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APRESENTAÇÃO 

 Este guia foi desenvolvido com o objetivo de fornecer um instrumento de 

avaliação e cuidados com os pés considerando as alterações encontradas com maior 

frequência nos pés dos idosos e a correlação destas alterações com o risco de quedas.  

 O guia, assim como a ficha de avaliação dos pés, é parte integrante da 

dissertação apresentada ao Curso de Mestrado Profissional Enfermagem Assistencial da 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense. 

 Desejamos que a utilização deste material possa auxiliar enfermeiros 

durante as consultas de enfermagem gerontológicas, especialmente os da Atenção Básica, 

uma vez que visa prevenção e/ou tratamento das alterações podais em idosos e 

consequentemente a prevenção das quedas. 

As autoras. 
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento é um fenômeno mundial, considerado um fator positivo para os 

países. Porém, pode ser visto de forma negativa, já que muitas vezes vem acompanhado da 

diminuição da capacidade funcional, o que pode levar o idoso a uma condição de 

incapacidade e dependência. Alterações e desgastes em vários sistemas geralmente 

acompanham o processo de envelhecimento e ocorrem em diferentes momentos para um 

indivíduo e outro
(1)

.  

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI) instituída em 19 de outubro 

de 2006 preconiza que seja feita periodicamente a avaliação funcional em pessoas com 60 

anos ou mais. Esta avaliação tem o objetivo de detectar comprometimentos da 

funcionalidade, avaliar necessidade de auxílio e planejar estratégias de intervenção para a 

promoção da qualidade de vida dos idosos
(2)

. 

Entende-se como capacidade funcional a preservação da autonomia e 

independência, ou seja, manter as atividades físicas e mentais necessárias ao idoso para 

viver sem a ajuda de terceiros para as atividades básicas e instrumentais de vida diária, o 

que é considerada a base do conceito de saúde para o idoso
(3)

. Dentre os fatores que 

contribuem para a perda da funcionalidade em idosos estão as alterações nos pés que 

causam dor e desconforto, prejudicam a marcha e podem levar às quedas. 

JUSTIFICATIVA 

A velhice, como qualquer outra fase da vida, possui suas particularidades sendo 

necessário que os enfermeiros estejam capacitados para o atendimento a essa clientela e 

suas demandas de saúde. Apesar do crescimento acelerado da população idosos e suas 

demandas, muitos profissionais encontram dificuldade para identificar as alterações nos 

pés dos idosos.  

Estudos apontam que algumas alterações encontradas nos pés de idosos estão 

relacionadas à incapacidade funcional e consequentemente a um maior risco de quedas
(4,5)

. 

Com isto se justifica a elaboração deste guia com orientações e cuidados com os pés de 

idosos para complementar a consulta de enfermagem contribuindo assim para um 

atendimento integral à população idosa. 



OS PÉS 

O pé é uma unidade funcional importante no controle da postura, manutenção do 

equilíbrio e na execução dos movimentos. É através dos pés que o indivíduo alcança sua 

independência motora por meio da locomoção, equilíbrio e motricidade. Tais funções 

dependem da integridade anatômica e funcional de suas estruturas que, com frequência, 

são alteradas com o envelhecimento e podem estar relacionadas também a doenças como 

diabetes ou ainda ser consequências de maus tratos aos pés
(4, 5)

.
 

 Cada região do pé desempenha sua função determinada. A região plantar, 

por exemplo, está diretamente relacionada com uma teia que se localiza abaixo da pele 

alojando uma grande rede de vasos sanguíneos. Os músculos e os ligamentos possuem 

ação de flexão, adução, abdução e contração dos dedos, além de suportar os impactos e a 

propulsão de forças de reação à parte superior do corpo mantendo a estabilidade corporal. 

Já a pele dos pés, que suporta um atrito maior, tem uma epiderme formada por várias 

camadas celulares e por uma camada superficial de queratina bastante espessa. Não possui 

pelo e glândulas sebáceas, mas as glândulas sudoríparas são abundantes
(6)

. 

 As alterações nos pés são decorrentes do próprio processo de 

envelhecimento, de transtornos da marcha, traumatismos e maus tratos aos pés que 

comprometem a integridade das unhas, da pele, dos nervos e da estrutura óssea, e podem 

ser ainda consequências de doenças crônicas como diabetes e psoríase, ou ainda 

decorrentes do tratamento de doenças crônicas como o câncer. As alterações nos pés 

afetam, significativamente, a qualidade de vida da população idosa. Além de dor, 

incômodo, instabilidade postural e transtornos na marcha, estas alterações, especialmente 

as que trazem deformidades mais evidentes, podem contribuir para o isolamento social, 

culminando em declínio funcional desses idosos
(5)

.
 

