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Resumo:  
Nos dias atuais a busca pela beleza e estética vem aumentando, isso implica 
também na saúde dos pés que constituem uma estrutura fundamental para a 
locomoção e equilíbrio do corpo humano. Eles sustentam o corpo de maneira que 
podem sofrer varias podopatias que devem ser tratadas com especialistas, uma 
dessas podopatias são as fissuras que se caracterizam como finas lacerações 
lineares na epiderme, podendo variar em espessuras, algumas lesam o tecido 
superficialmente podendo também atingir tecidos mais profundos. As suas causas 
podem ser por fatores climáticos, desidratação da pele, conseqüência da psoríase 
entre outras. Em conseqüência disso a pele tende a ser mais ressecada, 
necessitando assim de uma atenção maior no que se diz respeito à hidratação e 
proteção. O presente estudo baseia-se em uma metodologia do tipo bibliográfica 
explicativa que visa identificar as causas, a fim de obter maior conhecimento sobre o 
tema. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Observa-se que a mídia enfatiza a questão de uma beleza padrão. Para tentar 

alcançar esse padrão, a sociedade procura de alternativas viáveis. Em decorrência 

desse fato cresce o mercado dos cosméticos na área da estética, onde a intenção é 

facilitar, manter e talvez até retardar devidos sinais indesejados na pele. Com o uso 

destes cosméticos a pele pode ou não esta sendo desestruturada.  

 

Nas palavras de Gomes e Damazio (2009) considerada o maior órgão do corpo 

humano a pele é formada por derme, epiderme e hipoderme e seus anexos 

cutâneos. O sistema tegumentar ou revestimento desempenha uma importante 
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função em prol do equilíbrio orgânico. Suas estruturas, na maioria das vezes, 

funcionam de maneira sincronizada, para garantir a homeostasia do organismo. 

 

A derme é composta de um tecido resistente e elástico, constituída basicamente por 

água e matriz extracelular, que proporciona resistência física ao corpo frente a 

agressões mecânicas, fornece nutriente a epiderme e abriga os apêndices cutâneos 

e vasos sanguíneos Ribeiro (2010). 

 

Gomes e Damazio (2009) destacam que a epiderme é formada por varias camadas 

de células epiteliais justapostas de revestimentos estratificados pavimentados e 

ceratinizados que recobre as superfícies externas do corpo. 

 

A epiderme é considerada a camada da pele com maior resistência e encontradas 

em certas partes do corpo como os pés, que são mais espessos devido ao peso do 

corpo que recai sobre os mesmo. Os pés sustentam o corpo de maneira que podem 

sofrer varias podopatias que devem ser tratadas com especialistas. 

 

Umas dessas podopatias é o aparecimento de fissuras que ocorrem devidos a 

alguns fatores determinantes como: defeitos ortopédicos, hereditariedade, 

alterações climáticas, conseqüência de psoríase, diabetes, doenças vasculares, 

micoses, agressões químicas, andar descalço, uso de calçados abertos nos 

calcanhares entre outros. 

 

As fissuras podem variar em espessuras, algumas lesam a pele apenas 

superficialmente e outras podem atingir tecidos fundos com sangramento devido ao 

espessamento e endurecimento da camada externa da pele, onde o tecido perde 

elasticidade e abre pela pressão ao se movimentar Madella (2009). 

 

O presente trabalho tem como objetivo informar sobre o que são fissuras, suas 

causas principais, sugerindo uma forma de tratamento para os mesmos. 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
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2.1 Anatomia e fisiologia do sistema tegumentar  

 

A pele é considerada o maior órgão do corpo humano, com uma grande importância 

para o funcionamento geral do organismo, constituído de 16% do peso corporal 

ocupando área media de 2m², sendo ora flexível e elástica, e ora, mas rígida e 

inelástica conforme reforçam Gomes e Gabriel (2009). Complementam ainda que é 

por intermédio da pele que a temperatura é regulada, secretando e excretando 

humores e interagindo com o mundo, possuindo estruturas anexas e coloração de 

ordem genética e étnica.  

 

Conforme Souza e Vargas (2004) a pele também age como órgão sensorial, 

participa do sistema imunológico e exerce outras funções como a produção de 

vitamina D, excreção de eletrólitos e outras substâncias.  

 

Ela é formada por reentrâncias e saliências comumente que são encontradas em 

regiões palmo-plantares. Tais saliências são denominadas dermatóglifos e 

colaboram na identificação dos indivíduos, pois, sua disposição é peculiar e única. 

