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Introdução e objetivos: O desenvolvimento do pé está relacionado com a
formação do arco plantar medial (APM), e quando alterado interferem na
função do pé , levando a possíveis complicações posturais . Crianças com
paralisia cerebral espástica (PC) tem a mudança da atividade muscular , e
comumente o pé chato como deformidade. Este estudo objetiva analisar a
morfologia do pé e distribuição de carga e investigar suas correlações com a
função motora grossa de crianças com PC espástica idade pré-escolar.

Métodos: Este estudo descritivo transversal avaliou 47 crianças de 2 a 8
anos , de ambos os sexos, sendo 23 crianças típicas e 24 crianças com
paralisia cerebral espástica . A escala de Função Motora Grossa (GMFM ) foi
aplicado em crianças com PC por um pesquisador independente. O podoscan
DIASU -Italia foi utilizado para gravar as impressões das descargas
plantares e o software Miletrix para capturar a imagem plantar. A criança
estava com roupas de banho e em posição ereta durante a coleta. Uma única
impressão do direito e o pé esquerdo foi adquirida com descarga bilateral. O
índice Chippaux - Smirak (CSI) foi analisar a impressão plantar.

Resultado: Os valores CSI foram para o pé esquedo/direito: 0,63 ± 0,4/
0,51 ± 0,4nas crianças com PC e 0,29 ± 0,1/ 0,29 ± 0,0 nas crianças típicas
. 55,55% das crianças com PC apresentaram pé plano esquerdo, enquanto as
crianças típicas apresentaram pé intermediário ou normal esquerdo (
35,29% ) e pé direito intermediário ( 35,29% ) . Dados baropodométricos
mostraram em crianças com PC : sobrecarga na parte central do pé medial (
p = 0,004) do pé esquerdo e sobrecarga no antepé medial ( p = 0,002) do pé
direito ; redução de carga no antepé lateral ( p = 0,04) do pé direito,
sobrecarrega na região medial ( p = 0,006) e redução de carga na região
lateral ( p = 0,01) do pé direito.

Discussão e conclusão: Diferentes das crianças típicas em idade escolar,
as crianças com PC espástica deste estudo apresentaram pé plano com
sobrecarga no arco medial. Tal padrão morfológico não obteve correlação
com a função motora grossa segundo a GMFM. O grupo de crianças com PC
incluiu hemiparéticas e diplégicas, com predomínios tanto à esquerda como



à direita, diferentes classificações de GMFCS. A função motora grossa é
multifatorial, outras compensações de movimentação podem compensar a
morfologia do pé.
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