TIPOLOGIA PODOLÓGICA 

Classificação segundo a curvatura
 

Existem tipos padrões de pé segundo a curvatura(6, 7, 8, 9): 

Pé Normal ou Neutro – Pé com curvatura normal. A impressão do pé deve mostrar cinco 

áreas de dedos do pé, uma área anterior e uma posterior de planta do pé com uma faixa de 



ligação entre as duas áreas da planta. A carga principal do pé normal se faz sentir 

medialmente no calcâneo e na cabeça do osso metatársico I. 

 

Pé Plano – Ausência ou diminuição da curvatura dos arcos longitudinais, em especial o 

arco longitudinal interno. O pé plano traz dificuldades tanto no caminhar, quanto no 

equilíbrio de idosos. Pode ocasionar osteoartrose gerando incapacidade funcional e 

produzindo alterações no padrão da marca.
 

 

Pé Cavo – Aumento da curvatura dos arcos longitudinais. Ocorre em razão de haver uma 

área de apoio menor e as pressões serem bem concentradas no calcanhar e nos metatarsos. 

Com o avançar da idade o pé muitas vezes vai se tornando progressivamente plano devido 

à queda da musculatura e à degeneração dos tecidos. 

Tipos de pés 

Figura 1 – Tipos de pés. 

 

Fonte: Doctor Feet
24

. 

COMO É FORMADA A UNHA 

 A unha é um complexo formado por queratina, oriunda da epiderme primitiva, 

surgindo no feto entre a nona e vigésima semana de vida intrauterina e completando o seu 

crescimento distal até a ponta do dedo por vilta da trigésima semana (Figura 2). O 

crescimento da unha se dá a partir da matriz, sendo que esta, localizada no leito ungueal é 

formada por duas ou três camadas de células transferindo para a lâmina queratinócitos 

ativos que se transformam em unha morta. A porção dérmica do leito abriga uma trama 

conjuntiva rica em colágeno, fibras elásticas, vasos sanguíneos, linfáticos e glândulas 

sudoríparas
(7)

. 



Figura 2 – Formação da unha. 

 

Fonte: Mello
10

. 

 As unhas são estruturas epiteliais cutâneas especializadas e têm como funções a 

proteção da extremidade dos dedos e a manipulação fina. São facilmente inspecionadas 

num exame objetivo, podendo dar diversas informações. Alterações na cor, forma ou 

textura das unhas podem ser sugestivas de uma grande variedade de doenças sistémicas
(11)

.
 

METODOLOGIA 

Este guia foi elaborado a partir do estudo realizado por Silva
12

 e de outras pesquisas 

publicadas cujos resultados apontam para a necessidade da elaboração de um instrumento 

para complementar a consulta de enfermagem auxiliando enfermeiros na detecção e 

cuidados aos os idosos que apresentem alterações podais. 

 Para o desenvolvimento do guia assistencial utilizou-se o estudo metodológico que 

é uma pesquisa que viabiliza o desenvolvimento, validação e avaliação de ferramentas e/ou 

tecnologias. O desenvolvimento de uma tecnologia, dentro do estudo metodológico, ocorre 

por meio de três processos: construção, validação e aplicação que podem ser realizados 

num único estudo ou isoladamente. Quanto à construção, esta pode ser baseada na 

literatura com vistas à garantia da qualidade teórico-científica e/ou baseada no contexto por 

meio de estudo exploratório garantindo a qualidade sociocultural. Neste estudo foi 

utilizado somente o processo de construção
(13)

. 

 



ALTERAÇÕES ENCONTRADAS COM MAIOR FREQUÊNCIA NOS 

PÉS DOS IDOSOS
 

 A seguir estão descritas as alterações encontradas com maior frequência nos pés 

dos idosos seguidas das orientações e cuidados
(5-7,

 
9,  10, 15 – 23)

. 

 

Calosidade: Aumento da espessura da epiderme ou camada de queratina (camada 

mais externa da pele). Costuma expandir-se horizontalmente, podendo formar uma ou mais 

placas que variam de poucos milímetros até um centímetro ou mais de espessura. O 

excesso de peso corporal também contribui para a formação de calosidades (Figura 3). 

Figura 3 – Exemplo de ocorrência de calosidade. 

 

Fonte: Silva
5
. 

Calos: tem raízes etiológicas idênticas às das calosidades, porém são menores e 

apresentam núcleo (Figura 4). Se a pressão se manifesta sobre um osso sujeito a fricção 

constante, um calo “duro” pode-se desenvolver. Os calos “moles” normalmente 

desenvolvem-se entre os dedos (predominância entre o quarto e o quinto dedo) onde a pele 

se encontra humedecida pela transpiração ou pela secagem inadequada. Têm uma cor 

branca e endurecida, semelhante a borracha e são também causados por fricção excessiva. 



Figura 4 – Exemplo de ocorrência de calo. 

 

Fonte: Mello
10

. 

CUIDADOS RELACIONADOS À CALOSIDADE E AOS CALOS: Orientar 

quanto ao uso de meias e calçados e a hidratação dos pés. 

 

Cãibras: contração muscular súbita, involuntária e dolorosa, de caráter transitório, 

geralmente causada por problemas vasculares decorrentes e esforço excessivo ou ao frio 

(Figura 5). 

