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RESUMO 

A fisioterapia no tratamento da lombalgia relacionada ao calçado de salto alto 

(CSA) é de suma importância, já que auxiliará na recuperação do paciente, com 

técnicas que abrangem a função motora do mesmo, tornando sua incapacidade 

funcional e seu quadro álgico os menores possíveis, além de orientar quanto ao uso 

correto e não diário do CSA. Este é um estudo de revisão de literatura descrita na 

língua portuguesa e inglesa, com levantamentos de dados com base de pesquisa 

Scopus, Coleção Scientific Electronic Library Online (SciELO) e PubMed. Para a 

busca dos artigos foram utilizados os descritores: postura/posture, CSA em mulheres, 

biomecânica/biomechanics, dor lombar/backache. Considerada a comparação da 

cinemática no plano sagital do tornozelo em diferentes calçados foi verificada a 

existência de um limite de altura de salto que pudesse manipular a articulação, 

levando a adaptações durante o andar, por conta dessa elevação do salto. Concluiu-

se, então, que saltos acima de 3 cm de altura induzem o movimento do tornozelo a 

realizar uma flexão plantar mantida, alterando as características da marcha na fase 

de apoio e de balanço. Tais evidências sugerem alturas de saltos menores de 3 cm 

como limites de segurança para manutenção do padrão normal da marcha em 

mulheres jovens. 

 

DESCRITORES: Biomecânica; Postura; Fisioterapia; Lombar. 

 

ABSTRACT 

Physiotherapy in the treatment of low back pain related to AS is of paramount 

importance, since it will be helping the patient's recovery, with techniques that cover 

the patient's motor function, making his functional disability and his pain the smallest 

possible in addition to guiding the use correct and not the same diary. It belongs to a 

literature review study described in Portuguese and English with data surveys based 

on Scopus research, Scientific Electronic Library Online Collection (SciELO) and 

PubMed. To search for the appropriate articles, the descriptors were used: 

posture/posture, CSA in women, biomechanics/biomechanics, low back 

pain/backache. In the studies, the kinematics were compared in the sagittal plane of 

the ankle in different shoes and the existence of a heel height limit that could 

manipulate the joint was verified, leading to adaptations during walking due to this 



elevation of the heel. jump. It was concluded, then, that heels greater than 3 cm in 

thickness induce the movement of the ankle to perform a maintained plantar flexion, 

altering the characteristics of the gait in the stance and swing phases. Such evidence 

suggests heel heights of less than 3 cm as safety limits for maintaining a normal gait 

pattern in young women. 

DESCRIPTORS: Biomechanics; Posture; Physiotherapy; Backache. 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

A utilização dos sapatos de salto alto iniciou-se no reinado do rei Louis XIV, na 

França no século XVII, que criou o calçado de salto alto (CSA) por querer aparentar 

ser maior do que seus 1,60m, visando aumentar o seu ar de superioridade e sua 

elegância. Desde essa época, até os dias atuais, o CSA vem sendo um acessório 

indispensável para algumas mulheres, associado à elegância e beleza, esquecendo-

se das consequências negativas que pode gerar para os membros inferiores (MMII), 

como encurtamento do tríceps sural, isquiotibiais, quadríceps, alterações na marcha 

e dores relacionadas à coluna vertebral, principalmente na região lombar devido a 

modificações que a coluna vertebral tende a fazer1,2,3. 

Esse tipo de calçado, quando comparado com a condição descalça, causa 

aumento da curvatura da região lombar. Uma explicação para este fato seria um 

encurtamento dos músculos psoas e ilíaco, fraqueza da   musculatura abdominal á 

também possibilidade de enfraquecimento na musculatura   posterior dos MMII, 

gerando à hiperlordose, levando a uma adaptação do corpo ao fazer a inclinação 

anterior do tronco, pelo fator que se associa ao uso de CSA. Outro aspecto 

considerado é que para reposicionar o centro da massa gravitacional do corpo mais 

posteriormente e aliviar a sensação de cair para frente, ocorre uma contração dos 

