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pé é uma estrutura formada por 26 ossos, 31 
articulações e mais de 20 músculos próprios. 
Este é uma importante região do corpo, pois 

absorve todo peso do corpo quando na posição em pé (or-
tostática). O pé cavo é considerado uma deformidade em que 
há um aumento da curvatura do arco interno do pé (arco 
plantar).

O

Um paciente com pé cavo possui uma menor área de 
contato do pé com o chão, o que proporciona menos apoio e 
gera mais instabilidade durante a pisada. Devido isso, é mais 
fácil ocorrer outras lesões como entorses, seguido de ruptu-
ra ligamentar. Outra característica do paciente com pé cavo 
é que as articulações do pé são mais rígidas e têm menos 
mobilidade, o que diminui a possibilidade de amortecimento 
da pisada durante o apoio no chão. Toda essa rigidez pro-
voca um aumento de tensão na fascia plantar que é uma 
região bastante sensível, evoluindo para uma inflamação 
chamada de fascite plantar. Esta, se não tratada de forma 
correta, pode evoluir para formação de calcificações no osso 
do calcâneo que se chama esporão de calcâneo. O pé cavo 
pode ser muito doloroso devido um aumento de pressão nos 
principais ossos (ossos do tarso e metatarsos) e por conta da 
inflamação fascia plantar.
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PÉ CAVO:  
DIAGNÓSTICO 
E TRATAMENTO  

Exame da baropodometria



O TRATAMENTO
O tratamento cirúrgico é indicado apenas nos caso 

mais graves com dores insuportáveis e que não tenham res-
pondido ao tratamento fisioterápico e ao uso de palmilhas.

A conduta fisioterápica deve ser para diminuir a dor, 
melhorar a mecânica de mobilidade do pé e por último pres-
crever uma palmilha para ajuste da cava e melhor distribuir 
as pressão plantares. 

Para diminuir a dor pode ser adotada uma conduta 
eletroterápica com o uso de infra-vermelho de LED ou LA-
SER, ultra-som terapêutico com medicação específica an-
tiinflamatória em um procedimento chamado FONOFORESE, 
acupuntura e diversos outros recursos que possibilitam a 
diminuição da dor e o controle da inflamação. 

Como melhora na morfologia e na mecânica articular 
uma conduta muito interessante é a OSTEOPATIA. Esta ob-
jetiva melhorar a mobilidade articular proporcionando mais 
flexibilidade do arco plantar. Outro método é a manipulação 
fascial com objetivo de alongar e liberar a fascia plantar que 
é uma estrutura formada por ligamentos, tendões e mús-
culos. Pacientes que possuem pé cavo tem tendência a en-
curtamento da musculatura posterior da perna e da coxa, 
devido isso essa musculatura também deve ser alongada. 
Geralmente esses encurtamentos musculares são em diver-
sas regiões do corpo o que também propiciam outras lesões 
que não somente no pé.

O uso de palmilha estabilizadora ajuda a equilibrar 
as pressões na fascia plantar ajustando a pisada e diminuin-
do a sobrecarga na articulação durante a pisada. Seu uso 
se faz necessário tanto diáriamente como durante a prática 
esportiva. A prescrição da palmilha deve ser realizada após 
uma avaliação clínica criteriosa e se possível com o uso da 
baropodometria que é um equipamento computadorizado 
das pressões da pisada.

Os tratamentos para pé cavo têm bons resultados 
seguros e eficazes.

Por Dr. José Góes  | Fisioterapeuta
Rua: Henriqueta Galeno 521 | Dionísio Torres

Fone: 85 3091.6062 / 85 9994.6485 
www.institutodetratamentodador.com.br
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Raio X



pé plano é caracterizado como uma diminuição 
do arco inferior do pé que ocorre pela descida 
dos ossos do tarso e metatarsos, principal-

mente do osso navicular. Essa descida do arco promove um 
estiramento da fascia plantar como também uma compres-
são desta, o que gera inflamação e dor. Esta morfologia leva 
ao aparecimento de dores nos pés após longas caminha-
das. Esse tipo de disfunção é devido um afrouxamento nos 
ligamentos, tendões, músculos e cápsula articular do pé. 

