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NEUROMA DE MORTON 
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O neuroma de Morton é uma patologia comum que afeta os pés. Sua manifestação se dá 

pela compressão do nervo interdigital comum, normalmente entre o 3° e 4° metatarsos (ossos do 

pé). Essa compressão gera edema no nervo, que resulta em sintomas como formigamento, 

dormência, queimação, choque e/ou dor irradia para os dedos.  

Essa condição afeta frequentemente pessoas entre 15 e 50 anos, mas é mais encontrada 

em mulheres de meia-idade. A causa exata que predispõe ao desenvolvimento do neuroma ainda é 

desconhecida. Acredita-se que hipermobilidade dos metatarsos associado a movimentos 

repetitivos como saltar ou correr, frequentemente observado em corredores e bailarinos, seja uma 

das possíveis causas, assim como o uso de sapatos de salto alto e/ou sapatos apertados, que 

acabam gerando uma hiperextensão das articulações e compressão dos ossos do pé.  

A identificação do neuroma de Morton é realizada através do diagnóstico clínico, ou seja, 

pelo médico. As queixas típicas mais relatadas são dores entre os dedos, perda da sensibilidade 

e/ou dormência que se agravam com atividades de descarga de peso e aliviam com repouso e 

massagem na região. A confirmação do diagnóstico é realizada pelo teste de compressão dos 

dedos, onde uma pressão é aplicada na parte medial e lateral do pé; caso o paciente sinta uma dor 

aguda ou sinta que reproduza a sua dor habitual o teste é considerado positivo.  

O tratamento para o neuroma de Morton inicialmente é conservador (não cirúrgico), que 

visa a educação dos pacientes a respeito do uso dos calçados apertados, que devem ser evitados, 

até ao uso de palmilhas ortopédicas e órteses corretivas. Complementar a isso, a fisioterapia atua 

de forma direta através de recursos terapêuticos para solucionar e/ou minimizar os sintomas 

decorrentes do neuroma.  

As abordagens fisioterapêuticas têm em vista melhorar a mobilidade dos segmentos que 

se encontram hipomóveis nos pés, através de técnicas de mobilização articular, diminuir a dor e 

tensão com técnicas de massagem terapêutica, melhorar a flexibilidade por meio de alongamentos, 

e restaurar a força muscular, alinhamento postural e equilíbrio, pois acaba-se criando 

compensações do corpo para evitar os movimentos dolorosos do pé. Contudo, caso não se obtenha 

sucesso com o tratamento conservador, progride-se para os tratamentos infiltrativos, que 

consistem em injeções de anestésicos locais ou corticoides. Ainda assim, se os tratamentos 

anteriores falharem, realiza-se o tratamento cirúrgico, que consiste na descompressão do nervo ou 

retirada do neuroma. 

 


