
naturalmente o peso do corpo é distribuído de forma 
a não forçar a coluna. Muito embora, quando tem 
uma alteração de postura, este peso é distribuído de
forma indevida e pode acarretar diversas lesões como 
hérnia de disco, espondilolistese (deslizamento de 
uma vértebra sobre outra), espondiloartrose 
(artrose vertebral popularmente chamado de “bico 
de papagaio”) e espondilólise (fratura vertebral). 
A postura sentada realmente pode trazer prejuízos 
para a coluna vertebral porque nesta situação as 
curvas  já  mencionadas tendem a diminui. 

Com isso, a coluna fica mais instável e a pressão 
entre os discos intervertebrais aumenta o que pode 
proporcionar principalmente a hérnia de disco e a 
espondiloartrose em longo prazo.                            .
Nas hérnias de discos vertebrais, a postura sentada 
por longos períodos pode ser uma causa ou um 
agravante por aumenta muito a pressão sobre este 
disco. Nesta situação a musculatura paravertebral 
(musculatura das costas) não está trabalhando 
ativamente e isto gera desequilíbrio muscular e um 
aumento do esforço dos ligamentos da coluna, o 
que propicia o desgaste mais rápido da cartilagem 
articular nos pontos de maior pressão. 

Nestes pontos de maior pressão o disco intervertebral 
pode abaular ou até mesmo romper extravasando seu 
conteúdo para dentro do canal vertebral (onde passa a 
medula) comprimido nervos e causando dor.              .
Menos de 10% das hérnias de disco é que são 
submetidas à cirurgia. Geralmente o tratamento é 
conservador com fisioterapia e reeducação postural.

É importante que atentar para boa postura e 
principalmente a ERGONOMIA. Existe uma Norma 
Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego 
chamada de NR17 que fala especificamente da 
ergonomia.                                                                     .
Nela, são abordados todos os parâmetros ergonômicos 
para a preservação da saúde do trabalhador e também 
das pessoas que são expostas a riscos ergonômicos.

Discas importantes:
- não passar mais de 40 minutos sentado sem levantar;

- ao levantar faça uma leve caminhada ou alongamento por 
  um período de 5 minutos;

- pratique alongamentos;

- faça exercícios de forma orientada para fortalecer a coluna 
  vertebral;

- contrate uma CONSULTORIA em ERGONOMIA para 
  verificar a rotina de trabalho e mobiliário utilizado;

- consulte seu fisioterapeuta e seu médico;

- cuidado com a alimentação para evitar aumento do peso.

MARQUE SUA CONSULTA E PREVINA-SE DAS DORES DE
COLUNA E HÉRNIA DE DISCO.

Por Dr. Mario Lopes - Fisioterapeuta
85 3091.6062 / 85 9994.6485
www.institutodetratamentodador.com.br

Fisioterapia Clínica e Desportiva
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Se o LASER da fisioterapia já tinha resultado, 
agora imagine um aparelho que são 480 lasers?

Melhora na recuperação celular 
por INFRA-VERMELHO

Aumento do fluxo sanguineo pela liberação do Óxido Nítrico

Diminuição do edema de da inflamação

Melhor efeito analgésico

Melhor oxigenação tecidual

Maior recuperação celular dos tecidos lesionados

Maior efeito na cicatrização de feridas

11Fisioterapia Clínica e Desportiva



Equilibre-se

Rua Coronel Jucá, 1295 - Aldeota - Fortaleza

www.institutodetratamentodador.com.br

85 3091.6062 e 85 9994.6485

Ideal para:

Fisioterapia Clínica e Desportiva
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