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INTRODUÇÃO
Os altos níveis de estresse e ansiedade podem estar relacionados a problemas na saúde física e
emocional do trabalhador, resultando em diversas patologias e agravos, que levam ao afastamento do
trabalho. Neste contexto um dos recursos não farmacológicos que podem ser utilizado para promoção
e proteção da qualidade de vida do trabalhador são as Práticas Integrativas e Complementares (PICs)
(SPAGNOL et al,2015; MARTINS et al 2010).
Com a intenção de utilizar as medicinas tradicionais na prevenção e tratamento de doenças por
mecanismos naturais, em 3 de maio de 2006, foi aprovada a portaria GM/MS nº 971 que instituiu
a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde
(SUS). Dentre elas está o escalda-pés, uma técnica muito utilizada e conhecida pelos usuários que
promove o relaxamento do corpo e é um método acessível que restabelece as energias, minimiza
desgastes e promove a aproximação da ciência ao conhecimento popular. O escalda-pés não está
descrito com este exato termo na PNPIC, porém uma junção de técnicas (aromaterapia por óleos
essenciais, plantas medicinais e banho medicinal) leva ao preparo do mesmo (BRASIL, 2018).
A medicina tradicional e complementar têm se mostrado bastante eficaz, além de reduzir os custos
ela está sendo voltada para promoção e educação em saúde, evitando que a doença se instale e que
suas consequências sejam graves. A ciência moderna tem feito descobertas de como a mente, as
emoções e o corpo são interligados e quando ocorre um desequilíbrio de energias um pode impactar
o outro e assim afetar o bem-estar geral do corpo (BRASIL, 2015; RODRIGUES, 2016).
O cuidado holístico é o fundamento principal aplicado nas Práticas Integrativas e Complementares
(PICs) considerando uma relação entre os sintomas no organismo do paciente com o ambiente e os
hábitos de vida, os aspectos físicos, energéticos e emocionais a cerca de um entendimento do ser
humano na sua totalidade (BRASIL, 2018).
O escalda-pés é uma técnica de relaxamento que consiste em repousar os pés em uma bacia de água
morna com ervas e/ou óleos aromatizantes por mais ou menos 15 minutos, seguidos de pelo menos 5
minutos de massagem com um creme hidratante ou óleo vegetal. O objetivo dessa técnica é relaxar e
diminuir o ritmo agitado do cotidiano que gera o estresse pela rotina exacerbada, além de combater
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a sensação de pés cansados (SPAGNOL, 2013;2019).
Nos pés estão cerca de 70 mil terminações ou pontos nervosos associados aos diversos órgãos do
corpo humano, sendo que a pressão e o aquecimento desses pontos causam um reflexo imediato no
equilíbrio energético, porém a maioria das pessoas esquece de praticar cuidados simples que podem
auxiliar a revigorar o corpo e ainda proporcionar um relaxamento, repondo e equilibrando energias
(LOURENÇO, 2002; SPAGNOL et al, 2015).
O estudo justifica-se pela sua abordagem humanizada, tendo como escopo a saúde integral dos seres
humanos por meio de abordagens integrativas e terapêuticas que tem ganhado espaço na área do
cuidado humano. Como objetivo, pretende buscar na literatura o uso da técnica e os benefícios
que estas podem proporcionar para o usuário. Este foi motivado pela seguinte questão: quais os
benefícios que o escalda-pés traz para a saúde dos seus usuários e em que situações ele pode ser
utilizado?
Descritores: Terapias Complementares; Técnicas de Relaxamento; Práticas Integrativas e
Complementares;.
Keywords: Complementary Therapies, Relaxation Techniques, Integrative and Complementary
Practices.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo de revisão narrativa, segundo Rother (2005) são publicações amplas
apropriadas para descrever e discutir o desenvolvimento de um determinado assunto sobre o ponto
de vista teórico ou contextual. Constitui-se, basicamente de análise da literatura publicada em livros,
artigos e revistas. Para tanto, pesquisou-se em plataformas digitais buscando por artigos já publicados
a partir de 2015 para conduzir o estudo.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Este estudo proporcionou conhecer na literatura algumas contribuições que os métodos não
farmacológicos têm como terapia complementar e com a pesquisa foi possível observar que o
escalda-pés pode ser utilizado em vários casos para inúmeras finalidades.
Dentre os estudos, Santos, 2018 destaca que o escalda-pés pode ser utilizado por gestante, pois
combate pés cansados e diminui edemas de membros inferiores, além de alcançar um nível de
relaxamento. Também é utilizado no trabalho de parto para diminuir a sensação dolorosa das
contrações, diminuir o tempo de trabalho de parto, além de melhorar o vínculo mãe-bebê auxiliando
assim maior adesão ao aleitamento materno.
Segundo Spagnol (2015) a técnica deve ser explorada pelo púbico em geral, pois tem o intuito de
proporcionar o relaxamento e a diminuição do stress proporcionando bem estar e gerando a reflexão
acerca do autocuidado.
Silva (2016) destacou que os diabéticos também podem utilizar a técnica para a prevenção e suavizar
o desenvolvimento do pé diabético garantindo assim uma melhora na qualidade de vida, porém deve-
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se atentar para a temperatura da água utilizada. Não deve ser aplicada a técnica quando a infecção já
se instalou.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O escalda-pés é um método não farmacológico que pode ser utilizado não só como forma de
relaxamento e redução do stress, assim como para amenizar edemas em membros inferiores,
sensação de dor e outras afecções nos pés, podendo ser utilizado por todas as pessoas nos diferentes
ciclos da vida, sem contraindicação de idade e sexo, atentando apenas para o controle da temperatura
da água a ser utilizada, e escolha adequada dos componentes aromáticos e fitoterápicos do preparo.
A partir deste estudo emergiram reflexões sobre as possibilidades de oferta da técnica na Atenção
Primária, assim como fomentar discussões sobre o emprego da mesma no cuidado em saúde.
Sugere-se que sejam realizados mais estudos sobre a técnica e suas contribuições na atenção e
promoção da saúde, difundindo entre profissionais da saúde o conhecimento sobre uso e benefícios
das PICs, suas contribuições ao tratamento convencional e para a redução do uso abusivo e indevido
de fármacos.
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