músculos abdominais e paravertebrais.2,3,4,5 

Na literatura estudada, é relatado que o uso do salto alto promove aumento da 

curvatura lombar, resultado de uma adaptação que o corpo faz; isto pode ser explicado 



pelo fato do centro gravitacional, que gera o equilíbrio do indivíduo, não mudar 

consideravelmente quando está calçando alto ou baixo, o que pode induzir à 

existência de uma compensação dos MMII e da coluna espinhal, principalmente na 

região lombar, para se manter em equilíbrio.,3,4,5 Em estudo sobre as alterações 

lombares, pélvicas e joelho, provenientes do uso de salto alto, foi concluído que 

acontece uma hiperlordose da região lombar com uma retroversão pélvica. 1,2,5,6 

 Diante das dificuldades encontradas, conta-se com atuação da fisioterapia 

para obter resultados, proporcionando alívio para a lombalgia desencadeada ou 

agravada por conta do salto elevado, que pode estar no estágio precoce (fase aguda) 

ou ter tornado-se crônica. As possibilidade de tratamento fisioterapêutico é imensa, 

com uso de recursos como: eletrofototerapia, crioterapia, exercícios terapêuticos 

cinéticos-funcionais, entre outros. A dor lombar é um fator causador de limitação para 

ambos os sexos, principalmente as mulheres, e este estudo tem o intuito de abordar 

a importância da fisioterapia como recurso para tratar a lombalgia gerada pelo uso 

dos calçados de salto alto.3,4,6,7  

A fisioterapia no tratamento da lombalgia relacionada ao CSA é de suma 

importância, já que auxiliará na recuperação do paciente, com técnicas que abrangem 

a função motora do mesmo, tornando sua incapacidade funcional e seu quadro álgico 

os menores possíveis além de estar orientando ao uso correto e não diário da 

mesma.5,7,8  

 Neste artigo trazemos como o problema principal a ser investigado como a 

fisioterapia pode ajudar os pacientes com lombalgia relacionada ao CSA e se, afinal, 

o uso do calçado de salto alto pode influencia ou gerar uma consequência grave na 

região lombar. Buscou-se verificar se a lombalgia é causada pelo uso do CSA, 

considerando-se o fato de a lombalgia ser uma das patologias mais prevalentes na 

população.4,5,6,8,9 

 O objetivo principal deste estudo foi analisar revisões literárias que 

abordassem as complicações que o uso prolongado de CSA pode gerar, 

especificamente no que tange ao desenvolvimento da lombalgia em mulheres e 

adolescentes, entre 15 a 30 anos, além de expor como melhorar as síndromes 

osteomusculares e encurtamentos musculares decorrentes do uso do CSA, 

analisando quais intervenções fisioterapêuticas mostram-se mais eficazes no 

tratamento e diminuição dos estresses gerados pela da dor lombar.6,8,10,11 



 

 

MÉTODO 

Trata-se de um estudo de revisão de literatura, nas línguas portuguesa e 

inglesa, com levantamento de dados com base de pesquisa Scopus, Coleção 

Scientific Electronic Library Online (SciELO) e PubMed. Para buscar os devidos 

artigos foram utilizados os descritores: postura/posture, CSA em mulheres, 

biomecânica/ biomechanics, dor lombar/backache. 

Foram selecionados artigos publicados entre os anos de 1984 a 2022, 

independente do estudo, que compreendessem em parte ou completamente com foco 

em indivíduos do sexo feminino entre 15 a 30 anos. A coleta desses dados foi 

realizada através da busca eletrônica entre os meses de fevereiro a maio de 2022, 

achando-se 40 artigos, dos quais 25 continham os critérios propostos neste estudo, 

relacionados, portanto, à dor lombar e alterações osteomusculares dos MMII, em 

mulheres e adolescentes que fazem uso do CSA. Após análise e interpretação dos 

dados obtidos na leitura dos materiais literários mais significativos e relevantes, foi 

redigida a pesquisa com base na discussão em concordâncias e discrepâncias de 

opinião dos diversos autores dos documentos científicos utilizados. 

