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Ø Estes folhetos contêm informações sobre 
como trabalhar com pessoas com Pé Boto 
em áreas de poucos recursos. 

Ø Estes folhetos foram feitos para serem 
utilizados por activistas de RBC 
(trabalhadores de campo). 

Ø Estes folhetos são uma versão revista, 
baseada nas informações sobre Pé Boto 
(recurso para reabilitação em casa) 

O que pode fazer com estes folhetos:
• Ajudar a orientar as suas visitas a famílias que incluem 

um membro com Pé Boto.
• Fazer um inventário das necessidades da pessoa com Pé 

Boto e da sua família. 
• Saber mais sobre as implicações de uma deficiência para 

a pessoa e a sua família.
• Utilizá-los para fazer uma avaliação.
• Utilizá-los para definir metas para uma pessoa com Pé 

Boto e para conciliar metas com a pessoa e a sua família.
• Utilizá-los para o ajudar a discutir intervenções com a 

família.
• Utilizá-los para o ajudar a manter registos de clientes.
• Utilizá-los para o ajudar a si e aos cuidadores a 

monitorizarem o progresso e o processo.

Índice:
Nota: Estes folhetos consistem em informações sobre Pé Boto. 
Estes cartões não substituem os conhecimentos e as 
competências de médicos e terapeutas. Aconselhamo-lo, em 
primeiro lugar, a procurar o seu aconselhamento. 

Pé
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Índice
Os objectivos destes folhetos são: 
• Satisfazer as necessidades de pessoas com deficiências e 

suas famílias.
• Apoiar as famílias e os activistas de RBC (trabalhadores de 

campo) com informações para acompanhamento do 
processo de reabilitação de uma pessoa com Pé Boto.

• Aprofundar os conhecimentos e as competências de 
activistas de RBC (trabalhadores de campo) com vista à 
prestação de serviços de reabilitação básica (funcional) 
para pessoas com deficiências e suas famílias. 

• Aumentar a participação na vida quotidiana, familiar e da 
comunidade.

• Melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiências 
e suas famílias.  

• Apoiá-lo (enquanto activista de RBC) no processo de 
orientação de uma família, fornecendo um recurso que 
pode ter no seu telemóvel (offline) ou na sua mala. 

• Ajudar a formar cuidadores, por exemplo, num grupo de 
apoio a pais ou em casa. 

Informações sobre Pé Boto

Introdução
Estruturas e funções fisiológicas 
Actividades e participação
Factores pessoais
Factores ambientais
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Introdução:
q Introdução ao Pé Boto

Actividades e participação: 
q Prognóstico sobre a funcionalidade 

do pé
q Responsabilidades dos pais: 

cuidados em casa 
q Transporte
q Escola e trabalho

Estruturas e funções 
fisiológicas:
q Diagnóstico
q Tipos de pé boto
q Causas do pé boto
q Tratamento do pé boto: Método 

Ponseti
q Tratar crianças mais velhas

Factores ambientais:
q Attitudes da comunidade
q Aconselhamento familiar
q Accessibilidade financeira
q Adaptações na casa de banho

Factores pessoais: 
q Aconselhamento por pares
q Apoio mental
q Papel dos cuidadores



Introdução ao Pé Boto
O pé boto, também conhecido como "talipes equinovarus" 
congénito (Congenital Talipes Equinovarus - CTEV) é uma 
deformidade congénita do pé. Os sintomas desta doença 
são os seguintes:
• A parte da frente do pé está voltada para baixo e para 

dentro, aumentando o arco e rodando o calcanhar para 
dentro. Consulte CAVE para mais informações. 

• Os músculos da barriga da perna afectada estão 
normalmente subdesenvolvidos.

• O pé afectado pode ser até 2,5 centímetros (1/2 
polegadas) mais curto do que o outro pé.

O pé boto é a deformidade congénita grave mais comum 
que afecta o pé (aproximadamente 1 em cada 800 
nascimentos). O mais frequente é ocorrer isoladamente, 
mas por vezes está associado a outras doenças que 
afectam os músculos e os nervos, como Espinha Bífida ou 
Artrogripose. O pé boto é comum em mais do dobro dos 
rapazes em comparação com as raparigas. 

Se uma criança com pé boto for diagnosticada logo após o 
nascimento e tratada corretamente com o método 
Ponseti, poderá calçar sapatos normais e caminhar 
normalmente. Por isso, é essencial encaminhar 
imediatamente a criança para uma clínica de pé boto, 
hospital ou departemento de orthopedia se existir essa 
suspeita. A correção deve ser iniciada o mais cedo possível 
após o nascimento, de preferência nas primeiras 3 
semanas. 
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Diagnóstico
O pé boto apresenta várias características e é importante que seja avaliado por um médico para garantir que a 
criança recebe o diagnóstico correto. Num pé boto verdadeiro, estas características são "fixas", o que significa 
que o pé não é flexível e, por essa razão, necessita de tratamento adequado. Uma criança com pé boto terá as 
quatro características que podem ser facilmente identificadas e memorizadas através da palavra "C-A-V-E". 

