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SANTOS, L. C. L. Qualidade de vida e avaliação podiátrica de pacientes com a 
doença de Charcot- Marie- Tooth tipo 2. [Dissertação]. Sergipe: Universidade 
Federal de Sergipe, Núcleo da Pós Graduação em Medicina, 2012. 
 

RESUMO 
 

Charcot-Marie-Tooth (CMT) é a neuropata periférica hereditária mais 
prevalente em todo o mundo e se caracteriza por alterações sensitivas e 
motoras predominantemente em segmentos distais dos membros inferiores. 
Tendo evolução lenta e gradual, as limitações motoras são freqüentes. Os pés 
são especialmente acometidos e alterações da marcha e do equilíbrio 
influenciam significativamente a qualidade de vida destes pacientes. O objetivo 
deste trabalho foi realizar avaliação do pé assim como da qualidade de vida de 
pacientes com a doença de CMT tipo 2. Métodos: Vinte participantes com 
diagnóstico de CMT2 e 14 indivíduos normais foram avaliados em relação a 
postura dos pés, mobilidade e incapacidade funcional do tornozelo, qualidade 
de vida (SF-36) e distribuição da pressão plantar. Na postura estática dos pés 
foram mensurados o deslocamento antero-posterior, latero-lateral e superfície 
de contato. Na análise dinâmica, os parâmetros de pressão do pé (pressão 
média, pressão máxima, integral pressão-tempo) e duração de contato foram 
mensurados utilizando o sistema Footwork e o pé foi dividido em regiões: 
retropé, mediopé e antepé para análise. Resultados: Diferenças entre os 
grupos CMT2 e o controle no SF-36 foram estatisticamente significativas para 
todas as dimensões, exceto Saúde Geral e Saúde Mental. Houve uma 
diminuição na mobilidade e função tornozelo comparando grupo CMT2 e 
controle. Na baropodometria os dados demonstraram que a região do médio-pé 
foi o que apresentou os dados mais relevantes, uma vez que todas as variáveis
apresentaram diferença significativa. Conclusões: Há uma necessidade clara 
para reconhecer o impacto da deformidade do pé, tais progressiva a mudança 
nas características da marcha com respeito às pressões do pé. Em particular, a 
proteção do mediopé lateral pode ser uma importante estratégia na avaliação 
de pacientes com CMT, especialmente com a progressão da doença. 
 
Palavras- chave: Doença de Charcot-Marie-Tooth, qualidade de vida, avaliação 
podiátrica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SANTOS, L. C. L. Feet evaluation and aplication of SF-36 in a large family with 
Charcot-Marie-Tooth type 2 disease [Dissertation]. Sergipe: Federal University 
of Sergipe, Medical School Graduate Department, 2012. 

 
ABSTRACT 

 
Charcot-Marie-Tooth (CMT) disease is the hereditary peripheral neuropath 
more prevalent all over the world and it is characterized for motor and sensitive 
alterations predominantly in toes segments of the inferior members. Having 
slow and gradual evolution, nutrition alterations and motor limitations frequent. 
Feet are especially attacked and alterations of the march and the balance 
influence significantly the quality of life of such patients. The objective of this 
work was to carry through feet evaluation  as well as patients with the CMT 
disease type 2 life quality evaluation. Methods: Twenty participants diagnosed 
with CMT2 and fourteen normal subjects were assessed for foot posture, 
mobility and  functional impairment, health-related quality of life (SF-36) and 
feet pressure distribution. Static feet postures were measured using the rear-
post foot and mid-lateral foot displacement and contact area. In dynamic 
analysis, foot pressure parameters (mean pressure, peak pressure, integral 
pressure-time) and contact duration was measured using the footwork system 
and the foot was divided into rearfoot, midfoot and forefoot regions for analysis. 
Results: Differences between CMT2 and controls in the SF-36 were statistically 
significant for all dimensions except general health and mental health. There 
was a decrease in the mobility and function ankle comparing CMT2 and control 
group. Baropodometry data demonstrated that the midfoot region was the one 
that presented more relevant data, since all variable presented significant 
difference. Conclusions: There is a clear need to recognize the impact of such 
progressive foot deformity and the change in gait characteristics with respect to 
the changing foot pressures. In particular, protection of the lateral midfoot may 
be an important strategy in the management of patients with CMT, especially as 
the condition progresses.     
 
Key Words: Charcot-Marie-Tooth disease; quality of life; podiatric assessment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A doença de Charcot-Marie-Tooth (CMT) faz parte de um grupo 

geneticamente heterogêneo de neuropatias hereditárias que acomete nervos 

sensitivos e motores, com diferentes padrões de herança, evolução clínica e 

características eletroneuromiográficas (VIEIRA, 2008). Foi, inicialmente, descrita por 

Jean Marie Charcot e Pierre Marrie, em Paris, e Tooth em Londres, em 1886, a qual 

denominada de “atrofia muscular peroneal” (GEMIGNANI, 2000).  

A doença de Charcot-Marie-Tooth caracteriza-se por provocar degeneração 

lenta e progressiva dos nervos periféricos, levando à atrofia e fraqueza dos 

músculos distais dos membros, sendo a neuropatia geneticamente determinada 

mais prevalente em crianças e adultos com frequência estimada de 1:2.500 (DON, 

2007). Muitas vezes, causam deformidades das mãos e dos pés, além de alterações 

da sensibilidade e dos reflexos tendinosos profundos (VINCI, 2005).  