 Como critério de inclusão, selecionamos estudos onde foram realizados 

com jovens e mulheres com a faixa etária 15 a 30 anos, e encontramos 7 mulheres 

tendem a usar o CSA diariamente; 4 Mulheres que sentem dor na região lombar; 3 

jovens que começaram a calçar CSA no início da puberdade.6 Foram excluídos artigos 

que não têm correlação com o tema; jovens e mulheres que não estão na faixa etária 

entre os 15 a 30 anos; citações de artigos que não se encaixam nos anos de 

publicação de 1984 a 2022.  

 

RESULTADOS 

Vários estudos foram elaborados visando associar o uso de CSA com 

alterações biomecânicas e com o surgimento da dor na região lombar. Porém foram 

encontradas várias divergências literárias em relação ao tema.  

Nos estudos, observou-se a comparação da cinemática no plano sagital do 

tornozelo em diferentes calçados e verificou a existência de um limite de altura de 

salto que pudesse manipular a articulação, levando-se a adaptações durante o andar 



por conta dessa elevação do salto. Concluiu-se, então, que saltos acima de 3 cm de 

espessura induzem o movimento do tornozelo a realizar uma flexão plantar mantida, 

alterando as características da marcha na fase de apoio e de balanço. Tais evidências 

sugerem alturas de saltos menores de 3 cm, como limites de segurança para 

manutenção do padrão normal da marcha em mulheres jovens. 12 

 O uso de CSA causa poucas modificações na postura das mulheres, 

independentemente da frequência do uso e do tipo de salto utilizado. Neste estudo 

foram avaliadas 20 mulheres que utilizam salto alto todos os dias e 20 mulheres que 

o fazem esporadicamente. Os resultados foram constituídos pela análise da 

biofotogrametria computadorizada, que demonstrou diferenças entre o grupo que usa 

salto com frequência e o grupo que usa salto em ocasiões sociais; e notou-se que 

apenas o ângulo que analisa o posicionamento da cabeça apresenta distinções em 

todos os gêneros de calçados. Para este ângulo, quanto menor sua medida mais a 

cabeça é anteriorizada13.  

Em um estudo acerca das alterações lombo-pélvicas provenientes do CSA, o 

seu uso promove retificação lombar com subsequente diminuição da inclinação 

pélvica anterior14.  

 Na pesquisa sobre as alterações osteomusculares causadas pelo CSA, foi 

avaliado também o surgimento de dor e alterações da flexibilidade do MMII. Os 

resultados obtidos demonstraram que as mulheres que fazem uso constante deste 

tipo de calçado apresentam a cadeia muscular posterior encurtada. A dor também foi 

uma queixa frequente, principalmente na região posterior das pernas e nos pés, 

quando elas estão descalças ou utilizando calçados sem salto. Portanto, não foi 

possível estabelecer uma relação entre uso de CSA e dor na região da coluna torácica 

e lombar; necessitando, assim, de mais estudos específicos 8 

 

Tabela 1 – Uso de sapatos de salto alto em mulheres de 15 a 30 anos 

Autor Amostra Método de 
aval. Postural 

Resultado da 

aval. Postural  

Pezzan PA de 

O, João SMA, 

Ribeiro AP, 

Manfio EF 14  

50 mulheres 

com idade 

entre 13 e 20 

anos 

Foi utilizada a 

fotogrametria 

computadorizada 

Não usuárias 

apresentaram 

retificação da lordose 

lombar e retroversão 

pélvica, enquanto que 



as usuárias mostraram 

hiperlordose lombar e 

anteversão pélvica.  

Bertoncello at 

at8 

30 mulheres 

com idade 

entre 18 e 22 

anos  

Foi utilizado o 

Banco de Wells, 

para avaliar a 

flexibilidade dos 

músculos 

posteriores, o teste 

de Romberg 

adaptado para o 

equilíbrio e o 

exame físico para 

avaliação postural.  

Observou-se 

desalinhamento da 

crista ilíaca, joelho 

valgo e anteversão 

pélvica. Nota-se que 

quanto maior o salto 

menor a flexibilidade 

da cadeia posterior. 

