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Study of the effectiveness of foot orthoses in fre-
quent foot pathologies 

 
Resumo 
 
Introdução: O objetivo do estudo é verificar a 

eficácia das órteses plantares prescritas na Área 
de Clínica de Podologia da Universidade de 
Sevilha para as patologias mais frequentes do 
pé. 

Pacientes e métodos: Foi realizada a compila-
ção dos dados constantes dos prontuários dos 
pacientes atendidos no Serviço de Ortopodología 
e Biomecânica deste centro. Estimou-se quais as 
patologias diagnosticadas com maior frequência 
e quais as órteses prescritas com maior frequên-
cia. A associação entre a patologia tratada, o tipo 
de órtese plantar prescrita e as demais variáveis 
coletadas foi calculada por meio do Odds Ratio 
(OR). Também foi verificado o grau de melhora 
que os pacientes manifestaram nas avaliações 
após a entrega do tratamento. 

Resultados: As patologias mais prevalentes 
diagnosticadas neste serviço foram: pé plano 
valgo, pé valgo, pé cavo-valgo, pés cavos e pé 
varo. Além disso, pode-se constatar que o uso de 
suporte plantar customizado produziu melhora 
significativa dos sintomas causados por essas 
alterações nos pacientes que as apresentam. 

Conclusões: Como conclusões, deve-se desta-
car que o tipo de órtese plantar mais utilizado 
para o tratamento de todos eles foi a estratifica-
da, que o polipropileno foi o material escolhido 
mais frequentemente como corpo da órtese, e 
que o uso de uma capa amortecedora e um 
suporte interno ou externo no calcanhar foram os 
elementos mais utilizados nesses tratamentos. 

 
Palavras-chave: Pé plano, pé valgo, pés cavos, 

pé varo, tratamento, órtese plantar, eficácia, 
patologia do pé. 

 
Abstract 
Introduction: This study aims at checking the 

effectiveness of  the foot orthotics used in the 
Podiatry Clinical Area of  the University of  Seville 
to treat the most frequent foot pathologies. 

Patients and methods: It has made a data 
collection from the medical histories of  treated 
patients by the Orthopaedics and Biomechanics 
Service of  this Centre. The most frequently diag-
nosed pathologies, and the most frequently foot 
orthoses employed, were estimated. The associa-
tion between the alterations treated, the type of  
orthotic prescribed and other variables recorded 
in the study, was calculated by means of  the 
Odds Ratio. Also, the level of  improvement repor-
ted by the patients after the application of  the 
orthotic treatment was reported. 

Results: The most prevalent foot diseases diag-
noses were the flat-valgus foot, the valgus foot, 
the cavus-valgus foot, the cavus foot and the 
varus foot. Moreover, can also said that the use of  
a custom-made foot orthoses significantly impro-
ve the symptoms of  these disorders. 

Conclusions: The stratified foot insole was the 
most used for the treatment of  these patholo-
gies. The polypropylene was the most chosen 
material for made the shell of  orthoses, and the 
most common elements used were a shock 
absorber top cover and a medial or lateral exter-
nal heel post. 

 
INTRODUÇÃO 
 
A ortopodología baseia-se principalmente no 

estudo da biomecânica humana para o tratamen-
to das alterações funcionais do membro inferior 
desde o pé (1). Também trata suas patologias 
próprias e aquelas que afetam ele diretamente. 

A prescrição e realização de órteses plantares 
é uma das grandes ferramentas terapêuticas à 
disposição da Podologia. No entanto, até onde 
sabemos, ainda não foi estabelecido nenhum 
protocolo de ação ortótica que indique as melho-
res opções de tratamento possíveis de acordo 
com a patologia existente. 

 
A gama de materiais e elementos que podem 

ser usados é muito ampla, e há muitas combina-
ções que podem ser feitas. Vários são os fatores 
que influenciam nessa decisão, como o objetivo 
terapêutico traçado, as características do pacien-
te (peso, idade, atividade) e as propriedades físi-
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mais Frequentes do Pé

Isabel María Arias Martín (1), Amanda Páez Tudela (1), Yolanda Molina Salas (2) y Pedro V. 
Munuera Martínez (1) 
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cas dos próprios materiais (1,2), que proporcio-
nam grande versatilidade. 

No entanto, são poucos os estudos que mos-
tram a utilidade de um ou de outro com base no 
diagnóstico estabelecido, sendo complexo esta-
belecer um critério de escolha, que em geral é 
muito diverso e se baseia principalmente na 
experiência e preferências dos profissionais de 
podologia. 

 
A ausência de um guia que balize as diretrizes 

a serem seguidas na escolha de um tratamento 
de acordo com a patologia presente, não é um 
problema apenas ao nível da prática clínica, mas 
também do jurídico, pois deixa o 
podólogo/podiatra desprotegido em uma situa-
ção legal. 

 
O objetivo do trabalho é estudar que tipo de tra-

tamento ortopédico é mais eficaz nas patologias 
diagnosticadas com maior prevalência no Serviço 
de Ortopodología e Biomecânica da Área de 
Clínica de Podologia (ACP) da Universidade de 
Sevilha (Espanha), já que esta é a nossa sede de 
estudo. Trata-se de estabelecer um critério de 
escolha com base no sucesso e no fracasso obti-
dos. 

 
PACIENTES E MÉTODOS 
 
Projeto 
 
Foi realizado um estudo observacional transver-

sal. 
 
Localização e participantes 
 
Por meio de uma amostragem aleatória sim-

ples, a partir do banco de dados dos prontuários 
dos pacientes atendidos no Serviço de 
Ortopodología e Biomecânica do ACP da 
Universidade de Sevilha, foram selecionados 582 
históricos de um universo amostral de 2.000 
pacientes atendidos durante dois anos.  

 
O cálculo do tamanho da amostra foi realizado 

com a ferramenta online para determinação do 
tamanho da amostra desenvolvida por López-
Calviño et al. (disponível em https://www.fiste-
r r a . c o m / f o r m a c i o n / m e t o d o l o g i a -
i nve s t i g a c i o n / d e t e r m i n a c i o n - t a m a n o -
muestral/#23922).  

 
Usando esta ferramenta, obteve-se que, para 

uma população total de 2.000 indivíduos, um 
nível de confiança de 95%, uma precisão prevista 
de 5% e um valor de proporção de 50% (pior 
cenário), o tamanho mínimo de amostra neces-
sário foi de 322 participantes. 

Instrumento e procedimento para coleta de  
dados 
 
Para a recolha das informações, foi elaborado 

um questionário onde foram recolhidas e codifi-
cadas as principais variáveis do estudo para a 
sua posterior análise estatística. A principal 
variável estudada foi o tipo de órtese plantar 
prescrita de acordo com as principais patologias 
do pé. Outras variáveis analisadas foram os pos-
síveis fatores associados à prescrição desse tipo 
de tratamento corretivo. 

 
As variáveis coletadas foram: 
- Número do histórico médico do paciente. 
- Sexo. 
- Idade. 
- Tipo de órtese plantar realizada no pé esquer-

do e direito: monolaminar, estratificada ou próte-
se. 

- Materiais usados em cada órtese: 
  • Tipo de material ou materiais utilizados no 

reforço e espessura. 
  • Tipo de material utilizado na capa/compri-

mento/forro (se houver), dureza e espessura. 
  • Material ou materiais utilizados no preenchi-

mento (se houver), dureza e espessura. 
- Uso ou não de outros elementos e quais: 
  • Descarga metatarso. 
  • Primeiro suporte de rádio. 
  • Cunha do rotador externo. 
    • Calcanhar. 
  • Elevação do calcanhar. 
  • Suporte interno do calcanhar. 
  • Suporte interno do calcanhar e arco longitu-

dinal interno. 
  • Suporte externo do calcanhar e arco longitu-

dinal externo. 
  • Suporte completo do calcanhar. 
  • Ângulo do antepé varo. 
  • Ângulo de antepé valgo. 
  • Crista subdigital. 
  • Elemento de amortecimento no antepé. 
  • Recorte. 
- Motivo da consulta. 
- Se pratica alguma atividade física ou despor-

tiva, qual ou qual e quantas horas ou vezes por 
semana. 

- Profissão. 
- Diagnóstico/s. 
- Tratamento complementar: uso ou não de 

outro tratamento diferente do uso de órtese plan-
tar, qual ou quais. 

- Revisão: se você vai ou não vai na revisão. 
- Melhoria: se há melhoria ou não e há quanto 

tempo. 
- Modificações: se são feitas posteriormente ou 

não, de que tipo ou tipos e quando. 
- Observações: onde foi anotado principalmen-

www.revistapodologia.com 6



te se sofreu algum tipo de patologia previa ou 
antecedente de interesse ortopodológico. 

 
Da amostra de 582 pacientes, foram considera-

dos válidos aqueles que permitiram o preenchi-
mento do formulário de coleta de dados, sendo o 
restante motivo de exclusão do estudo, exceto 
aqueles em que a espessura e/ou dureza do 
material utilizado para o forro não foi especifica-
do, capa ou comprimento, peso e altura, ou em 
que o paciente não compareceu a uma revisão. 

