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Introdução
 No Brasil, de acordo com dados do IBGE, em 2003, os idosos representavam 9,6% da população. Segundo Papaléo Netto e Ponte 

(1996), o processo de envelhecer é dinâmico e progressivo, com mudanças morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas as quais são 
fatores determinantes na perda da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente.

Considerando que os pés são extremamente importantes por serem o suporte e "alavanca" para a deambulação e absorção de impactos 
durante o deslocamento do corpo, é necessário conhecer o processo de envelhecimento dessa estrutura em toda a sua complexidade e saber 
diferenciar o normal do patológico. 

Portanto, cabe aqui uma mudança de perspectiva voltada para a atuação da enfermagem no cuidado com os pés, uma vez que, 
freqüentemente o exame físico dos mesmos não é realizado devido a constrangimentos de exposição, pelo próprio cliente, ou por falta de 
costume de inspeção e cuidados pelos trabalhadores da área da saúde.

Objetivo
 Identificar anormalidades e alterações ortopédicas, dermatológicas e neuro-vasculares nos pés de idosas residentes em uma unidade de 

longa permanência, como também, o perfil sócio, econômico e cultural das mesmas.

Metodologia
 Trata-se de um estudo transversal, individuado e observacional realizado com 43 idosas de uma instituição de longa permanência da 

cidade Londrina-PR.

Foram feitas avaliações dos pés das idosas por meio de um instrumento que englobava exame clínico dos pés, dados de identificação e 
informações sobre patologias diagnosticadas previamente.

O teste de sensibilidades foi realizado em apenas 30 idosas, utilizando-se instrumentos que remetiam as sensações que o indivíduo 
deveria ter, como: palito de madeira, a dolorosa; monofilamento, a protetora; chumaço de algodão, a tátil; a térmica, tubos de ensaio 
contendo água em temperatura quente e fria; e, a vibratória, diapasão de 128Hz.

Os dados foram coletados no período de Agosto de 2006 a Maio de 2007 sendo que todas as idosas foram avaliadas trimestralmente. Os 
resultados foram tabulados no programa Microsoft Office Excel 2003, analisados por porcentagem simples e sua análise seguiu as normas 
preconizadas para um estudo descritivo.

Resultado
 Os achados mais importantes deste estudo e, condizentes com os encontrados na literatura, foram: deformidades nos dedos, hallux 

valgus, pés planos, doenças nas unhas, micose ou maceração interdigitais, anidrose, pele fina e brilhante, pilificação ausente ou diminuída, 
edema e sensibilidade diminuída ou ausente.

Coni et al. (1996) afirma que o indivíduo idoso tem maiores dificuldades para cuidar sozinho de seus pés devido: à desidratação das 
unhas dos pés, que leva ao endurecimento das mesmas; à acuidade visual diminuída, não conseguindo assim, distinguir o que deve ser 
tratado; à restrição do movimento da coluna vertebral; à diminuição da força motora nas mãos, além de muitas vezes estarem trêmulas e 
inaptas à função tão delicada como o corte das unhas.

Sandifer e Davies (1998) ressaltam que os cuidados com os pés dos diabéticos são enfatizados, porém com os pés de outras pessoas, às 
vezes, são negligenciados na literatura, na educação e na prática.

Conclusão
 Logo, é necessário estimular o desenvolvimento de uma atenção, que em um primeiro momento remete-se a cuidados sem muita 

importância ou valor, mas que ao deixar de olhar somente a ponta do 'ice-berg" e, passar a medir as conseqüências advindas da não aplicação 
dos mesmos, se observará a prevenção de quedas, traumas, lesões e, por que não dizer, a possibilidade de se proporcionar um 
envelhecimento com qualidade de vida.
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