C-A-V-E 
A deformidade subjacente do pé boto pode ser facilmente entendida se for dividida em quatro componentes, 
cujas primeiras letras compõem a palavra CAVE. Estas componentes são Cavo, Aducto, Varo e Equino.

Estruturas e 
funções fisiológicas
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C – Cavo: descreve o arco alto do pé.

V – Varo: significa que o calcanhar 
está voltado para dentro. 

E – Equino: significa que o pé está a 
apontar para baixo. Esta é a parte final 
da deformidade CAVE.
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A – Aducto: significa que a parte da 
frente do pé está voltada para dentro.

Cavo Aducto

Varo
Equino



Tipos de pé boto 
Nem todos os pés botos são iguais e é 
importante que a criança seja vista por um 
médico para avaliação e tratamento adequados. 
Diferentes tipos de pé boto necessitarão de 
tratamentos ligeiramente diferentes. 

Pé boto idiopático: este é o tipo mais comum de 
pé boto e significa que a deformidade não tem 
uma causa óbvia.

Pé boto secundário ou sindrómico: esta 
deformidade ocorre em combinação com uma 
condição médica, como Espinha Bífida, que pode 
ter dado origem ao pé boto. Uma vez mais, é 
importante que a criança seja avaliada numa 
clínica de pé boto para garantir o diagnóstico e 
tratamento corretos. 

Pé boto posicional: este é um pé que, no 
momento do nascimento, apresenta algumas das 
características do pé boto mas que pode ser 
facilmente corrigido através de alongamentos 
simples sem dor. Normalmente o problema 
resolve-se sozinho nos primeiros meses. No 
entanto, para tranquilizar os pais e para acelerar 
o processo, podem ser aplicados 1 ou 2 gessos 
para correção.

Estruturas e 
funções fisiológicas
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Exercício de alongamento para pé boto posicional

O seguinte exercício é sugerido para alongar o pé: 
• Alongue cuidadosamente o pé para além da sua 

posição normal, na direção oposta à da deformidade. 
• Mantenha nesta posição contando até 10. 
• Faça este exercício 2 ou mais vezes por dia. 

Causas do pé boto
• Pé boto idiopático: o tipo mais comum de pé boto é classificado 

como "idiopático", o que significa que não existe uma causa 
conhecida. No entanto, existe uma influência familiar: se uma 
pessoa tiver um parente, pai/mãe ou irmão/irmã com pé boto, 
há uma maior probabilidade de essa pessoa ter pé boto ou de 
ter um filho com pé boto (3–10% de maior probabilidade).  

• Pé boto secundário: este tipo de pé boto ocorre quando existe 
outra doença ou condição que pode causar o pé boto, ou que 
pode estar ligada ao pé boto. Essas condições são normalmente 
doenças neurológicas ou sindrómicas, como Artrogripose e 
Espinha Bífida. 

As causas do pé boto ainda não são claramente entendidas. O pé 
boto é, em parte, determinado geneticamente, mas também pode 
ser provocado por fatores ambientais, como fumar e beber. Em 
algumas culturas, existem diferentes crenças sobre as razões para 
uma criança nascer com pé boto, como influências espirituais, 
feitiços ou pragas. 

Puxar o calcanhar 
para baixo e 
rodá-lo para fora

Dobrar o pé 
para fora

Empurrar o pé 
para cima e 
rodá-lo para fora



Tratamento do pé boto: Método Ponseti
O tratamento Ponseti é um método de tratamento simples e 
acessível bastante utilizado em todo o mundo. Vários estudos de 
investigação mostraram que mais de 90% das crianças que 
nascem com pé boto idiopático podem ser tratadas eficazmente 
com a técnica Ponseti. 

O tratamento Ponseti tem os seguintes objetivos: 
conseguir um pé funcional, com aspeto normal e sem dor; 
calçar sapatos normais, e;
evitar uma deficiência permanente.  

O método Ponseti é composto por duas fases igualmente 
importantes:
1. A fase de correção 
2. A fase de manutenção

As imagens ilustram a melhoria nas posições do pé da esquerda 
para a direita. As manipulações e o gesso têm de ser efetuados 
todas as semanas. Alguns bebés necessitam de apenas 5 ou 6 
gessos, ao contrário de outros bebés, que necessitam de mais. A 
fase de correção do tratamento deve ser efetuada numa clínica 
especializada em pé boto por, no mínimo, dois profissionais de 
cuidados de saúde com formação na técnica Ponseti.
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A fase de correção 
Durante a fase de correção, a posição do pé é gradualmente corrigida através de várias manipulações e moldes de gesso que 
são trocados todas as semanas. Ao fim de 5 - 6 semanas é efetuado um pequeno operação com sedação local para cortar o 
tendão de Aquiles (tenotomia). Após a tenotomia, o gesso mantém-se normalmente durante mais 3 semanas.



