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Introducao: O impacto que o crescimento e o desenvolvimento têm sobre as variáveis osteomioarticulares, incluindo alterações
funcionais, não são amplamente estudados em indivíduos jovens com a doença de Charcot-Marie-Tooth (CMT).

Objetivos: Este estudo teve como objetivo avaliar se há mudanças significativas nos parâmetros clínicos e funcionais da fisioterapia de
crianças com CMT, em um período de 6 meses, comparando-os com indivíduos saudáveis.

Método: O estudo foi composto por 30 participantes (6-16 anos; ambos os sexos). Grupo Controle (GC) = 14; Grupo CMT (GCMT) =
16 (Comitê de Ética em Pesquisa-HCFMRP -CAAE 37328214.9.0000.5440). O GC foi avaliado somente uma vez (AV1-GC); o GCMT
foi avaliado 2 vezes num intervalo de 6 meses (AV1 e AV2-GCMT). As variáveis analisadas foram: antropometria, amplitude de
movimento (ADM - tornozelo e joelho), força muscular (inversão, eversão, flexores plantares, dorsiflexores, extensores de joelho e
quadril), Índice Postural dos Pés (IPP), Teste Long Jump, Escala de Equilíbrio Pediátrico (EEP) e teste de caminhada de 10 minutos
(T10). Este estudo apresenta dados transversais (AV1-GCMT vs AV1GC) e longitudinais (AV1-GCMT vs AV2-GCMT). A análise
estatística foi desenvolvida utilizando o Modelo Linear de Efeitos Mistos (Software SAS).

Resultados: A idade média foi de 10.25 (2.3) anos na AV1-GCMT e de 9.79 (2.1) anos na AV1-GC. Análise transversal: ADM
mostrou-se significativamente reduzida no GCMT (p<0,05). Esta redução também foi observada na força muscular isométrica de todos
os grupos musculares (p<0,05), exceção para flexores plantares (p>0,05); no Long Jump (p<0,01) do GCMT quando comparado ao GC.
As demais análises transversais não demonstraram alterações significativas. Análise longitudinal: somente a força muscular dos flexores
plantares mostrou-se reduzida na AV2 quando comparada à AV1 dos pacientes com CMT (p<0,05).

Conclusão: Alterações clínicas e limitações biomecânicas e funcionais relevantes podem ser observadas em crianças e adolescentes com
CMT. O intervalo de 6 meses não foi suficiente para demonstrar a progressão da doença nos aspectos clínicos e funcionais."
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