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1 INTRODUÇÃO 

A fáscia plantar, é o principal ligamento do pé, sendo um tecido conjuntivo que 

se origina no osso calcâneo e se insere nos tendões do antepé e falanges proximais. 

Esta fáscia, tem a função de sustentar o arco do pé, amortecer impactos, separar 

estruturas importantes e realizar a lubrificação muscular. (MEDONÇA et al., 2019; 

LUFFY et al., 2018) 

A fascite plantar é a irritação degenerativa crônica na fáscia plantar, que 

ocasiona o processo inflamatório. Essa patologia atinge principalmente a área da 

inserção proximal no tubérculo do calcâneo, acarretando dor na região do calcanhar. 

O diagnóstico clínico é caracterizado por dores intensas ao acordar pela manhã e/ou 

permanecer em repouso por um longo tempo determinado, dor à palpação da região 

plantar medial do calcâneo, dor e diminuição da amplitude de movimento ao realizar 

dorsiflexão e dor e contratura do tendão de Aquiles e no músculo 

gastrocnêmico.(LUFFY et al., 2018; IGLESIAS et al., 2022; LEÃO et al., 2020) 

De acordo com a Organização Nacional de Saúde (OMS), o Brasil é o país mais 

sedentário da América Latina, e cerca de 47% de indivíduos, segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), não praticam atividade física. O 

sedentarismo gera disfunções no organismo, e além de provocar efeitos adversos, 

podem resultar em doenças crônicas. (PEREIRA et al., 2017) 

 A etiologia da síndrome FP é desconhecida, porém estudos apontam que seja 

multifatorial, como o sedentarismo, este envolvido em predispor doenças crônicas, 

além de outros fatores como necrose do colágeno; microrrupturas da fáscia; 

transtornos no momento de realizar o apoio do pé, sendo eles, plano, cavo, varo e 

valgo; ao apresentar sobrepeso; dificuldade de controlar as ações musculares dos 

membros inferiores; longos períodos em pé; a realização de atividades que geram 

impacto; lesões parciais recorrentes e a inflamação crônica na aponeurose plantar, na 

região da inserção do tubérculo medial do calcâneo.(LUFFY et al., 2018; IGLESIAS et 

al., 2022; LEÃO et al., 2020) 

Entende-se que no cenário atual, existem diversas maneiras, sendo elas 

invasivas e não invasivas para o tratamento desta patologia. Observa-se que de 80-

90% dos casos da FP, são tratados apenas de forma não cirúrgicas, por meio de 
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medicamentos analgésicos, infiltrações e fisioterapia, e os outros 10-20%, com 

cirurgias. (GLESIAS et al., 2022) 

Nos últimos anos, a fisioterapia ampliou e aprofundou seus conhecimentos 

técnicos e ampliou seu campo de atuação (EUDISON et al., 2015). Acredita-se que a 

fisioterapia pode ser uma aliada no tratamento, e que por meio de condutas e 

abordagens estruturadas, é possível diminuir o processo inflamatório e o quadro álgico 

e funcional dos indivíduos acometidos, reestabelecendo as consequências e 

complicações causadas A literatura sugere que entre as técnicas mais utilizadas para 

a FP, estão a crioterapia, a eletroterapia, a cinesioterapia, o Dry Needling, a 

acupuntura, bandagens funcionais, as mobilizações articulares e musculares e a 

indicações de palmilhas ortopédicas. (SANTOS et al., 2021) 

Palmilhas ortopédicas que podem ser compradas sem prescrição ou 

personalizadas podem ser utilizadas diariamente e por vários meses para acomodar 

e proporcionar suporte arco longitudinal medial e acolchoar o calcanhar para reduzir 

a pressão exercida. Porém, devem ser acompanhadas da cinesioterapia. (SANTOS 

et al., 2021; GUIMARÃES et al., 2006) 

As mobilizações articulares feitas no complexo do tornozelo e técnicas para 

tecidos moles, como mobilização de pontos gatilhos do músculo gastrocnêmio, 

realização de liberações miofasciais em tríceps sural, gastrocnêmico, sóleo e na fáscia 

plantar, auxiliam na melhora da dor e na função. (SANTOS et al., 2021; FRASER et 

al., 2017) 

 Bandagens funcionais ou Kinesio Taping, sendo elas rígidas ou elásticas 

(RONSKA et al., 2022), são recomendadas para a redução da dor e tem como objetivo 

reduzir a tensão sobre a fáscia plantar e nas estruturas medial do arco. (LEITE et al., 