 
Por fim, 330 histórias foram selecionadas que 

atenderam aos critérios de inclusão. Para os 
casos em que não foram coletados dados de 
peso, altura ou resultado do tratamento, foi feita 
uma tentativa de coletar essas informações por 
meio de uma pesquisa telefônica post-hoc.  

 
A revisão dos prontuários foi sempre realizada 

por dois pesquisadores simultaneamente, os 
quais deviam concordar na seleção do prontuário 
e no preenchimento das informações da folha de 
coleta de dados. Se em algum caso houvesse dis-
crepância entre os dois pesquisadores, um ter-
ceiro pesquisador, cujo critério fosse discrimina-
dor. 

 
Considerações éticas 
 
O estudo foi aprovado pela Direção do ACP da 

Universidade de Sevilha. Todas as histórias con-
sultadas foram revisadas exclusivamente por um 
pessoal autorizado pertencente ao estudo. Para 
salvaguardar o compromisso de sigilo dos dados 
adquiridos, os nomes dos participantes foram 
substituídos por números, para fins de apresen-
tação e discussão dos resultados.  

 
As regras de sigilo foram aplicadas, não só aos 

dados armazenados em meio informático, mas 
também aos que se encontravam em papel ou 
outro suporte. 

As regras de sigilo obedeceram, em qualquer 
caso, ao disposto na Lei Orgânica 15/99 de 
13/12/1999, de proteção de dados pessoais. 

 
Análise estatística 
 
As variáveis qualitativas foram expressas na 

forma de frequências e porcentagens. Para as 
variáveis quantitativas, calculou-se a média e o 
desvio padrão (DP) e, se a distribuição fosse assi-
métrica, a mediana e a amplitude interquartílica 
(P25, P75).  

 
A comparação de proporções foi realizada por 

meio do teste Cui quadrado (X2) e, para a com-
paração das variáveis numéricas entre dois gru-

pos, foi utilizado o teste da prova de t de Student, 
uma vez cumpridos os requisitos de aleatorieda-
de, normalidade e igualdade de variância, utili-
zando a diferença de médias com seus intervalos 
de confiança (IC 95%).  

 
Para estudar a associação entre as variáveis, foi 

calculado o Odds Ratio (OR) com seus respecti-
vos intervalos de confiança (IC) de 95%, a prova 
de significância dessas razões foi calculada com 
a prova de Mantel-Haenszel. Os dados foram ana-
lisados com o pacote estatístico SPSS na versão 
21.0 para Windows. 

 
Na análise estatística, foi considerado o nível 

de significância de 5% (p ≤ 0,05). 
 
RESULTADOS 
 
Resultados gerais 
 
Finalmente 330 pacientes foram selecionados, 

53,3% (n = 176) eram mulheres e o restante 
eram homens. A média de idade geral dos 
pacientes era 36 anos (DP = 20,7); nos homens 
era de 32,7 anos (DP = 20,8) e nas mulheres 
38,9 anos (DP = 20,3), [T = 2,7, p = 0,007]. 
69,4% (n = 229) dos pacientes concentram-se na 
faixa etária entre 16 e 65 anos. 

 
O 66,4% (n = 219) dos pacientes comparece-

ram à consulta por apresentar algum tipo de dor, 
sendo localizada no antepé o mais prevalente 
com 15,8% (n = 52) dos motivos da consulta. O 
9,1% (n = 30) dos pacientes foram encaminha-
dos ao Serviço de Ortopodología do ACP por 
outro profissional.  

 
O 88,8% (n = 293) dos pacientes apresenta-

vam a mesma patologia em ambos os pés. Os 
mais prevalentes foram (Figura 1) pé plano valgo 
16% (n = 47), pé valgo 15% (n = 44), pé cavo 
valgo 13,7% (n = 40), pé cavo 10,2% (n = 30), e 
o pé em varo 6,8% (n = 20). Portanto, centrare-
mos os resultados do estudo nestes.  

 
O 28,8% (n = 95) dos pacientes apresentaram 

diagnóstico secundário, sendo a insuficiência do 
primeiro rádio a que apresentou a maior propor-
ção (2,7%), comportando-se da mesma forma 
em ambos os pés. 

 
O tipo de órtese plantar mais prescrita como 

tratamento foi a estratificada em 77,6% (n = 
223) das patologias (Figura 2). Quando o tipo de 
órtese foi analisado por idade, observou-se que a 
estratificada foi prescrita para indivíduos mais 
velhos (média = 39,7, DP = 18,9) que a monola-
minar (média = 21, DP = 20,4) [T = -7,3, p 
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<0,001], com associação entre ser menor de 16 anos e ser usuário de órtese plantar monolaminar 
(OR = 12,6, IC 95%: 6,8-23,3). 

Precisou tratamento complementar o 9,4% (n = 31) dos sujeitos, sendo o tratamento físico o mais 
frequentemente prescrito (74,2%). 

 
Do total de pacientes, apenas 46,7% (n = 154) compareceu à revisão, comportando-se igual por 

sexo e por idade nesta variável. O 85,7% dos pacientes submetidos à revisão apresentaram melhora 
após implantação do tratamento corretivo (Figura 3). O tempo médio para sentir melhora foi de 2,4 
semanas (DP = 0,99). 
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O material mais utilizado para confecção do 
corpo da órtese em todas essas patologias foi o 
polipropileno de 3 mm. O elemento de correção 
ou compensação mais utilizado foi o suporte 
interno do calcanhar em todos os pés com com-
ponente em valgo, e o suporte externo, tanto no 
pé cavo como no pé varo. 

 
O elemento de amortecimento mais utilizado 

foi a capa de espuma de vinil EVA, com espessu-
ra de 3 mm nos pés com componente em valgo 
e 4 mm nos com diagnóstico de pé cavo e pé 
varo, e as durezas utilizadas nunca foram moles. 

 
Resultados em pacientes com diagnóstico de  
pé valgo plano  
 
A órtese plantar mais prescrita foi a estratifica-

da em 70,2% (n = 33) dos casos, necessitando 
de tratamento complementar em 4,3% (n = 2) 
deles. O 100% dos pacientes apresentaram mel-
hora após implantação do tratamento ortopodo-
lógico. 

 
O material mais utilizado no reforço nas órte-

ses estratificadas foi o polipropileno em 87,9% 
(n = 29) dos casos, utilizando resinas no restan-
te.  

 
A espessura de cobertura mais predominante 

foi de 3 mm em 48,5% (n = 16). O 51,6% (n = 
17) dessas órteses tinham algum outro elemento 
integrado, sendo o suporte interno do calcanhar 
a mais predominante (30,3%). A órtese plantar 

monolaminar foi prescrita para 29,8% (n = 14) 
dos pacientes com esse tipo de patologia, sendo 
64,3% (n = 9) de polipropileno 3 mm. O 64,3% 
dos pacientes (n = 9) apresentavam algum outro 
elemento integrado à órtese, sendo o suporte 
interno do calcanhar a mais predominante 
(50%). O 28,6% (n = 4) possuíam dois elementos 
dentro da palmilha, sendo a cunha rotadora 
externa e o suporte interno do calcanhar em 
todos os casos.  

 
Observou-se que a órtese plantar estratificada 

foi prescrita para indivíduos mais velhos (média 
= 30,8, DP = 20,3) do que o monolaminar 
(média = 12,1, DP = 17,9) [T = -3,0, p = 0,005], 
com associação entre ser menor de 16 anos e o 
uso de órtese monolaminar (OR = 22,3, IC 95%: 
4,0-123,7). Não foram encontradas diferenças 
em termos de tempo de recuperação entre os 
dois tipos de órtese plantar. 

 
Resultados em pacientes com diagnóstico de  
pé valgo 
 
O tipo de órtese plantar mais prescrita foi 

estratificado em 72,7% (n = 32) destes, necessi-
tando de tratamento complementar em 4,5% (n 
= 2) dos sujeitos. O 82,6% dos pacientes que 
compareceram à revisão apresentaram melhora 
após implantação do tratamento ortopodológico, 
sem associação com sexo, idade ou presença de 
dor prévia.  

O material mais utilizado no reforço nas órte-
ses estratificadas foi o polipropileno novamente 
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em 87,9% (n = 29) dos casos, utilizando resinas 
no restante. A espessura de cobertura predomi-
nante foi de 3 mm em 48,5% (n = 16). 

 
O 50% (n = 16) dessas órteses tinham algum 

outro elemento integrado, sendo o suporte inter-
no do calcanhar a predominante (18,7%). O 
9,4% (n = 3) apresentou dois elementos juntos 
na órtese e um paciente apresentou três elemen-
tos simultaneamente.  