Há dois grandes grupos de CMT, de acordo com o dano primário que os 

genes alterados causam: CMT tipo 1, forma desmielinizante, e CMT tipo 2, forma 

axonal (GEMIGNANI, 2000). A diferenciação entre estes dois grupos pode ser 

prodecidad através da avaliação da velocidade de condução do nervo mediano com 

estudo eletroneuromiográfico, já que fenotipicamente são indistinguíveis. Na doença 

de CMT tipo 1 (CMT1), ocorre diminuição da velocidade de condução dos nervos e 

hipertrofia , enquanto que no CMT do tipo 2 (CMT2), a velocidade de condução 

encontra-se normal (NEVES, 2011). Segundo Beals (2008), cerca de dois terços dos 

pacientes com a doença de CMT são do tipo 1 e um terço do tipo 2. A doença de 

CMT tipo 3 foi associada à doença de Dejerine-Sottas, uma forma de neuropatia 

periférica hereditária grave em suas manifestações clínicas, com velocidade de 

condução nervosa extremamente reduzida (BEALS, 2008). 

As neuropatias sensitivomotoras hereditárias, principalmente a doença de 

Charcot-Marie-Tooth, manifestam-se frequentemente com o aparecimento de  

alterações tróficas, entre elas o pé cavovaro, deformidade caracterizada pela 

acentuação fixa do arco plantar e inversão do retropé. O diagnóstico da doença e a 

cuidadosa avaliação do paciente fornecem os elementos-chave para decisão do 

tratamento (MARANHO, 2009). 
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Habitualmente, o quadro clínico inicia-se entre a primeira e terceira década de 

vida e costuma causar sequelas, como atrofias em mãos e pernas, retrações 

tendíneas, alterações articulares, posturais e da marcha, desvios de coluna e dores 

nociceptivas (SILVA, 2007). Essas alterações tornam, muitas vezes, os indivíduos  

com a doença de CMT mais suscetíveis a entorses do tornozelo, dores, alterações 

do equilíbrio, deformidades como dedos em martelo, pés cavos ou cavo-varos, e pés 

caídos, devido à fraqueza da musculatura distal dos membros inferiores, com 

consequente alteração da marcha (RAMOS, 2006). Embora a severidade das 

manifestações clínicas nos indivíduos com a doença de CMT seja altamente 

variável, mesmo entre os pacientes de uma mesma família e do mesmo tipo de 

CMT, dados sobre o impacto da doença na qualidade de vida são escassos 

(REDMOND et al., 2008). 

A avaliação da qualidade de vida vem sendo valorizada dentro da área da 

saúde como um desfecho importante. Os questionários de avaliação da qualidade 

de vida visam a mensurar através da autopercepção o impacto da doença na vida do 

paciente, possibilitando desenvolver indicadores da severidade e progressão da 

doença e predizer a influência dos tratamentos sobre a condição da mesma 

(MAKLUF, 2006; FLECK et al., 2000). Consoante a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), qualidade de vida é definida como: "a percepção do indivíduo de sua posição 

na vida, no contexto da cultura, sistemas de valores nos quais ele vive em relação 

aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações".  

Entre os instrumentos de avaliação da qualidade de vida, destaca-se o 

Medical Outcomes Study-36- item Short Form (SF-36), traduzido para o português e 

validado para a população brasileira (CICONELLI, 1999). O SF-36 é um instrumento 

genérico multidimensional, válido e confiável no estudo da qualidade de vida na 

doença de CMT, devido aos déficits funcionais relacionados à incapacidade que a 

doença pode causar (CROSBIE et al., 2008; PADUA et al., 2008; REDMOND, et al., 

2008). 

As incapacidades presentes em indivíduos com CMT habitualmente são 

ocasionadas pelas alterações motoras e alterações tróficas principalmente nos pés, 

tornando, portanto, de extrema importância, a avaliação minuciosa dessa região. 

São diversos os instrumentos de avaliação antropomética e podiátrica, como: 

inspeção, goniometria, testes de força e função muscular do tornozelo e pé, assim 

como a utilização da baropodometria (PAREYSON, 2009).  
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A baropodometria é uma técnica posturográfica de registro utilizada para 

diagnóstico e avaliação da pressão plantar que registra os pontos de pressão 

exercidos pelo corpo (RUBIRA, 2010). É um exame que permite a mensuração não 

apenas da distribuição pressórica do peso corporal na planta dos pés, como também 

o comportamento dinâmico (oscilação) destas pressões e do centro de forças. A 

captação das forças é realizada através de uma plataforma que contém sensores de 

alta sensibilidade à pressão (um sensor por cm²), os dados pressóricos são 

interpretados por um software que os transforma em imagens na tela de um 

computador, possibilitando vários tipos de análise (FILHO, 2005). 

A identificação de uma grande família multigeracional no interior de Sergipe, 

no município de Tobias Barreto, com 66 integrantes, apresentando quadro clínico de 

CMT e eletroneuromiografia compatível com CMT2, vem motivando a realização de 

estudos sobre os aspectos clínicos e genéticos desta família.  