Nota: esta fase do tratamento é fundamental para um 
bom resultado do tratamento na criança com pé boto. 
Se a criança não utilizar a ortótese conforme indicado, 
a posição do pé piorará rapidamente. Mas, se utilizada 
corretamente, a ortótese de abdução do pé é muito 
eficaz na prevenção da recorrência de pé boto em 
quase todas as crianças.

Estruturas e 
funções fisiológicas
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Ações a tomar
• Garantir que a criança continua a ser regularmente acompanhada na clínica de pé boto. Isto é necessário para 

verificar a ortótese de abdução do pé e ajustar ou substituir a mesma por outra de tamanho maior.
• Explicar aos pais como colocar a ortótese de abdução do pé e garantir que a mesma é utilizada: 

o 23 horas por dia nos primeiros 3 meses após o último gesso;
o durante a noite até a criança ter 4–5 anos. 

A fase de manutenção 

Quando a fase de correção atinge uma boa posição 
para o pé, o tratamento não fica concluído porque o pé 
pode, ainda assim, regressar à posição deformada. Por 
essa razão, a etapa seguinte, a fase de manutenção, é 
muito importante. Durante a fase de manutenção, a 
criança tem de usar a chamada ortótese de abdução 
do pé durante a noite para manter o pé na posição 
correta durante os próximos 4-5 anos. 



Pontos importantes na utilização da ortótese de 
abdução do pé 
1. Certifique-se de que a pele nas pernas e nos pés 
está limpa e seca; não aplique cremes nem loções nos 
pés. 

2. A criança pode utilizar a ortótese com ou sem 
meias; tente perceber o que é mais confortável. Evite 
utilizar meias com costuras ou padrões. As meias de 
algodão simples são mais confortáveis, ou meias com 
tiras de borracha na parte de baixo, que podem 
ajudar a evitar que o pé escorregue dentro do 
sapato.
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4. Ao colocar pela primeira vez, desenhe uma linha 
no interior do sapato (na extremidade dos dedos 
do pé) para marcar a posição correta dos dedos. 

3. Coloque no lado afectado em primeiro lugar se a 
criança tiver apenas um pé boto. Se os dois pés 
estiverem afectados, coloque em primeiro lugar no 
pé que parece estar menos flexível.



Passos sugeridos para colocar a ortótese de 
abdução do pé
1.  Abra completamente o sapato.
2. Puxe cuidadosamente, e o máximo possível, o pé 
para cima (dorsiflexão). Será mais fácil se a anca e o 
joelho também dobrarem.  

3. Mantenha esta posição com uma mão e, em 
seguida, empurre o pé (começando pelo calcanhar) 
em direção ao sapato com a ortótese. 
4. Continue a pressionar o pé para baixo com um 
polegar no meio do pé para fixar na devida posição. 

Estruturas e 
funções fisiológicas
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5. Feche a língua do sapato e verifique se o calcanhar ainda está na 
posição correta olhando através do orifício de inspeção do sapato: 
o calcanhar deve estar exatamente na parte de trás do sapato e a 
tocar na base. Se tiver desenhado uma linha em frente aos dedos 
do pé, esta ainda deve estar visível. Se não estiver visível, é 
provável que o calcanhar tenha escorregado. Retire o sapato e 
volte a repetir o processo. Nota: manter o joelho dobrado ajuda a 
empurrar o calcanhar para baixo.
6. Mantenha o pé na posição com a mesma mão e aperte os 
cordões do sapato (ou as fivelas) com a outra mão. 
7. Agora, coloque o outro pé da mesma forma.

Nota: não tenha receio em repetir o processo até conseguir. Com 
alguma prática, será fácil e rápido colocar a ortótese como parte da 
rotina diária. 



Recorrência 
A recorrência da deformidade do pé boto pode acontecer até aos seis anos. Recorrência significa 
que o pé boto tratado começa a regressar à sua posição original deformada. Se as crianças 
deixarem de colocar a ortótese de abdução do pé no primeiro ano, cerca de 90% dessas crianças 
podem sofrer uma recorrência. O risco de recorrência diminui a cada ano, mas mesmo aos quatro 
anos a recorrência acontece com frequência (10-15%). É por esta razão que os pais têm de ser 
incentivados a continuarem a colocar a ortótese à noite até aos 4-5 anos.

Sinais de recorrência
A recorrência (o regresso à posição do pé deformado) pode acontecer a qualquer momento, 
especialmente se a criança não estiver a utilizar a ortótese de abdução do pé corretamente ou se 
a ortótese não estiver bem colocada. Os sinais de recorrência são:
• O pé torna-se rígido. 
• O pé regressa à posição de pé boto deformado.
• A criança não caminha normalmente, o que significa que pode começar a utilizar mais a parte 

de fora do pé para caminhar.