Dessa forma, as articulações apresentam uma mo-
bilidade muito acima do normal prejudicando a funciona-
lidade no pé. Os pacientes que têm pé plano geralmente 
adquirem desde a infância e os recursos terapêuticos são 
mais restritos do que para pé cavo. As dores são intensas 
no início ou no final do dia, tendo muitas vezes caracte-
rística de queimação.O fisioterapeuta dispõe de uma série 
de técnicas que podem melhorar a função pulmonar. Desta 
pode-se destacar uma conduta reexpansiva e o uso de di-
versos incentivadores respiratórios. Esse trabalho pode ser 
acompanhado através da espirometria onde se observa a 
evolução de cada atleta. Este tipo de condicionamento tam-
bém deve ser executado em uma academia sob supervisão 
de um profissional de educação física e este trabalho é im-
portante ser acompanhado por um monitor cardíaco multi-
paramétrico onde seja acompanhado durante o treinamen-
to o eletrocardiograma, a saturação de oxigênio %SpO2 e a 
pressão arterial.

O
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TRATAMENTO PARA PÉ PLANO
O tratamento do pé plano nos casos mais graves 

pode ser realizado uma intervenção cirúrgica com objetivo de 
elevar o arco plantar e fixar as estruturas ósseas. Para casos 
menos graves o correto é o tratamento fisioterápico e uso de 
palmilha para estabilizar a pisada e elevar o arco plantar.

A fisioterapia tem por objetivo diminuir a dor e o con-
trole da inflamação. Este é realizado através da eletroterapia. 
Também é importante um trabalho manipulativo com osteo-
patia para elevar o arco plantar. Muito embora, após  conduta 
osteopática, é indispensável o uso da palmilha estabilizadora 
do arco plantar.

PALMILHA PARA ESTABILIZAR 
O ARCO PLANTAR
A palmilha estabilizadora do arco plantar tem por 

função elevar o arco, principalmente o osso navicular. Esta 
deve ser prescrita pelo fisioterapeuta e se possível confeccio-
nada por este. Para cálculo do tipo de palmilha e elementos 
de estabilização, o paciente deve ser submetido a uma con-
sulta clínica criteriosa e se possível ao exame da baropodo-
metria clínica (teste da pisada).

Por Dr. José Góes  | Fisioterapeuta
Rua: Henriqueta Galeno, 521 | Dionísio Torres

Fone: 85 3091.6062 / 85 9994.6485 
www.institutodetratamentodador.com.br
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Ilustração pé plano

Para o diagnóstico do pé plano

 Exame Clínico para observar a frouxidão 
das articulações do pé e principalmente 
a descida do osso navicular;

 Exame de imagem como o Rx onde é 
observado o posicionamento das estru-
turas ósseas;

 Baropodometria Clínica para verificar 
a imagem das pressões plantares e o 
apoio do pé no solo.



Os movimentos do corpo são bastante interli-
gados, e no esporte e nas pessoas que pas-
sam muito tempo em pé e/ou andando, essa 
ligação se torna bem mais intensa. Se a forma 

com que o pé é apoiado for mudada, todo o resto do corpo 
irá se adaptar, pois este é a base de sustentação para todo 
o corpo. 

O pé é responsável por receber e distribuir toda car-
ga e impacto quando é realizada qualquer atividade na posi-
ção de pé (ortostática). Devido isso, é importante conhecer a 
forma da pisada, para prevenir causadas pelo mau apoio do 
pé quando este toca o solo. Existe duas principais disfunções 
que é a pisada pronada e supinada.