 
A órtese monolaminar foi prescrita para 27,3% 

(n = 12) dos pacientes com esse tipo de patolo-
gia, sendo 58,3% (n = 7) de polipropileno 3 mm. 
O 83,3% (n = 10) dos pacientes apresentavam 
integrado algum elemento, sendo o suporte inter-
no do calcanhar o mais predominante (41,7%). 
Nenhum apresentou dois elementos juntos. 

 
Observou-se que a órtese plantar estratificada 

foi prescrita para indivíduos de maios idade 
(média = 31,9, DP = 18,5) do que as monolami-
nar (média = 18,0, DP = 21,6) [T = -2,1, p = 
0,04], com associação entre ser menor de 16 
anos e o uso de órtese monolaminar (OR = 
10,29, IC 95%: 2,2-48,7). 

 
Resultados em pacientes com diagnóstico de  
pé cavo-valgo 
 
O tipo de órtese plantar mais prescrita como 

tratamento foi a estratificada em 77,5% (n = 31) 
destes, necessitando de tratamento complemen-
tar em 2,5% (n = 1) dos sujeitos. O 82,4% dos 
pacientes apresentaram melhora após implanta-
ção do tratamento ortopodológico, sem associar 
a melhoria com sexo, idade ou presença de dor 
prévia. 

 
O material mais utilizado no reforço nas órte-

ses estratificadas também foi o polipropileno em 
87,1% (n = 27) dos casos, usando resinas no 
resto. A espessura de cobertura predominante foi 
de 4 mm em 48,4% (n = 15). O 51,6% (n = 16) 
dessas órteses tinham algum outro elemento 
integrado, mais uma vez o suporte interno do 
calcanhar foi a predominante (25,8%).  

 
A órtese monolaminar foi prescrita para 22,5% 

(n = 9) dos pacientes com esse tipo de patologia, 
sendo 77,8% (n = 7) de polipropileno 3mm. O 
44,4% (n = 4) dos pacientes apresentavam 
algum elemento integrado na órtese plantar, 
sendo a cunha rotadora externa a predominante 
(44,4%).  

 
Quando analisado o tipo de órtese plantar por 

idade, não foram observadas diferenças significa-
tivas entre eles. 

Resultados em pacientes com diagnóstico de  
pé cavo 
 
O único tipo de órtese plantar prescrita como 

tratamento foi a estratificada em 100% (n = 30) 
destes, necessitando de tratamento complemen-
tar em 13,3% (n = 4) dos sujeitos. O 100% dos 
pacientes que compareceram à revisão apresen-
taram melhora após implantação do tratamento 
ortopédico, sem associar a melhora com sexo, 
idade ou presença de dor prévia. 

 
O material de reforço mais utilizado nas órte-

ses estratificadas foi o polipropileno em 76,7% 
(n = 23) dos casos, utilizando-se espuma de 
polietileno (EPE) em 6,7% (n = 2) e resinas no 
restante. A espessura de cobertura predominante 
foi de 4 mm em 53,3% (n = 16). O 30% (n = 16) 
dessas órteses tinham algum outro elemento 
integrado, sendo a postura externa do calcanhar 
a predominante (25,8%). 

 
Resultados em pacientes com diagnóstico de  
pé varo 
 
O tipo de órtese plantar mais prescrita como 

tratamento foi a estratificada em 80% (n = 16) 
deles, necessitando de tratamento complemen-
tar em 5% (n = 1) dos sujeitos. O 71,4% dos 
pacientes apresentaram melhora após implanta-
ção do tratamento ortopodológico, sem associar 
a melhora com sexo, idade ou presença de dor 
prévia. 

 
O material de reforço mais utilizado nas órte-

ses estratificadas foi resinas em 43,8% (n = 7) 
dos casos, utilizando polipropileno em 31,2% (n 
= 6) e espumas de polietileno nas demais. A 
espessura predominante da cobertura era de 4 
mm em 68,8% (n = 11). O 37,5% (n = 6) dessas 
órteses tinham algum outro elemento integrado, 
sendo o suporte externo do calcanhar a predomi-
nante (25%). 

A órtese monolaminar foi prescrita para 20% (n 
= 4) dos pacientes com esse tipo de patologia, 
sendo 75% (n = 3) de polipropileno 3 mm. O 
75% (n = 3) dos pacientes tinham algum elemen-
to integrado na órtese plantar, sendo sempre o 
apoio do primeiro rádio. 

 
DISCUSSÃO 
 
O objetivo do estudo foi saber que tipo de tra-

tamento ortótico tem sido mais eficaz nas altera-
ções biomecânicas diagnosticadas com maior 
frequência no Serviço de Ortopodología do ACP 
da Universidade de Sevilha, dependendo do seu  

sucesso-insucesso. A intenção final a longo 
prazo é poder produzir um guia que indique o 
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tratamento ortopédico mais adequado a ser 
prescrito nessas patologias. 

Podemos destacar algumas limitações do estu-
do, como por exemplo, que a diversidade de 
diagnósticos encontrados nos históricos revisa-
dos fez com que só pudéssemos obter resultados 
significativos de cinco patologias distintas, 
correspondendo às mais prevalentes neste servi-
ço de ACP durante o período estudado (anos 
2013 e 2014).  

 
Outra limitação poderia ser a alta falta de com-

parecimento dos pacientes a subsequente revi-
são agendada para verificação do resultado do 
tratamento instituído, o que tem sido tentado ser 
corrigido por meio de chamadas telefônicas.  

 
E por fim, a imprecisão, por vezes, encontrada 

nos prontuários para descrever o tipo de trata-
mento e/ou os materiais utilizados na realização 
das órteses plantares também tem sido uma 
limitação para a coleta de dados, e é fato que 
houve para descartar um grande número deles.  

Além disso, informações como a dureza, princi-
palmente, e a espessura do material utilizado 
para a capa e o alongamento das órteses foi 
incompleto em alguns casos, de modo que algu-
mas variáveis tiveram menos dados do que 
outras.  

 
Tudo isso significa que, apesar do número de 

histórias revisadas, os resultados não foram tão 
numerosos e específicos quanto o esperado. 
Porém, observa-se, nas patologias analisadas, a 
existência de um efetivo padrão de ação ortopo-
dológica baseado no estabelecimento de um 
determinado tipo de órtese plantar e elementos 
de acordo com o diagnóstico realizado. 

 
Outro obstáculo encontrado, e que por sua vez 

sustenta o propósito deste estudo, é a falta de 
bibliografia existente a esse respeito. Hawke et 
al.3 já comentavam esse fato há alguns anos nas 
conclusões de sua revisão sistemática sobre o 
tratamento dos sintomas dolorosos do pé por 
meio do uso de órteses plantares personaliza-
das.  

 
Afirmam que produzem uma melhora significa-

tiva nos sintomas e até na função do pé em 
alguns casos, mas que mais pesquisas são 
necessárias para identificar as características 
que explicariam esses fatos, pois as evidências 
científicas para fundamentar decisões são limita-
das quanto à prescrição de órteses plantares. 

 
Vários são os estudos que se enfocam no trata-

mento da sintomatologia dolorosa e melhora da 
função do pé e, portanto, a melhora da qualidade 

de vida dos pacientes, dependendo da patologia. 
Vários autores os iniciam com a convicção de 
que o uso de uma órtese plantar customizada é 
a melhor opção para isso, e procuram explicar 
por que e como.  

Lee e Hertel (4), por exemplo, ressaltam que 
melhorar o alinhamento da parte posterior do pé, 
tanto em um retropé valgo como em varo, modi-
fica a distribuição das pressões plantares e evita 
o aparecimento de lesões associadas ao fator de 
risco imposto pela eversão e inversão excessiva 
do calcâneo.  

 
Porém, eles não discutem os tipos de órteses 

plantares, materiais e elementos que poderiam 
ser usados para atingir o alinhamento do pé a 
que se referem. Há autores que afirmam que, em 
pacientes com pés planos, o uso de apoios plan-
tares customizados melhora significativamente 
os sintomas e a funcionalidade do pé. Khan et 
al.5 indicam que o objetivo mínimo da órtese, 
neste caso, deve ser dar apoio a parte medial do 
pé e controlar o valgo do retropé por meio de 
uma cunha medial do calcanhar.  

 
Rosenbloom (6) afirma que uma órtese plantar 

feita com uma espuma como único material é 
suficiente se o objetivo do tratamento é apenas 
dar apoio ao pé sem alterar sua estrutura, mas 
no caso de querer modificar a biomecânica do 
paciente, seria necessário corrigir a posição do 
pé para minimizar sua eversão por meio de ele-
mentos como o ângulo do antepé varo e o encap-
sulamento medial e lateral do calcanhar, além do 
uso de calçado adequado que contenha a órtese. 
Também indica, neste último caso, a utilização 
de um reforço de polipropileno para controlar e 
dar apoio, juntamente com uma capa ou forro de 
espuma de vinil (EVA) para aumentar o conforto.  

