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Introdução e objetivos: A Doença de Charcot-Marie-Tooth (CMT) é uma
atrofia muscular progressiva que afeta o sistema nervoso periférico. A perda
de força muscular associada à alteração sensorial favorece o
comprometimento da marcha e deformidades. Com o tempo pode ocorrer
diminuição de funcionalidade que compromete a função física e emocional
destes pacientes. O objetivo deste estudo foi verificar os efeitos do uso de
órtese plantar dinâmica na qualidade de vida, equilíbrio e marcha de
pacientes com esta doença.

Métodos: Este estudo de casos foi aprovado pelo Comitê de Ética e
Pesquisa sob o parecer número 546.159 e respeitou o disposto na Resolução
466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Os indivíduos foram submetidos a
utilização de uma órtese plantar dinâmica no período de seis semanas,
retirando-a apenas para dormir. Os pacientes foram avaliados antes e após a
intervenção pelos instrumentos: Questionário de Qualidade de Vida SF-36
que compreende 36 itens divididos em 8 componentes e Escala de Avaliação
da Marcha e Equilíbrio Orientada Pelo Desempenho (POMA) adaptada para
o Brasil em 2003, que avalia o equilíbrio estático, o equilíbrio dinâmico e a
marcha.

Resultado: Participaram do estudo 02 mulheres com CMT, ambas com 21
anos, solteiras, com diagnóstico comprovado por eletroneuromiografia, há 9
e 10 anos. Ambas realizam fisioterapia 2 vezes por semana e uma já realizou
cirurgia para correção de pé equino. As pacientes apresentaram melhora na
qualidade de vida relacionado a aspectos físicos da dor, vitalidade, aspectos
sociais, saúde mental, estado geral de saúde e aspectos emocionais.
Apresentaram também melhora tanto no equilíbrio estático quanto no
equilíbrio com os olhos fechados, além da melhora na marcha.

Discussão e conclusão: Um estudo realizado em pacientes com CMT
relatou que o uso de órteses associadas à sapatos comuns melhora seu
controle postural e a marcha, baseado na diminuição significativa na área do
centro de pressão e pelo aumento do comprimento do passo quando



comparado somente com calçados comuns, concordando com este estudo. O
uso de órtese plantar dinâmica resultou em melhora na qualidade de vida,
equilíbrio e marcha de pessoas com CMT.
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