Houve diminuição do 

equilíbrio nas 

mulheres que usam 

salto alto. 

Lunes et al 13 40 mulheres 

com idade 

entre 23 e 27 

anos 

Análise da postura 

por 

biofotogrametria 

computadorizada 

Anteriorização da 

cabeça em usuárias 

mais frequentes de 

salto, o salto agulha 

modificou o 

alinhamento de 

mulheres não adeptas 

ao uso de salto alto. 

Não houve relação tipo 

de salto e alteração na 

postura.  

Pezzan PAO et 

al 12 

20 mulheres 

adeptas de uso 

de salto com 

idade entre 13 

e 20 anos 

Foi utilizado o 

pedígrafo, a 

fotogrametria e os 

registros 

fotográficos 

As mulheres 

apresentaram um 

ângulo em varo do 

retropé maior que nas 

não usuárias de salto, 

tanto sem o salto 

quanto com.  

Fonte: os autores 



Tabela 2 – Abordagens Fisioterapêuticas em Pacientes com Lombalgia Crônica 

Autor  Amostra Método de 
Aval. Postural 

Resultado da 
Aval. Postural 

SIQUEIRA, Silvia 
Regina15 

 As voluntárias 
eram do gênero 
feminino com 
idades entre 
36 e 66 anos 

A avaliação foi 
composta de 
questionamento do 
índice de dor, pela 
escala análoga visual 
(EVA), mensurações 
funcionais 
(goniometria). Para 
promover 
analgesia utilizou-se 
TENS, acupuntura, 
massoterapia e 
posicionamento de 
retificação da coluna 
lombar, totalizando 12 
sessões, 2 
vezes/semana, de 50 
minutos, sendo 
composta por 
conveniência em 
estudo de casos (n=5. 

 O resultado 
demonstrou que 
houve a redução da 
dor em todas as 
participantes 
da amostra, mas sem 
consideráveis 
ganhos na amplitude 
de movimento. Desta 
forma se 
constatou que o 
procedimento 
fisioterapêutico foi 
eficaz, podendo ser 
um recurso 
terapêutico 
utilizado, visando 
redução do quadro 
álgico de pacientes 
com lombalgia 
crônica. 

LIZIER, Daniele 
Tatiane;16  

235 enfermeiros 
que 
apresentaram 
pelo 
menos um 
episódio de 
lombalgia foram 
convidados, 
sendo 
qualificados 
169. 

Programa de 
exercícios gerais foi 
composto por 11 
sessões, com 
duração de uma hora 
cada sessão, e incluiu 
exercícios físicos de 
fortalecimento e 
alonga 
-mento muscular, 
bem como 
orientações para um 
programa 
de treinamento em 
casa. O programa de 
prevenção 
secundária consistiu 
de 17 sessões de 
uma hora e 35 
minutos e 
uma sessão individual 
de 45 minutos. 

Em um deles, o 
programa de 
exercícios aeróbicos 
promoveu maior 
alívio da dor após três 
meses 
de seguimento. Em 
outro estudo, o 
programa de 
exercícios 
de alongamento e 
fortalecimento foi 
comparado com 
programa de 
exercícios motores 
por 12 semanas. O 
grupo de programa 
de exercícios 
motores teve 
pequena melhoria 
nos resultados após 
oito semanas; 
contudo, no 
seguimento de seis 



a 12 meses não 
houve diferença nos 
resultados. 

Fonte: os autores  

Pesquisas realizadas8,14 descrevem que a retroversão pélvica e a retificação da 

lombar provocadas pelo uso de CSA, como consequência da alteração do sacro 

devido a uma atividade maior dos músculos extensores de coxa e do flexor de joelho 

e do isquiotibiais para compensar e tentar alinhar a postura. Na cervical foi apontada 

uma lordose provocada pela anteriorização da cabeça.13 

Visto que o desajustamento da coluna vertebral e dos MMII, como 

consequência do uso do CSA pode provocar distúrbios musculoesqueléticos nas 

mulheres e adolescentes, aponta a lombalgia como uma das principais patologias 

descritas na literatura em pessoas usuárias de CSA. Seu aparecimento ainda é algo 