 
Também adiciona a possibilidade de usar um 

reforço no arco longitudinal interno (ALI) com 
uma EVA para fornecer maior apoio. Saeedi et al. 
(7) enfatizam que, além de aumentar a altura da 
articulação subtalar (ASA), melhorar o alinha-
mento do pé e reduzir os sintomas dolorosos do 
pé plano valgo, o uso de um suporte plantar cus-
tomizado aumenta a atividade do músculo fibu-
lar lateral longo e diminui a força de reação do 
solo que atua no pé. 

 
No caso dos pés cavos, Najafi et al. (8) sugerem 

que o uso de um suporte plantar customizado é 
uma solução terapêutica eficaz que pode melho-
rar significativamente seus sintomas por meio da 
redistribuição de cargas.  

Eles se baseiam em um estudo realizado que 
tem como resultado a redução da dor em até 
75% dos pacientes com esse diagnóstico. 
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Burns et al. (9) comenta sobre a ausência de 
diretrizes claras a serem seguidas na prescrição 
do tipo de suporte plantar necessário para usar 
nesta patologia. Em seu estudo, eles consegui-
ram reduzir totalmente a dor em 27% dos casos, 
e parcialmente em 75%, apenas usando polipro-
pileno de 3 mm de espessura como reforço da 
órtese e uma capa de porón (espuma de poliure-
tano), também de 3 mm, diminuindo a pressão 
no antepé e no calcanhar, e aumentando a da 
área medial.  

 
Afirmam que a chave para o sucesso do trata-

mento é realizar um suporte com um reforço fle-
xível, moldado de acordo com a morfologia do 
pé, e o uso de uma coberta amortecedora e durá-
vel. 

LoPiccolo et al. (10), especificam com maior 
precisão os elementos que a órtese deve ter em 
pacientes com pés cavos. Eles falam sobre o uso 
de uma órtese plantar de EVA, mas na qual usa-
riam, para diminuir a dor e a instabilidade do tor-
nozelo, uma descarga do primeiro rádio, um 
ângulo do antepé valgo, uma diminuição da altu-
ra do ALI (para permitir a eversão do pé) e uma 
calcanheira.  

Saeedi et al. (7) acrescenta ao anterior que o 
uso de um suporte de calcanhar externo reduz o 
estresse ligamentar lateral ao nível do ASA, que 
o encapsulamento do calcanhar aumenta o amor-
tecimento natural da gordura plantar, e que, se o 
primeiro raio é plantarflexionado, deve ser desca-
rregado com um material de amortecimento. 

 
Os resultados do nosso estudo também 

demonstram a eficácia do uso de apoios planta-
res adaptados à morfologia do pé de cada 
paciente. O uso de capa de amortecimento EVA, 
tanto nos pés com componente em cavo como 
em valgo, é igualmente prevalente, assim como 
nos demais estudos comparados, podendo-se 
dizer que é um importante e eficaz elemento de 
amortecimento para uso em órteses plantar 
quando há uma sintomatologia dolorosa devido 
ao aumento da pressão plantar. O uso de um 
material mais flexível aumenta naqueles pés com 
componente cavo, coincidindo com o que comen-
ta Burns et al. (9). 

 
O polipropileno de 3mm acabou sendo o mate-

rial de reforço mais versátil, pois era indicado na 
maioria das órteses. Este último autor, a exemplo 
de Rosenbloom (6), utiliza o mesmo material e 
espessura em seus respectivos estudos para tra-
tar patologias opostas (pés cavos, pé plano), 
obtendo, da mesma forma que nós, resultados 
positivos.  

Finalmente, e devido à falta de dados, podemos 
apenas confirmar que a utilização de um suporte 

interno de calcanhar, para os pés com compo-
nente plano-valgo, e um suporte externo de cal-
canhar, para os pés com componente cavo-varo, 
são o mais utilizado para o controle da inversão 
e eversão do pé em sua parte posterior respecti-
vamente, e devido aos resultados obtidos tanto 
por nós quanto pelos demais autores, uns dos 
mais importantes para melhorar a clínica nos 
pacientes que apresentam pé com essas caracte-
rísticas. 

 
Este trabalho poderá contribuir no futuro para 

a criação de um protocolo de tratamento ortopo-
dológico para as patologias mais prevalentes no 
pé. Para isso, seria necessário coletar o maior 
número de dados possível e ampliar o número de 
diagnósticos e tipos de tratamento ortopédico a 
serem utilizados, além de especificar os mate-
riais, elementos e características que devem pos-
suir para uma resolução bem-sucedida dos 
casos. 

 
Para concluir, encontramos que as patologias 

diagnosticadas na maioria dos pacientes que 
compareceram o Serviço de Ortopodología do 
ACP da Universidade de Sevilha incluídos neste 
estudo foram pé plano valgo, o pé valgo, o pé 
cavo-valgo, o pé cavo e o pé varo.  

A melhora produzida nos pacientes que realiza-
ram revisão após a introdução do tratamento 
ortopodológico foi de 71,4% nos que apresentam 
pé varo, maior que 80% nos que apresentam pé 
valgo e cavo-valgo e do 100% nos que apresen-
tam diagnóstico de pé plano-valgo e pé cavo.  

O tipo de órtese plantar mais frequentemente 
prescrita em todas essas patologias foi a estrati-
ficada. Com exceção do pé varo, onde as resinas 
têm sido as mais utilizadas, o polipropileno foi o 
principal material utilizado para confeccionar o 
corpo dos apoios plantares nas demais patolo-
gias.  

A capa de EVA foi a mais utilizada como ele-
mento de amortecimento em todas elas, e os 
suportes internos e externos foram os elementos 
de controle-correção presentes na maioria dos 
casos. 
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RESUMO 
 
Introdução: o arco longitudinal medial (ALM) 

tem um importante papel na pisada, entretanto 
sua função pode ser  otimizada quando se agre-
gam princípios  de segurança e correção.  

Objetivo: analisar a utilização de palmilhas de 
podoposturologia  com esqueleto de  aço  como 
órtese de correção do ALM associada a seu 
emprego ergonômico de segurança no trabalho.  

Métodos: os critérios de inclusão foram: indiví-
duos de ambos os sexos; idade entre 18 e 40 
anos; que utilizassem a bota de segurança da 
mesma marca e modelo; uso de palmilha de aço 
pelo mesmo número de horas por dia. Os sujei-
tos foram divididos em números equivalentes no 
grupo experimental e controle por sorteio. O 
grupo experimental teve a intervenção com a 
podoposturologia e esqueleto de aço revestido 
por EVA (5 mm). Já o grupo controle utilizou ape-
nas palmilhas de aço somadas ao mesmo mate-
rial de revestimento. Ambos os grupos passaram 
pela análise baropodométrica no pré e pós- inter-
venção para identificação da classificação do 
ALM.  

Resultados: A amostra foi composta por 8 indi-
víduos, sendo 4 integrantes do grupo experimen-
tal e 4 do grupo controle. Antes da intervenção os 
grupos apresentaram perfis equivalentes, porém, 
após a intervenção da podoposturologia houve 
uma diferença relativa em seus resultados, entre 
o grupo experimental e controle, o que demons-
tra uma obtenção de melhora no ALM no grupo 
experimental (p=0,733), quando comparado ao 
do grupo controle (p=0,255).  

Conclusão: Foi possível observar melhora signi-
ficativa após a intervenção nos dois grupos, 
porém o grupo que foi beneficiado com a podo-
posturologia obteve melhores resultados após a 
intervenção. 

 
Palavras chave: Arco Longitudinal Medial, 

Palmilhas Ortopédicas, Podoposturologia 
 
ABSTRACT 
Introduction: The medial longitudinal arch 

(ALM) has an important role in stepped, however, 

its function can be optimized when aggregate 
security and correction principles. Objective: To 
analyze the use of  insoles podoposturologia with 
steel skeleton as ALM correction orthosis asso-
ciated with its ergonomic job safety.  

Methods: Inclusion criteria were: individuals of  
both sexes; aged between 18 and 40; that used 
safety boots of  the same brand and model; use 
of  steel insole by the same number of  hours per 
day. The subjects were divided into equivalent 
numbers in the experimental and control groups 
at random. The experimental group had interven-
tion with podoposturologia steel skeleton and 
coated EVA (5 mm). The control group used only 
steel insoles added the same coating material. 
Both groups passed by baropodometric analysis 
pre- and post-intervention to identify the classifi-
cation of  ALM.  

Results: The sample consisted of  eight indivi-
duals, four members of  the experimental group 
and 4 in the control group. Before the interven-
tion groups showed similar profiles, but after the 
intervention of  podoposturologia there was a 
relative difference in results between the experi-
mental and control groups, demonstrating a get 
improvement in ALM in the experimental group 
(p = 0.733) when compared to the control group 
(p = 0.255).  

Conclusion: It was observed significant impro-
vement after the intervention in both groups, but 
the group that benefited from the podoposturolo-
gia better results after the intervention. 

Keywords: Medial Longitudinal Arch, Insoles 
Orthopedic, Podoposturologia. 

