
A fáscia plantar, também chamada de aponeurose plantar, é um ligamento que corre ao longo da parte
inferior do pé, conhecida como sola ou planta do pé. A fáscia plantar é uma faixa de tecido espesso,
intimamente ligada à pele e com propriedades elásticas, capaz de se esticar ligeiramente conforme a
movimentação dos pés. A fáscia plantar age como um elástico. Ela cria uma tensão de modo a manter o
pé sempre levemente arqueado. Quando andamos, no momento em que levantamos o calcanhar do chão
e ficamos apenas com a ponta dos pés encostada ao solo, a fáscia plantar age como uma espécie de
guincho, diminuído pressão que os dedos sofrem ao receber grande parte do peso do corpo.

A fascite plantar ocorre habitualmente em pessoas entre 40 e 60 anos, que ao longo de sua vida tiveram
atividades ou problemas que provocaram repetido estresse sobre a fáscia plantar, como por exemplo:
Obesidade, pé chato, pé cavo, trabalhar muito tempo em pé, como seguranças, professores, cirurgiões,
trabalhadores de fábrica, etc.

Uso excessivo de salto alto, calçados pouco apropriados para os pés, como sapatos apertados, largos ou
velhos. Alterações da marcha, como pisar com o pé torto, principalmente com a parte de dentro dos pés.

A fascite plantar também é muito comum em pessoas que praticam determinadas atividades, como
corridas, balé, levantamento de peso e dança. Caminhada sem tênis adequado também pode causar
estresse sobre a sola dos pés e levar à lesão da fáscia plantar. Estas atividades podem provocar o
aparecimento precoce da fascite plantar, antes dos 40 anos.

Pode-se tratar através de exercícios específicos, e também com o uso de calçados com palmilhas
especiais. Em alguns casos, o uso por poucos dias de um anti-inflamatório pode ser necessário para
controlar a dor. Sessões de massagens, desde que aplicadas corretamente poderão ajudar a aliviar as
dores. Alongar bem a fáscia plantar é fundamental.
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