2015) 

Devido a redução do metabolismo e vasoconstrição provocada pelo uso da 

técnica terapêutica crioterapia, o processo inflamatório que inclui sintomas como dor, 

edema, rubor, calor e perca da função, é reduzido. (FERRANTI et al., 2022) 

A cinesioterapia é um tanto benéfica e de baixo custo. Procedimentos como 

alongamentos, exercícios e treinos de força, trazem uma melhora significativa, 

aumentando a amplitude de movimento e a função motora, reduzindo quadro álgico e 

promovendo o ganho funcional do membro acometido.(LUFFY et al., 2018; SANTOS 

et al., 2021. 
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O tratamento com a acupuntura é um método antigo da medicina tradicional 

chinesa, e consiste em implantar agulhas finas na superfície cutânea em 

determinados pontos do corpo, promovendo analgesia e controlando ou tratando a 

dor em casos patológicos. Já no Dry Needling, ou Agulhamento Seco, é implantado e 

estimulado agulhas finas nos músculos esqueléticos, para desfazer nódulos de 

tensões. (SANTOS et al., 2021) 

As principais abordagens na eletroterapia encontradas para o tratamento da 

FP, foram o Ultrassom, que provoca efeitos térmicos e que se utilizados de forma 

contínua e de alta intensidade apresenta bons resultados (SILVA et al., 2022), terapia 

extracorpórea por ondas de choque (ESWT) e laserterapia de baixo nível (LLLT), onde 

aponta-se que ambas possuem efeitos anti-inflamatórios e analgésicos, detectando a 

inflamação e estimulando a regeneração celular e a cicatrização.(LUFFY et al., 2018; 

SANTOS et al., 2021) 

Diante da importância deste tema, este estudo tem como finalidade apresentar 

a eficácia do tratamento fisioterapêutico em pacientes com fascite plantar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 RESUMO  
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Introdução: A fáscia plantar é o principal ligamento do pé e possui o objetivo de 

sustentação do arco plantar. Quando esta fáscia é inflamada, acarreta dor intensa, 

sendo diagnosticada como fascite plantar, uma síndrome de origem multifatorial. 

Dentre as intervenções fisioterapêuticas mais frequentes utilizadas no tratamento, 

estão: a crioterapia, eletroterapia, cinesioterapia, o Dry Needling, acupuntura, 

bandagem funcional, mobilização articular e muscular e a indicação de órteses. 

Objetivo: Apresentar a eficácia do tratamento fisioterapêutico em pacientes com 

fascite plantar. Método: Trata-se de uma revisão sistemática, de cunho quali-

quantitativo, no qual foram analisados artigos publicados no período de 2018 a 2022, 

nas plataformas SciELO, PEDro e LILACS, que abordassem tratamentos 

fisioterapêuticos para fascite plantar. Resultados: Após a aplicação dos critérios de 

inclusão e exclusão, foram analisados 11 artigos, na qual apontaram o modo que cada 

técnica foi utilizada e sua eficácia. Discussão: Os estudos mostraram que os recursos 

terapêuticos encontrados não são tão eficazes quando usados isoladamente, mas 

quando vinculados à outra técnica promovem um melhor tratamento. Conclusões: Os 

resultados demostram que as intervenções fisioterapêuticas analisadas, são 

benéficas ao tratamento da fascite plantar.  

DESCRITORES: Fascite plantar; Tratamento; Reabilitação 

  

 

ABSTRACT  

Introduction: The plantar fascia is the main ligament of the foot and has the 

objective of supporting the plantar arch. When this fascia is inflamed, it causes severe 

pain, and is diagnosed as plantar fasciitis, a syndrome of multifactorial origin. The most 

frequent physical therapy interventions used in the treatment are: cryotherapy, 

electrotherapy, kinesiotherapy, Dry Needling, acupuncture, functional bandage, joint 

and muscle mobilization and the indication of orthotics. Objective: To present the 

effectiveness of physical therapy treatment in patients with plantar fasciitis. Method: 

This is a systematic review, of a qualitative-quantitative nature, in which articles 

published from 2018 to 2022 were analyzed, on the SciELO, PEDro and LILACS 

platforms, which addressed physiotherapeutic treatments for plantar fasciitis. Results: 

After applying the inclusion and exclusion criteria, 11 articles were analyzed, in which 

they pointed out the way in which each technique was used and its effectiveness. 
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Discussion: Studies have shown that the therapeutic resources found are not as 

effective when used alone, but when linked to another technique they promote better 

treatment. Conclusions: The results show that the analyzed physiotherapeutic 

interventions are beneficial in the treatment of plantar fasciitis.  