 
1. INTRODUÇÃO 
 
O pé é uma estrutura que combina flexibilidade 

com estabilidade, devido a grande quantidade de 
ossos, bem como os tecidos moles a eles fixados, 
como: fáscias, ligamentos, músculos e tendões 
(JOÃO et al, 2011; ROSÁRIO, 2014; SHARIATMA-
DARI et al, 2012).  

 
Este arcabouço desempenha um papel de gran-

de importância, uma vez que, sendo o segmento 
mais distal da extremidade inferior é responsável 
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pela base de suporte do corpo (MANTOVANI, 
2010; PASINI, 2014). 

A biomecânica do pé é responsável pela manu-
tenção da postura corporal e distribuição da 
pressão plantar, além de exercer um efeito sobre 
o controle da bipedestação estática e dinâmica, 
podendo ocorrer de forma correta ou ineficaz 
(DAWE, 2011; ROSÁRIO, 2014). Outro fator de 
grande importância é o conjunto proprioceptivo e 
exteroceptivo que combinados a biomecânica 
proporcionam constantemente relações funcio-
nais para as atividades de vida diária relaciona-
das ao pé e tornozelo (FRANCO, 2011; PAPALIO-
DIS et al, 2014; XINGDA,2015). 

 
As alterações dos componentes supracitados 

somados as altas pressões plantares podem ser 
fatores etiológicos de lesões musculoesqueléti-
cas dos membros inferiores (MICKLE et al, 2010; 
RESENDE et al,2014; ZAMMIT, 2010). Estas 
doenças muscoesqueléticas relacionadas aos 
pés e tornozelos representam  na maior  parte 
das vezes o afastamento de seus funcionários, 
sendo nos Estados Unidos 52,2% e no Brasil 
48,2% de um total de beneficiários (SOUZA et al, 
2011). 

Nesse contexto, podemos ainda citar, dentre as 
disfunções do pé, que as afecções do Arco 
Longitudinal Medial (ALM), que consistem em 
deformações caracterizadas por depressão ou 
elevação exagerada dos ossos que o compõem, 
bem como na possível associação com a ever-
são/inversão do retropé e combinado ou não à 
abdução e adução do antepé sob carga (MULLI-
GAN et al, 2013; KIDO et al, 2013;). 

 
Durante a marcha o calçado pode provocar 

essas alterações supracitadas na estrutura do 
pé, devido ao uso de alguns EPI, como a botas de 
segurança com palmilha de aço, equipamentos 
estes exigidos no ambiente laboral de algumas 
indústrias, que acabam gerando pouco amorteci-
mento durante a jornada de trabalho (; CHEN et 
al, 2015; JUNG, 2011; LAI et al,2014;). 
Entretanto, ainda, não  existem pesquisas que  
analisaram aplicabilidade da podoposturologia 
nas correções pressóricas do ALM em usuários 
de bota de segurança combinada a palmilha de 
aço. 

 
Portanto, este trabalho tem como objetivo ana-

lisar a utilização das palmilhas de podoposturo-
logia com esqueleto de aço como órtese de 
correção pressórica do ALM associada a seu 
emprego ergonômico de segurança no trabalho. 

 
2. METODOLOGIA 
 
O presente estudo foi delineado como uma pes-

quisa descritiva, controlada e retrospectiva, já 
que foram analisados dados colhidos em um 
estudo antecedor, cujo projeto foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 
Educacional Araucária (FACEAR), com parecer 
35813214.4.00005620(CAAE). 

 
Foram incluídos no presente estudo, 8 funcio-

nários de ambos os sexos, com idade entre 18-40 
anos, que utilizavam por igual número de horas 
por dia as botas de segurança (Marca: Marluvas, 
Modelo: 90B19-2), e palmilhas de aço. 

Os critérios de exclusão foram indivíduos que 
utilizassem medicamentos analgésicos e anti-
inflamatório que pudessem alterar os tônus mus-
cular, sistema vestibular ou com pontuação 1 
para postura de pernas (sentado), segundo o 
método OWAS. 

 
Na primeira etapa aplicou-se análise por vídeo 

(câmera Fujfilm 14.0), sendo este inserido ao 
software Ergolândia 4.1 (OWAS); a segunda 
etapa correspondeu à aplicação do questionário 
de anamnese; na terceira etapa analisou-se a 
pisada pela baropodometria computadorizada 
(Baropodômetro Informatic, Footwork Pro),  por 
fim a quarta etapa da avaliação foi condizente 
com a inspeção postural (Protocolo da podopos-
turologia). Após a metodologia de avaliação os 
sujeitos foram divididos por randomização em 
números equivalentes no Grupo Experimento (A) 
submetidos à intervenção da podoposturologia 
com esqueleto de aço e revestimento confortável 
em Etil Vinil Acetato (EVA) e grupo controle (B) 
(palmilha de aço com revestimento em EVA sem 
adoção de calços de correção), totalizando qua-
tro funcionários para cada grupo. 

 
Antes da confecção da palmilha o sujeito foi 

posicionado sobre a plataforma de baropodome-
tria, para classificação do ALM. Nesta análise, o 
indivíduo foi posicionado por 

40 segundos sobre a plataforma, respeitando o 
protocolo estabelecido no consenso de Bolonha 
de Estabilometria (SCOPPA, 2009). Após o 
exame da pisada foi mensurado o ALM de ambos 
os pés de cada indivíduo, com base no método 
de Chippaux-Smirak (CS) (KUTZKE, 2015).  

 
Para aplicação deste método traçou-se uma 

reta (A-A') entre o bordo medial da impressão nos 
pontos mais mediais dos metatarsos (ponto A) e 
do calcanhar (ponto A'), do ponto A, foi traçado o 
ponto de maior largura dos metatarsos (ponto b) 
e um segmento de reta paralela foi representada 
como a largura mínima do pé na área do arco 
(linha c).  

Os dois segmentos de reta foram medidos e fei-
tos a razão do menor sobre o maior(c/b). Quanto 
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maior o Índice, maior é a largura do arco e mais 
plano é o ALM, (Figura 1) (MINGHELLI et al., 
2011). 

O valor 0% do índice CS indica um pé cavo para 
valores de, 0,1% a 29,9% nomeia como um arco 
normal, 30% a 39,9% indica um arco interme-
diário, 40% a 44,9% indica uma pequena queda 
do arco longitudinal e 45% ou acima deste valor 
classifica como um pé plano (MINGHELLI et al; 
2011). 

 
Figura 1: método Chippaux–Smirak para avaliação 

do ALM. Parâmetros da impressão plantar para o 
cálculo de índices do arco longitudinal: razão menor 
sobre o maior (C/B), índice de (CSI). 

Fonte: Kutzke, 2015. 
 
Após o exame da pisada foi realizada a avalia-

ção postural referida por Kendall (KENDALL, 
2007), em vista posterior, perfil e anterior asso-
ciada à análise de podoposturologia (CNS) para 
auxiliar na escolha dos calços de correção 
(somente grupo A) (figura 2). 

Após o término da avaliação a palmilha de aço 
inox com espessura de 1mm foi confeccionada a 
partir de gabaritos correspondentes aos núme-
ros de calçado dos sujeitos da amostra, sendo 
combinadas aos calços de correção do Grupo (A) 
e no Grupo (B), estas foram revestidas, apenas 
com EVA extramacio, gerando um conforto maior 
durante o caminhar (espessura de 5 mm) (figura 
2). 

Os funcionários de ambos os grupos utilizaram 
as palmilhas por um período de 60 dias e poste-
riormente reavaliados, sendo analisado o com-
portamento do ALM na baropodometria compu-
tadorizada, respeitando a metodologia emprega-
da antes da intervenção. 

 
Todas as análises foram realizadas no software 

SPSS v21.0 considerando nível de significância 

p<0,05. Excetuando a idade, em todas as variá-
veis cada pé representou um dado independente 
totalizando a amostra em 16 valores. Devido ao 
caráter não-normal da distribuição das variáveis, 
segundo o teste de Shapiro-Wilk, e do número 
reduzido de dados após a divisão entre grupo 
controle e experimento foram adotados testes 
não-paramétricos (FIELD, 2009). 

As medidas são descritas a partir de mediana 
e amplitude interquartil, no caso das variáveis 
escalares, e frequências absolutas e relativas no 
caso de variáveis ordinais. A comparação dos 
valores entre o grupo controle e experimento oco-
rreu através do teste de Mann-Whitney enquanto 
a alteração dos valores após o uso da palmilha 
foi investigado pelo teste dos postos de sinais de 
Wilcoxon (THOMAS et al., 2007). 

 
Figura 2: (2-A) inserção das palmilhas na máquina 

de termocoloagem; (2-B) Termocolagem; (2-C) mol-
dagem no pé do indivíduo; (2-D) inserção das pal-
milhas no calçado. 

Fonte: Kutzke, 2015. 
 