Figura 5 – Exemplo de ocorrência de cãibra. 

 

Fonte: Fonseca
23

. 

CUIDADOS RELACIONADOS À OCORRÊNCIA DE CÃIBRAS: A ingestão de líquidos ajuda 

no relaxamento e contração dos músculos. Ingestão de alimentos ricos em potássio, cálcio e 

magnésio, alongamento e exercícios leves podem ajudar a evitar o problema.  

 



Hállux Valgus: deformidade caracterizada pelo desvio lateral do hállux 

provocando importantes alterações sobre a função estática e dinâmica do pé, assim como 

sua estética (Figura 6). Pode aparecer em qualquer idade, mas agrava-se com o 

envelhecimento.  

Figura 6 – Exemplo de ocorrência de Hállux Valgus. 

 

Fonte: Mello
10

. 

CUIDADOS RELACIONADOS À HÁLLUX VALGUS: Avaliar deambulação do 

paciente e características do lar. Orientar quanto à higiene, corte correto das unhas e ao uso 

de calçados confortáveis. Encaminhar para o serviço especializado 

 

Dedos em martelo: uma das várias deformidades dos dedos dos pés, obtida pela 

flexão da articulação interfalangiana proximal dos pequenos artelhos (Figura 7).  

Figura 7 – Exemplo de  

ocorrência de dedos em martelo. 

   

Fonte: Silva
5
. 



Dedos em garra: caracterizada pela dorsiflexão da articulação metatarsofalangiana 

em graus variados, associado a uma deformidade de dedo em martelo (Figura 8). A 

principal diferença entre dedos em garra e dedos em martelo é a posição do osso da ponta 

do dedo acometido. No dedo em garra o dedo ficara fletido (para baixo) e no dedo em 

martelo ele ficara estendido.       

Figura 8 – Exemplo de  

ocorrência de dedos em garra. 

 

Fonte: Silva
5
. 

Dedos sobrepostos: ocorre quando um dos dedos do pé está sobre o dedo 

adjacente. Normalmente afeta o 5º e o 2º dedos do pé (especialmente se a pessoa tiver 

hállux valgus). A deformidade pode levar a complicações como bolhas e calos na parte 

superior, entre os dedos, ou até danos permanentes de articulação e osso.      

                                       

CUIDADOS RELACIONADOS A DEDOS EM MARTELO, DEDOS EM 

GARRA, DEDOS SOBREPOSTOS: Orientar quanto ao uso de calçados confortáveis e 

adequados (evitar salto alto e bico fino), fazer exercícios de alongamento para os pés; não 

estourar as bolhas, caso estas se formem nos dedos, pois pode causar infecções. Casos mais 

graves encaminhar ao serviço especializado. 

 

Pele ressecada: ocorre devido à diminuição da produção de suor e óleo pelas 

glândulas (Figura 9). Os braços e as pernas, principalmente abaixo dos joelhos, são as 

áreas mais afetadas. Além de causarem incômodo pelo aspecto áspero e envelhecido, 

podem resultar em prurido persistente e até gerar alergias. 



Figura 9 – Exemplo de  

ocorrência de pele ressacada. 

 

Fonte: Silva
5
. 

CUIDADOS RELACIONADOS À PELE RESSECADA: Orientar quanto à 

hidratação da pele e ingesta hídrica; estar atenta a possíveis causas do ressecamento da pele 

como banhos com água muito quente, presença de doenças que podem contribuir para o 

ressecamento.  

 

Parestesia: aparecimento sem estimulação de sensações espontâneas e mal 

definidas (formigamento) (Figura 10). 

Figura 10 – Representação  

da sensação de formigamento. 

 

Fonte: Barboza
25

. 

 

 

Hipoestesia: Perda ou diminuição da sensibilidade (Figura 11). 



Figura 11 – Representação  

da ocorrência de hipoestesia. 

  

Fonte: SBEM
26

. 

CUIDADOS RELACIONADOS À HIPOESTESIA: Estar atento aos cuidados com 

os pés de idosos que apresentem perda ou diminuição da sensibilidade uma vez que estes 

podem, sem perceber, desenvolver lesões. Ainda que não seja portador de doenças 

associadas, como diabetes, deve-se orientar quanto ao autoexame dos pés, meias, calçados, 

corte das unhas e hidratação.    

 

Edema: acúmulo excessivo de líquido nos espaços dos tecidos, especialmente do 

tecido conjuntivo difuso, devido a perturbações dos mecanismos reguladores do 

metabolismo da água (Figura 12). 

Figura 12 – Exemplo de ocorrência de edema.   

 

Fonte: Huff Post New
(19)

. 

CUIDADOS RELACIONADOS A EDEMAS: Evitar o uso de calçados apertados; 

manter os membros inferiores elevados pode evitar edema e dor, pois permite a drenagem.  



 

Proeminência óssea: saliência ou projeção na superfície do osso (Figura 13). 