Ações a tomar
• Se forem detetados sinais de recorrência, encaminhe imediatamente a criança para a clínica 

de pé boto.
• Eduque os pais quanto à importância de colocarem a ortótese de abdução do pé.
Não se esqueça: corrigir e depois manter!

Es
tr

ut
ur

as
 e

 
fu

nç
õe

s f
isi

ol
óg

ic
as

Fo
lh
et
o
9



Tratar crianças mais velhas

Existem várias formas de pé boto que podem ser 
observadas em crianças mais velhas: 
• Pé boto não tratado: este é um pé boto que não 

foi tratado antes dos 2 anos. Quando uma criança 
começa a caminhar com um pé boto não tratado, 
a deformidade piora bastante. 

• Pé boto negligenciado: este é um pé boto numa 
criança com mais de 2 anos que nunca recebeu 
tratamento. O pé apresenta frequentemente 
deformidades ósseas porque o peso suportado 
pelo pé deformado piora a situação. 

• Pé boto recorrente: além disso, em crianças mais 
velhas com pé boto tratado, o pé boto pode 
regressar devido à não utilização da ortótese 
durante a noite. 

Problemas específicos 
As crianças mais velhas com pé boto negligenciado 
ou recorrente podem ter dor devido a:
• pressão na pele e problemas de pele 

secundários;
• peso suportado em articulações com anomalia 

no pé; 
• incapacidade para utilizar sapatos normais.

Estruturas e 
funções fisiológicas
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Opções de tratamento 
Existem algumas opções de tratamento para 
crianças mais velhas com pé boto:
1. Tratamento Ponseti
2. Tratamento cirúrgico
3. Uma combinação de tratamento Ponseti e 

cirurgia. Esta é normalmente a abordagem 
preferencial.



Tratamento Ponseti para crianças mais velhas
Normalmente, a criança mais velha responde bastante 
bem ao método Ponseti com gesso. O método Ponseti
com gesso é frequentemente utilizado em crianças mais 
velhas com pé boto como preparação para a cirurgia. O 
nível de correção conseguido pode tornar uma cirurgia 
posterior mais fácil ou até fazer com que a cirurgia já não 
seja necessária. O tratamento deve ser efetuado em 
parceria com um cirurgião especializado que possa realizar 
uma cirurgia o menos invasiva possível para concluir a 
correção.  

Ações a tomar
• Encaminhe a criança com pé boto não tratado, 

negligenciado ou recorrente para uma clínica de pé 
boto.

• Ajude a família a planear o tratamento:
o Planeie as questões a discutir com o pessoal da 

clínica.
o Planeie o transporte e o alojamento durante o 

tratamento. 
o Considere iniciar o tratamento no começo das 

férias escolares.
• Nota: tenha em atenção que o período de tratamento 

pode ser mais longo do que o tratamento num bebé. A 
família da criança tem de estar muito empenhada e tem 
de planear várias viagens ao hospital e diferentes 
estadias no hospital. Após a cirurgia, também pode ser 
colocado gesso na criança; a criança pode não 
conseguir caminhar ou pode necessitar de muletas. 

• Sapatos especiais: algumas crianças podem ainda 
apresentar algum grau de deformidade e podem não 
conseguir calçar facilmente sapatos normais. Neste 
caso, encaminhe os pais para um bom sapateiro que 
possa fazer uns sapatos individualmente adaptados. 
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Tratamento cirúrgico para crianças mais velhas
Normalmente (e o recomendado), antes da cirurgia existe um 
período de aplicação de gessos segundo o método Ponseti. 
Um cirurgião ortopédico terá de analisar o caso e determinar 
a melhor opção para intervenção cirúrgica, caso seja 
necessária. A decisão final quanto ao tipo e extensão da 
cirurgia será tomada após a conclusão do período com gesso.

Após a cirurgia, a criança necessitará de fisioterapia, 
mudanças de gesso, supervisão e exercícios em casa. O 
cirurgião e os terapeutas coordenarão esse tratamento pós-
operatório.

Ações a tomar
• Encaminhe a criança com pé boto não tratado, 

negligenciado ou recorrente para uma clínica de pé boto.
• Ajude a família a planear o tratamento:

• Planeie as questões a discutir com o pessoal da 
clínica.

• Planeie o transporte e o alojamento durante o 
tratamento. 

• Considere iniciar o tratamento no começo das 
férias escolares.

• Nota: tenha em atenção que o período de tratamento 
pode ser mais longo do que o tratamento num bebé. A 
família da criança tem de estar muito empenhada e tem 
de planear várias viagens ao hospital e diferentes estadias 
no hospital. Após a cirurgia, também pode ser colocado 
gesso na criança; a criança pode não conseguir caminhar 
ou pode necessitar de muletas.