As pesquisas em Sergipe foram iniciadas pelo neurologista Dr. Eduardo Luis 

de Aquino Neves que realizou avaliação clínica, neurofisiológica e genética desta 

família, especificamente. Nesses estudos, observou-se a presença de sinais de 

liberação piramidal em 45% dos pacientes. A forma de transmissão autossômica 

dominante foi estabelecida e a idade de início da doença foi bastante variada.  

O estudo genético, realizado pelo Centro de Genoma Humano da 

Universidade de São Paulo (USP), demonstrou não haver ligação com os genes já 

descritos para doença de CMT tipo 2, portanto, sugerindo nova forma de CMT 

axonal com sinais piramidais. 

Ao considerar a presença de uma grande família multigeracional com vários 

pacientes da doença de CMT tipo 2, talvez a maior já descrita no Brasil, este estudo 

se torna relevante por avaliar aspectos da qualidade de vida e podiátricos dessa 

forma de CMT, no município de Tobias Barreto-SE. Considera-se que se trata de 

algo inovador, com novas perspectivas para realização de adoção de medidas de 

saúde pública, a fim de beneficiar os pacientes com a doença de CMT, tendo em 

vista as limitações físicas e o impacto na qualidade de vida. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

- Avaliar a qualidade de vida e os aspectos podiátricos de pacientes de uma família 

multigeracional com a doença de Charcot-Marie-Tooth tipo 2, do município de 

Tobias Barreto-SE. 

 

2.2 Específicos 

- Aplicar o questionário de qualidade de vida Short-Form 36; 

- Mensurar a amplitude articular do tornozelo nos movimentos de dorsiflexão, flexão 

plantar, inversão e eversão; 

- Verificar a força muscular dos dorsiflexores, flexores plantares, inversores e 

eversores do tornozelo; 

- Avaliar funcionalidade do complexo pé e tornozelo; 

- Verificar o equilíbrio corporal postural estático e dinâmico; 

- Classificar os tipos de pé dos pacientes em estudo; 

- Analisar a distribuição da pressão plantar por região do pé. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

                                                                                                                                   

3.1 Classificação da doença de Charcot-Marie-Tooth 

 

3.1.1 Charcot-Marie-Tooth tipo 1 (CMT1)  

CMT1 ou NSMH tipo I é uma doença de herança autossômica dominante (AD), 

cujos sintomas iniciais geralmente surgem na adolescência ou no adulto jovem 

(BERTORINI et al., 2004). Clinicamente, são encontradas fraqueza e atrofia dos 

músculos intrínsecos dos pés e daqueles inervados pelo fibular. A atrofia com paralisia 

pode progredir para músculos da coxa, mãos e antebraços. Ocorre alteração da 

marcha, perda sensitiva leve distal e redução dos reflexos tendíneos. A atrofia da perna 

e da parte distal da coxa lembra uma garrafa de champagne invertida, embora não seja 

ocorrência frequente (DYCK, 1975).  

Dificuldades na realização de atividades com os membros superiores, como 

manipular objetos pequenos, abotoar ou costurar, foram observadas em pacientes mais 

velhos (DYCK; LAMBERT, 1968). Escoliose e cifose foram observadas em poucos 

pacientes. Câimbras, principalmente após exercícios, e fasciculações nos músculos 

afetados foram comumente relatadas por pacientes (DYCK, 1975).  

      Os estudos eletrofisiológicos demonstraram velocidade de condução nervosa  

lentificada (DYCK; LAMBERT, 1968), geralmente com redução uniforme em todos os 

nervos e segmentos nervosos (KAKU et al., 1993). De acordo com Brust (1978), não foi 

encontrada correlação entre o grau de fraqueza muscular e os achados 

eletrodiagnósticos, como também correlação entre deformidades dos pés e o grau de 

fraqueza muscular ou com os achados eletrodiagnósticos.  

Estudos histopatológicos evidenciaram atrofia axonal e desmielinização com 

remielinização segmentar, ocasionando a formação de bulbos de cebola e hipertrofia 

dos nervos periféricos (BEHSE; BUCHTHAL, 1977).  

CMT1 tem uma progressão lenta, não afetando a longevidade, embora pacientes 

com a forma mais grave da doença possam se tornar usuários de cadeira de rodas 

(BERTORINI et al., 2004).  

Os avanços da biologia molecular nas neuropatias hereditárias motivaram uma 

subdivisão do grupo CMT1, de acordo com o defeito gênico.  
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3.1.1.1 Charcot-Marie-Tooth tipo 1A (CMT1A)  

 
CMT1A representa cerca de 60 a 90% de todos os casos de CMT1, sendo a 

forma mais frequente, além disso está associada à duplicação do DNA no cromossomo 

17p11.2-12 (PAREYSON, 1999). O produto gênico é a proteína mielínica periférica 22 

(PMP22) (IONASESCU, 1995). A duplicação pode ser hereditária, ademais podem 

ocorrer novas mutações. Mutações novas foram relatadas em 90% dos pacientes com 

CMT esporádicos estudados por Hoögendijk e colaboradores (1992). 

