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Introducao: Indivíduos com Síndrome de Down (SD) apresentam algumas características fenotípicas próprias que prejudicam o
desenvolvimento físico-funcional. Crianças e adolescentes com SD apresentam maior prevalência de pés pronados, tornando-se
necessário compreender como ocorre a descarga de peso (DP) na postura ortostática e na marcha e se há influência do calçado.

Objetivos: Analisar a DP semi-estática e dinâmica, com e sem calçado, em crianças e jovens com Síndrome de Down (SD).

Método: Participaram desse estudo preliminar, quatro crianças e jovens com SD, entre 4 e 13 anos de idade. Os responsáveis
consentiram com a participação de seus filhos e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (CAAE: 68140617.7.0000.5147).
As avaliações foram realizadas no Laboratório de Análise de Movimento, onde foram captadas as pressões plantares na postura de pé
(semi-estática) e na marcha (dinâmica), descalça e com calçado para os pés direito (D) e esquerdo (E) em uma plataforma (M.P.S.
platform® - Pressure Modular System). Foram consideradas três medidas de cada condição para análise dos dados. Para a análise das
condições semi-estática e dinâmica (com e sem calçado) foi realizado Anova para medidas repetidas, com nível de significância de
α=0,05. O arco index (AI) foi classificado como normal quando os valores estavam entre 21 e 26%, e como pronado quando os valores
estavam acima de 26%.

Resultados: Na condição semi-estática descalço, os percentuais de DP foram: E (54,35±9,55%); posterior (53,88±11,92%) e antepé,
médio-pe e retropé: D=33,68±8,23%; E=36,23±7,12%; D=34,98±7,26%; E=34,11±6,78%, D=31,35±3,20%; E=29,67±0,58%,
respectivamente. Nesta mesma condição, calçado, a DP foi: anterior (51,36±12,82%), à E (53,05±2,18%), antepé (D=37,53±5,22%;
E=40,40±9,81%), médio-pé (D=29,46±7,74%; E=28,84±7,22%), e retro-pé (D=33,02±2,67%; E=32,43±0,28%). Na condição dinâmica
descalço: ante-pé (D=38,61±4,93%; E=37,90±7,97%), médio-pé (D=31,47±9,16%; E=31,66±9,82%), e retro-pé (D=29,90±4,83%;
E=30,43±2,49%), e calçado: ante-pé (D=36,99±4,67%; E=37,84±4,93%), médio-pé (D=30,53±7,66%; E=30,52±7,91%), e retro-pé
(D=32,48±3,42%; E=31,63±4,64%). O AI foi D=31,62±7,45%, e E=31,28±7,44%, classificando os pés como pronados. Não houve
diferenças entre as condições semi-estática e dinâmica, e/ou calçado ou descalço (p>0,05).

Conclusão: Neste estudo, as crianças com SD apresentaram 100% prevalência de pé pronado, não apresentando diferenças entre a forma
de distribuição das pressões plantares nas condições semi-estáticas e dinâmicas, com ou sem calçado. São necessárias condutas
fisioterapêuticas para melhorar o alinhamento do pé desses jovens."
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