• Sapatos especiais: algumas crianças podem ainda 
apresentar algum grau de deformidade e podem não 
conseguir calçar facilmente sapatos normais. Neste caso, 
encaminhe os pais para um bom sapateiro que possa fazer 
uns sapatos individualmente adaptados.



PÉ BOTO

O pé boto é 
bastante comum 

e pode ser 
tratado

O que 
podemos 

fazer?

Vi o meu sobrinho 
pequeno com 
gesso no pé
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Informações e 
Ações a tomar
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Prognóstico sobre a funcionalidade do pé

As crianças com pé boto que recebem tratamento de acordo com o método Ponseti
deverão conseguir ter um pé de aspeto normal e funcional. Também conseguirão calçar sapatos 
normais. Poderá existir uma pequena diferença: o pé boto tratado é ligeiramente mais pequeno do 
que o pé normal. O nível de diferença depende da gravidade original do pé boto. Estas diferenças não 
provocam problemas funcionais e normalmente são impercetíveis. As famílias e as crianças com pé 
boto não devem ter receio porque a maioria das pessoas não consegue reparar nestas diferenças.

Se as crianças tiverem recebido tratamento adequado e tiverem utilizado a ortótese de abdução do 
pé de acordo com o protocolo, a maioria não terá restrições quanto à funcionalidade do pé. As 
crianças com pé boto secundário podem sentir dificuldades contínuas pelo facto de sofrerem de 
outras condições. 
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Responsabilidades dos pais: cuidados em casa 

Cuidados com o gesso: fase de correção
Enquanto a criança está com gesso, é importante manter 
o gesso em boas condições e garantir que o pé não se 
move dentro do gesso. 

Conselhos para cuidados com o gesso em casa 
Oriente o cuidador da criança com o seguinte conselho:
• Verificar a circulação nos pés de hora a hora nas 

primeiras 6 horas após a aplicação do gesso e, 
posteriormente, quatro vezes por dia. Para isso, é 
necessário pressionar suavemente as unhas dos 
dedos do pé para observar o retorno do fluxo 
sanguíneo. 
o Os dedos do pé ficam pálidos e, em seguida, 

regressam rapidamente à cor original se o fluxo 
sanguíneo para o pé for bom. Os dedos do pé 
também devem estar mornos. Se estiverem 
frios, coloque meias por cima do gesso para 
manter o pé morno. 

o Se os dedos do pé estiverem escuros e frios, o 
gesso pode estar demasiado apertado. Nesse 
caso, contacte imediatamente a clínica local 
para retirar o gesso. Em caso de dúvida, o gesso 
deve ser retirado!

• Observe e marque a posição das pontas dos dedos do 
pé no gesso:  

o Os dedos do pé devem estar sempre visíveis. 
o Se parecer que os dedos do pé estão a 

escorregar para dentro do gesso, a criança deve 
ser encaminhada para a clínica de pé boto o 
mais rapidamente possível.  

• Mantenha o gesso limpo e seco. 
o Cubra o gesso para evitar sujidades durante a 

muda da fralda e enquanto a criança 
come/bebe. 

o Mantenha a parte de cima do gesso fora da 
fralda para evitar a entrada de urina/fezes no 
interior do gesso.

Actividadese
participação
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o Se o gesso escorregar 
demasiado, cairá 
totalmente da perna ou 
escorregará pela perna 
e o tratamento não será 
eficaz. Neste caso, o 
gesso deve ser retirado 
e deve ser aplicado um 
novo gesso.



Cuidados com a ortótese: fase de manutenção
O tratamento Ponseti para pé boto implica que os pais assumam um compromisso a longo prazo para garantir o sucesso do 
tratamento. O incumprimento das instruções por parte dos cuidadores é uma das principais razões para o insucesso do 
tratamento, especialmente durante a fase de manutenção com a utilização da ortótese.

Conselhos para cuidados com a ortótese em casa
Não se esqueça: a utilização consistente da ortótese fará com que a criança colabore mais facilmente. A utilização intermitente 
fará com que a criança não colabore na colocação da ortótese. Para evitar o insucesso do tratamento, principalmente no que 
respeita à utilização de ortóteses, aconselhe o cuidador quanto ao seguinte:

Verifique regularmente se a ortótese está bem colocada. 
Dirija-se à clínica de pé boto se forem detetados os 
seguintes sinais:
• O pé tem marcas de pressão vermelhas, hematomas ou 

bolhas. A ortótese estar a ficar demasiado pequena para 
a criança ou pode não ter sido colocada com firmeza 
suficiente. 

• O pé escorrega para fora do sapato, mesmo com o 
sapato bem apertado. A ortótese pode ser demasiado 
grande.
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Nos primeiros 3 meses, a ortótese deve ser utilizada a tempo inteiro e apenas retirada na hora do banho.