Os pacientes possuem fenótipo clássico do CMT1, apresentando atrofia distal e 

fraqueza mais proeminente nos membros inferiores que nos superiores, arreflexia, 

perda sensitiva leve e deformidades nos pés, como pés cavos, dedos em martelo ou 

pés equinovaros. O início dos sintomas é mais frequente na 1ª e 2ª décadas de vida, 

podendo surgir até a 4ª
 
década (THOMAS et al., 1997). A velocidade de condução 

nervosa (VCN) é homogênea e difusamente reduzida, geralmente menor que 38 m/s. A 

biópsia do nervo mostra formações típicas de bulbo de cebola (PAREYSON, 2004).  

A síndrome de Roussy-Lévy é representada como uma variante da doença de 

CMT1A, mostrando também duplicação no gene PMP22. As características clínicas 

incluem tremor nos membros superiores, pés cavos, arreflexia, fraqueza distal, ataxia 

na marcha e perda sensitiva leve (THOMAS et al., 1997). 

  

3.1.1.2 Charcot-Marie-Tooth tipo 1B (CMT1B)  

 
CMT1B representa cerca de 5 a 10% dos casos de CMT1 (BIRD, 1999). Bird e 

colaboradores (1997) descreveram as características clínicas e patológicas de uma 

família com CMT1B. Foram observadas arreflexia dos quatro membros, fraqueza 

muscular nos membros inferiores, atrofia das pernas e dos músculos intrínsecos das 

mãos, evidentes na adolescência. Em alguns casos, foi encontrada fraqueza proximal. 

Em geral, CMT1B possui fenótipo mais grave que aqueles pacientes com CMT1A 

(BIRD, 1997). O lócus para CMT1B foi mapeado no cromossomo 1q22-q23 referente 

ao gene que codifica a proteína mielínica zero (P0 ou MPZ). P0 é a maior proteína 

estrutural da mielina periférica e, também, importante na compactação da mielina 

periférica. Mutações de ponto no gene P0 foram encontradas em duas famílias com 

CMT1B (HAYASAKA et al., 1993). 
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3.1.1.3 Charcot-Marie-Tooth tipo 1C (CMT1C)  

 

Street e colaboradores (2003) identificaram mutações missense no gene 

lipopolysaccharide-induced tumor necrosis factor-∝ factor (LITAF), em três famílias com 

doença AD CMT1C. O gene LITAF, referido também como SIMPLE, localiza-se no 

cromossomo 16p13.1 e sua função é desconhecida no CMT. LITAF é um gene que 

pode ter papel na degradação de proteínas importantes para a função do nervo 

periférico.  

 
 
3.1.1.4 Charcot-Marie-Tooth tipo 1D (CMT1D)  

 
Mutação missense foi localizada no cromossomo 10q21-22 e o gene com defeito 

expressa a early growth response protein 2 (EGR2), homóloga ao Krox-20, que regula 

a expressão gênica e, possivelmente, a proliferação celular (JOSEPH et al., 1988). Em 

alguns casos, essa mutação pode causar a neuropatia de Déjèrine-Sottas. 

Anteriormente, CMT1D era classificado como CMT1C (BERTORINI et al., 2004).  

 
3.1.2 Charcot-Marie-Tooth tipo 2 (CMT2)  

 
CMT2 ou HMSN tipo II é uma neuropatia axonal, de herança AD e que 

apresenta prevalência menor que CMT1 (HARDING; THOMAS, 1980). Os sinais 

clínicos e o tipo de envolvimento neurológico assemelham-se ao CMT1. A fraqueza dos 

músculos intrínsecos das mãos é menos grave e a VCN encontra-se normal ou 

levemente reduzida (DYCK; LAMBERT, 1968). Os estudos eletrofisiológicos ajudam a 

diferenciar CMT2 da atrofia muscular espinhal, que se caracteriza pela VCN sensitiva 

normal e achados na eletromiografia,, sugerindo envolvimento crônico dos 

motoneurônios (HARDING; THOMAS, 1980). Na biópsia de nervo, são encontradas 

alterações, como perda de fibras mielínicas grossas e regeneração axonal (BEHSE; 

BUCHTHAL, 1977).  

 
3.1.2.1 Charcot-Marie-Tooth tipo 2A (CMT2A)  

 
CMT2A é uma neuropatia AD e o lócus gênico foi localizado no cromossomo 

1p35-36 (BEN OTHMANE et al., 1993). De acordo com Saito e colaboradores (1997), a 

doença tem fenótipo clássico de CMT, e embora os sintomas iniciem-se precocemente, 
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há variabilidade na idade de início. Fraqueza e atrofia da musculatura distal dos 

membros superiores não são observadas. 

 
3.1.2.2 Charcot-Marie-Tooth tipo 2B (CMT2B)  

 
CMT2B é caracterizado clinicamente por alterações sensitivas importantes, com 

ulcerações nos pés e nas infecções. O lócus para essa neuropatia axonal foi mapeado 

no cromossomo 3q13-q22 e mutações missense no gene RAB7 (proteína 

endossômica) foram relacionadas à fisiopatologia do CMT2B. A função do produto 

gênico está relacionada à regulação do tráfego de substâncias na membrana 

intracelular (VERHOEVEN et al., 2003).  