incerto, mas, com o uso contínuo ocorre a distensão muscular dos eretores da coluna 

paravertebral e dos músculos abdominais durante o uso do CSA, podendo associar a 

fadiga e ao desconforto, relatada pelas usuárias.8,13 

Além da dor lombar, podemos notar outras alterações degenerativas nas 

articulações do joelho 8, e tendência do hálux valgo, que podem ser associadas ao 

uso do CSA, se iniciando na adolescência e piorando na fase adulta.12 

Para prevenir que aconteça o aparecimento dos distúrbios 

musculoesqueléticos e posturais, uma boa avaliação postural precoce por 

fisioterapeutas é fundamental.8,17  

Assim é possível avaliar se existem possíveis adaptações viciosas 

musculoesqueléticas e prescrever condutas corretivas mais adequadas para cada 

paciente.  

Nos estudos de Siqueira15, teve-se o objetivo de correlacionar a eficácia da 

aplicação de recursos terapêuticos, como a acupuntura, a massoterapia, o 

posicionamento do paciente em relaxamento e a retificação estática do segmento 

lombar. 

E segundo Lizier16, é necessário que haja maiores estudos e revisões sobre os 

métodos de atuação da fisioterapia para ajudar os pacientes que possuem lombalgia, 

seja esta crônica ou não. 

 



DISCUSSÃO 

Na biomecânica, a postura em ortostática é resultado de um equilíbrio entre o 

corpo e a gravidade, a qual é uma força que atrai todos os corpos para o centro da 

Terra. Assim sendo, para manter a postura ortostática, é necessária a contração dos 

músculos eretores da coluna cervical para manter o equilíbrio, dando estímulo de 

ajuste para vencer a ação da força gravitacional (FG).18 

O centro de massa gravitacional do corpo não tem um ponto fixo, uma vez em 

que o corpo está sempre realizando movimentos dos MMII, membros superiores 

MMSS, tronco e cabeça, onde estes movimentos alteram o centro de gravidade.18,19 

Na postura ortostática em geral, anatomicamente estamos pressionando a segunda 

vértebra sacral, na cintura lombar e quadril. 20  

Ao se posicionar na postura de pé, com o uso de CSA, ocorre uma alteração 

do centro de gravidade por elevar os calcanhares, provocando deslocamento superior 

e anterior, que propicia a mudança de todo alinhamento corporal, em relação à linha 

de referência, denominada linha de gravidade 14. Dependendo da relação com partes 

do corpo com a linha de gravidade, podemos afirmar se o indivíduo está com a postura 

corporal adequada ou inadequada. Em face desta postura, este tipo de sapato 

provoca uma elevação do osso calcâneo, associada à flexão da articulação tíbio-talar 

20, 21 

A modificação do alinhamento dos tornozelos, faz com que o centro de 

gravidade se anteriorize, causando um desequilíbrio postural e fazendo com que os 

indivíduos promovam ajustes posturais para recuperar o equilíbrio e manter a postura 

em pé. 21, 

Ao retirar o salto alto, com o reposicionamento dos tornozelos na posição 

normal, o corpo volta à posição anatômica normal. Estudos têm mostrado alterações 

permanentes associadas às adaptações ósseas e musculares em indivíduos que 

usam sapatos de salto alto, mesmo após a sua retirada.20, 21, 22 

O uso de salto alto, é sabido, provoca alterações mecânicas do pé e tornozelos; 

os grupos musculares também sofrem uma adaptação às condições impostas a eles 

e, com isto, são produzidas alterações posturais compensatórias ascendentes. 

Consequentemente, nos membros inferiores e na coluna vertebral.23 

Sabendo-se que o CSA pode interferir bruscamente na vida diária de uma 

mulher ou jovem, trazendo limitações, este estudo teve a audácia de trazer 

informações para os leitores sobre os comprometimentos que deste artefato pode 



produzir durante a jornada de vida. Este estudo tem o objetivo de enfatizar que é de 

suma importância a atuação da fisioterapia relacionada aos tratamentos das doenças 

desencadeadas pelo uso do salto alto, relatadas nas entrevistas, sendo a principal 

dentre elas a lombalgia, conhecida como a dor lombar. 