DESCRIPTORS: Fasciits plantar; Treatment; Rehabilitation 

 

RESUMEN  

Introducción: La fascia plantar es el principal ligamento del pie y tiene el objetivo 

de sostener el arco plantar. Cuando esta fascia se inflama, provoca un dolor intenso, 

y se diagnostica como fascitis plantar, un síndrome de origen multifactorial. Las 

intervenciones fisioterapéuticas más frecuentes utilizadas en el tratamiento son: la 

crioterapia, la electroterapia, la kinesioterapia, la punción seca, la acupuntura, el 

vendaje funcional, la movilización articular y muscular y la indicación de ortesis. 

Objetivo: Presentar la efectividad del tratamiento de fisioterapia en pacientes con 

fascitis plantar. Método: Se trata de una revisión sistemática, de carácter cualitativo-

cuantitativo, en la que se analizaron artículos publicados entre 2018 y 2022, en las 

plataformas SciELO, PEDro y LILACS, que abordaron tratamientos fisioterapéuticos 

para la fascitis plantar. Resultados: Después de aplicar los criterios de inclusión y 

exclusión, se analizaron 11 artículos, en los que señalaron la forma en que se utilizó 

cada técnica y su efectividad. Discusión: Los estudios han demostrado que los 

recursos terapéuticos encontrados no son tan efectivos cuando se usan solos, pero 

cuando se combinan con otra técnica promueven un mejor tratamiento. Conclusiones: 

Los resultados muestran que las intervenciones fisioterapéuticas analizadas son 

beneficiosas en el tratamiento de la fascitis plantar.  

PALABRAS CHAVE: Fascitis plantar; Tratamiento; Rehabilitación  

 

 

 

 



8 

 

 

3 DESENVOLVIMENTO  

3.1 METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa sistemática realizada nas plataformas Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS) e Phisiotherapy Evidence Database (PEDro), em outubro 

de 2022, na qual foram realizadas a seleção dos artigos publicados no período de 

2018 a 2022, em que abordasse um ou mais tratamentos fisioterapêuticos para fascite 

plantar. Utilizando como descritor “Fasciits plantar”, resultou em 31 artigos no SciELO, 

66 artigos no LILACS e 184 artigos no PEDro, foram excluídos 196 artigos devido a 

publicação ter sido anterior ao ano de 2018, 21 no SciELO, 53 no LILACS e 122 no 

PEDro, após esta exclusão restaram 196 artigos, sendo 10 no SciELO, 13 no LILACS 

e 62 no PEDro. A plataforma PEDro apresenta um score para avaliação dos artigos, 

em que ao ser utilizado como critério de exclusão, foram eliminados 42 artigos, sendo 

11 com score não avaliado e 31 com score abaixo de 7, restando 20 artigos nesta 

plataforma. Foram excluídos por título 20 artigos, sendo 7 no SciELO, 6 no LILACS e 

7 no PEDro, dos  23 artigos que restaram, 4 foram excluídos por estarem duplicados 

na base de dados, sendo 1 SciELO, 2 no LILACS e 1 no PEDro, devido 

indisponibilidade do texto na integra foram excluídos 5 artigos, 2 do LILACS e 3 no 

PEDro, ainda na plataforma PEDro foi excluído 1 artigo por idioma, após leitura do 

texto na integra foi excluído 1 artigo na plataforma SciELO e 1 na plataforma LILACS, 

totalizando 270 artigos excluídos, 30 do SciELO, 64 do LILACS e 176 do PEDro e 11 

artigos incluídos, 1 do SciELO, 2 do LILACS e 8 do PEDro.  