 
3.1.2.3 Charcot-Marie-Tooth tipo 2C (CMT2C)  

 
CMT2C está associado à fraqueza dos músculos proximais, diafragma e 

intercostais, com paresia das cordas vocais e, ocasionalmente, com resultado fatal. 

Está ligado ao cromossomo 12q23-q24, entretanto estudos genéticos ainda não 

identificaram o gene. Análise eletrofisiológica demonstra VCN normal (> 50 m/s) 

(BARISIC et al., 2008; DYCK et al., 1994).   

 
3.1.2.4 Charcot-Marie-Tooth tipo 2D (CMT2D) 

 
É causado pela mutação no gene glycyl-RNAt sintetase (GARS) do cromossomo 

7p15. A manifestação dos sintomas apresenta-se por volta dos oito aos 36 anos de 

idade, com fraqueza muscular, afeta predominantemente as mãos e, em menor grau, 

os músculos dos membros inferiores, além disso há ausência dos reflexos tendíneos, 

nos membros superiores e a VCN motora é normal (BARISIC et al., 2008; 

GEMIGNANI; MARBINI, 2001).  

 
3.1.2.5 Charcot-Marie-Tooth tipo 2E (CMT2E)  

 
 Mersiyanova e colaboradores (2000) identificaram uma família russa com CMT2 

e herança AD. Em alguns pacientes, foi verificada a associação de hiperqueratoses. A 

doença foi localizada no cromossomo 8p21 e essa forma de neuropatia denominada 

CMT2E. O gene responsável é o neurofilamento-leve (NF-L). Como as proteínas 
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neurofilamentosas possuem função importante na estrutura do axônio, elas estão 

envolvidas em várias doenças neuronais, entre elas o CMT2E. 

 

3.1.3 Charcot-Marie-Tooth ligado ao X (CMTX)  

 

   CMTX é uma doença ligada ao cromossomo X, caracterizada com herança 

dominante, sendo o segundo tipo mais comum de neuropatia hereditária, perdendo 

somente para o CMT1A (IONASESCU et al., 1993). Estima-se que 10 a 20% dos 

pacientes com neuropatia hereditária possuam CMTX. As manifestações nos homens 

são mais graves, com intensidades de moderada a grave, enquanto em mulheres 

heterozigotas as manifestações são leves ou estas podem ser assintomáticas. 

Entretanto, formas graves foram encontradas em mulheres. Isso pode ser explicado 

pela variação da inativação do cromossomo X (FISCHBECK et al., 1999).  

As características clínicas são semelhantes àquelas da doença de CMT. Os 

homens apresentam início na infância ou adolescência, com fraqueza nas 

extremidades distais dos membros, atrofia, perda sensitiva e dos reflexos tendíneos. 

Os sintomas progridem gradualmente e podem ocasionar a incapacidade moderada 

(FISCHBECK et al., 1999).  

A VCN possui valor intermediário entre aquelas das formas de CMT1 e CMT2 

nos homens. Nas mulheres, a VCN é um pouco mais baixa, quando comparada à VCN 

dos pacientes com CMT2 (NICHOLSON; NASH, 1993). A biópsia de nervo mostra 

sinais de degeneração axonal, com algumas características de desmielinização e 

remielinização (SENDEREK et al., 1998). CMTX está associado a mutações no gene 

da conexina 32 (Cx32) e localizado no cromossomo Xq13-q21 (CHANCE, 2001).  

 
3.1.4 Charcot-Marie-Tooth 3 (CMT3)  

CMT3 ou NSMH tipo III corresponde à doença de Déjèrine-Sottas (DDS) 

(BERTORINI et al., 2004). Déjèrine-Sottas é uma neuropatia hipertrófica, de início na 

infância e caracterizada por alterações eletrofisiológicas mais graves (DYCK, 1975). Os 

critérios para diagnóstico baseiam-se na severidade da doença. Geralmente, os 

sintomas iniciam-se por volta dos dois anos, com atraso no desenvolvimento motor; 

alterações motoras e sensitivas graves estão presentes; a VCM é muito reduzida, 

geralmente menor que 12 m/s (PAREYSON, 2004). A biópsia de nervo mostra 
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desmielinização e hipomielinização, com hipertrofia de nervos e alterações como bulbo 

de cebola (TYSON et al., 1997).  

Os aspectos clínicos são semelhantes aos do CMT1 mais grave (CHANCE, 

2001). As características clínicas incluem cifoescoliose, fraqueza muscular 

generalizada e atrofia com maior acometimento da musculatura distal, pés tortos, 

fasciculações musculares, arreflexia, perda sensitiva, incoordenação dos membros 

superiores e sinal de Romberg positivo. Miose, redução da resposta pupilar à luz e 

nistagmo, também, podem ser observados (DYCK, 1975).  

Déjèrine-Sottas é, historicamente, considerada uma doença autossômica 

recessiva (DYCK, 1975). Entretanto, está associada a mutações novas, dominantes 

nos genes PMP22, P0 ou EGR2, os mesmos genes que causam CMT. Mutações 

recessivas são encontradas no gene da periaxina (PRX) e raramente na PMP22 

(BOERKOEL et al., 2001). Quando CMT3 está associado ao cromossomo 17p11.2-12, 

que expressa a PMP22, é chamado de Charcot-Marie-Tooth 3A; associado ao 

cromossomo 1q22-q23, que expressa P0, denomina-se Charcot-Marie-Tooth 3B; 

mutações no cromossomo 10q21-22, que expressa EGR2, é chamado de Charcot-

Marie-Tooth 3C; e por último, Charcot-Marie-Tooth 3D está associado ao cromossomo 

19q13.3, que expressa a PRX (BERTORINI et al., 2004).  