Ao fim de 3 meses, a criança só terá de utilizar a ortótese durante a noite até aos 4 ou 5 anos de idade. 
A clínica indica quando deixar de ser necessário utilizar a ortótese.

Actividadese
participação

Folheto
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PRIMEIROS 3 MESES PRIMEIROS 3 MESES PRIMEIROS 3 MESES

ATÉ AOS 4/5 ANOS ATÉ AOS 4/5 ANOS



Quando deve ir ao médico 
A criança deve ir ao médico se se verificarem os seguintes 
sinais durante os cuidados em casa: 
1. Febre alta. 
2. Inchaço acima ou abaixo do gesso. 
3. Líquido ou cheiro desagradável no interior do gesso. 
4. Os dedos do pé estão frios ou quentes. 
5. Os dedos do pé não têm uma cor de pele normal. 
6. Os dedos do pé não estão visíveis, escorregaram para 

dentro do gesso. 
7. O gesso tem fissuras ou está mole. 
8. Dedos do pé inchados. 
9. O gesso está demasiado apertado na parte de cima da 

perna. 
10. O bebé tira o gesso da perna. 
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Transporte
O transporte para a clínica de pé boto pode ser um 
desafio para o cuidador da criança com pé boto. As 
crianças com pé boto podem utilizar transportes privados 
ou públicos, mas, devido às consultas regulares na clínica, 
pode ser dispendioso para o cuidador. 

Ações a tomar
• Ajude o cuidador a organizar o transporte.
• Prepare uma estratégia financeira para o cuidador, por 

exemplo: 
o Junte famílias com crianças com pé boto, para 

que possam apoiar-se mutuamente/partilhar 
transporte sempre que possível.

o Estabeleça uma ligação com grupos 
comunitários caso seja necessário apoio 
financeiro. 

Escola e trabalho
As crianças tratadas com sucesso através do método 
Ponseti não deverão ter dificuldades funcionais e 
deverão ter oportunidades iguais na escola e no 
trabalho. No entanto, as crianças mais velhas com pé 
boto negligenciado ou pé boto recorrente podem ter 
restrições de mobilidade e, consequentemente, podem 
ter uma fraca assiduidade na escola e oportunidades de 
trabalho limitadas. Além disso, devido ao aspeto 
diferente do pé e às dificuldades para caminhar, as 
crianças podem ser intimidadas por outras crianças. 

Ações a tomar
• Sensibilizar as outras crianças na escola e na 

comunidade sobre o pé boto. Faça-o em conjunto com 
o cuidador, os professores e os diretores das escolas. 

• Gerir as barreiras que limitam o acesso físico ao 
trabalho, por ex., encontrar auxílios adequados para 
caminhar, como muletas de cotovelo, ou adaptar 
tarefas às capacidades da criança.

• Esclarecer os empregadores sobre o pé boto para 
aumentar o seu entendimento e ajudar a encontrar 
trabalhos adequados.

Actividadese
participação

Folheto
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ESCOLA



Factores pessoais:
Informações e 
Ações a tomar



Aconselhamento por pares
Como a criança que nasce com pé boto é normalmente 
tratada nos primeiros anos, parte-se do princípio de 
que não existem muitos problemas pessoais, como 
stress emocional. No entanto, estes problemas podem 
tornar-se (mais) aparentes quando a criança cresce. 
Por exemplo, quando uma criança tem pé boto não 
tratado ou negligenciado, pode precisar de apoio para 
ultrapassar as barreiras que a impedem de participar 
na vida quotidiana. 

Actions to take
• Be aware of what support is asked from and provided by 

traditional healers and that this does not do harm to the 
persons’ body. 

• Connect the caregivers to other caregivers or parent support 
groups. These groups can provide mental support. Other 
caregivers in a similar situation can be found most likely in the 
hospital. 

FactoresPessoais
Folheto
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Papel dos cuidadores
O cuidador que ajuda a pessoa com Pé Boto tem um papel 
fundamental na melhoria e manutenção da qualidade de vida. É 
sempre importante incluir os desejos e as necessidades da 
pessoa com Pé Boto, mas também é importante que o cuidador 
esteja ciente do seguinte:
• A responsabilidade que esta situação traz para a sua vida e 

onde encontrar apoio.
• O impacto dos cuidados prestados para o cuidador e evitar 

uma sobrecarga física e mental. 
• As metas que o cuidador pretende atingir ou manter para a 

pessoa com Pé Boto. 

Apoio mental
Existem vários factores que podem afectar a pessoa com Pé Boto, 
e a respetiva família, emocionalmente. Normalmente passam por 
diferentes etapas de stress emocional, que podem repetir-se 
sempre que têm de ajustar as suas expectativas relativamente à 
vida da pessoa. Isto pode resultar em sentimentos de desespero, 
depressão ou tristeza. Se sentir que existe depressão com 
tendência a piorar, consulte um especialista. 