3. RESULTADOS 
 
A amostra do presente estudo foi composta por 

dois grupos. O grupo controle foi integrado por 
dois homens e duas mulheres com mediana de 
idade de 29±5, já o grupo experimento teve a 
participação de três homens e uma mulher com 
mediana de idade de 30±5 anos. 

  
Comparando os grupos, experimental e contro-

le pelo teste de Mann-Whitney antes da interven-
ção, contata-se que não houve diferença entre 
eles (p=0,959), ou seja, as amostras de ambos 
os grupos apresentaram perfis equivalentes no 
que se refere a classificação do ALM, todavia 
após aplicação da técnica foi possível observar a 
distinção entre os grupos (p=0,279) (Tabela 1). 
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Na comparação pré e pós intervenção intragrupos pela aplicação do teste de Wicoxon, verifica-se 
que o grupo experimental obteve uma diferença maior p=0,733 ao ser comparado com o grupo con-
trole que atingiu p=0,255.  

Portanto, após a intervenção o grupo experimento que foi submetido ao uso de calços de correção 
foi detentor de maior correção do ALM, pois evolui de dois pés classificados como normais pelo méto-
do de CS para um total de seis pés. No grupo controle por outro lado, estes achados não se repeti-
ram, pois de dois pés com ALM normais reduziram para apenas um, após o uso das palmilhas sem 
calços de correção. 

 
Sendo assim, os resultados apontados neste estudo são capazes de caracterizar que a aplicação 

da podoposturologia combinada ao esqueleto de aço e material termomoldável pode ser uma técnica 
aplicada em ambientes de laboro na conquista de proteção aliada à correção do ALM. 

 
Tabela 1: apresentação referente a intervenção inicial e final comparando os resultados através do 
teste de Wilcoxon e mann whitney (teste não – paramétrico adequado para comparar as funções de 
distribuição de uma variável pelo menos ordinal medida em duas amostras independentes) média, 

amplitude e interquartil. A sigla (ALM) corresponde a arco longitudinal medial. 
*P<0,05 

 
4. DISCUSSÃO 
 
O ato de caminhar é uma forma de deslocamento e característica humanas que a diferencia de 

outras espécies animais (VÁZQUEZA, et al,2012). Entretanto, a prevalência de lesões músculo-esque-
léticas (LME) em locais de trabalho vem se tornando um grande problema (STOCK, et al, 2011), o 
qual podemos citar neste contexto o arco longitudinal medial, que tem importantes funções na bio-
mecânica do pé como o suporte e absorção de impacto durante a caminhada. O ALM é apontado 
como um dos seguimentos biomecânicos mais acometidos por lesões dentro da indústria devido a 
utilização da bota de segurança durante longas jornadas de trabalho. (LOURINHO, et al,2011). 

Para correção de algumas anormalidades do ALM dentro de uma indústria, pode ser utilizada a 
podoposturologia associada ao uso de palmilhas com o esqueleto de aço, que pode favorecer no com-
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portamento do complexo do ALM (ALMEI-
DA,2009), já que o aumento ou a diminuição do 
ALM pode impedir algumas das funções, relacio-
nadas ao caminhar (HALIM et al., 2012; JONELY 
et al., 2011; KUTZKE,2015). 

 
Neste estudo foram utilizadas as palmilhas de 

aço com revestimento de material confortável 
(EVA) associado ao uso de podoposturologia, 
esta, antes de ser inserida na bota do funcioná-
rio, foi moldada, para obter o formato do pé de 
cada indivíduo. O grupo experimento que utilizou 
apenas palmilha de aço com revestimento con-
fortável, obteve melhora visível se comparando 
com o grupo controle que não foi submetido ao 
uso de calços de correção. Estes resultados 
corroboram com o estudo de Kido, et al, (2013) 
que investigou o efeito de palmilhas terapêuticas 
nas alterações no arco longitudinal medial, o 
qual obteve uma melhora do ALM, porém em seu 
estudo é salientado que nenhum estudo anteces-
sor foi capaz de comprovar eficácia absoluta, 
devido a utilização de materiais não padroniza-
dos. 

 
Em outro estudo realizado por Nedel (2009) 

demonstrou também que o uso de palmilhas 
posturais proporcionou melhora das alterações 
posturais, já Mattos (2006) encontrou melhora 
tanto na postura quanto no equilíbrio ao utilizar 
palmilha proprioceptiva termo moldáveis em 56 
indivíduos entre 30 e 40 anos, após dois meses 
de uso. O autor concluiu que as palmilhas favore-
cem uma melhor distribuição do peso na base de 
apoio durante o equilíbrio estático, sugerindo 
uma melhora na harmonia do sistema tônico 
postural (MATTOS, 2006; NEDEL,2009). 

 
Outro autor que aponta dados concernentes a 

presente pesquisa são do estudo de Bertolo, et 
al, em (2007), que avaliaram a eficácia de palmil-
has em EVA em pacientes portadores de artrite 
reumatoide, que encontraram os mesmos benefí-
cios já citados por Mattos (2006). Ferreira 
(2012), em seu estudo demonstra também a efe-
tividade do uso de palmilhas personalizadas 
corretivas, ao obter uma melhora, não só no nível 
de dor como na de correção da estrutura do ALM 
(BERTOLO  et al, 2007, FERREIRA ,2012;MAT-
TOS, 2006). 

 
Novamente para afirmar os resultados obtidos,  

Ibrahim, et al, 2013 avaliaram a eficácia das pal-
milhas ortopédicas sobre a redução plantar, 
sendo esta responsável por reduzir significativa-
mente a tensão do ALM. O estudo ainda aponta 
que o resultado favorável pode estar associado a 
utilização de material mais confortável, diferente 
este do padrão comumente adotado. Além des-

ses estudos, nas pesquisas de Mantovani (2010); 
Martinelli (2014); Chang (2014); Almeida 
(2009), que adotaram o uso de palmilhas ortopé-
dicas para todos os tipos de pés, geraram tam-
bém benefícios de correção da estrutura do pé, 
bem como a promoção de um adequado realin-
hamento postural, mesmo com o tempo de uso 
reduzido (ALMEIDA,2009;  CHANG,2014; IBRA-
HIM,2013,MANTOVANI,2010; MARTINELLI, 
2014). 

 
5. CONCLUSÃO 
 
O Objetivo geral do estudo foi analisar de modo 

eficaz o comportamento do arco longitudinal 
medial antes e após a aplicação da podoposturo-
logia, por meio do uso de palmilhas de esqueleto 
de aço no grupo experimento e controle. Assim, 
pode-se concluir neste estudo que, a podopostu-
rologia associada ao uso de palmilha de aço, pro-
move também, além dos inúmeros benefícios já 
citados por outros autores, a combinação da pre-
venção contra objetos perfuro cortantes e a 
correção do ALM. 

 
Portanto, sugerem-se mais estudos futuros 

nesta área, com uma amostra maior, e um tempo 
de intervenção mais prolongado, ainda também, 
que analisem os diferentes tipos de palmilhas 
utilizadas, o qual pode interferir em alguns acha-
dos, para assim obter resultados cada vez mais 
prolongados. 

 
Artigoo extraído da  

Revista Eletrônica Multidisciplinar UNIFACEAR 
http://revista.facear.edu.br 
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Um grupo de 18 especialistas europeus em tra-
tamento de feridas foi entrevistado em março de 
2020 sobre o impacto esperado da pandemia 
COVID-19 no tratamento de feridas e sua prática 
clínica. O painel esperava diagnósticos errados 
de feridas, atrasos no tratamento, aumento de 
infecção e inflamação de feridas e aumento de 
hospitalizações de pacientes como resultado de 
fechamentos nacionais e realocação de equipe 
clínica para o cenário agudo.  

Sete especialistas foram acompanhados quase 
um ano depois, em janeiro de 2021, para deter-
minar as realidades da pandemia COVID-19 no 
tratamento de feridas. Para superar os principais 
desafios da pandemia, o grupo propôs que 
apoiar e educar os cuidadores oferece uma opor-
tunidade de melhorar o atendimento ao paciente. 

 
A pandemia da doença coronavírus (COVID-19) 

foi declarada pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) em 11 de março de 2020. Em 27 de abril 
de 2020, foram notificados 2,8 milhões de casos 
confirmados de COVID-19 em todo o mundo, 
incluindo 198.668 mortes, de em que 1,3 milhõ-
es de casos e 124.525 mortes ocorreram na 
Europa (OMS, 2020).  

Embora as restrições de movimento difiram na 
Europa e foram impostas em momentos diferen-
tes, todos os países experimentaram alguma 
forma de "bloqueio" [Tabela 1] para restringir a 
propagação do vírus SARS-CoV-2. 

 
Definição de bloqueio 
 
Um confinamento é uma política de restrição para 

que indivíduos ou comunidades permaneçam onde 
estão, geralmente devido a riscos específicos para si 
próprios ou para terceiros caso se movimentem e 
interajam livremente. 