 
3.1.5 Charcot-Marie-Tooth 4 (CMT4)  

 
A doença de CMT4 foi descrita primeiramente em pacientes de um grupo étnico 

da Tunísia. Caracteriza-se por uma neuropatia hereditária autossômica recessiva com 

início na infância e atraso no desenvolvimento neuromotor, fraqueza e atrofia distal dos 

membros inferiores, podendo também acometer os músculos proximais. A VCN varia 

entre 20 e 30 m/s e o líquido cefalorraquidiano é normal (BERTORINI et al., 2004).  

 

3.1.5.1Chacot-Marie-Tooth 4A (CMT4A)  

 
O lócus é o cromossomo 8q13-21.1 e expressa a proteína 1 indutora da 

diferenciação de gangliosídeos (BERTORINI et al., 2004). Caracteriza-se pelo início 

precoce dos sintomas, causa severo atraso motor e progressiva escoliose. A VCN varia 

entre 25 e 35 m/s (BARISIC et al., 2008).  
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3.1.5.2 Charcot-Marie-Tooth 4B (CMT4B)  

 

O defeito gênico tem sido encontrado no cromossomo 11q23 () que expressa a 

proteína relacionada à miotubularina (GAMBARDELLA et al., 1999; SHY, 2004). A 

doença manifesta-se na infância, os nervos cranianos são frequentemente afetados e 

alguns pacientes desenvolvem glaucoma e cegueira. A VCN motora está 

significativamente diminuída com valores entre 9 e 22 m/s (BARISIC et al., 2008). 

 
3.1.5.3 Chacot-Marie-Tooth 4C (CMT4C)  

 

Ainda, não há um defeito genético conhecido, entretanto alguns classificam esse 

grupo com defeito no cromossomo 5q22-33 (BERTORINI et al., 2004). A doença tem 

início precoce e curso clínico variado, incluem características como escoliose, défict 

motor e insuficiencia respiratória. A VCN motora varia entre 10 e 34 m/s (BARISIC et 

al., 2008). 

 

3.1.5.4 Charcot-Marie-Tooth 4D (CMT4D)  

 
O defeito genético encontra-se no cromossomo 8q24.3 e o gene expressa a N-

myc downstream-regulated gene 1 (NDRG1) (KALAYDJIEVA et al., 2000). A VCN 

motora está significativamente reduzida entre 9 e 20 m/s (BARISIC et al., 2008). 

 
3.1.5.5 Chacot-Marie-Tooth 4E (CMT4E)  

 
O defeito localiza-se no cromossomo 10q21, no gene que codifica a EGR2, 

similarmente ao CMT 3 (SHY, 2004). Crianças com CMTE tornam-se dependentes de 

cadeira de rodas, precocemente, devido à perda da capacidade de locomoção. 

Hipotonia generalizada, contraturas e artrogriposes são frequentes, os nervos 

cranianos também podem ser afetados e, às vezes, desenvolvem severas dificuldades 

respiratórias e de deglutição. A VCN é extremamente reduzida para menor que 8 m/s  

(BARISIC et al., 2008). 

 
3.1.5.6 Charcot-Marie-Tooth 4F (CMT4F)  

 
Mutações missense no gene que expressa a PRX causam essa neuropatia e o 

lócus gênico encontra-se no cromossomo 19q13.1 (DELAGUE et al., 2000). 
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3.2 Prevalência de CMT  

 

  As neuropatias hereditárias representam 40% das neuropatias 

diagnosticadas, sendo a doença de CMT a mais comum, responsável por 80 a 90% 

dos casos (HERMANN, 2008). A prevalência de todos os tipos de CMT, no mundo, 

varia de 20 a 40 casos por 100.000 habitantes. Em pesquisas realizadas no Japão e na 

Itália, a prevalência variou de 10,8 casos para cada 100.000 habitantes, na Itália, e 

17,5, em cada 100.000 habitantes, no Japão. Nos Estados Unidos, essa prevalência foi 

estimada em 42 casos por 100.000 habitantes (SILVA, 2007). A prevalência de pé cavo 

bilateral em pacientes com CMT tem sido estimada em 78% (JOHNSON, 2009). Não 

existem dados epidemiológicos de incidência e prevalência no Brasil. 

 

3.3 Manifestações clínicas 

 

O processo degenerativo axonal explica o fenótipo típico de CMT2. Perda de 

massa muscular, fraqueza e perda sensorial, com progressão distal-proximal, é a forma 

mais comum da doença (PAZZAGLIA, 2010; BANCHS, 2008; RETANA, 2011). 

O início da doença ocorre geralmente nas duas primeiras décadas de vida e 

mostra uma lenta progressão ao longo de décadas. Sintomas motores começam a 

partir dos pés, em particular, a fraqueza dos dorsiflexores do tornozelo é a primeira 

manifestação de CMT e contribui para deformidades que se desenvolvem com arcos 

elevados, dedos em martelo, fraqueza da musculatura intrínseca, déficit funcional, 

entorse de tornozelo, devido à facilidade em tropeçar (BURNS, 2009; LEEUWESTEIJN, 

2009). Posteriormente, as mãos podem ser também atingidas, em seguida, os 

antebraços (PADUA, 2008). 