Figura 13 – Exemplo de  

ocorrência de proeminência óssea. 

 

Fonte: Silva
5
. 

CUIDADOS RELACIONADOS À PROEMINÊNCIA ÓSSEA: Orientar quanto às 

meias e ao tipo de calçado que deve ser confortável, porém não deve ser largo a ponto de 

provocar atrito entre a pele e o calçado para não causar lesões. 

 

Fissura: popularmente chamada de rachadura, a fissura é uma lesão aberta 

geralmente no calcanhar (Figura 14). Ocorre quando a epiderme é agredida por fatores 

externos, principalmente por atritos ou falta de hidratação. Geralmente as fissuras resultam 

do ressecamento da pele associadas ou não à calosidade. 



Figura 14 – Exemplo de ocorrência de fissura. 

 

Fonte: HMulti
27

. 

CUIDADOS RELACIONADOS À FISSURA: Estar atenta aos fatores que 

contribuem para o surgimento das fissuras para orientar. Secar bem os pés após o banho; 

esfoliar e hidratar os pés; procurar manter peso ideal para sua estatura. 

 

Onicoatrofia: caracteriza-se por unhas frágeis e quebradiças, com alteração da 

coloração. Unhas que engrossam e não crescem (Figura 15). Geralmente causada pelo 

próprio processo de envelhecimento ou ainda por traumas. 

Figura 15 – Exemplo de ocorrência de onicoatrofia. 

 

Fonte: Silva
5
. 



CUIDADOS RELACIONADOS À ONICOATROFIA: Manter uma alimentação e 

ingesta hídrica saudável; hidratar as unhas com hidratantes específicos; evitar o uso de 

removedores de esmaltes à base de acetona.     

 

Onicocriptose: nome científico da unha encravada que significa “unha em cripta” 

(Figura 16 e Figura 17). Pode ser unilateral ou bilateral e caracteriza-se pela incrustação de 

uma espícula (pedaço de unha) na pele adjacente. Tem diversas causas: má formação da 

unha; corte incorreto; calçados de bico fino; salto alto e acidentes.  

Figura 16 – Exemplo de  

ocorrência de onicocriptose. 
Figura 17 – Exemplo de  

ocorrência de onicocriptose. 

  

Fonte: Mello
10

. Fonte: Silva
5
. 

CUIDADOS RELACIONADOS À ONICOCRIPTOSE: Orientar quanto ao uso do 

calçado adequado e ao corte correto das unhas (não arredondar os cantos e nem cortar 

muito curta). Caso haja inflamação, realizar curativo oclusivo e encaminhar o paciente ao 

serviço especializado que deverá retirar a espícula e caso seja necessário usar órteses para 

correção da curvatura da unha. 

 

Onicólise: É a separação (descolamento) da unha do leito ou perda total da lâmina. 

Pode então ser parcial ou total (Figura 18). As principais causas são traumas, atritos ou 

produtos químicos. Doenças como psoríase e hipertireoidismo também podem causar o 

descolamento da unha e seu leito. 



Figura 18 – Exemplo  

de ocorrência de onicólise.  

 

Fonte: Mello
10

. 

CUIDADOS RELACIONADOS À ONICÓLISE: Estar atenta às doenças que 

podem estar associadas e orientar o paciente quanto aos cuidados; não cortar as unhas 

muito curtas; manter as unhas num comprimento confortável para evitar traumas e atritos; 

evitar calçados apertados. 

 

Onicosclerose: uma das podopatias mais comuns em idosos portadores de 

arteropatias, em especial portadores de diabetes e aterosclerose (Figura 19). Provoca 

espeçamento da unha deixando-a dura, porém quebradiça.    

Figura 19 – Exemplo de ocorrência de onicosclerose. 

 

Fonte: Silva
5
. 

CUIDADOS RELACIONADOS À ONICOSCLEROSE: Orientar quanto ao uso 

excessivo de esmaltes e removedores de esmalte, principalmente removedores a base de 



acetona; orientar quanto aos cuidados com as possíveis doenças associadas; encaminhar ao 

serviço especializado, caso seja necessário.       

 

Onicomicose: doença nas unhas causada por fungos. Leva a alterações da forma, 

cor e espessura das unhas (Figura 20). 

Figura 20 – Exemplo de ocorrência de onicomicose. 

 

Fonte: Silva
5
. 

CUIDADOS RELACIONADOS À ONICOMICOSE: Orientar quanto à 

necessidade de ter seu próprio kit para uso em manicure e pedicure (alicate, espátula, 

esmaltes); lixas e palitos devem ser descartáveis; encaminhar ao serviço especializado, 

quando necessário.  

 

Onicogrifose: É uma distrofia ungueal, em geral no grande artelho, em que a unha 

se torna encurvada, opaca, escura e espessa (Figura 21).  Pode ser causados por higiene 

prejudicada; má adaptação aos calçados, traumas, doenças como diabetes e sífilis, entre 

outras.  