 Pezzan14, concluiu com seus estudos que o uso prolongado de calçados 

de salto alto, ou seja, o uso crônico deste calçado, usado desde a adolescência, causa 

aumento da lordose lombar e posiciona a pelve em anteversão; e que o uso crônico 

do salto alto causa postura de varo em retropé. 

 Bertoncello et al.8, concluíram que o uso de calçado de salto alto por 

mais de 4 horas diárias pode promover alterações de equilíbrio em mulheres jovens 

(quando descalças), provavelmente devido ao arranjo muscular decorrente da 

alteração postural que se segue à alteração do centro de gravidade corporal. 

 Lunes13, conclui que o uso de salto alto por adolescentes pode favorecer 

o aparecimento de distúrbios posturais, destacando-se anteriorização da cabeça, 

hiperlordose lombar, anteversão pélvica e joelho em valgo. Além disto, observou que 

a altura e a largura do salto são as características que mais influenciam nas alterações 

posturais e no desequilíbrio corporal. 

O uso demasiado de calçados com salto alto, geralmente, causa encurtamento 

da musculatura da panturrilha, o que leva as pessoas já habituadas ao uso do salto a 

um desconforto na hora de usar um sapato de sola plana8. 

Existe uma importante relação entre a altura do salto e a sobrecarga dos arcos 

do pé. O uso do salto altera a distribuição do peso do corpo, reduzindo a pressão no 

calcanhar e deslocando-o para o antepé. A proporção do peso sustentado pela ponta 

do pé aumenta diretamente com a elevação da altura do calcanhar. O uso contínuo 

de salto alto resulta em uma sobrecarga compressiva dos metatarsos 6,12.    

Santos et al.,7 afirmam que, sem bons pés no chão, não há boa estática. 

Consequentemente, com as deformações dos pés e alterações de descarga de peso 

nos pés, altera-se a estática. Portanto, a questão aqui levantada é que uma vez que 

o uso do salto alto altera a mecânica do pé, acaba gerando consequências musculares 

nos membros inferiores; como consequência, espera-se que sejam produzidas 

alterações posturais compensatórias ascendentes. 

Lunes et al.,13 relatam que um grupo muscular adapta-se a determinadas 

condições, e que existem variáveis envolvidas nesse mecanismo. Espera-se, 

portanto, que o uso frequente de salto possa gerar alterações posturais adaptativas. 



 A postura é conceituada como a posição do corpo no espaço e o arranjo 

relativo de todas as partes do corpo, formando um arranjo global que estabelece uma 

relação direta com a gravidade 5,6. Para a biomecânica, a postura em pé é o resultado 

de um estado de equilíbrio dinâmico entre o corpo e a gravidade, uma força externa 

que puxa o corpo em direção ao solo. 

Portanto, para manter a postura em pé, é necessária a contração dos músculos 

posturais e o ajuste constante da posição dos segmentos corporais para manter o 

equilíbrio e superar os efeitos da gravidade. 

Assim, para manter a postura em pé, ocorre a contração dos músculos da 

postura e de ajustes contínuos do posicionamento dos segmentos corporais a fim de 

permanecer em equilíbrio e vencer a ação da força gravitacional 6. 

 A definição usada de prevenção sendo o ato ou até mesmo o efeito de 

se prevenir; cautela, precaução, preconceito, disposição prévia. Há grande dificuldade 

entre os profissionais da área da saúde em definir o termo, em saúde, embora não 

sendo dissonantes, de modo que não é possível conceituar. Um dos modelos que 

pode ser citado é a maneira errônea de pensar que a prevenção cabe apenas em 

realizar um exercício, o que é um mito, visto que a formação do profissional da área 

da saúde ainda está voltada para a doença do que especialmente para a saúde 5,9. 