A depressão é uma doença definida por uma tristeza persistente e 
uma perda de interesse em actividades de que anteriormente 
gostavam, acompanhada por uma incapacidade de realizar 
actividades diárias, que dura pelo menos duas semanas. Pode 
levar a uma variedade de problemas físicos e emocionais, como 
perda de energia, mudanças no apetite, dormir menos ou mais 
horas, sentir que é inútil e pensamentos de automutilação ou 
suicídio para a pessoa com Pé Boto. Neste caso, consulte 
imediatamente um especialista!

Ações a tomar
• Prepare o cuidador sublinhando aquilo que é esperado dele 

enquanto cuidador.
• Ajude o cuidador a lidar com o stress e/ou a fadiga.
• Evite proteger demasiado a pessoa com Pé Boto ao não permitir 

que essa pessoa utilize todo o seu potencial na vida quotidiana. 
• Ajude o cuidador a encontrar informações actualizadas sobre Pé 

Boto e a melhorar os seus conhecimentos e competências para 
cuidar da criança e estimular o desenvolvimento. 

• Responda às suas perguntas.
• Forneça informações realistas sobre os resultados da 

reabilitação.
• Inclua-o nas suas intervenções tomando decisões em conjunto. 

É uma forma de melhorar a colaboração em conjunto. 

Ações a tomar
• Esteja atento às etapas de stress emocional e forneça apoio mental 

e coragem para aguentar. Consulte um especialista, se necessário!
• Forneça à criança e à família apoio prático e mental para 

desenvolverem resistência, aprenderem a viver com as suas forças 
e fraquezas e encontrarem formas alternativas de atingirem todo o 
seu potencial. 

• Escute as suas histórias, encoraje-os a procurarem ajuda junto de 
familiares e amigos e ajude-os a encararem o futuro de forma 
positiva.

• Certifique-se de que a pessoa, assim como os cuidadores, têm 
alguma forma de apoio social (por exemplo, de cuidadores, 
familiares, amigos/colegas, membros da comunidade ou outras 
pessoas). 

• Tente perceber se a pessoa ou o(s) 
cuidador(es) mostram sinais de stress 
emocional (por exemplo, cansaço, 
preocupação, depressão, raiva)



Factores ambientais:
Informações e 
Ações a tomar

ESCOLA
INCLUSÃO

INCLU

ESCOLA



Atitudes da comunidade
Em todo o mundo, existem diferentes crenças 
sobre as razões para uma criança nascer com 
pé boto, como influências espirituais, feitiços 
ou pragas. Por vezes, as mães podem ser 
consideradas culpadas. Estas ideias podem 
fazer com que a criança com pé boto seja 
excluída da família e da sociedade. É 
importante explicar ao cuidador que as 
crianças com pé boto são uma parte 
importante da comunidade e que a sua 
deformidade não foi provocada pelas suas 
ações. 
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Ações a tomar
• Passe algum tempo com os pais para ajudá-los a 

compreenderem o pé boto e o processo de 
tratamento. Em conjunto com a clínica de pé boto:
o explique quais são as causas do pé boto;
o sublinhe que a mãe não tem culpa;
o discuta as opções de tratamento;  
o explique que se o tratamento for iniciado numa 

fase precoce, a criança terá pés normais.
• Em conjunto com o cuidador, fale com a comunidade 

local sobre o pé boto para aumentar o entendimento 
sobre a doença. 

• Trabalhe com organizações não governamentais, 
associações de pessoas com deficiência e líderes 
religiosos locais para combaterem possíveis atitudes 
negativas em relação ao pé boto.

• Juntamente com a família, incentive os diretores das 
escolas e os professores a manifestarem atitudes 
positivas em relação a uma criança com pé boto.

PÉ BOTO

O pé boto é 
bastante comum 

e pode ser 
tratado

O que 
podemos 

fazer?

Vi o meu sobrinho 
pequeno com 
gesso no pé
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ESCOLA
INCLUSÃO

INCLU

PÉ BOTO

O pé boto é 
bastante comum 

e pode ser 
tratado

O que 
podemos 

fazer?

Vi o meu sobrinho 
pequeno com 
gesso no pé

Ações a tomar
• Tem de mudar a sua abordagem se não existirem progressos. 

Nunca culpe a mãe! Pressionou demasiado? Não teve acesso a 
todo o contexto? As suas metas não eram inteligentes? Reveja 
os pontos básicos

• Verifique se existem barreiras sociais que impedem que a 
pessoa e/ou os cuidadores tenham acesso a locais públicos. Por 
exemplo, medo de ficarem a olhar para eles ou de não serem 
aceites. 

• Preste atenção às perceções das deficiências por parte da 
criança, dos cuidadores e dos membros da comunidade. Fale 
com a família e os membros da comunidade para aumentar a 
consciencialização. 