Para a seleção de artigos e confecção da tabela foi utilizado o método PICO, 

na qual realiza a tabulação dos dados por meio O método Preferred Reporting Items 

for Systematic Reviews and Meta- Analyses (PRISMA), foi utilizado para a confecção 

do fluxograma, na qual aponta os artigos excluídos em cada plataforma, justificando 

sua exclusão, apresentando também a quantidade dos artigos selecionados após a 

exclusão por texto na integra.  
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3.2 RESULTADO  

 

Na busca realizada em outubro de 2022, foram encontrados 281 artigos nas 

plataformas de busca (SciELO, PEDro e LILACS), sendo que por meio da avaliação 

detalhada, foram selecionados apenas 11 artigos que se mostraram relevantes e 

obedeceram aos critérios de inclusão para a revisão, sendo eles, publicados entre o 

período de 2018 a 2022, apresentando tratamento fisioterapêutico para fascite plantar.  

 

Tabela 1 – PICO, Artigos selecionados definidos por autor e ano, população, 

intervenção, comparação e resultados.  

Autor e 

ano 

Título  População  Intervenção Comparação Resultado  

Laura, et 

al, (2019) 

Factores 

asociados con 

dolor severo en 

pacientes con 

fascitis plantar: 

Un análisis de 

relaciones / 

Factors 

associated with 

severe pain in 

patients with 

plantar fasciitis: 

An association 

analysis 

Foram incluídos 

214 pacientes, 

onde 64% eram 

homens (118 

pacientes), e a 

média dos 

a idade foi de 

49,67 anos. 

Porém, ao final 

28 participantes 

foram perdidos, 

resultando em 

154 pacientes e 

186 casos. 

O protocolo de 

tratamento 

usado foi a 

liberação 

miofascial do 

tríceps sural e 

fáscia plantar e 

automobilização 

do tornozelo em 

dorsiflexão e 

flexibilidade 

dinâmica na 

cadeia 

posterior. 

As 

satisfações 

em relação ao 

tratamento 

dos pacientes 

foram 

excelentes 

em 66 casos 

(35,48%), boa 

em 83 

(44,62%), 

regular em 30 

(16,13%) e 

ruim em 7 

(3,76%). 

O estudo 

realizado 

mostra que 

para montar 

um 

tratamento 

conservador 

para o alívio 

da dor é 

necessário 

identificar o 

estágio da 

fascite, pois 

cada uma 

apresenta 

um quadro 

de 

evolução. 
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Constan

za, et al, 

(2018) 

Terapia de 

ondas de 

choque en 

patología 

músculo-

esquelética / 

Pathology 

shock wave 

therapy 

muscle-skeletal 

Pacientes com 

diagnóstico de 

patologias 

musculoesquel

éticas 

Foram 

analisados 

estudos  

Que 

apresentam 

patologias 

musculoesquelé

ticas, incluindo 

fascite plantar, e 

o efeito das 

ondas de 

choque no 

tratamento. 

As ondas de 

choque 

focais 

resultam o 

melhor 

tratamento 

reduzindo dor 

do que o 

placebo. 

Para 

tratamento 

desta 

patologia, a 

utilização 

das ondas 

de choque 

deve ser 

acompanha

da de 

exercícios 

de 

alongament

o da fáscia 

plantar para 

um melhor 

tratamento. 

Sulithep, 

et al, 

(2021) 

Immediate and 

short-term 

effects of 

Kinesiotaping 

and lower 

extremity 

stretching on 

pain and 

disability in 

individuals with 

plantar fasciitis: 

a pilot 

randomized, 

contro 

30 pacientes 

com 

diagnóstico de 

fascite plantar. 

Os participantes 

foram divididos 

aleatoriamente 

em 3 grupos, 

onde receberam 

cinesiotaping, 

exercícios de 

alongamento e 

uma 

combinação das 

duas 

intervenções 

mencionadas. 

Nenhuma 

mudança 

significativa 

foi encontrada 

nos scores (p 

> 0,05). Em 

uma semana, 

todos os 

grupos 

obtiveram a 

redução da 

dor no 

calcanhar (p ≤ 

0,012) com o 

SRM de 1,78, 

A melhora 

da dor no 

calcanhar 

foi 

observada 

em todos os 

grupos após 

o primeiro 

tratamento. 

No entanto, 

a melhora 

da função 

do pé ao 

longo de 

uma 
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2,84 e 2,09 

para a 

bandagem, 

alongamento 

e a 

combinação 

dos grupos. 

No entanto, o 

grupo de 

combinação 

apresentou 

maior redução  

de 

incapacidade 

do pé (p = 

0,024) 

semana foi 

observada 

apenas 

entre 

aqueles que 

receberam 

o 

tratamento 

combinado. 