(BEGA, 2006) 

 

Em análises histológicas, Ribeiro (2009) destaca que na pele podem-se observar 

duas camadas básicas: a epiderme e a derme. Logo abaixo uma camada formada 

por tecido adiposo considerado como uma camada subcutânea, a hipoderme. 

 

Na linha de pensamento de Gomes e Damazio (2009, p. 12) a epiderme é: 

 
Formada por várias camadas de células epiteliais justapostas de 
revestimento estratificado pavimentoso e ceratinizado, que recobrem a 
superfície externa do corpo. É vascular, isto é, não possui circulação 
sanguínea e linfática. Funcionam como barreira, proporcionando proteção 
ao organismo contra bactérias e outros agentes estranhos. Também 
desempenha a função sensorial, pois possui terminações nervosas. [...] 
Com função tátil, por isso encontrada em maior numero nas palmas das 
mãos e nas plantas dos pés. 

 

Para Dyna (2011) a epiderme é uma camada com profundidade diferente conforme 

a região do corpo. Há zonas sujeitas à maior atrito, como os pés têm camada mais 

grossa (conhecida como pele glabra), e chegam a até 2mm de espessura. 
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Ribeiro (2010) afirma que as camadas que formam a epiderme são conhecidas 

como basal, espinhosa, granulosa e córnea. Entre a camada granulosa e a córnea 

possui uma quinta camada, que é a lúcida encontrada na palma das mãos e na sola 

dos pés, conferindo maior espessamento da pele nessas regiões (pele espessa), ao 

contrário das demais regiões do corpo nas quais a pele é mais fina (pele delgada).  

 

Segundo Sousa e Vargas (2004) na derme também se encontram vasos, nervos e 

músculos eretores do pelo além dos anexos cutâneos. Ela é a segunda grande 

camada da pele, localizada logo abaixo da epiderme e subdivide-se em derme 

papilar e derme reticular (GOMES; GABRIEL, 2006).  

 

A derme papilar é composta pelas papilas dérmicas adjacentes à camada basal da 

epiderme, que com meio de reentrâncias, permite a epiderme nutrição através dos 

vasos sanguíneos (BEGA, 2006). A derme reticular é, mais espessa que a papilar e 

é composta por feixes de colágeno dispostos paralelamente a epiderme (SAMPAIO 

e RIVITTI, 2007). 

 

Na linha de pensamento de Morais (2009), a pele normal deve sua textura macia e 

flexível ao seu conteúdo de água. Para a pele permanecer "normal", sua camada 

mais externa tem que conter um mínimo de 10% de água, sendo que o ideal é de 

20% a 35%. Para ajudar a proteger sua camada externa da perda de água anormal. 

 

Com o intuito de oferecer uma comparação visual entre a pele normal e a espessa, 

apresenta-se a figura de Gartner e Hiatt (2003). 
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Figura 1 – Estrutura do tecido cutâneo normal e espesso. 

 
Fonte: Garnter e Hiatt (2003, p. 266). 

 

 

Para Magalhães e Hofmeister (2004) a variação de temperatura, faz com que o 

estrato córneo forme uma barreira entre o meio externo e os tecidos internos. A 

quantidade de perda de água transepidérmica é uma boa medida desta função de 

barreira. Quando esta perda é muito grande observamos peles desidratadas. 

 

2.2 Pés 

 

Os pés constituem uma estrutura fundamental para a locomoção e equilíbrio do ser 

humano. Qualquer alteração na sua estrutura funcional pode desencadear e ser 

desencadeado por alterações em outras estruturas corporais, e seus agravantes 

devem ser cuidadosamente observados para garantir a saúde dos mesmos. O pé 

contem 26 ossos, 2 sesamóides, 114 ligamentos e 20 músculos. Todas estas partes 

estão interligadas por tecidos conjuntivos, vasos sanguíneos, nervos, sendo tudo 

isso revestido por camadas de pele, que exerce diversas funções, como: defesa e 

proteção contra as funções sensoriais - calor, frio, pressão, dor e tato. (MADELA, 

2009).  
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Figura 2 – Estrutura dos pés. 

 

 
Fonte: Biscaia (2009). 

