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Pé de atleta EDITORIAL 

As infecções da pele por 

fungos  são mui to          

frequentes e incómodas, 

sendo o contágio muito 

fácil. Nesta Newsletter 

encontra conselhos     

sobre a deteção e pre-

venção de uma das    

infeções fúngicas mais 

frequentes no verão, o 

pé de atleta. 
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O pé de atleta, que corresponde a uma infeção causada por fungos no pé, é mais          

frequente nos meses mais quentes e húmidos do ano. Qualquer pessoa pode contrair pé 

de atleta, apesar das pessoas ativas, que praticam atividades desportivas, serem mais 

suscetíveis de contrair a infeção.  

 

O que se sente? 

Na maioria dos casos, o primeiro sintoma do pé de atleta é a comichão. Segue-se a  

vermelhidão, inflamação e a descamação da pele, bem como a sensação de ardor, 

especialmente entre os dedos dos pés. 

A pele afetada poderá ficar esbranquiçada, frágil, com gretas ou bolhas. O simples  

andar poderá provocar dor. Se a infeção não for tratada, o fungo poderá contaminar 

as unhas. Caso a unha seja infetada, poderá observar-se uma alteração da sua cor 

(branca, amarelada ou acastanhada e quebradiça), ou do seu formato (espessamento 

da unha). 

Examine os seus pés com regularidade e principalmente o espaço entre os dedos dos 

pés. Lembre-se: quanto mais cedo detetar os sintomas, mais rapidamente inicia o      

tratamento. 

Os sintomas podem ser comichão, inflamação, 

vermelhidão, pele a escamar, ardor,              

mau-cheiro, gretas/fissuras, pele esbranquiçada 

e frágil. 

 

Como se transmite? 

O pé de atleta é altamente contagioso. 

O contágio é mais frequente em locais como piscinas e balneários públicos ou através 

do uso de toalhas mal lavadas ou contaminadas, mas também em casa. Se um         

elemento da família estiver contaminado, pode contagiar facilmente o resto da família 

na casa de banho de casa. Banheiras e tapetes de pés, são locais propícios a            

contágios. Ambientes quentes e húmidos como praias, piscinas e algum calçado       

fechado são    locais propícios ao desenvolvimento de fungos. 

 

Fatores de risco 

Alguns dos principais factores de risco para o pé de atleta são: diabetes, obesidade, 

imunossupressão, idade, lesão e o de calçado fechado. 



Porto com  +   Saúde * ACeS Porto Ocidental * Nº 46 * setembro 2015                                                      Pág. 2 

 

Diretor Executivo 

Rui Medon 

 

Editores 

Ana Sofia Barbosa 

Cristina Barbosa 

Helena Cabral 

 

Redator 

Ângela Almeida Costa 

Isabel Guedes 

Vânia Carneiro 

 

Revisores Científicos 

Maria José Ribas 

CONTACTOS 
 

Sítio na web: 

www.acesportoocidental.org 

 

Facebook:  

www.facebook.com/

acesportoocidental 
 

Blog: 

acesportoocidental. 

wordpress.com 
 

Email:  

Utentes.acesportoocidental 

@gmail.com 
 

(caso pretenda receber, 

m e n s a l m e n t e ,  e s t a           

publ icação por mai l ,        

contacte-nos para este   

endereço eletrónico) 

www.saude24.pt 

 

808 24 24 24 

 

(custo chamada local) 

Linha Saúde 24 

 

A Linha Saúde 24 é uma iniciativa do Ministério da Saúde que visa responder às 

necessidades manifestadas pelos cidadãos em matéria de saúde, contribuindo 

para ampliar e melhorar a acessibilidade aos serviços e racionalizar a utilização 

dos recursos existentes através do encaminhamento dos utentes para as           

instituições integradas no Serviço Nacional de Saúde mais adequadas. 

 

Permite um atendimento rápido e cómodo, funciona 24 horas por dia, 7 dias por 

semana e 365 dias por ano, permite acesso a informação de saúde,                  

esclarecimento de dúvidas, aconselhamento por profissionais especializados e 

ainda, caso seja necessário, encaminhamento para a instituição da Rede de 

prestação de cuidados de saúde mais apropriada à sua condição do momento. 

Como se trata? 

Aos primeiros sinais deve iniciar-se um tratamento assertivo e 

consistente, para impedir que a infeção se espalhe. É         

necessário utilizar um antifúngico em creme que se coloca 

diretamente no pé. É preciso fazer o tratamento até ao fim e 

não parar quando desaparecem os sintomas. 

 

 

Como se previne? 

- Evitar andar descalço em chuveiros, balneários públicos e piscinas, usando sempre   

chinelos ou outro tipo de calçado; 

- Lavar e secar cuidadosamente os pés, especialmente entre os dedos; 

- Não deixar os pés em água quente mais de 10 minutos; 

- Mudar de toalhas regularmente e não as partilhar, incluindo os tapetes dos pés; 

- Usar calçado que mantenha os pés arejados e secos, em pele ou materiais naturais, 

que evitem a transpiração; 

- Mudar de calçado com frequência; 

- Evitar sapatos desconfortáveis que não se ajustem e provoquem bolhas ou feridas nos 

pés; 

- Usar meias de algodão, que deixam a pele respirar e mudá-las regularmente; 

- Em caso de infeção, lavar as roupas que estiveram em contacto com as zonas          

infetadas, a 60°C ou mais, para eliminar os fungos; 

- Se houver indícios de pé-de-atleta, deve-se calçar sempre as meias antes de vestir o 

resto da roupa, para evitar contaminação de outras partes do corpo; 

- Pulverizar o calçado e meias com antifúngico em pó diariamente e deixar a arejar.  

 

Em caso de dúvidas 

fale com o seu       

m é d i c o  e / o u           

enfermeiro de família! 