Fala-se em pisada pronada  quando ocorre uma 
maior pressão na parte interna do pé, ou seja, quando os 
tênis e calçados desgastam mais a parte de dentro. Dessa 
forma há diminuição da estabilidade e da propulsão do pé, 
sendo necessário realizar mais força para andar e/ou re-
alizar atividade física. Esse tipo de disfunção acomete mais 
pessoas com diminuição da flexibilidade dos músculos da 
panturrilha e pessoas que apresentam o pé plano.

A pisada supinada ocorre quando a pressão maior 
é na parte externa do pé, ou seja, quando o tênis ou calçado 
desgasta mais a parte de fora. É menos comum do que a 
pisada pronada, e frequentemente acometem pessoas com 
o pé cavo. Este tipo de pisada supinada deixa o pé mais 
susceptível ao entorse de tornozelo, o que pode aumentar e 
agravar a supinação do pé.

Existem alguns procedimentos para identificar qual é 
a sua pisada, mas o teste com maior excelência é a baropo-
dometria que é mais conhecida como “ o teste da pisada” . 
Com elaé possível saber se o pé é plano ou cavo, se tem ins-
tabilidade dinâmica (em movimento) ou estática (parado) se o 
equilíbrio do baricentro (centro de gravidade) esta normal ou 
não, observando a sobrecarga mais no pé direito, esquerdo, 
na região anterior ou posterior. É muito importante observar, 
principalmente durante a prática esportiva, qual o tipo de cal-
çado esta sendo usado. Existem calçados para pisada pro-
nada, neutra ou supinada. Se o uso do calçado for de forma 
incorreta, as estruturas articulares ficam sobrecarregadas e 
as lesões aparecem. Portanto, antes de realizar a prática es-
portiva, deve-se saber exatamente qual o tipo de pisada. As 
palmilha também podem ajustar a pisada.

O

PRONADA SUPINADA

Tratamento para correção da pisada

 Palmilha proprioceptiva para ajuste postural;
 Osteopatia para melhorar o desequilíbrio 

articular;
 RPG e outras técnicas para reeducação postural;
 Alongamento e fortalecimento dos músculos;
 Uso do tênis adequado

O uso de tênis especifico para cada pisada junta-
mente com a palmilha adequada é super importante, pois 
auxilia na melhora na qualidade da atividade, melhora da 
dor e da postura. MARQUE SEU TESTE DA PISADA E EVITE 
LESÕES. A PREVENÇÃO SEMPRE É A MELHOR OPÇÃ0.

Por Dr. Raphael Mariano | Fisioterapeuta
Rua: Henriqueta Galeno, 521 | Dionísio Torres
Fone: 85 3091.6062 / 85 9994.6485 
www.institutodetratamentodador.com.br
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PISADA PRONADA 
ou SUPINADA?
Descubra a sua. 



o decorrer dos anos a prática da atividade física vem aumento bastante e com isso o numero de lesões tam-
bém. Pessoas que buscam melhora na qualidade de vida, melhora da auto estima e emagrecimento, praticam 
cada vez mais esporte como fonte principal de alcançar tais objetivos. Muitas vezes, este é realizado de forma 
incorreta e sem acompanhamento, o que propicia lesões nas articulações, músculos, tendões, ligamentos e 

diversas outras estruturas do corpo. Tais lesões geram inflamação e consequentemente as dores.

N

Por Dr. Raphael Mariano | Fisioterapeuta
Rua: Henriqueta Galeno, 521 | Dionísio Torres
Fone: 85 3091.6062 / 85 9994.6485 
www.institutodetratamentodador.com.br

Uma importante lesão no pé 
é a fascite plantas. Esta é uma infla-
mação ao longo de todo tecido na sola 
do pé. Este tecido é chamado de fáscia 
plantar e compreende estruturas como 
músculo, ligamento tendão e cápsula 
articular. Esta fascia alonga-se desde 
a base do osso calcâneo até a região 
anterior do pé (metatarsos) ajudando 
a formar o arco plantar. Dentre os di-
versos fatores que contribuem para o 
surgimento da fascite plantar, pode-se 
destacar:
• Pé cavo
• Pé plano
• Aumento da tensão no tecido facial
• Sobrecarga ou uso excessivo do pé, 
• Uso excessivo de salto alto, 
• Obesidade ou ganho repentino de peso,
• Calçado inadequado,
• Tensão excessiva nos músculos da 

panturrilha,
•Exercícios praticados de forma in-

tensa e sem acompanhamento como: 
correr, jogar futebol, basquete entre 
outros.