 
 Sobre a função dos pés, Viana (2007, p. 30-31) destaca:  

 
Que os pés, além de manter o corpo em posição bípede, peculiaridade 
sobre a qual o homem desenvolve sua mobilidade, realizam outras funções 
como amortização e bombeamento para o correto retorno venoso do 
sangue; absorvem as vibrações de cada passo evitando possíveis 
repercussões nas articulações superiores, como a dos joelhos, dos quadris, 
da omoplata, que, por sua vez, facilitam a irrigação sanguínea; sustentação 
e locomoção.[..] 
A pele do pé é espessa e pode espessar-se ainda mais em forma de calos, 
calosidades, etc. Está firmemente unida à tela subcutânea por grossas fitas 
fibrosas que delimitam as bolsas de gordura que são importantes estruturas 
para a sustentação. As linhas da epiderme conhecida como cristas 
papilares, forma, na planta dos pés, impressões plantares semelhantes às 
digitais, podendo ser usadas como meio de identificação. 
 

 

Dentro do raciocínio de Nogueira (2011) na planta dos pés e nas palmas das mãos 

não existem pelo, por tal motivo não possuem as glândulas sebáceas que são 

responsáveis pela lubrificação da nossa pele. Em conseqüência disso a pele tende a 
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ser, mais ressecada, necessitando assim de uma atenção maior no que se diz 

respeito à hidratação e proteção. 

Os pés são partes do corpo que têm suas camadas de peles com maior resistência 

do que em outras partes e são mais grossas devido ao peso do corpo que recai 

sobre os mesmos.  Estes sustentam o corpo de maneira que podem sofrer inúmeras 

podopatias (doenças) que devem ser tratadas com especialistas (médicos, 

podólogos). Dentre as podopatias tratadas pelos profissionais podólogos destacam-

se as fissuras. (MADELA, 2009).  

 

2.3 Fissuras 

 

Viana (2007) menciona que as fissuras dos pés são constituídas por uma podopatia 

que determina a formação de finas lacerações lineares da epiderme podendo trincar, 

rachar, formar fendas, capazes de alcançar a derme provocando dor e sangramento. 

Estas podem variar em espessuras, algumas lesam a pele apenas superficialmente 

e, outras podem ate atingir tecidos profundos, devido ao espessamento e 

endurecimento da camada externa da pele (hiperqueratose), onde o tecido perde a 

elasticidade e água, pela pressão ao se movimentar.  

 

A planta dos pés por não ter a mesma proteção que outras áreas do corpo, ela tende 

a desenvolver uma camada mais espessa de queratina, que tem a função de 

proteger a pele contra agressões de agente mecânico. (NOGUEIRA, 2011) 

 

Bega (2006) relata que as fissuras acometidas pelos portadores de diabetes ou 

ateroscleroses, em geral irrecuperáveis com o mal perfurante plantar e a úlcera. Há 

casos em que pessoas portadoras dessas patologias perdem membros inferiores 

causas de fissuras não cuidadas ou mal cuidadas. Esses portadores com incidência 

das doenças genéticas devem sempre ser submetidos a tratamento multidisciplinar e 

cabe ao podólogo e o tecnólogo em cosmetologia e estética ter devidos cuidados 

para não complicar tais casos. 

 

2.3.1 Principais causas 

 

Podem ser destacas como as principais causas das fissuras nos pés: 
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Alterações climáticas:  Em ambientes úmidos e quentes a pele em geral é mais 

lubrificada. Já em ambientes secos e frios, a pele perde água, e assim ficando mais 

desidratada.  

 

Desidratação:  a pele apresenta ressecada, com descamação fina, com aspecto de 

quebradiça, túrgida.  A água é essencial para a reposição do equilíbrio hídrico 

cutâneo e para a manutenção de uma pele saudável. A redução de água pode expor 

a cútis a complicações como fissuras e feridas comentam Magalhães; Hofmeister 

(2004). 

 

Figura 4: Pé com desidratação 

  

Fonte: Madella (2008) 

 

Consequências da psoríase:  a psoríase é uma doença de pele que freqüente 

atinge homens e mulheres com faixa etária entre 20 a 40 anos, podendo surgir em 

qualquer fase da vida. Sua causa é desconhecida, embora exista preposição 

genética. 

 

Um pé com fissuras decorrentes da psoríase pode ser observado na figura: 
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Figura 3 – Pé com psoríase. 