Como muitos setores da saúde, a comunidade 
de tratamento de feridas foi duramente atingida 
pela pandemia COVID-19. A situação teve impac-
to na prestação de serviços, na forma como os 
médicos se comunicam com os pacientes, e pode 
ter acelerado ou alterado permanentemente a 
forma como o atendimento é prestado (Moore e 
Coggins, 2021). 

 
Dezoito especialistas em tratamento de feridas 

foram entrevistados no final de março de 2020, 
quando os confinamentos nacionais entraram em 
vigor em toda a Europa. Eles foram convidados a 
compartilhar suas expectativas sobre o impacto 
de longo prazo da pandemia COVID-19 no trata-
mento de feridas e sua prática clínica.  

 
Em janeiro de 2021, sete dos 18 especialistas 

foram convidados a preencher uma pesquisa de 
acompanhamento para comentar como a pande-
mia mudou a prática a curto e longo prazo e 
como eles superaram os desafios enfrentados. 

 
Pesquisa de março de 2020: tendências  
esperadas durante a pandemia 
 
Os especialistas em tratamento de feridas tin-

ham suas sedes na França (n = 5), Inglaterra (n 
= 4), Itália (n = 2), País de Gales (n = 2), Áustria 
(n = 1), Dinamarca (n = 1), Alemanha (n = 1), 
República da Irlanda (n = 1) e Espanha (n = 1). 

 
Quatorze especialistas trabalharam principal-

mente em um ambiente hospitalar e dois trabal-
haram principalmente em um ambiente ambula-
torial/comunitário. Um especialista trabalhava 
em seu próprio centro de tratamento de feridas e 
um médico trabalhava em um centro de treina-
mento em tratamento de feridas. 
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Em março de 2020, os especialistas identifica-
ram os seguintes desafios de longo prazo como 
resultado da pandemia COVID-19: 
■ Diagnóstico inadequado ou inexistente. 
■ Maior deterioração da ferida devido a atra-

sos no tratamento. 
■ Aumento de infecção e inflamação da ferida. 
■ Aumento das hospitalizações. 
 
Diagnóstico inadequado ou inexistente 
 
Diagnóstico incorreto ou falta de diagnóstico 

foi identificado como um desafio, principalmente 
para pacientes com feridas leves que poderiam 
se tornar complexas ou crônicas sem avaliação e 
tratamento adequados. No geral, os médicos 
relataram que os cuidados preventivos de rotina 
padrão conduzidos por médicos foram interrom-
pidos. No Reino Unido, o atendimento ao depar-
tamento de emergência caiu para 52% 
(McConkey e Wyatt, 2020).  

 
As mudanças organizacionais feitas para des-

envolver a capacidade dos pacientes COVID-19 
ou para proteger os pacientes e funcionários não 
COVID, e as mudanças no comportamento do 
paciente levam à redução do atendimento hospi-
talar. Os pacientes tinham medo de cumprir as 
consultas de rotina devido ao risco de infecção 
por COVID-19. O paciente e o cuidador tornaram-
se os cuidadores principais, portanto, o manejo 
da ferida dependia da habilidade do paciente ou 
cuidador. 

 
“Durante este período [março de 2020], existem 

dois desafios principais: primeiro, a limitação do 
acesso do especialista em tratamento de feridas. Em 
segundo lugar, um nível insuficiente de competên-
cia dos cuidadores habituais para administrar a 
situação”. 

Um clínico francês. 
 
Maior deterioração das feridas devido a  
atrasos no tratamento 
 
A maioria dos especialistas esperava um 

aumento no número e na gravidade das lesões 
devido a atrasos na apresentação, encaminha-
mento e escalonamento. Esperava-se que a maio-
ria das feridas eventualmente exigisse interven-
ções mais urgentes e graves, como cirurgia, 
quando o paciente retornasse à clínica após o 
confinamento.  

 
As razões para a deterioração adicional incluí-

ram a dificuldade de fornecer cuidados domici-
liares adequados e o medo dos pacientes de 
serem infectados com COVID-19 e atrasar os cui-
dados. Em alguns países, os clínicos gerais 

fecharam suas clínicas, exceto em emergências 
específicas. Nesses casos, os pacientes só 
podiam receber cuidados básicos e os especialis-
tas em feridas não podiam aconselhar os pacien-
tes regularmente ou fornecer cuidados padrão 
regulares com base nas diretrizes locais. 

 
“... úlcera de pé diabético sem desbridamento ou 

úlcera venosa de perna sem compressão. É impor-
tante notar que, sem contato regular, a adesão do 
paciente falhará. " 

Um clínico francés 
 
Pacientes com lesões neuropáticas e pacientes 

em "desertos médicos" (ou seja, sem acesso à 
tecnologia ou incapazes de falar o idioma do país 
em que residem) foram geralmente considerados 
como tendo risco aumentado de doença prejudi-
cada. 

 
Uma clínica na Áustria permaneceu aberta 

durante todo o confinamento, portanto, não 
houve deterioração das feridas. No Reino Unido, 
o acesso dos diabéticos a esse serviço não era 
restrito, mas havia variação no manejo de outros 
tipos de feridas. Alguns dos especialistas pesqui-
sados pensaram que algumas feridas poderiam 
melhorar à medida que os pacientes se envolves-
sem mais em seus próprios cuidados e descan-
sassem e descarregassem seus membros devido 
ao confinamento. 

 
Aumento de infecção e inflamação da ferida 
 
Cerca de dois terços dos especialistas espera-

vam aumento da infecção e inflamação da ferida 
como resultado da pandemia de COVID-19. O 
grupo esperava que, uma vez que os médicos 
gerais e de emergência estão mais familiarizados 
com o diagnóstico e tratamento da infecção 
aguda em comparação com a inflamação, o diag-
nóstico preciso e o tratamento da inflamação 
constituíssem um desafio clínico maior, especial-
mente para os envolvidos. 

 
"Talvez os pacientes com feridas infectadas ten-

ham pelo menos sido tratados com antibióticos, mas 
feridas inflamadas serão o cenário mais comum." 

Um clínico espanhol 
 
Acreditava-se que isso levasse a um tratamento 

mais grave e prolongado da ferida, não apenas 
em termos de cuidado da ferida, mas também 
em relação às complicações sistêmicas de infec-
ção avançada. 

Alguns médicos pensaram que o aumento da 
conscientização sobre a higiene e limpeza das 
mãos poderia ter um efeito positivo na conscien-
tização e redução da infecção da ferida. 
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Aumento de hospitalizações 
 
Cerca de metade dos especialistas esperava 

que houvesse um aumento no número de pacien-
tes que necessitariam de internação em deco-
rrência da lesão. Em março de 2020, os centros 
de atendimento comunitário/ambulatorial esta-
vam fechando ou fornecendo um serviço mínimo; 
os médicos temiam que os pacientes atrasassem 
a apresentação aos serviços de tratamento de 
feridas e precisassem de um tratamento mais 
agressivo, como antibióticos intravenosos e cirur-
gia.  

Três médicos observaram aumentos nas hospi-
talizações por celulite de membros inferiores, 
resultado de hipertensão venosa não diagnostica-
da, que poderia ser tratada na comunidade. 

 
Dois especialistas esperavam que as hospitali-

zações fossem reduzidas assim que a telemedici-
na fosse integrada de forma eficiente e os cuida-
dores fossem apoiados para usá-la e realizar o 
tratamento padrão. 

A outra metade do grupo esperava que não 
houvesse um aumento nas hospitalizações devi-
do ao medo dos pacientes de contaminação por 
COVID-19 e as internações hospitalares são 
reservadas apenas para as feridas mais grave-
mente infectadas. 

 
“Durante o período de confinamento, a hospitali-

zação foi reservada para as feridas com infecção 
mais grave. Todos os demais pacientes foram aten-
didos com consultas normais em consultórios espe-
cializados ou com maior número de consultas de 
telemedicina”. 

Um clínico italiano 
 
Pesquisa de março de 2020: espera-se que as  
tendências continuem após a pandemia de  
COVID-19 
 
Os especialistas classificaram suas preocupa-

ções sobre o tratamento das feridas assim que o 
confinamento foi levantado da maior para a 
menor preocupação. A maior preocupação era a 
falta de diagnóstico e o aumento das taxas de 
infecção [Figura 1].  

 
Os especialistas esperavam que houvesse 

aumento de encaminhamentos, atrasos no trata-
mento e piora das feridas.  

Um médico também esperava ajudar a equipe 
a reduzir cicatrizes e traumas na pele causados 
por equipamentos de proteção individual. 

 
“Um período de 2 a 3 meses de bloqueio pode 

gerar um maior número de consultas solicitadas e, 
consequentemente, um aumento na necessidade de 
curativos e terapias avançadas. Minha expectativa é 
voltar à atividade normal até o final de 2020. Essa 
situação normal pode ser interrompida em 2021 em 
caso de recidiva da pandemia COVID 19”. 

