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Ocalcâneo é um osso do calcanhar que, 
por suportar o peso do nosso corpo, 
sofre um impacto intenso e constante, 
podendo levar ao aparecimento de dor 
e esporão calcâneo. A dor manifesta-se, 

sobretudo, ao levantar ou após períodos de repouso 
e pode ser tão intensa que dá a sensação de “pé 
rachado”. O diagnóstico é feito maioritariamente 
pelo exame médico associado ao Rx. 

Contudo, está provado que a causa da dor não é 
o esporão em si, mas uma inflamação numa banda 
espessa de tecido que corre ao longo da planta do pé 
chamada fáscia plantar. A confusão decorre porque 
a dita fáscia, no calcanhar, encontra-se “agarrada” 
ao esporão. A ecografia e a ressonância magnética 
permitem identificar esta afeção.

O tratamento conservador (não cirúrgico) insti-
tuído por técnicos especializados é eficaz em cerca 
de 80% dos doentes; porém, em casos resistentes 
(cerca de 20%) é necessário recorrer à cirurgia.

A cirurgia tradicional é eficaz, contudo, a loca-
lização da cicatriz e o facto evidente do doente ter 
de continuar a apoiar-se no pé operado podem levar 
a resultados menos satisfatórios, com períodos de 
recuperação demasiado prolongados, com reper-
cussões negativas também a nível laboral.

O Dr. Dinis Carmo foi o inventor de um con-
junto de instrumentos cirúrgicos patenteado em 

24 países, entre os quais os EUA, Canadá e 17 países 
da União Europeia incluindo Portugal. Estes ins-
trumentos permitem a divisão da fáscia plantar 
através de uma mini-incisão no centro do “peito do 
pé” – zona de menor carga – com uma recuperação 
mais rápida e muito mais confortável; sobretudo o 
seu grau de precisão diminui significativamente 
possíveis complicações. O esporão torna-se irrele-
vante, não sendo necessária a sua remoção. O autor 
apresentou recentemente uma palestra sobre o 
tema: “INSIGHT-PRECISION” – Uma Nova Técnica 
para o Tratamento Cirúrgico da Fasciite Plantar, 
no XII Congresso Nacional de Podologia, em maio, 
na cidade de Coimbra. 

O Dr. Dinis Carmo é médico ortopedista em 
Portugal desde 1989, tendo-se especializado na 
República da África do Sul. Há mais de 18 anos que 
vem praticando o uso de técnicas cirúrgicas mini-
-invasivas. A técnica, inicialmente desenvolvida 
para tratamento da Síndrome do Túnel Cárpico 
(uma doença caracterizada por adormecimento e 
formigueiros na mão que acordam o doente durante 
a noite), revelou-se igualmente útil no tratamento 
de outros problemas, tais como a S. do túnel Cubital 
(no cotovelo), tendinites a nível do punho como 
a denominada doença de DuQuervain, dedos em 
“mola” ou gatilho e, no pé, a fasciite plantar/esporão 
calcâneo. //
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