 
Fonte: Lima (2011) 

 

Trata-se de uma dermatose cutânea que se caracteriza pela cronicidade. Podendo 

afetar varias partes do corpo, como couro cabeludo, cotovelo, joelhos, mãos, pernas, 

e pés (BEGA, 2006) 

 

O autor complementa ainda que a psoríase palmo-plantar é uma manifestação na 

qual apenas as palmas das mãos e as plantas dos pés estão afetadas, com 

aparecimento placas eritematosas, hiperqueratose em escamas provocando muita 

dor e com inflamação resultante das fissuras.    

 

Diabetes:  Costa e Almeida (1998) apontam que o diabetes é denominado por um 

grupo heterogêneo de manifestações clinicas tendo como característica comum o 

aumento da glicose que é um tipo de açúcar no sangue. A insulina que na maioria 

das vezes tem sua produção diminuída ou alterada pelo pâncreas, resultando 

modificações no metabolismo de proteínas, de gorduras de sais minerais e 

principalmente de glicose. O portador desta doença tem uma pele  que perde a 

sensibilidade, de dor e de temperatura, principalmente nas mãos e pés, e em 

consequência disso sofrem variedades de podopatias. 
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Oliva (2009) alerta que os pés diabéticos merecem maior atenção, pois qualquer 

corte ou ferimento poderá causar uma série de infecções podendo desencadear um 

processo infeccioso, e levar até a uma amputação.  

 

A persistência de um alto nível de glicose no sangue durante muito tempo pode 

causar lesões nos vasos sanguíneos, reduzindo a chegada de sangue aos pés. Esta 

redução da circulação pode enfraquecer a pele, contribuir para o aparecimento de 

ferimentos e dificultar a cicatrização dos mesmos. Além disso, o excesso de açúcar 

no sangue pode lesar os nervos, reduzindo a capacidade de sentir dor e pressão 

sobre os pés. Sem essas sensações, é fácil desenvolver calos de pressão, lesar a 

pele, os ossos, as articulações e os músculos acidentalmente. Com o tempo, lesões 

do osso e articulações podem alterar toda a modelagem do pé. As lesões dos 

nervos também, uma vez que elas acabam por enfraquecer os músculos locais. 

(BENNT, 1997, p. 85) 

 

O pé do diabético pode ter a aparência apresentada na figura 4: 

 

Figura 4 –  O pé do diabético com fissuras e lesões. 

 
Fonte: Guarda Digital (2010). 

 

 

Agressores químicos:  como sabões e detergentes, eliminam a gordura da pele, 

afetando o manto lipídico que ajuda a reter a umidade natural da pele, deixando-a 

desprotegida (LIMA, 2011). 
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Andar descalço: O mais freqüente na maioria das pessoas é o ressecamento 

provocado pelo atrito no andar com o pé descalço, andar com o pé na areia e o uso 

de sandálias abertas, explica a dermatologista (DONADUSSI, 2011). 

Uso de sapatos inadequados:  provoca excesso de atrito na região, ressecamento 

da pele produzindo lesões cutâneas. 

 

Obesidade:  devido ao excesso de peso a pele engrossa numa reação de defesa, 

para suportar melhor esta pressão. Quando a pessoa atinge um sobrepeso de 5kg já 

começa a oferecer sobrecarga aos pés. (KOGOS, 2010) 

 

 

2.4 Podólogo 

 

Segundo Viana, (2007) o podólogo é um profissional da área da saúde que possui 

conhecimentos que permitem mais habilidade e destreza técnica relacionados a 

atenção preventiva e tratamento das patologias apresentadas nas extremidades 

inferiores mais precisamente nos pés. Na área de atuação do podólogo suas 

principais funções são educar, prevenir, realizar tratamentos pédicos conservadores 

e definitivos respeitando os limites da profissão, pois quando a podopatia não for de 

sua competência deverá encaminhar para o profissional adequado. 

 

Entre as atividades do cotidiano, destacam-se: análise dos pés; corte correto das 

unhas; higienização; remoção de calos e calosidades; tratamento de micoses nas 

unhas e na pele e correção das unhas (RIBEIRO, 2009) 

 

O podólogo irá aplicar a técnica mais indicada de acordo com a podopatia (doença) 

do paciente. Para tratar as fissuras o mais indicado é o aumento do consumo de 

água e hidratação externa dos pés com a ajuda de cremes específicos (BEGA 

2006). 

 

2.5 Tecnólogo em Cosmetologia e Estética 

O tecnólogo em cosmetologia E estética, assim como todos os profissionais da área 

da saúde, lida com questões muito delicadas, como saúde e bem-estar , que exigem 
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disciplina, dedicação, estudo, ética, responsabilidade e conhecimento, entre outros 

quesitos. (GOMES; DAMAZIO, 2009)  

Este profissional trabalha com a beleza, correção. Prevenção, fantasia e sonho. 