Atitudes 
Numa família ou na comunidade, podem existir atitudes 
negativas em relação à pessoa com Pé Boto mas também 
em relação ao cuidador, por exemplo, se a pessoa com 
Pé Boto não apresentar sinais de evolução. Mesmo os 
activistas de RBC podem pensar que a criança não está a 
ter um bom desenvolvimento porque a mãe não faz mais 
exercícios com ela. 

É frequente a família culpar a mãe por ter uma criança 
com deficiência, o que resulta em abandono, falta de 
apoio por parte dos familiares ou a família não prestar 
atenção à pessoa com Pé Boto. Por vezes os cuidadores e 
as crianças são impedidos de entrar no autocarro, sendo 
tratados como se tivessem uma doença contagiosa. 
Algumas crenças podem ter resultados positivos na 
inclusão de uma pessoa na comunidade. Outras são 
prejudiciais e resultam na exclusão da comunidade. 
Podem fazer com que seja difícil para uma pessoa com 
Pé Boto encontrar trabalho, mas também podem torná-la 
num forte membro da comunidade, reivindicando 
direitos para todos. Algumas pessoas e cuidadores 
tornam-se ativistas de RBC fortes e motivados, ajudando 
outras pessoas com deficiências e as respetivas famílias. 
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Aconselhamento familiar
É importante ajudar os pais a compreenderem e a aceitarem o 
pé boto e o processo de tratamento para conseguirem 
ultrapassar possíveis barreiras em relação ao tratamento.

Ações a tomar
• Juntamente com a clínica de pé boto, discuta todo o plano de 

gestão com os cuidadores da criança no início do tratamento 
para planear o transporte e os fundos necessários. 

• Em conjunto com o cuidador, fale com a comunidade local se 
a família não tiver meios financeiros suficientes. O apoio pode 
ser obtido junto de igrejas, clubes e organizações não 
governamentais. 

• Envolva os pais no tratamento incentivando-os a irem à clínica 
de pé boto com as mães. Foi provado que os pais que se 
sentem envolvidos e compreendem têm mais probabilidade 
de apoiarem as mães no seguimento do plano de tratamento. 

Acessibilidade financeira 
A totalidade do tratamento pode custar 150 dólares, o que, 
quando comparado com vários tratamentos para doenças 
semelhantes, é extremamente acessível. Por esse motivo, 
vários Ministérios da Saúde, organizações não governamentais 
e outras entidades reconhecem o valor do tratamento Ponseti
como intervenção precoce para prevenir deficiências evitáveis. 

Ações a tomar
• Faça um inventário das clínicas de pé boto nas proximidades, 

por ex., consultando o site da Global Clubfoot Initiative
(GCI): se não encontrar as informações que procura, 
contacte a GCI através do formulário de contacto no site.

• Se não existir uma clínica de pé boto ou se ficar demasiado 
longe, tente pressionar o governo local para a criação de 
uma clínica. Faça-o em colaboração com organizações não 

governamentais locais, associações de pessoas com 
deficiência e médicos especializados em pé boto. 

• Em conjunto com o cuidador e a clínica de pé boto, discuta 
todo o plano de tratamento e os custos relacionados. Se o 
valor do tratamento estiver acima das capacidades 
financeiras da família, incentive-a a procurar apoio 
financeiro junto da comunidade local (por ex., igrejas, Rotary
clubs/Lions ou associações de pessoas com deficiência), ou 
organizações internacionais.  



Adaptações na casa de banho
Algumas crianças com pé boto tratado sem sucesso ou de forma 
incompleta podem ter dificuldade em agachar-se quando vão à 
casa de banho. Adaptações simples e baratas na casa de banho 
podem oferecer uma solução adequada.

Ações a tomar
• Juntamente com o cuidador e a criança com pé boto, procure 

opções para adaptar a casa de banho em casa e/ou na escola. 
A casa de banho pode ter as seguintes adaptações:

• Instalação de barras de apoio ou pegas junto da latrina. Além 
disso, um banco também pode servir como apoio.

• Fazer um banco simples para a latrina. Utilize os materiais 
que estiverem disponíveis para que a criança possa ir mais 
facilmente à casa de banho sozinha.
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Para o desenvolvimento 
do capítulo Pé boto da 
RehApp, gostaríamos de 
expressar a nossa 
gratidão, em particular, 
pelas valiosas 
contribuições de 
Rosalind Owen (Global 
Clubfoot Initiative) e 
Aisling Russell (Mercy
Ships), Michiel
Steenbeek (CBM), 
Antonella Battiato e 
Rosati Francesco (FDCG), 
assim como de Andrew 
Myers e Scott 
Reichenbach (Hope
Walks). Os créditos 
fotográficos também 
pertencem a Hope
Walks. Os recursos 
utilizados para a 
elaboração do capítulo 
Pé boto podem ser 
encontrados no site, o 
qual será lançado 
brevemente. 
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