Dovile, et 

al, (2020) 

The effect of 

high-intensity 

versus low-

level laser 

therapy inthe 

management of 

plantar fasciitis: 

randomized 

participant 

blind controlled 

trial [with 

consumer 

summary] 

102 pacientes 

com 

diagnóstico de 

fascite plantar 

unilateral. 

As intervenções 

incluíram oito 

sessões de 

laserterapia ao 

longo de três 

semanas. Os 

participantes 

foram divididos 

em grupos, 

onde o grupo 

HILT (n=51) 

recebeu terapia 

com laser de 

alta intensidade 

e o grupo LLLT 

(n=51) recebeu 

Os grupos de 

acordo com a 

escala visual 

analógica 

(redução da 

dor em três 

semanas: 

2,57(3,45) vs. 

2,88(3,28) 

cm), 

algometria de 

pressão 

(diferença do 

limiar de dor 

entre redução 

do calcanhar 

Não houve 

diferença 

estatisticam

ente 

significativa 

entre os 

grupos. 
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terapia com 

laser de baixa 

intensidade. 

saudável e 

afetado em 

três semanas: 

1,80(6,39) vs. 

1,77(2,85) kg) 

e medidas 

ultrassonográ

ficas 

(diferença da 

espessura da 

fáscia plantar 

entre redução 

do calcanhar 

saudável e 

afetada em 

três semanas: 

0,19(0,56) vs. 

0,30(0,57) 

mm). Houve 

diferença 

estatisticame

nte 

significativa 

entre os 

grupos na 

opinião dos 

participantes 

a favor do 

grupo HILT 

(eficácia do 

tratamento 

melhor que 
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50%: 

26(51%)vs. 

37(73%). 

Yigal, et 

al, (2018) 

Additive effect 

of therapeutic 

ultrasound in 

the treatment of 

plantar fasciitis: 

a randomized 

controlled trial 

[with consumer 

summary] 

54 pacientes  

com 

diagnóstico de 

fascite, entre 24 

e 80 anos. 

Foram divididos 

em dois grupos. 

Para o primeiro 

grupo a 

intervenção 

usada foi 

alongamento 

para a 

musculatura da 

panturrilha, e o 

segundo grupo 

foi o utilizado o 

método com os 

mesmo 

exercícios de 

alongamento e 

uso do 

ultrassom 

terapêutico. 

Os dois 

grupos 

mostraram 

melhora 

significativa 

nas medidas 

de resultados 

(P<0,001 nos 

dois grupos). 

O estudo 

final não 

mostrou 

mudanças 

significativa

s entre os 

grupos em 

nenhum dos 

desfechos. 

O uso do 

ultrassom 

terapêutico 

não 

melhorou a 

eficácia do 

tratamento 

conservador 

da fascite 

plantar, 

desta forma 

os autores 

excluíram o 

uso do 

ultrassom 

terapêutico 

do 

tratamento 

e com 

estudos 
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anteriores 

concluíram 

que o 

alongament

o pode ser 

um 

tratamento 

eficaz para 

a 

cicatrização 

de a fascite 

plantar. 

Piotr, et 

al, (2021) 

A randomised-

controlled 

clinical study 

examining the 

effect of high-

intensity laser 

therapy (HILT) 

on the 

management of 

painful 

calcaneal spur 

with plantar 

fasciitis 

60 pacientes 

com 

diagnóstico de 

fascite plantar. 

Foram 

separados dois 

grupos onde um 

dos grupos foi 

tratado com 

terapia a laser 

de alta 

intensidade e 

submetidos a 

fisioterapia 

padrão 

(ultrassom) , e o 

segundo grupo 

os pacientes 

foram tratados 

com terapia a 

laser simulada e 

terapia de 

ultrassom. 

Dos 60 

pacientes, 30 

foi utilizado o 

tratamento 

com HILT 

(7W, 149,9 

J/cm2 , 1064 

nm, 4496 J, 

12 minutos) e 

o segundo 

grupo 

controlado 

pelo placebo 

(30 pacientes) 

tratados pela 

terapia HILT 

simulada, os 

dois grupos 

também 

receberam 

O estudo 

apresentad

o não foi 

observado 

nenhuma 

vantagem 

significativa 

da 

aplicação 

da terapia a 

laser de alta 

intensidade 

(HILT) 

combinado 

com 

ultrassom 

padrão, de 

acordo com 

a escala 

EVA. 
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tratamento 

com 

ultrassom 

com 

parâmetros 

de 0,8W/cm2, 

frequência de 

1 MHz, fator 

de carga de 

100% por 5 

minutos. 