Figura 21 – Exemplo de ocorrência de onicogrifose.           

 

Fonte: Silva
5
. 

CUIDADOS RELACIONADOS À ONICOGRIFOSE: Identificar as possíveis 

causas e orientar quanto aos cuidados; cortar e lixar corretamente as unhas. 

 

Verruga plantar: caracteriza-se pelo surgimento de papilomatoses e, na maioria 

dos casos, evidenciam-se pontos negros entremeados às papilomatoses (Figura 22 e Figura 

23). É causada pelo Papiloma Vírus Humano (HPV). A raiz com células virais se 

aprofundam na região plantar devido à constante pressão do peso do corpo contra o solo 

causando dor e incômodo. 

Figura 22 – Exemplo de  

ocorrência de verruga plantar. 

Figura 23 – Exemplo de  

ocorrência de verruga plantar. 

  

Fonte: Silva
5
. Fonte: Mello

10
. 

CUIDADOS RELACIONADOS À VERRUGA PLANTAR: A verruga plantar é 

transmissível, portanto deve-se orientar para não compartilhar meias e calçados; usar 



chinelos ao frequentar piscinas e saunas; caso o idoso já esteja com verruga nos pés, 

orientar para o uso de uma toalha só para os pés e encaminhar ao serviço especializado 

 

Tínea Pedis: Infecção fúngica popularmente conhecida como frieira. Vesículas 

com conteúdo líquido (se o conteúdo estiver espalhado pode gerar alastramento de fungos), 

eritema, prurido e descamação. Estes aspectos podem aparecer isolados ou em conjunto 

(Figura 24). Pode ocorrer entre os dedos e a sola dos pés. A idade avançada predispõe o 

idoso ao aumento do problema em razão da redução do processo de defesa do organismo e 

pelas dificuldades de higiene em função de limitações.   

Figura 24 – Exemplo de ocorrência de Tínea Pedis. 

 

Fonte: Mello
10

. 

CUIDADOS RELACIONADOS À TÍNEA PEDIS: Para prevenir evitar umidade 

nod pés; secaqr bem entre os dedos; ao hidratar os pés retirar o excesso de hidratante entre 

os dedos; no verão dar preferência a calçados abertos; trocar meias frequentemente e dar 

preferência às meias de algoão. Encaminhar ao atendimento especializado, se necessário, 

para a prescrição de antifúngicos. 



 

Bromidose:  Conhecida como “chulé”, a bromidose é causada pela produção de cheiro 

forte do suor. Agrava-se pela má de higiene que contribui para a proliferação de bactérias e 

fungos ( Figura 25). O uso de meias de nylon pode contribuir para o agravamento do 

problema Figura 25 – Representação dos efeitos da bromidose. 

Figura 26 – Representação dos efeitos da bromidose. 

 

Fonte: Mello
10

. 

 

CUIDADOS RELACIONADOS À BROMIDOSE: Trocar meias diariamente; dar 

preferência às meias de algodão, pois absorvem a umidade; alternar o uso dos calçados; 

secar bem os pés antes de usar os calçados.                      

AVALIAÇÃO DOS PÉS 

 Ao enfermeiro cabe realizar periodicamente o exame dos pés do idoso durante as 

consultas de enfermagem, identificando as alterações encontradas, orientando para o 

autocuidado, intervindo para a resolutividade do problema e/ou encaminhando o idoso para 

um serviço especializado 

 Neste guia disponibilizamos também um modelo de ficha para avaliação dos pés de 

idosos para utilização durante as consultas de enfermagem. 

FICHA PARA AVALIAÇÃO DOS PÉS 



Dados de identificação 

 

Nome:________________________________________________ Prontuário:_________ 

Data de nascimento: _____/_____/_____   Idade: ____________ 

Endereço:_____________________________________ Bairro:_______________UF:____ 

Cidade:_________________________________ Naturalidade:_______________________ 

Sexo: (    )Masculino   (    )Feminino  

Telefone Res:_____________  Telefone Cel.:_____________ Pessoa pra contato:________ 

Mora com :__________________ Cuidador :______________________ 

Profissão :___________________ Ocupação:______________________ 

Estado civil:  (   )Casado          (   )Solteiro          (   )Viúvo           (   )Separado 

Fonte de renda :   (   )Aposentado     (   )Pensionista    (   ) Empregado  (   )Sem renda  

Escolaridade:                   Anos de estudo: ______     

(   )Analfabeto      (   )Fund. Completo        (   ) Fund. Incompleto   (   )Médio Completo        

(   )Médio Incompleto                                  (   )Superior Completo  (   )Superior Completo 

 

Queixas (motivo que gostaria de resolver): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________ 

 História Pregressa 

(   ) HAS                                  (   ) Cardiopatias  (   ) Hepatite 

(   ) DM    (   ) Dislipidemia  (   ) Tuberculose 

(   ) AVE    (   ) Obesidade   (   ) Trauma 

(   ) Doenças Psiquiátricas       (   ) DPOC   (   ) Alergia __________ 

(   ) Cirurgias___________________ 

(   ) Hospitalizações _____________ Última Internação:___/___/___Causa:_________ 

 

