
JOANETE ( Hálux Valgos) 

 

O joanete ou o Hálux Valgos  é uma deformidade  dolorosa que consiste no desvio 

lateral do grande dedo, ao desenvolvimento de calosidades e de uma saliência óssea 

globosa (exostose) medial que pode inflamar ( bursite), a um deslocamento lateral dos 

tendões flexores e extensores e dos ossículos situados sob a cabeça do primeiro 

metatársico de forma que o hálux torna-se insuficiente.   

 O segundo dedo, principalmente, passa  a sofrer a ação do grande dedo deslocado 

lateralmente podendo luxar-se dorsal ou desviar-se também lateralmente. 

 

 Causas 

 - uso de calçados de ponta estreita e salto alto que forçam o ante pé  a permanecer 

em um continente triangular (câmara anterior dos calçados); 

-  predisposição genética, história familiar presente (principal fator); 

-  outra causa freqüente é a presença de um desvio congênito do primeiro metatársico 

(metatarso primo varo) que torna o ante pé largo ; 

-  pés planos valgos do adulto podem, por propiciar uma marcha inadequada sobre a 

borda interna dos pés, produzir um deslocamento lateral do hálux gerando toda a gama 

de alterações características do hálux valgo;  

- doenças reumatológicas ou neurológicas que produzam desequilíbrios neuro-

musculares dos pés podem também culminar com a produção de quadros completos da 

deformidade,(artrite reumatóide, artrite psoriática, gota, hiperfrouxidão ligamentar); 

Epidemiologia   

  - sexo feminino (5-7 mulheres:1 homem); 

-  início dos 20 aos 40 anos; 

Clínica 

   - dor na região da exostose, bursa inflamada medial ou sob as cabeças dos 

metatársicos, calos plantares com metatarsalgias , subluxações e luxações do segundo 

e demais dedos laterais . 

Tratamento 

- o tratamento conservador, com a deformidade já instalada de hálux valgo, é ineficaz. 

O uso de afastadores interdigitais não se mostrou eficaz para a redução das diversas 

anormalidades desenvolvidas pela deformidade.  

- o tratamento cirúrgico é o ideal. O critério de escolha de uma das técnicas e sua 

aplicação, dependem da análise do quadro clínico, das radiografias e do 



estabelecimento de metas e objetivos do paciente em conjunto com seu médico.  

 Não se deve deixar levar pelas estórias de pacientes insatisfeitos ou infelizes com seus 

tratamentos dos joanetes. O progresso da tecnologia e os avanços da medicina, 

introduziram novas técnicas e equipamentos que melhoraram grandemente os 

resultados mais recentes.   

O conhecimento, por parte do paciente, de todos os prazos, dificuldades e restrições que 

ele deve enfrentar durante o período de tratamento e recuperação bem como das 

limitações impostas pela gravidade de sua deformidade, são preponderantes para que 

seja atingido o mais elevado grau de satisfação. 
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