Eda, et 

al, (2020) 

Extracorporeal 

shockwave 

therapy in the 

management of 

plantar fasciitis: 

a randomized 

controlled trial 

[with consumer 

summary] 

44 pacientes 

com 

diagnóstico de 

fascite plantar. 

Os participantes 

do grupo 1 

receberam 

programa de 

exercícios em 

casa com o 

suporte 

ortopédico. E o 

grupo 2, 

receberam o 

tratamento por 

meio de terapia 

por ondas de 

choque 

extracorpóreas 

(EWST), com 

2.000 ondas de 

choque com 

0,02 mJ/mm2 

por três 

sessões. O 

O resultado 

mostra 

melhora 

significativa 

no escore 

total da 

AOFAS-F e 

na velocidade 

de caminhada 

ao longo de 

três meses 

nos dois 

grupos 

(p<0,001, 

p=0,04 

respectivame

nte), os 

resultados na 

escala foi 

foram na 

limitação da 

Os 

resultados 

mostraram 

que a 

terapia por 

ondas de 

choque não 

apresentou 

um 

benefício 

complement

ar nos 

cuidados 

habituais 

para a 

melhora da 

função do 

pé e o 

desempenh

o na 

caminhada 
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resultado 

funcional foi 

medido pela 

subescala de 

função do 

escore da 

Sociedade 

Americana de 

Pé e Tornozelo 

Ortopédico 

(AOFAS-F) e o 

teste de 

caminhada de 

12 minutos, 

junto com a 

velocidade de 

caminhada e 

cadência. 

Foram 

analisadas 

escalas e 

pontuações 

registradas no 

começo do 

estudo, na 

terceira semana 

e no terceiro 

mês após o 

tratamento. 

atividade 

(p=0,001), a 

distância 

percorrida 

(p=0,02) e 

superfície de 

caminhada 

(p=0,02). 

Ocorreu o 

aumento da 

cadência no 

grupo ESWT  

e no terceiro 

mês ocorreu 

uma queda no 

controle no 

terceiro mês 

(p=0,07). 

nos 

pacientes 

com fascite 

plantar 

durante os 

três meses 

de 

tratamento. 

Omur, et 

al, (2018) 

Comparison of 

effects of low-

level laser 

34 pacientes  

com 

diagnóstico de 

Os participantes 

foram divididos 

em dois grupos 

A melhora 

apresentou 

resultados 

Segundo o 

estudo 

realizado os 
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therapy and 

extracorporeal 

shock wave 

therapy in 

plantar fasciitis 

treatment: a 

randomized, 

prospective, 

single-blind 

clinical study 

fascite plantar, 

onde 5 foram 

homens e 29 

mulheres, com 

idades entre 18 

a 65 anos. 

de tratamento, 

por ondas de 

choque 

extracorpóreas 

(ESWT) e 

terapia a laser 

de baixa 

intensidade 

(LLLT). A 

avaliação foi 

realizada antes 

e depois do 

tratamento pela 

escala de 

escala visual 

analógica (VAS) 

- dor, o Índice de 

Função do Pé 

(FFI) e a 

espessura da 

fáscia plantar 

medidas na 

ultrassonografia

. 

significativos 

nos escores 

VAS-dor e FFI 

e na 

espessura da 

fáscia plantar, 

foi analisado 

que os dois 

grupos 

obtiveram 

resultados do 

pré-

tratamento 

(p<0,05). No 

decorrer do 

tem as 

mudanças 

dos 

parâmetros 

não foram 

diferentes em 

os grupos de 

estudo 

(p>0,05). 

resultados 

indicam que 

tanto a 

ESWT e 

LLLT são 

eficazes 

para a dor, 

na função 

do pé e na 

espessura 

da fáscia no 

tratamento 

de fascite 

plantar. 

James , 

et al, 

(2018) 

Electrical dry 

needling as an 

adjunct to 

exercise, 

manual therapy 

and ultrasound 

for plantar 

fasciitis: A 

111 

participantes 

com 

diagnóstico de 

fascite plantar. 