Os sintomas mais comuns é 
o aumento da sensibilidade na sola 
do pé, sensação de queimação, dor 
em pontada geralmente acompanha-
da de dificuldade de colocar o pé no 

chão principalmente ao acordar, rigi-
dez, tensão do tecido facial e verme-
lhidão localizada. O diagnóstico advém 
de uma criteriosa consulta e o uso de 
exames específicos. Durante a consul-
ta todo o histórico laboral e cotidiano 
do paciente deve ser invertigado e a 
estrutura do pé deve ser examinada de 
forma minuciosa. É muito importante 
observar a postura com todas as suas 
alterações. Exames de imagem devem 
ser solicitados como Rx, ressonância 
magnética, ultra-sonografia, baropo-
dometria e termografia. Os dois últimos 
são muito importante. Com a baropo-
dometria é possível não somente iden-
tificar se o pé é cavo ou plano, pronado 
ou supinada, mas também observar 
todos os pontos de maior pressão no 
pé para que seja prescrita uma pal-
milha de equilíbrio articular e postural 
objetivando diminuir a sobrecarga do 
pé. A termografia clinica é um mape-
amento por infravermelho que pode 
identificar alterações de temperatura. 
Esta alteração de temperatura pode 
sugerir maior sobrecarga muscular, 
ligamentar, vascular ou a inflamação 
propriamente dita. O tratamento tem 
como objetivo principal diminuir a in-
flamação na fáscia plantar, diminuir 

a dor e melhorar a qualidade de vida, 
sendo utilizadas técnicas fisioterapêu-
ticas especificas como: 

• Osteopatia, 
• Acupuntura;
• Aparelhos capazes de diminui a 

inflamação e a dor como o ultra-som 
através da fonoforese ou da corrente 
galvânica através da iontoforese

• Palmilhas proprioceptivas para 
correção da postura e equilóbrio das 
pressões plantares

• RPG (reprogramação postural glo-
bal), pilates e outros métodos de ree-
ducação postural.

• Terapia por ondas de choque.
Quando a causa da lesão é 

bem definida (diagnóstico preciso), os 
tratamentos são eficazes e seguros, 
trazendo alívio rápido para as dores. 
Muito embora, é importante que o pa-
ciente ajude no tratamento, diminuindo 
o fator de risco para a lesão, usando 
um calçado adequado e ajustando sua 
rotina laboral e esportiva.
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FASCITE 
PLANTAR 

Exame da termografia



rande parte da população sente dor nos pés e 
isto é preocupante já que o pé é de extrema 

importância para a sustentação do corpo e para o desen-
volver da marcha.

Dentre as causas de dores nos pés é possível des-
tacar o esporão de calcâneo ou como é conhecido popu-
larmente “o esporão de galo”. Mais especificamente um 
esporão é um pequeno crescimento ósseo, um “gancho” de 
osso, que pode formar sobre o osso do calcanhar (calcâneo) 
e sua formação ocorre, geralmente, por uma fascite plantar 
(infamação na fáscia do pé) crônica, por seu agravamento 
ou quando a mesma não é tratada da forma correta. 