Mistura real com o imaginário. Não tem finalidade curativa ou de tratamento, pois 

não é medicamento, mas sim de prevenção e melhora de alterações inestéticas na 

pele e no cabelo. Já no caso das fissuras o profissional tecnólogo em cosmetologia 

e estética trata e também previne em forma de hidratações com específicos cremes 

oclusivos, hidratantes tendo melhores resultados (RIBEIRO, 2010). 

 

 

2.6 Tratamentos sugeridos 

 

2.6.1 Uréia 

 

Bega (2006) afirma que a uréia é um produto final da degradação de varias 

proteínas no homem, onde são produzidos diariamente mais ou menos de 30 g de 

uréia no corpo humano.  Ela contribui um importante componente umectante natural 

contido nas emulsões hidrolipídicas da pele, pois está presente em todos os órgãos 

e interage juntamente com outros fatores, no equilíbrio hídrico do organismo. 

 

A capacidade de umectação da uréia no estrato córneo é em especialmente em 

estados de extremo ressecamento da pele, porém a concentração acima de 20% 

pode tornar-se queratolitica e desidratante.  A concentração ideal para hidratação a 

seria 10%. 

 

Ação da uréia sobre a pele: 

− Umectante 

− Descamativa 

− Antimicrobiana (a retenção da água interfere no desenvolvimento de 

microrganismo) 

− Antiinflamatória  

− Queratolítica (a queratinólise verdadeira ocorre na concentração de 40%) 
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Complementa ainda que o tratamento para fissuras e pele ressecada também pode 

ocorrer por meio de cremes oleosos, juntamento com o filme osmótico por cerca de 

10 a 15 minutos, trazendo resultados satisfatórios.  

 

2.6.2 Hidratação com parafina quente: 

 

Segundo Moren (2009) tratamento com cera de parafina quente tem um resultado 

eficaz quando realizado corretamente, aplicado uma vez por semana, sendo 

primeiro aplicado um creme esfoliante para remover células mortas da pele, 

seguindo de um hidratante para amaciar a pele seca, logo a parafina que com o 

calor da mesma permita maior penetração do hidratante podendo assim aliviar a 

rigidez e a tensão dos músculos, aumentando a circulação sanguínea nos pés, 

promovendo uma maior hidratação. 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para Cervo e Bervian (2002, p. 25) “o método científico quer descobrir a realidade 

dos fatos e esses ao serem descobertos devem, por sua vez, guiar o uso do 

método”. Entende-se por método um conjunto de etapas ou processos, que servem 

como observação e coletas de todos os tipos de dados. 

 

O nível desta pesquisa é explicativa que tem como objetivo identificar os fatores que 

determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos, é o tipo de pesquisa 

mais complexa, além de observar, registrar, analisar e interpretar os fenômenos 

estudados, procura identificar as causas, afim de obter maior esclarecimento e 

conhecimento sobre o tema ou problema, objeto da pesquisa. Sendo este um nível 

de busca e investigação. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de uma sociedade que valoriza padrões estéticos bastante rígidos, a busca 

pelo alcance e manutenção desse status é diária. Além dos cuidados caseiros com 

os seus pés, as pessoas estão cada vez mais recorrendo aos profissionais da área e 
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é nesse momento que se insere a figura do podólogo, que é o profissional 

especializado nos cuidados com os pés.  

 

No levantamento bibliográfico realizado foi possível identificar que existem poucos 

materiais disponíveis especificamente sobre a podologia, dificultando o 

aprimoramento desse profissional. 

 

Da literatura disponível identificou-se que as fissuras podem advir tanto de causas 

internas como o diabetes, a psoríase e até mesmo em decorrência do aumento de 

peso. Existem ainda as causas externas das fissuras são decorrentes de alterações 

climáticas, uso de calçados inadequados, andar descalço, falta de hidratação, 

exposição a agentes químicos como sabões e detergentes que eliminam a gordura 

da pele, afetando o manto lipídico que ajuda a reter a umidade natural da pele, 

deixando-a desprotegida. 

 

Observou-se o quanto é importante a participação do podólogo e sua anamnese, 

pois a partir da correta identificação da causa poderá ser identificado o melhor 

tratamento e a evolução do mesmo.  
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