
Fascite plantar o que é?
É um processo inflamatório ou degenerativo que afeta a fáscia plantar que se
estende do calcâneo aos dedos do pé. Doença que se manifesta principalmente
entre os 40 e 60 anos, e acomete tanto o sexo masculino quanto o feminino.
Seu principal sintoma é uma dor forte, em facada, debaixo do pé, perto do
calcanhar. Em geral essa dor é mais intensa pela manhã.

Causas da fascite plantar
A causa exata ainda é desconhecida. Mas segundo o SBED (Sociedade
Brasileira para o Estudo da Dor), estudos recentes demonstram que a dor
própria da fascite plantar pode estar associada “a uma alteração estrutural mais
condizente com processos degenerativos” causados pela prática exagerada de
exercícios físicos, sobrepeso ou idade.
Mas essa dor no pé pode também ser consequência de alterações/tensões que
estão em outros lugares, como por exemplo um quadril “desnivelado”,
tensionando mais de um lado do que do outro. Quando existe uma rotação
externa no nível do quadril, o pé tende a ser levado a um maior apoio sobre a
borda externa e, com isso, a fáscia fica paralela ao pé e oblíqua ao solo, com a
necessidade de voltar a fazer o apoio no chão com a região interna do pé.
Assim, ocorre um movimento de retorno da parte anterior do pé, e adicionado a
um padrão rotacional degenerativo que sobrecarrega este tecido, pode causar o
problema.

Tratamento
O tratamento é feito por meio de cuidados individuais e paliativos, em alguns
casos existe a necessidade de medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios.
Também é indicado exercícios de alongamento, repouso e o uso de sapatos
mais adequados. Algumas medidas caseiras podem ajudar na recuperação e
na eficácia do tratamento, entre elas estão:
• Aplicar gelo na região dolorida, pelo menos duas vezes ao dia durante 10 a

15 minutos;
• Com o auxílio de uma bola, massagear a sola do pé, em toda sua dimensão

ajuda a diminuir a tensão na fáscia plantar, e consequentemente a dor;
• Massagear a sola do pé com uma garrafa de água congelada na sola do pé;
• Antes de levantar da cama, alongar tanto a sola do pé como a panturrilha;
• Usar talas noturnas para alongar a fáscia plantar lesionada.

Fonte: https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/fascite-plantar/
http://www.fisioterapia-curitiba.com.br/2017/03/13/fascite-plantar-sintomas-
tratamentos-e-causas/
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