 

História Familiar 

(   ) IAM    (   ) AVE  (   ) Outros___________ 

(   ) HAS    (   ) Cardiopatias 

(   ) DM    (   ) Síndromes Demenciais 

 

História da doença Atual 

Tratamento ambulatorial: (   ) Clínica Médica (   ) Neurologista  (   )Nutricionista  

                      

Medicamentos:______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________ 

 

AVALIAÇÃO DOS PÉS 

Tipo de pés: Normal (   )  Plano (   ) Cavo (   )  

Higiene: Satisfatória (   )  Insuficiente (   ) 



Hipoestesia(   )  Parestesia(   )  Cãibras(   )  Edema(  )  Calosidade (  )  Calos (   )   Pele 

ressecada (  )  Proeminência óssea (  )      Fissuras (   )  Verruga plantar(  )  Onicólise(  )  

Onicocriptose (  ) Onicosclerose (  ) Onicoatrofia (  )        Onicomicoses(  )      Tínea Pedis (    

) 

Dedos em Garra (    )      Dedos em Martelo (    )      Dedos sobrepostos (    )     Hállux Valgus 

(    ) 

Outros(  )_______________________ 

 

 

Observações:_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Avaliação da sensibilidade tátil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUIDADOS E ORIENTAÇÕES GERAIS  

Neste item são descritos alguns cuidados e orientações gerais
(6, 7, 14–16, 23)

. 



 

 Orientar o idoso e/ou acompanhante para a realização do autoexame dos pés 

diariamente. 

*Caso seja encontrada alguma alteração, o idoso deve procurar um serviço 

especializado. 

 

 Sempre que lavar os pés deve-se secar entre os dedos. 

 

*secar bem os pés e retirar o excesso de hidratante evita a proliferação de fungos e 

bactérias que causam bromidose (mau cheiro nos pés) e tínea pedis (frieira). 

 

 Orientar quanto ao corte correto das unhas: 

*o corte deve ser reto, sem retirar os cantos, evitando deixar as unhas muito curtas 

e usando de preferência um alicate de corte de ponte reta; 

*todos os instrumentos devem ser de uso individual; lixas e palitos para unhas 

devem ser descartáveis. 

*unhas muito grossas devem ser cortadas após o banho ou deve-se umedecê-las 

antes para facilitar o corte. 

*em unhas encravadas que estejam inflamadas deve-se evitar curativos apertados e 

deve-se encaminhar o idoso para o serviço especializado para que seja feita a 

retirada da espícula. 

*caso seja preciso ir ao pedicuro para embelezamento das unhas, se possível levar 

material de uso individual ou verificar se os materiais são esterilizados. 

*evitar estar com as unhas sempre maquiadas/esmaltadas – deixar alguns dias sem 

esmaltar para que seja possível observar caso tenha alguma alteração nas unhas. 

 

 Dar preferência à meias e calçados com pouca costura: 

*as meias devem ser de algodão, pois estas absorvem a umidade. 

 

 Os calçados não devem ter saltos altos, porém um salto de 2 centímetros é ideal;  o 

solado deve ser antiderrapante e rígido; evitar calçados com cadarços, já que estes 

podem contribuir também para a ocorrência de quedas; dar preferência aos calçados 

com pouca costura interna e com fechamento em velcro; evitar usar o mesmo 



calçado todos os dias (procurar alternar) e sempre após o uso, deixar em local 

arejado. Calçados novos devem ser usados aos poucos. No início usar poucas horas. 

 

 Ao perceber qualquer alteração, encaminhar o idoso para o serviço especializado. 

 

 

 

DICAS 

*Óleo essencial de melaleuca tem propriedades antifúngicas e pode ser utilizado 

para combater fungos. 

*Óleo essencial de cravo possui propriedades analgésicas, anti-inflamatórias, 

antifúngicas e bactericidas, podendo ser utilizado para alívio da dor e para 

combater frieiras, por exemplo. 

*Para combater edema pode-se utilizar o óleo essencial de alecrim (diluir 5 gotas 

de óleo essencial de alecrim em 5g de creme hidratante neutro e aplicar no local). 

*Para bromidose, aplicar 1 gota de óleo essencial de Tea-tree nos calçados 2 vezes 

ao dia. 

*Para cãibras, diluir 3 gotas de óleo essencial de manjerona e 2 gotas de alecrim em 

5ml de óleo vegetal de girassol e aplicar no local. 

*O momento ideal para a compra dos calçados é à tarde ou início da noite, quando 

os pés já estão edemaciados. 

* Para unhas quebradiças, usa-se o óleo essencial de limão por ser antisséptico, 

bactericida, fortificante e estimulante. 

