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INTRODUÇÃO: A queixa de dor nos pés aumenta com o passar dos anos, e dentre os fatores predisponentes, estão as 

alterações do sistema musculoesquelético, as doenças, o sobrepeso e obesidade e os calçados inapropriados aos pés. 

Associado a esses fatores, um negligenciamento tanto no autocuidado, quanto no adequado tratamento e orientação 

por parte dos profissionais de saúde, pode resultar em perda de funcionalidade e de qualidade de vida para esses 

indivíduos. O fisioterapeuta está entre os profissionais habilitados a intervir terapeuticamente. Assim, este trabalho teve 

a intenção de pesquisar na literatura quais recursos fisioterapêuticos têm sido utilizados no alívio da dor crônica do pé 

do idoso. OBJETIVOS: Determinar as possíveis intervenções fisioterapêuticas na dor crônica do pé do idoso. MÉTODO: 

Busca avançada nas bases de dados: BVS, PEDro, PubMed e SciELO, utilizando as palavras-chave: pé, dor, 

fisioterapia e idoso e seus termos correlatos no inglês. Foram selecionados estudos primários, publicados entre os anos 

2000 e 2017, os quais incluíram a população idosa e se dedicaram a realizar intervenções na dor crônica dos pés. 

Houve exclusão dos artigos de revisão da literatura e de relato de caso; dos que abordaram a população não-idosa; dos 

que realizaram intervenções cirúrgicas, medicamentosas ou com toxina botulínica; dos realizados em população com 

infecção, doenças neoplásicas, circulatórias, isquêmicas, respiratórias e dermatológicas; dos que usaram anestesia; dos 

que validaram questionários; além dos experimentos em cadáver e estudos com animais. RESULTADO: Foram 

encontrados 20 artigos elegíveis para o estudo. As etiologias encontradas foram: fasciite plantar, tendinopatia de 

Aquiles, hálux valgo, osteoartrite, artrite reumatóide, osteoporose, gota crônica, doença arterial periférica, metatarsalgia, 

além da idade avançada e do uso de calçados inadequados. Dentre as intervenções estão: terapia manual, mobilização 

neural, cinesioterapia, ultrassom, cryoultrassom, crioterapia, corrente pulsada monofásica, iontoforese, low-Dye taping, 

tala noturna, palmilhas e calçados adequados. Os calçados adequados aos pés e o alívio da pressão plantar, foram 

apontadas como medidas importantes para serem utilizadas. Além disso, a orientação é uma medida primária que pode 

ser explorada. CONCLUSÃO: Tanto no Brasil, quanto no exterior, foi pequena a quantidade de ensaios clínicos com 

abordagem fisioterapêutica na dor crônica do pé dos idosos. Diante dos inúmeros fatores predisponentes e 

possibilidades de intervenções fisioterapêuticas, se faz necessário, alavancar a produção de evidências científicas, para 

tratamento dos pés de uma população que cresce vertiginosamente e deve ser mantida funcional e independente, o 



maior tempo possível. 
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