O profissional fisioterapeuta com a sua atuação pode agir de modo a prevenir 

uma deficiência, uma limitação funcional e uma incapacidade. Deste modo é 

necessário que o mesmo identifique os fatores de riscos durante o processo de 

diagnóstico, que consiste em três tipos de prevenção: primária, secundária e terciária. 

O exercício terapêutico tem o intuito de agir na prevenção e proporcionar saúde, bem 

estar e aptidão 9. 

É afirmado que a prevenção primária consiste em atuar com atividades voltadas 

para evitar o aparecimento da enfermidade. Atuando na educação sanitária, visando 

atividades de imunização, assim como controle, eliminação e diminuição de risco. A 

prevenção secundária envolve todas as atitudes para a redução da complicação, 

mediante diagnóstico e tratamento precoce. A prevenção terciária é quando já existe 

instalação da doença, e a atuação será de modo a diminuir ou eliminar a sequela 10,11. 

São evidentes as alterações causadas nas mulheres que fazem uso de salto 

alto, visto que são necessárias importantes orientações em relação ao uso desse 

calçado mais de modo funcional, visando à integridade e o bem estar da população 

feminina 5,6,10. 



Pezzan et al.12, discutem e afirmam que a palmilha é uma órtese utilizada no 

interior do calçado, para uma melhora da biomecânica funcional dos pés. A sua 

utilização favorece aos seus usuários, dando sensação de conforto nos pés, pois 

ocorre uma redução dos pontos de maior pressão plantar. Os objetivos alcançados 

com seu uso são diversos, entre eles: o alívio de pressão em regiões sensíveis e 

doloridas, redução das forças de atrito e de choque, acomodação e suporte de 

deformidades fixas e, quando possível, correção de deformidades flexíveis. 

Importante que as palmilhas sejam bem acomodadas, adaptadas aos calçados, para 

que haja estabilidade abaixo dos pés; sejam leves, e tenham elasticidade, 

plasticidade, bioquímica e eletrostática.  

Conforme Lunes et al.13, dentre os diversos recursos preventivos o melhor é 

optar pelo uso de calçados mais baixos, pois este tipo de calçado resulta em melhor 

sustentação e equilíbrio e, por sua vez, não força determinadas áreas do corpo.  

Bertoncello 8 observou que, com o uso de salto alto, ocorre um aumento da 

força de impacto, da pressão do antepé e da percepção de desconforto.  Por sua vez, 

a utilização da palmilha resultou em uma redução da pressão do calcanhar, diminuição 

da força de impacto e do arco de suporte, apresentando melhoras positivas na 

redução da pressão no antepé e sensação de conforto.  

O profissional fisioterapeuta tem um papel importante no âmbito da reabilitação, 

especialmente quando atua em conjunto com outros profissionais de maneira 

interdisciplinar. O profissional fisioterapeuta é considerado um membro da saúde, que 

por sua vez atua promovendo ações preventivas, avaliação, tratamento e reabilitação, 

agindo com programas de orientações para a promoção da saúde, bem como com 

outros agentes físicos como o movimento, a água, o calor, o frio e a eletricidade 16. 

Continua a haver incertezas sobre a abordagem mais eficaz de exercício para 

a lombalgia. Foi feita uma revisão sistemática para identificar as características de 

cada exercício para diminuir a intensidade da dor e melhorar a função em pacientes 

com lombalgia inespecífica. Exercícios de alongamento e fortalecimento foram mais 

eficazes em relação aos outros tipos de terapias.16 Porém foram encontradas algumas 

limitações da literatura, que incluem estudos de baixa qualidade com medidas de 

resultado heterogêneas e relatórios inconsistentes e pobres. A terapia por exercícios 

em programas individuais, que inclui alongamento ou fortalecimento com supervisão, 

pode melhorar a dor e a função na lombalgia inespecífica. Estratégias devem ser 

usadas para incentivar a adesão. 



 Estudos futuros deverão testar esse modelo e ainda avaliar as características 

e os tipos de exercícios para cada paciente. 