Um clínico italiano 
 
“A maioria de nossos pacientes tem feridas em 

deterioração e aproximadamente 60% das feridas 
estagnaram”. 

Um clínico espanhol 
 
“O tratamento de feridas que não cicatrizam, 

como todos os outros problemas de doenças, foi 
reduzido devido ao foco no COVID-19. Isso se traduz 
em um aumento nas listas de espera para todas as 
doenças, incluindo tratamento de feridas, dentro e 
fora dos hospitais. A carga de trabalho para o trata-
mento de lesões aumentará, mas não acho que os 
princípios vão mudar muito. Talvez um foco maior 
em feridas infectadas que não cicatrizam. " 

Um clínico dinamarquês 
 
O uso da telemedicina se expandiu rapidamen-

te nos últimos anos e nove especialistas pensa-
ram que a telemedicina seria uma tendência con-
tínua à medida que as restrições de bloqueio fos-
sem reduzidas. 
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Figura 1. Qual será sua principal preocupação quando o bloqueio terminar? 
(classificação em ordem de preocupação) (n = 18).

1. Falta de diagnóstico 

2. Aumento da taxa de infecção 

3. Tratamento não seguido 

4. Aumento da necessidade de internação 

5. Aumento da necessidade de auto-cuidados

 Classificação    Opção Última escolhaPrimeira escolha



A telemedicina demonstrou oferecer uma opção segura para o tratamento de pacientes com comor-
bidade e tratamento de feridas complexas em um ensaio clínico randomizado na França, que compa-
rou os cuidados prestados por telemedicina, atendimento domiciliar ou na clínica de feridas (Téot et 
al, 2020). 

 
Na pesquisa, as consultas de telemedicina e vídeo foram especialmente úteis para pacientes que 

vivem em casa e aqueles com feridas menos complexas. A mudança para consultas remotas também 
aumentou o envolvimento do paciente e do cuidador no tratamento de feridas. 

 
Três especialistas esperavam que os pacientes continuassem com o autocuidado com apoio assim 

que as restrições de confinamento fossem atenuadas. 
 
“Devido aos confinamentos, o acesso às consultas é difícil e as clínicas provavelmente ficarão saturadas 

quando os confinamentos forem suspensos. A telemedicina é uma resposta interessante que vai guiar mel-
hor as indicações e mudar as práticas para otimizar o manejo de feridas e o treinamento dos cuidadores”. 

Um clínico francês 
 
Pesquisa de janeiro de 2021: as tendências devem continuar 
 
Sete médicos foram convidados a completar uma pesquisa de acompanhamento em janeiro de 

2021 para investigar se suas expectativas foram atendidas. Os médicos tinham suas sedes na Áustria, 
Inglaterra, França, Alemanha, Irlanda, Espanha e País de Gales. A Tabela 1 resume as mudanças posi-
tivas e os desafios da pandemia COVID-19 no tratamento de feridas fornecido por especialistas. 

 
Os médicos relataram um aumento no uso da telemedicina para se conectar com os pacientes e 

um aumento no papel do paciente no tratamento de suas feridas, desde que sejam apoiados por edu-
cação suficiente. 

 
No entanto, os especialistas relataram que suas maiores preocupações continuam sendo a falta ou 

inadequação do diagnóstico e a demora no recebimento de encaminhamentos e atendimento espe-

cializado dos pacientes. Os médicos relataram que, desde março de 2020, o número de pacientes 
com feridas atendendo o setor agudo aumentou dramaticamente.  

Como resultado, os médicos estavam tratando pacientes mais complexos, mais feridas infectadas 
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Tabela 1. Impacto relatado por médicos da pandemia COVID-19  
no tratamento de feridas (n = 7). 

Mudanças positivas  
■ Maior uso de telemedicina para se comuni-

car com pacientes e seus cuidadores, ou seja, 
fazer chamadas de vídeo e compartilhar fotos 
de feridas. 
■ Atividade reduzida de pacientes que foram 

recomendados para repouso para promover a 
cicatrização de feridas. 
■ Maior consciência e responsabilidade do 

paciente por suas próprias lesões, maior adesão 
e melhor compreensão do pior cenário. 
■ As equipes de tratamento de feridas foram 

mais definidas e focadas, permitindo um maior 
interesse no tratamento de feridas e a melhora. 
■ Acesso simplificado de atendimento de 

emergência/urgência para clínicas ambulato-
riais.

Desafíos  
■ O autocuidado era frequentemente usado 

como uma forma de dar alta aos pacientes ou 
como uma via de tratamento para pacientes 
para os quais o autocuidado não era apropriado 
(por exemplo, pacientes com feridas malignas). 
■ Aumento dos encaminhamentos de pacien-

tes da comunidade/ambulatórios para ambien-
tes agudos/hospitalares para lesões que teriam 
sido tratadas anteriormente na comunidade. 
■ Acompanhamento de pacientes interrompi-

dos.. 
■ Atrasos no início do tratamento causados por: 
   - O medo dos pacientes do COVID-19 os    
     impedia de ir às consultas clínicas. 
   - Redução da força de trabalho causada por  
     médicos que devem se isolar caso tenham  
     resultado positivo para COVID-19 
   - Falta de diagnóstico preciso e maior tempo  
     de encaminhamento ao especialista.



e mais pacientes que precisavam de amputaçõ-
es. 

 
Havia algumas preocupações de que o autocui-

dado do paciente estava sendo usado de forma 
inadequada para alguns pacientes inadequados 
ou incapazes de cuidar de si mesmos. 

 
Superando os desafios da pandemia COVID-19 
 
Embora os programas de vacinação estejam 

em andamento, os efeitos da pandemia de 
COVID-19 na prestação de serviços e nos resulta-
dos dos pacientes devem continuar por algum 
tempo.  

 
Os desafios na prestação de serviços médicos 

permanecem e têm influenciado a priorização de 
intervenções, particularmente em cirurgias eleti-
vas, incluindo tratamento de feridas (Bermuth et 
al, 2020; COVIDSurg Collaborative, GlobalSurg 
Collaborative, 2021).  

 
O grupo forneceu sugestões e soluções para 

superar os desafios de longo prazo da pandemia 
COVID-19, com foco em ações preventivas: 

 
■ Apoiar os cuidadores e pacientes com o 

padrão básico de cuidado necessário para feri-
das crônicas e conhecimento dos "sinais de aler-
ta" sobre quando procurar atendimento especia-
lizado em um formato que seja compreensível, 
especialmente para inflamação e infecção. 

 
■ Apoiar ao pessoal para ser capaz de: 
 
• Identificar os pacientes mais adequados para 

participar do autocuidado. 
• Identificar e proteger os pacientes mais vulne-

ráveis e de alto risco. 
• Melhorar e seguir as novas diretrizes publica-

das (por exemplo, Diretrizes Nacionais do Reino 
Unido [Rede AHSN, 2020]; Consenso 
Internacional sobre Higiene de Feridas [Murphy 
et al, 2020]). 

• Usar caminhos e protocolos para padronizar 
o atendimento e apoiar a adoção de práticas 
baseadas em evidências. Os caminhos ajudam os 
médicos a identificar um ponto de parada claro 
de quando mudar o atendimento, quando consi-
derar o encaminhamento e quando reavaliar e 
revisar o diagnóstico, os objetivos e as expectati-
vas do paciente (Fletcher et al, 2020).  

Adoção de tecnologia baseada em evidências e 
tratamento clinicamente comprovado para 
aumentar as taxas de cicatrização de feridas crô-
nicas se usado no início do regime de tratamento 
(por exemplo, 3MTM PromogranTM Matrix 
Family; Cullen et al, 2012). 

■ Os serviços especializados (por exemplo, 
cirúrgico, vascular, viabilidade de tecidos) devem 
ser mais acessíveis no ambiente ambulatorial e 
trabalhar em conjunto com as equipes da comu-
nidade. 

 
Conclusão 
 
A pandemia COVID-19 afetou profundamente a 

forma como a prática clínica é realizada, o que 
resultou principalmente na falta ou no diagnósti-
co incorreto e atrasos no atendimento ao pacien-
te. De março de 2020 a janeiro de 2021, muitos 
dos desafios relatados pelo grupo permanece-
ram os mesmos. O foco na prevenção é a chave 
para aliviar os desafios associados à pandemia e, 
ao mesmo tempo, manter o atendimento ao 
paciente no centro de toda a prestação de servi-
ços. 

 
Seguir caminhos baseados em evidências que 

incorporam o uso de tecnologia com altos níveis 
de pesquisa clínica pode ajudar a padronizar o 
cuidado e fornecer uma estrutura para o cuidado 
contínuo (Fletcher et al, 2020). Educar os pacien-
tes, cuidadores e pessoal de assistência não feri-
da sobre os "sinais de alerta", especialmente 
infecções e inflamação, e quando procurar aten-
dimento especializado, é fundamental para 
garantir que os desafios da pandemia sejam 
minimizados no tratamento de feridas. 

Wint 
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