   A perda sensitiva também inicia em segmentos distais, principalmente 

envolvendo os pés e as mãos, com diminuição da sensação de vibração, tato e dor. A 

perda sensitiva pode ocasionar mutilações nos pés, causando úlceras de pressão. Às 

vezes, perda sensorial proprioceptiva pode causar ataxia sensorial (BELLONE, 2002).  

Outros sintomas e sinais comuns são tremores nas mãos, cãibras 

musculares, calosidades nos pés e acrocianose (MILLER, 2009; PAREYSON, 2009). A 

severidade dos sintomas associados à doença é extremamente variada, mesmo em um 

grau de parentesco próximo com o mesmo tipo de CMT (REDMOND, 2008). 
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3.4 Fisiopatogênese das deformidades dos pés  

 

Os pacientes com CMT são mais suscetíveis a entorses do tornozelo, dores, 

alterações do equilíbrio, deformidades, como dedos em martelo, pés cavos ou cavo-

varos e pés caídos, devido à fraqueza da musculatura distal dos membros inferiores, 

com consequente alteração da marcha (GRANDIS; SHY, 2005).  

A gênese da maioria das deformidades está relacionada ao desequilíbrio das 

musculaturas intrínseca e extrínseca do pé, com padrões muito diversificados. 

Acredita-se que a fraqueza na doença de CMT tenha um componente importante na 

musculatura intrínseca do pé, apoiado pelo surgimento precoce de deformidades, como 

dedos em martelo; o processo de retração fibrótica dos músculos intrínsecos motivaria 

a acentuação do arco longitudinal. Entretanto, há casos de cavo acentuado sem a 

ocorrência de dedos em martelo (MARANHO; VOLPON, 2009). 

O padrão inicial de desequilíbrio comumente encontrado na doença de CMT é 

a fraqueza do músculo fibular curto, que não equilibra a força inversora do músculo 

tibial posterior, e a fraqueza do músculo tibial anterior, com relativa preservação da 

força do músculo fibular longo e tríceps sural. Há preservação relativa promove força 

do músculo extensor longo do hálux, que passa a agir como dorsiflexor do tornozelo, 

quando o músculo tibial anterior encontra-se enfraquecido (MARANHO; VOLPON, 

2009). 

A deformidade dos dedos em martelo ocorre devido à fraqueza dos músculos 

lumbricais e, em menor grau, à fraqueza do extensor longo dos dedos, associada à 

força preservada do flexor longo dos dedos. A fraqueza dos músculos intrínsecos do pé 

permite ao extensor longo dos dedos estender as falanges proximais nas articulações 

metatarsofalangeanas e aos flexores longo e curto dos dedos fletirem as articulações 

interfalangeanas, produzindo a deformidade dos dedos em martelo (SABIR; LYTTLE, 

1983).  

Pé cavo é caracterizado por arco longitudinal medial (ALM), excessivamente 

alto, conduzindo a uma posição equina do antepé em relação ao retropé (SABIR; 

LYTTLE, 1983). Nessa deformidade, o músculo fibular longo, oposto pelo tibial anterior 

fraco, permite a flexão plantar do primeiro metatarso e o antepé cavo. Além disso, o 

tibial posterior mais forte opõe-se à fraqueza do fibular curto, aduzindo o antepé e 

contribuindo para a posição cavo-vara do pé. O flexor longo dos dedos também atua 

para aduzir o antepé (MANN; MISSIRIAN, 1988; HOLMES; HANSEN, 1993). 
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Desnervação, atrofia, fibrose e encurtamento dos músculos plantares curtos do pé e 

contratura secundária da fáscia plantar contribuem para o aumento e a rigidez da 

deformidade em cavo do pé (SABIR; LYTTLE, 1983; HOLMES; HANSEN, 1993).  

O retropé varo pode, primeiramente, ocorrer pelo desequilíbrio muscular, 

provocado pelos músculos tibial posterior e flexor longo dos dedos mais fortes que 

seus antagonistas. Também pode ser uma deformidade secundária. O primeiro 

metatarso fixo em flexão plantar, obrigatoriamente, conduz ao calcanhar varo para 

acomodar a posição do antepé valgo na fase de apoio da marcha (HOLMES; HANSEN, 

1993).  

O pé caído, frequentemente, observado na doença de CMT, deriva da 

incapacidade dos dorsiflexores (extensor longo do hálux e extensor longo dos dedos) 

de exercerem completamente sua função, porque a articulação metatarsofalangeana 

não está estabilizada, devido à fraqueza dos músculos intrínsecos do pé. Então, 

acontece a flexão plantar no lugar da dorsiflexão. Posteriormente, a fraqueza do tibial 

anterior influencia no pé caído. Na fase inicial, o pé caído pode ser observado somente 

quando o indivíduo está descalço, não interferindo na atividade de vida diária. Quando 

o ângulo do tornozelo torna-se igual a 100°, o pé c aído ainda pode ser compensado 

pelo salto do sapato, mas se o ângulo aumenta demais, é indicada órtese tornozelo-pé 

para auxiliar na marcha (GRANDIS; SHY, 2005). 

