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RESUMO

A doença de Charcot-Marie-Tooth é definida como uma neuropatia periférica que afeta cerca de 1 para 2500 pessoas e tem por característica ser 
desmielizante e axonal, de evolução lenta e progressiva. Acredita-se que o desenvolvimento das inconformidades nos pés está ligado ao 
desequilíbrio de força entre os músculos responsáveis pela inversão e eversão dos pés e assim acaba gerando uma sobrecarga na musculatura 
flexora plantar em contraposição à fraqueza de dorsiflexores. No Brasil, estima-se que há aproximadamente 82.000 indivíduos com CMT, sendo 
eles diversificados pelos tipos nela existente. Devido à escassez de estudos que apontem uma terapia efetiva para a doença de CMT e levando em 
consideração os distúrbios de marcha, equilíbrio e força muscular que esta patologia apresenta, torna-se necessário uma intervenção focada 
nesses temas para verificar quais benefícios seriam agregados ao paciente. Objetivo: Avaliar a influência de fortalecimento dos músculos 
estabilizadores do tronco (CORE) e também dos membros inferiores (MMII) associado à eletroestimulação com corrente Aussie (AUS) no músculo 
tibial anterior sobre a marcha e equilíbrio do paciente com CMT. Método: Esta pesquisa trata-se de um estudo de caso experimental quantitativo 
realizado no Núcleo de Práticas de Saúde da Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos em indivíduo com CMT. O participante de 23 anos do sexo 
masculino realizou ao todo 17 sessões de tratamento com frequência entre 4 a 5 vezes semanais de 60 minutos e foi avaliado antes e após as 17 
sessões. Como métodos de avaliações utilizou-se dinamômetro portátil, baropodometria, estabilometria. A avaliação de força com o 
dinamômetro consistiu em avaliar os MMII a fim de compará-los e observar qual a força máxima alcançada e também as assimetrias de força 
entre um membro e outro. Já com relação à baropodometria, está foi realizada de forma dinâmica e serviu para avaliar as pressões plantares do 
individuo durante a marcha. A estabilometria teve por objetivo avaliar as oscilações do indivíduo em posição ortostática, aonde que foi realizada 
de forma estática com o paciente realizando o exame tanto de olhos abertos quanto fechados. Após avaliação inicial de força muscular dos MMII 
que foi realizado de forma isométrica, elaborou-se um protocolo de tratamento aonde que se trabalhou com o paciente realizando apenas 50% 
da força máxima com evoluição até 60%. Para o fortalecimento do CORE, foi elaborada uma lista contendo 23 exercícios que visavam trabalhar 
todo o complexo quadril-pélvico-lombar. A aplicação da eletroestimulação se deu através da AUS que foi utilizada na musculatura de tibial 
anterior a fim de excitar o movimento de dorsiflexão por 20 minutos. Como forma de aumentar/acelerar esse fortalecimento dessa musculatura, 
foi posta uma resistência elástica que era fixada a uma braçadeira que se ligava diretamente ao pé do paciente e a outra extremidade se fixava ao 
pé da maca, desta forma toda vez que a estimulação ocorria levando o pé do paciente para dorsifexão, a resistência elástica fazia uma força 
contraria. Resultados: Na avaliação final, pode-se observar um aumento da força muscular em praticamente todos os grupamentos musculares, 
com exceção da musculatura abdutora de quadril esquerda, em que houve uma perda de 5%, mas ao todo se chegou a uma evolução de força de 
93% somando todos os seguimentos avaliados e a uma diminuição de 75% das assimetrias de força. A reavaliação de baropodometria observou-
se uma diminuição das pressões máximas e médias no pé direito, porém sem muita significância. Já em relação à estabilometria, nesta se teve 
melhores resultados, pois comparando as avaliações iniciais e finais observou-se que houve uma diminuição das oscilações do paciente. 
Conclusão: Devido aos dados apresentado acima, pode-se concluir que o tratamento proposto foi eficaz assim contribuindo para uma melhora de 
força, marcha e equilíbrio deste paciente.
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