 



REFERÊNCIAS DO GUIA 

1. Penna BS, Valente GLC, Valente GSC. Ocorrência de quedas em idosos: fatores de 

risco e fatores relacionados. Rev. Saúde Coletiva [internet]. 2018; v. 46, n8, p.1016-

1023. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1981-22562019022.180138  

2. Ministério da Saúde (BR). Portaria nº 2.528, de 19 de outubro de 2006. Aprova a 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Diário Oficial da União, Poder 

Legislativo. Brasília: MS, 2006 [acesso em 30 mai 2020]. Disponível em: 

https:.//bvsms.saude.gov.br/bvs/ 

saudelegis/gm/2006/prt2528_19_10_2006.html 

3. Veiga B, Pereira RAB, Pereira AMVB, Nickel R. Avaliação de funcionalidade e 

incapacidade de idosos longevos em acompanhamento ambulatorial utilizando a 

WHODAS 2.0. Rev. bras. geriatr. Gerontol. [internet]. 2016; 19(6): 1015-1021. 

Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/1981-22562016019.150053 

4. Aikawa AC, Paschoal SMP, Caromano FA, Fu C, Tanaka C, Ide MR. Estudo 

Correlacional do pé geriátrico com requisites cinético-funcionais. Fisioter. mov. 

[internet]. 2009 [acesso em 30 mai 2020]; 22(3):395- 405. Disponível em: 

https://periodicos.pucpr.br/index.php/fisio/article/viewFile/19467/18809.  

5. Silva JS, Santo FHE, Chibante CLP. Alterações nos pés do idoso hospitalizado: um 

olhar cuidadoso da enfermagem. Esc. Anna Nery [internet]. 2017; 21(1). Disponível 

em: https://doi.org/10.5935/1414-8145.20170010 

6. Ferreira E. Avaliação da saúde dos pés de idosos hospitalizados. Dissertação 

[Mestrado em Envelhecimento Humano]. Rio Grande do Sul: UPF, 2017 [acesso em 

05 mai 2020]. Disponível em: 

http://tede.upf.br/jspui/bitstream/tede/1324/2/2017EidimaraFerreira.pdf  

7. Bega A. Tratado de Podologia 2. ed. São Caetano do Sul, SP: Yendis, 2014. 

8. Nunes KS, Giovanna G. Marchas, tipos de pé: padrões de pé baseados em arcos 

plantares e sua relação com a marcha. Artigo de Revisão [Pós-graduação em 

Fisioterapia em Ortopedia]. Goiânia: Faculdade Ávila, 2013 [acesso em 05 mai 2020]. 

Disponível em: https://portalbiocursos.com.br/ohs/data/docs/32/151_-

_Marchas_tipos_de_pY_Y_ 

padrYes_de_pY_baseados_em_arcos_plantares_e_sua_relaYYo_com_a_marcha.pdf 

9. Pinto MJ, Pintarelli VL, Ribeiro JA, Pinto ALF. Os pés do idoso e suas repercussões 

na qualidade de vida. In Freitas EV, Py L. Tratado de geriatria e gerontologia. 4. ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. P. 1779. 

10. Mello R. Podologia Dourados. Instituto de Podologia. 2020 [acesso em 30 mai 2020]. 

Disponível em: http://podologo-dourados.comunidades.net/ 

11. Carvalho ACMS. Sinais ungueais de doenças sistémicas. Dissertação [Mestrado 

Integrado em Medicina]. Coimbra: FMUC, 2011 [acesso em 22 mai 2020]. Disponível 

em: https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/47685/1/6%20ano%20MIM%20-

%20Trabalho%20Final.pdf  

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt2528_19_10_2006.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt2528_19_10_2006.html
http://podologo-dourados.comunidades.net/
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/47685/1/6%20ano%20MIM%20-%20Trabalho%20Final.pdf
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/47685/1/6%20ano%20MIM%20-%20Trabalho%20Final.pdf


12. Silva JS. Alterações nos pés de idosos e sua relação com as quedas: proposta de 

instrumento de avaliação e cuidados de enfermagem. Dissertação [Mestrado 

Profissional em Enfermagem Assistencial]. Niterói: UFF, 2020. 

13. Teixeira E, Nascimento MHM. Pesquisa metodológica: perspectivas operacionais e 

densidades participativas. In: TEIXEIRA, E. Desenvolvimento de tecnologias 

cuidativo: educacionais. Porto Alegre: Editora Moriá, 2020. p.51-61. 

14. Cursi ÍB, Freitas LBCR, Neves MLPF, Silva IC. Onicomicose por Scytalidium spp.: 

estudo clínico-epidemiológico em um hospital universitário do Rio de Janeiro, Brasil. 

An. Bras. Dermatol.  [internet]. 2011;  86(4): 689-693. Disponível em: 

https://doi.org/10.15 

90/S0365-05962011000400010 

15. Madella Jr O. Dicionário Ilustrado de Podologia. 8. ed. Ampliada e Revisada. 

Sorocaba, SP: Editoa Impresso Brasil, 2018. 

