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O Hospital St. Louis é propriedade, desde a sua fundação em 1860,
da Sociedade Francesa de Beneficência, sendo considerada uma
IPSS, instituição sem fins lucrativos. Herdeiro de uma tradição em
Portugal com mais de 400 anos, o seu objetivo é o apoio social,
visível em várias obras nomeadamente num lar de idosos que tem
à sua responsabilidade.
A Clínica do Campo Grande, permite a oferta de cuidados, de
todas as valências, especialidades e meios complementares de
diagnóstico e terapêutica, em ambulatório, bem como, oferece aos
seus clientes um espaço de atendimento para a saúde, moderno e
confortável.
Vocacionada para um atendimento personalizado e de elevada
qualidade, a nova clínica funciona com os mesmos acordos e
convenções que já vigoram no Hospital St.Louis.
Este espaço integrado de cuidados de saúde constitui um marco
importante na já longa e prestigiante história do Hospital St.
Louis, actualmente com instalações técnicas e hoteleiras muito
bem equipadas, um Corpo Clínico de alto nível, e Pessoal atencioso
e motivado, amplamente reconhecido.

Contactos
Clínica Campo Grande
Campo Grande 54 A
1700-093 LISBOA
T: 210 40 55 00
F: 217 97 44 81
clinica@hslouis.pt

Marcação de Consultas
T: 210 40 55 00
clinica@hslouis.pt
Entrada
pelas traseiras:
Travessa Aboim
Ascensão, nº. 11

Podologia:
Cuide da saúde dos seus pés

O QUE É A PODOLOGIA?
Podologia é a ciência na área da saúde, especializada
na investigação, prevenção, diagnóstico e tratamento
das alterações que afectam o pé e as suas
repercussões no organismo humano, sendo o
Podologista o profissional de saúde devidamente
habilitado para o tratamento das patologias do pé.
CUIDE DA SAÚDE DOS SEUS PÉS
A Consulta de Podologia do Hospital St. Louis Clínica do
Campo Grande é certificada pela Associação
Portuguesa de Podologia.

CONSULTE O PODOLOGISTA SEMPRE QUE VERIFICAR
ALGUMA DESTAS ALTERAÇÕES:
Alterações da pele:
Calos, calosidades - Pele seca/descamativa, gretas,
fissuras - Micose (pé-de-atleta) - Verruga plantar
(cravos) - Transpiração excessiva - Feridas/úlceras
Alterações das unhas:
Doenças da unhas - Micose nas unhas - Unha
encravada - Espessamento das unhas
Alterações estruturais do pé:
Alterações dos dedos (dedos em garra, dedos
sobrepostos, joanetes) - Apoio incorrecto dos pés (pé
cavo, pé plano, pé valgo) - Dismetrias (pernas de
diferentes tamanhos) - Esporão do calcâneo - Fasceíte
plantar - Alteração da marcha (alteração de apoio,
alterações neurológicas, reumatologias…) - Dores
generalizadas dos pés - Exame biomecânico do pé
(Avaliação do pé através de Sistema Biomecânico
Computorizado) - Realização de suportes plantares
personalizadas (palmilhas preventivas/ correctivas/
compensatórias)
Pé da Criança:
Alterações estruturais do pé (pé plano/chato) Alterações do caminhar (caminhar com o pé/ pés para
dentro, quedas frequentes) - Valguismo (juntar os
joelhos) - Alterações da pele e unhas - Realização de
palmilhas correctivas/ preventiva

Áreas de intervenção da Podologia:
Podologia Geral (Avaliação estática e dinâmica do pé)
Podologia Infantil (Tratamento do pé da criança)
Podologia Geriátrica (Tratamento do pé do idoso)
Pé de Risco (Pé diabético, pé neurológico, pé vascular)
Podologia Desportiva (Avaliação e tratamento do pé
do desportista)
Podologia no trabalho (Avaliação e análise do pé
adaptado a cada situação profissional)
Podologia Preventiva (Prevenção das
patologias/alterações do pé)

Pé Diabético:
Prevenção e tratamento de úlceras plantares Prevenção de alterações das unhas e da pele
associadas ao pé diabético - Realização de suportes
plantares (palmilhas preventivas), elementos
ortopédicos, ortóteses digitais personalizadas.
Pé do Desportista:
Traumatismos, lesões desportivas (entorses, fasceítes,
instabilidade do tornozelo) - Alterações biomecânicas
do pé (apoio incorrecto do pé) - Estudo estático e
dinâmico do pé) - Suportes plantares (palmilhas)
personalizadas