No estudo de Siqueira 15, pode-se perceber que houve redução da dor após o 

procedimento fisioterapêutico. Isto foi constatado quando os resultados foram 

quantificados pelas voluntárias através da EVA na avalição inicial e final dos 

atendimentos, respectivamente, quando pôde ser percebida uma melhora aproximada 

entre 50 a 62 % dos quadros dolorosos iniciais, resultado que corrobora com autores 

que relatam que o registro e avalição da dor deve ser realizada regularmente, 

oferecendo segurança ao profissional e otimizando a terapêutica. A EVA quantifica a 

dor e pode direcionar o profissional quanto à eficácia ao uso do TENS, proporcionando 

a diminuição da dor lombar, pois os impulsos nervosos aferentes são alterados ou 

bloqueados por uma comporta dentro do corno posterior da medula espinhal, 

liberando opióides analgésicos, relatados por Alves, Lima e Guimarães (2015)24, que 

pesquisaram um estudo de caso, com um paciente portador de lombalgia postural ao 

qual foi realizado um protocolo fisioterapêutico, contendo exercícios de alongamento, 

fortalecimento, eletroestimulação com TENS  e acupuntura. O paciente foi avaliado 

antes de iniciar o tratamento e após, e foi constatado melhora da dor e realinhamento 

postural, revelando êxito no protocolo proposto 25. 

A fisioterapia tem se mostrado eficaz no tratamento da lombalgia com 

exercícios de alongamento dos membros inferiores e tronco, fortalecimento e 

condicionamento muscular do tronco e dos músculos abdominais, obtendo uma 

redução da incapacidade e da dor e é essencial para a reabilitação do paciente.  

A disfunção muscular na lombalgia ocorre devido a uma alteração dos 

mecanismos de controle neuromuscular que afetam a estabilidade muscular do tronco 

e a eficiência de seus movimentos. O estudo contou com mulheres de 25 a 50 anos 

divididas em dois grupos com 4 voluntárias, que apresentavam dor lombar e 

alterações posturais. Um protocolo foi baseado em exercícios do método Pilates e um 

outro na Escola de Postura, onde paciente aprendeu anatomia, fisiologia, biomecânica 

da coluna, ergonomia e a sua aplicação prática na vida diária com uma orientação 

individual em relação ao trabalho, a escola e ao seu tratamento. O método foi realizado 

2 vezes por semana durante 60 minutos, e a maior parte das mulheres apresentou 

diminuição da dor, melhora da funcionalidade e da qualidade de vida. O grupo tratado 

com a Escola de Postura obteve resultados melhores quando comparados com os 

resultados do grupo tratado com o método Pilates 16,24,25. 



Foi verificada neste estudo, a necessidade de uma avalição da parte funcional 

do paciente, para um resultado mais promissor do atendimento, possibilitando 

objetivar condutas que, além do ganho de funcionalidade, contribuam para uma 

melhor qualidade de vida. 

 

CONCLUSÃO 

Concluímos que a elaboração do presente estudo conseguiu atender aos 

objetivos primários e secundários, bem como trazer a resposta ao nosso 

questionamento de como a fisioterapia pode ajudar nos pacientes com lombalgia 

relacionado ao CSA. E a resposta é: O profissional fisioterapeuta tem um papel 

importante no âmbito da reabilitação. Especialmente quando atua em conjunto com 

outros profissionais de maneira interdisciplinar. O profissional fisioterapeuta com a sua 

atuação pode agir de modo a prevenir uma deficiência, uma limitação funcional e uma 

incapacidade. Deste modo é necessário que o mesmo identifique os fatores de risco 

durante o processo de diagnóstico, que consiste em três tipos de prevenção: primária, 

secundária e terciária. O exercício terapêutico tem o intuito de agir na prevenção e 

proporcionar saúde, bem estar e aptidão.  

O profissional fisioterapeuta, portanto, além de poder indicar exercícios, pode 

indicar sapatos mais baixos e também a palmilha, que é uma órtese utilizada no 

interior do calçado, para uma melhora da biomecânica funcional dos pés. A sua 

utilização favorece aos seus usuários sensação de conforto nos pés, pois ocorre uma 

redução dos pontos de maior pressão plantar. 
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