16. P&G Health. Escute o seu corpo: cãibras musculares: um sintoma de danos nas células 

nervosas [internet]. 2018 [acesso em 30 mai 2020]. Disponível em: https://www. 

escuteoseucorpo.com/pt_PT/home/escutar/alguns-sintomas-podem-confundir.html 

17. Huff Post News. 5 possíveis causas para edema nos pés [internet]. 2020 [acesso em 28 

mai 2020]. Disponível em: https://www.huffpostbrasil.com/entry/inchaco-pes-

gravidez_br_5c8182bde4b08d5b785f8f2f 

18. PodoSafe. Onicocriptose (unha encravada) [internet]. 2018 [acesso em 28 mai 2020]. 

Disponível em: https://www.podosafe.com.br/tratamentos-unha-encravada/ 

19. Barbosa VR. Neurocirurgia Dor e Disturbio do Movimento. Formigamentos e 

Alterações da Sensibilidade [internet]. 2018 [acesso em 12 mai 2020]. Disponível em: 

https://victorbarboza.com.br/formigamentos-e-alteracoes-da-sensibilidade/ 

20. Manual MSD. Versão para profissionais de saúde. Tínea Pedis [internet]. 2020 [acesso 

em 30 mai 2020]. Disponível em: https://www.msdmanuals.com/pt/profissional/ 

dist%C3%BArbios-dermatol%C3%B3gicos/infec%C3%A7%C3%B5es-

f%C3%BAngicas-da-pele/tinea-pedis 

21. Sociedade Brasileira de Dermatologia. Cuidados com a pele da pessoa idosa [internet]. 

2019 [acesso em 21 mai 2020]. Disponível em: 

https://www.sbd.org.br/mm/cms/2019/03/ 

18/cartilha2sbd-cuidados-da-pessoa-idosasite.pdf 

22. Corrêa BM, Schotten LA, Machado M. Aromaterapia na saúde e na beleza: 

desenvolvimento de um manual prático [internet]. Itajaí-SC: Univali, 2010 [acesso em 

02 mai 2020]. Disponível em:  http://siaibib01.univali.br/pdf/Bruna%20Martins%20 

Correa%20e%20Lara%20Alves%20Schotten.pdf  

23. Fonseca L. Ortopedia e Traumatologia. 2018 [acesso em 15 jun 2020]. Disponível em:  

https://drlucasfonseca.med.br/cirurgia-de-joanete-halux-valgo/ 

https://www.escuteoseucorpo.com/pt_PT/home/escutar/alguns-sintomas-podem-confundir.html
https://www.escuteoseucorpo.com/pt_PT/home/escutar/alguns-sintomas-podem-confundir.html
https://www.huffpostbrasil.com/entry/inchaco-pes-gravidez_br_5c8182bde4b08d5b785f8f2f
https://www.huffpostbrasil.com/entry/inchaco-pes-gravidez_br_5c8182bde4b08d5b785f8f2f
https://www.podosafe.com.br/tratamentos-unha-encravada/
https://victorbarboza.com.br/formigamentos-e-alteracoes-da-sensibilidade/
https://www.msdmanuals.com/pt/profissional/dist%C3%BArbios-dermatol%C3%B3gicos/infec%C3%A7%C3%B5es-f%C3%BAngicas-da-pele/tinea-pedis
https://www.msdmanuals.com/pt/profissional/dist%C3%BArbios-dermatol%C3%B3gicos/infec%C3%A7%C3%B5es-f%C3%BAngicas-da-pele/tinea-pedis
https://www.msdmanuals.com/pt/profissional/dist%C3%BArbios-dermatol%C3%B3gicos/infec%C3%A7%C3%B5es-f%C3%BAngicas-da-pele/tinea-pedis
https://www.sbd.org.br/mm/cms/2019/03/18/cartilha2sbd-cuidados-da-pessoa-idosasite.pdf
https://www.sbd.org.br/mm/cms/2019/03/18/cartilha2sbd-cuidados-da-pessoa-idosasite.pdf
https://drlucasfonseca.med.br/cirurgia-de-joanete-halux-valgo/


24. Doctor Feet. Tipos de pés e pisadas. 2020 [acesso em 13 jun 2020]. Disponível em: 

https://doctorfeet.com.br/dicas/tipos-de-pes-e-pisadas/ 

25. Barboza V. Formigamentos e Alterações da Sensibilidade. 2018 [acesso em 16 jun 

2020]. Disponível em: https://victorbarboza.com.br/formigamentos-e-alteracoes-da-

sensibilidade/ 

26. Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Pé diabético. 2010 [acesso em: 

13 jun 2020]. Disponível em: https://www.endocrino.org.br/pe-diabetico/ 

27. HMulti. Fissuras calcâneas: conheça as principais causas e tratamento para este 

problema. 2020 [acesso em 28 jun 2020]. Disponível em: 

https://www.hmulti.com.br/fissuras_ 

causa_e_tratamento  



 