58 participantes 

foram 

submetidos ao 

tratamento com 

agulhamento 

seco elétrico, 

terapia manual, 

exercícios e 

Indivíduos 

que 

receberam 

agulhamento 

elétrico a 

seco, 

terapia 

manual, 

Pacientes 

que 

receberam 

agulhament

o seco 

elétrico em 

um 

programa 
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multi-center 

randomized 

clinical trial 

ultrassom, o 

outro grupo foi 

composto por 

53 participantes, 

submetidos a 

terapia manual, 

exercícios e 

ultrassom. 

exercício e 

ultrassom 

experimentar

am melhorias 

significativam

ente maiores 

na 

dor matinal (F 

= 22,021; 

P<0,001), dor 

no pé em 

repouso (F = 

23,931; 

P<0,001), dor 

durante a 

atividade (F = 

7,629; P = 

0,007), LEFS 

(F = 13,081; P 

<0,001), 

Subescala de 

Dor FFI (F = 

13.547; P 

<0,001), 

Subescala de 

Incapacidade 

FFI (F = 

8,746; P = 

0,004) e 

Pontuação 

Total FFI (F = 

10,65; 

de terapia 

manual, 

exercícios e 

ultrassom 

foram mais 

eficazes 

para 

melhorar a 

dor, a 

função e 

incapacidad

e 

relacionada 

do que a 

aplicação 

de terapia 

manual, 

exercícios e 

ultrassom 

isoladament

e. 
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P<0,001) do 

que aqueles 

que 

receberam 

terapia 

manual, 

exercício e 

ultrassom em 

3 

meses. 

Christop

her, et 

al,(2019) 

Manual therapy 

interventions in 

the treatment of 

plantar fasciitis: 

A comparison 

of three 

approaches 

45 participantes 

com 

diagnóstico de 

fascite plantar. 

Cada grupo é 

composto por 

15 participantes, 

na qual o grupo 

1 recebeu 

mobilização e 

manipulação do 

tornozelo e pé 

com fricção 

cruzada da 

fáscia plantar. O 

grupo 2 recebeu 

alongamento do 

gastrocnêmio e 

sóleo, e fricção 

cruzada da 

fáscia plantar. O 

grupo 3 recebeu 

uma 

combinação dos 

três protocolos. 

Foi indicado 

que o grupo 1, 

que como 

intervenção 

obteve a 

massagem de 

fricção 

cruzada da 

fáscia plantar 

e o grupo 2, 

com 

alongamento 

do 

gastrocnêmio 

e sóleo 

apresentaram 

grandes 

benefícios, 

reduzindo a 

dor, 

incapacidade 

aumentando 

Todas as 

três 

abordagens 

utilizadas 

têm um 

efeito 

benéfico em 

pacientes 

com fascite 

plantar. 
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amplitude de 

movimento 

em 

dorsiflexão do 

tornozelo, 

enquanto o 

grupo 3,  

apresentou o 

maior 

aumento na 

flexão plantar. 

Weiming

, et al, 

(2021) 

Comparison of 

electroacupunc

turea and 

manual 

acupuncture for 

patients with 

plantar heel 

pain syndrome: 

a randomized 

controlled trial 

92 participantes 

com 

diagnóstico de 

fascite plantar. 

Os participantes 

foram 

designados de 

forma aleatória 

para realizar 

doze sessões 

de tratamento 

de 

Eletroacupuntur

a ou Acupuntura 

manual ao longo 

de quatro 

semanas.   

Dos 

pacientes, 78 

(85%) 

completaram 

o tratamento e 

acompanham

ento. O 

desfecho 

primário 

ocorreu em 

54,8% (23/42) 

do grupo de 

eletroacupunt

ura (EA) em 

comparação 

com 50,0% 

(21/42) do 

grupo de 

acupuntura 

manual (MA) 

após o 

Entre os 

pacientes, 

tanto a EA 

quanto a 

MA 

pareçam ter 

efeitos 

positivos, 

como a 

diminuição 

da dor no 

calcanhar e 

melhora 

função 

plantar. 
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tratamento de 

quatro 

semanas não 

houve 

diferenças 

significativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 FLUXOGRAMA  
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Figura 1. Fluxograma dos estudos incluídos na revisão. 
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3.4 DISCUSSÃO 

        O efeito terapêutico das terapias por ondas de choque extracorpóreas 

(ESWT), promovem a cicatrização da fáscia plantar através da estimulação da 

neovascularização (CINAR et al., 2020). O estudo realizado por CONSTANZA, et al, 

(2018) e EDA, et al, (2020) foi avaliado a eficácia da terapia por ondas de choques, e 

descrevem que as ESWT de médias e alta energia ((>0,28 e entre 0,8-0,28 mJ/mm² 

r) apresentam resultados benéficos para o tratamento da FP, mas que, se 

complementadas com condutas fisioterapêuticas habituais, como os exercícios de 

alongamentos, promovem melhor eficácia. 

