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DOR NO CALCANHAR EM CRIANÇAS 

Autor: Fisioterapeuta Carlos Vicente da Silva 

A Doença de Sever, também conhecida como apofisite do calcâneo, é uma inflamação 

do osso do calcanhar que afeta crianças durante o processo de crescimento e maturação 

óssea. Geralmente acomete mais meninos fisicamente ativos com idade aproximada entre 7 e 

15 anos. 

O calcâneo é um osso situado na porção posterior do pé onde se inserem o tendão de 

Aquiles (ou tendão calcâneo) e a fáscia plantar. Próximo a essa região está presente uma placa 

de crescimento ósseo imaturo em crianças entre 5 e 8 anos, ocorrendo sua ossificação entre os 

13 e 15 anos. Devido à sua localização, a placa de crescimento ósseo imaturo sofre estresse 

por tração do tendão de Aquiles e da fáscia plantar, podendo causar dor na região posterior do 

calcâneo. 

Os sintomas relatados pelas crianças normalmente são de dor na região posterior do 

calcanhar que tende a piorar com o aumento da atividade física. Um período de rápido 

crescimento poderá gerar os sintomas característicos da apofisite de calcâneo. Essa doença 

representa de 2% a 16% das lesões musculoesqueléticas em crianças que realizam esportes 

envolvendo atividades relacionadas à corrida como futebol, basquete e ginástica. A dor na 

região do calcanhar é bastante intensa, levando a criança a buscar estratégias de alívio da 

descarga de peso sobre o calcanhar afetado ao final da atividade física. 

Por se tratar de uma doença não muito comum, são escassos os estudos já realizados 

sobre as causas e possíveis tratamentos para esta condição. O tratamento recomendado para 

apofisite de calcâneo é baseado no relato de pesquisadores clínicos e consiste em redução ou 

interrupção das atividades esportivas, devido a este ser um dos fatores agravantes da dor. 

Também é recomendado o uso de órteses como calcanheiras para reduzir o impacto e tensão 

na região do calcâneo, órteses noturnas para manutenção do posicionamento do tornozelo 

durante o período de sono, e tornozeleiras para proteção durante o período diurno. 

Alongamento e fortalecimento dos músculos posteriores da perna devem fazer parte do 

processo de reabilitação destes pacientes, assim como alongamentos da fáscia plantar e 

fortalecimento dos músculos intrínsecos do pé.  

Fique atento no caso de queixas de dor no calcanhar ou dificuldade de caminhar em 

meninos dessa faixa etária e procure orientação médica o mais cedo possível. 


