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ALTERAÇÕES PRESENTES NOS PÉS DE IDOSOS
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Introdução
 Considerando-se o fato que o envelhecimento populacional representa um dos maiores desafios da saúde pública em âmbito mundial, é 

necessário que profissionais de saúde conheçam como ocorre o sistema anatômico e fisiológico no decorrer do processo de envelhecimento. E, 
identifique possíveis anormalidades ou modificações que podem acontecer no corpo humano, sem dissociar do mesmo, os pés, que muitas 
vezes não recebem a devida atenção; mas que possui uma importância significativa no cotidiano das pessoas, por ser o local de contato com o 
solo e, por proporcionar o suporte e ¿alavanca¿ no caminhar e no ato de ficar em pé.

Objetivo
 Identificar alterações dermatológicas, músculo-esqueléticas e neuro-vasculares nos pés de idosos e descrever as terapêuticas aplicáveis 

no tratamento dessas anormalidades.

Metodologia
 O estudo foi realizado por meio de uma revisão bibliográfica, onde as informações foram coletadas nas bases de dados SCIELO, 

MEDLINE e BDENF, em publicações efetuadas a partir do ano de 1995, e do acervo da biblioteca do Centro de Ciências da Saúde da 
Universidade Estadual de Londrina-Pr, através dos descritores envelhecimento, alterações nos pés e neuropatias; sendo os dados coletados no 
período de abril de 2006 a junho de 2006.

Resultado
 A mudança no atendimento aos idosos nos serviços de saúde tem sido visada, devido ao aumento da expectativa de vida. Necessitando

-se atentar às modificações anatômicas e fisiológicas existentes no decorrer do envelhecimento; incluindo-se nesse processo os pés.

Com a senescência os pés alargam-se e perdem o coxim plantar e, juntamente com ganho de peso, pode comprometer estruturas 
ósseas e ligamentos, causando um desequilíbrio muscular; e, quando se tem a associação das doenças podológicas às sistêmicas, pode-se 
reduzir o desempenho da deambulação ou, até mesmo, o ato de ficar em pé.

Portanto, os cuidados inadequados, enfatizados por Plummer et al. (1996), como: uso de facas em cortes de unhas e na retirada de 
calos; banhar os pés em água muito quente; hidratação com creme entre os dedos; caminhar descalça, sem uma proteção adequada; podem 
ser mudados, baseados no Plano de reorganização da atenção à hipertensão arterial e ao diabetes mellitus, proposto pelo Ministério da Saúde 
(2002).

Conclusão
 Pelos pés serem o suporte para a deambulação e, proporcionarem ao indivíduo a execução de tarefas, que se prejudicadas pode 

acarretar na baixa auto-estima e, por vezes, de acordo com paradigmas pré-existentes, a não aceitação do mesmo na sociedade; é que 
cuidados necessitam ser empregados, pelos indivíduos e, serviços de saúde que, ainda, não se atentam às modificações anatômicas e 
fisiológicas ocorridas nos pés, principalmente de pessoas idosas.
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