Em busca de obter a diferença entre os tratamentos com laser de baixa 

intensidade (LLLT) e as ESWT para o tratamento, OMUR, et al, (2018), realizou um 

estudo no qual, os resultados obtidos, foram igualados e ambas as terapias induziram 

o processo analgésico dos pacientes e apresentaram a melhora da dor, do estado 

funcional e redução da espessura da fáscia plantar. 

Através de um ensaio clínico realizado por DOVILE, et al, (2020), foi afirmado 

que as intervenções com laser de alta intensidade (HILT) e inclusive o de baixa 

intensidade (LLLT) melhoram o quadro álgico, sendo que dentre eles, o HILT possui 

um efeito melhor do que o LLLT. Mas, um estudo recente contradiz, segundo PIOTR, 

et al, (2021) o HILT não é útil para tratamento da FP e as abordagens fisioterapêuticas 

tradicionais são superiores. 

LAURA, et al, (2019) aborda a intervenção fisioterapêutica através da liberação 

miofascial do tríceps sural e da fáscia plantar, abordando a automobilização do 

tornozelo efetuando dorsiflexão, obtendo como resultado a necessidade do tratamento 

especializado no acometimento de cada paciente, pois houve variação significativa da 

fascite plantar devido o quadro e a evolução de cada caso. 

SULITHEP, et al, (2021) comparou em três grupos o efeito do exercício de 

kinesiotaping, o alongamento e a combinação das duas intervenções como tratamento 

da fascite plantar, na qual apresentou resultado satisfatório com a execução de todas 

as técnicas na melhora da dor no calcanhar, mas a intervenção combinada se 

sobressaiu ao longo de uma semana. 

YIGAL, et al, (2018) comparou os resultados obtido em dois grupos, na qual um 

houve a intervenção ativa através de alongamentos da fáscia plantar e a aplicação do 
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ultrassom terapêutico, já o outro houve o tratamento através dos mesmos 

alongamentos com o ultrassom simulado, apresentaram que a utilização do ultrassom 

não se faz necessária devido a diferença ser estatisticamente não significativa. 

JAMES, et al, (2018) realizou uma comparação da abordagem de tratamento 

com agulhamento seco elétrico (ASE) combinado com terapia manual, exercício e 

ultrassom, na qual um grupo recebeu a terapia de ASE, terapia manual, exercício e 

ultrassom, já o outro foi realizado terapia manual, exercício e ultrassom. O estudo 

apresentou que o grupo que teve como intervenção o ASE, exercício e ultrassom, 

tiveram uma melhora mais significativa do quadro álgico  e na melhora da 

funcionalidade. 

Através de um estudo comparativo entre a acupuntura elétrica (EA) e 

acupuntura manual (MA), WEIMING, et al, (2021) expõe que apesar dessas técnicas 

diminuírem a dor no calcanhar e melhorar a função, a MA obteve uma melhor 

resposta. 

No estudo de CHRISTOPHER, et al, (2019) em grupos, foram utilizados 

protocolos de mobilização do tornozelo e pé, alongamento de gastrocnêmio e sóleo, 

e a fricção cruzada da fáscia plantar. Ambas os grupos apresentaram efeitos 

benéficos aumentando ADM e diminuindo a dor. Sendo assim, é ressaltado mais uma 

vez que as técnicas simples e de baixo custo são uma ótima opção para o tratamento. 
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4 CONCLUSÃO 

A partir dos resultados encontrados nesta pesquisa, observou-se que as 

técnicas fisioterapêuticas de eletroterapia, acupuntura, bandagens funcionais, 

crioterapia e Dry Needling, em geral se mostram igualmente válidas e eficazes para o 

tratamento da FP, principalmente se trabalhadas em conjunto com a fisioterapia 

tradicional. Diante dos fatos apresentados, são necessários mais estudos sobre 

algumas intervenções dos tratamentos, como a frequência que devem ser utilizada 

nas ondas de choques, a atuação da crioterapia e comparações entre a acupuntura 

manual e a acupuntura elétrica.  
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