Este esporão pode causar um processo doloro-
so principalmente ao acordar, quando o paciente coloca o 
pé no chão e dá os primeiros passos. É como se fosse um 
espinho ou ainda como uma faca penetrando no pé. Isto 
ocorre porque durante a noite o corpo passa muito tempo 
sem movimento e as fáscias tendem a aderir aos músculos, 
ligamentos e tendões. Ao começar a caminhar a fáscia vai 
soltando aos poucos e as dores tendem a diminuir.

Em alguns casos as dores interferem diretamente 
na caminhada, na prática esportiva e até na permanência 
da postura em pé.

Seu diagnóstico é feito através de uma boa consulta 
clínica e por exame de imagem em que o mais indicado é o 
Rx. Neste exame de imagem é possível observar a forma-
ção óssea que pode aparecer tanto em baixo do calcanhar 

G como na região superior na inserção do tendão do calcâneo 
(tendão de Aquiles).

Se a formação óssea for muito grande a fisioterapia 
pode não ter excelentes resultados. Nestes casos a opção 
realmente é cirúrgica. Uma vez realizada a cirurgia o pa-
ciente deve fazer fisioterapia para que esta melhore as ten-
sões fasciais, ligamentares e musculares na fáscia plantar 
com o objetivo deste esporão não maios reincidir. Uma vez 
a cirurgia realizada o paciente também deve atentar para 
eliminar os fatores de risco da volta desse esporão que é o 
uso de um calçado inadequado, cuidado com a má postura, 
não praticar esporte sem orientação profissional e manter 
um trabalho preventivo com o fisioterapeuta. 

No contexto geral, o tratamento fisioterápico tem 
excelentes resultados no tratamento do esporão de cal-
câneo no que se refere ao controle da dor e melhora das 
tensões fasciais da fascia plantar. A acupuntura no local é 
muito dolorida e por isso não é uma boa opção.

Por Epifânio Gonçalves | Fisioterapeuta
Rua: Henriqueta Galeno, 521 | Dionísio Torres

Fone: 85 3091.6062 / 85 9994.6485 
www.institutodetratamentodador.com.br
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ESPORÃO 
DE CALCÂNEO: 
fisioterapia ou cirurgia?



ual o melhor tipo de tênis é uma pergunta 
que todas as pessoas que praticam espor-
te principalmente caminhada, corrida ou 

que exijam muito tempo em pé deveriam fazer antes de tais 
atividades. Atualmente é fácil de responder devido a gama 
de tecnologia disponível para observar qual o tipo de pisa-
da correta e como relacionar essa pisada a tais atividades 
praticadas.

No passado se tinha um único tênis que era usado 
para tudo, desde correr na praia, a andar de bicicleta, jogar 
futebol e diversas outras práticas esportivas e laborais. Atu-
almente existe uma vasta variedade de marcas e modelos 
para escolher. Há tênis para pisada pronada, supinada e 
neutra; para pé cavo ou plano; com sistema de amorteci-
mento em gel, em ondas e até a ar; para correr, caminhar e 
passear no shopping.

Com tanta variedade primeiro é necessário saber 
qual o tipo de pé e a forma da pisada para descobrir o tênis 
adequado. Dessa forma, existem diversos exames a serem 
realizados que devem ser feitos por um fisioterapeuta, um 
médico ortopedista ou médico do esporte. 

O Fisioterapeuta irá orientar o tênis correto através 
de uma serie de parâmetro observados por uma avaliação 
postural, baropodpometria, plantigrafia e observação da pi-
sada com o podoscópio. 

Aliar o tênis correto com o tipo de pisada faz uma 
grande diferença para garantir o bem-estar, prevenir lesões 
e outros problemas ortopédicos como a sobrecarga nas ar-
ticulações do joelho, do quadril e da coluna vertebral.

Q

Por Mário Almino | Fisioterapeuta
Rua: Henriqueta Galeno, 521 | Dionísio Torres

Fone: 85 3091.6062 / 85 9994.6485 
www.institutodetratamentodador.com.br
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ESCOLHENDO SEU TÊNIS. 
Qual o melhor tipo?