 

3.5 Qualidade de vida  

 

O Questionário de Qualidade de Vida SF-36 foi desenvolvido com a finalidade 

de ser um questionário genérico e multidimensional de avaliação de saúde, de fácil 

administração e compreensão (WARE et al., 1992; WARE et al., 1993), avalia tanto 

os aspectos negativos quanto os aspectos positivos da saúde e do bem-estar 

(WARE et al., 1994), e é uma das ferramentas de pesquisa em saúde mais utilizadas 

atualmente. 

O SF-36 foi traduzido para a língua portuguesa, adaptado para a cultura 

brasileira e validado para a avaliação da qualidade de vida por Ciconelli (1997). É 

um instrumento formado por 11 questões divididas em 36 itens que englobam a 

qualidade de vida em oito dimensões ou domínios. Foi padronizada para aplicação 

sob as formas autoadministrável, administração tradicional por entrevistador e 
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administração por telefone e, habitualmente, demanda um tempo de aplicação de 

sete a dez minutos (CICONELLI, 1997). 

As propriedades de validade, reprodutibilidade e sensibilidade para detectar 

mudanças de saúde do SF-36 foram testadas e comprovadas nas mais distintas 

condições de saúde. O instrumento é de fácil compreensão e precisão, o qual aliado 

à brevidade de administração, garante a popularidade do questionário nas diversas 

áreas de pesquisa e clínica, em vários países (WARE et al., 1992). 

 A utilização do SF-36 apresenta algumas outras vantagens, como fornece 

muitas informações, detecta diferenças entre vários aspectos do estado de saúde, 

permite comparações com outras intervenções e doenças, e seus resultados podem 

ser comparados com escores de uma população geral (ABLA, 2002). 

 

3.6 Baropodometria e estabilometria 

 

A Baropodometria é utilizada como coadjuvante na avaliação cinesiológica 

funcional, atuando como um scanner decomputador. É uma técnica posturográfica 

de registro, para avaliar a pressão plantar, tanto em posição estática quanto em 

movimento, registrando os pontos de pressão exercidos pelo corpo (BELLENZANI, 

2002). 

  O baropodômetro é um sistema de análise utilizado para o mapeamento dos 

pés, faz análise da postura e da distribuição da pressão plantar nas regiões do 

antepé, médiopé e retropé, utilizando plataformas de força, as quais apresentam 

sistemas de sensores, através destes é possível mensurar as distribuições 

(BANKOFF, 2004). Permite um exame clínico mais profundo sobre pressões médias 

e máximas, tempo de contato e integral pressão/tempo. 

 Estabilometria, também chamada de estabilografia ou estatocinesiografia, é a 

medida e o registro da contínua oscilação do corpo humano e o parâmetro 

mensurado é o centro de pressão (CP), obtido através da plataforma de força. A 

medida do CP durante a postura em pé tem sido a principal ferramenta biomecânica 

para o entendimento do equilíbrio corporal (TARANTOLA et al., 1997). 

 O CP é a localização do vetor vertical de reação central da força nas direções 

lateral (x) e ântero-posterior (y) que o indivíduo exerce sobre a plataforma de força, 

no intuito de manter a postura imóvel, este movimento é manifestado como o ponto 
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móvel dos pés que oscilam com a transferência de peso (PRIETO et al., 1996; 

ROSE et al., 2002). 

  Normalmente, os testes estabilométricos são conduzidos com o indivíduo de 

pé sobre a plataforma, o protocolo pode apresentar variações conforme o interesse, 

o período de teste, que pode ser de curta duração, de 20 s até 2 min, ou longa 

duração, de até 30 min (VIEIRA; OLIVEIRA, 2006). Um indivíduo em bípede estação 

e com base confortável apresenta, tipicamente, amplitude de oscilação em torno de 

5 mm na direção lateral e 10 mm na ântero-posterior (WIECZOREK, 2003). 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos na pesquisa os indivíduos com a doença de Charcot-Marie-

Tooth tipo 2, com diagnóstico clínico comprovado por teste genético e estudo 

eletroneuromiográfico, de ambos os gêneros, faixa etária entre 11 e 79 anos, sendo 

todos da mesma família multigeracional que apresentavam neuropatia transmitida 

com um padrão de herança autossômico dominante. A família residia no município 

de Tobias Barreto, situado a 180 km de Aracaju, Sergipe, população estimada em 57 

mil habitantes. 

 Os indivíduos do grupo controle foram do mesmo município, de ambos os 

gêneros, faixa etária entre 10 e 72 anos, no entanto não pertenciam à família em 

estudo e, consequentemente, sem alteração genética compatível com a doença de 

Charcot-Marie-Tooth. 

Para o teste da baropodometria, participaram da pesquisa os indivíduos com 

capacidade de permanecer na posição ortostática durante 20 segundos e 

deambular, sem o auxílio de órteses e, também, as mulheres que não se 

encontravam no período gestacional, pois esta condição altera o centro de 

gravidade, assim como a distribuição da pressão plantar. 

Apenas foram incluídos aqueles que realizaram todas as etapas da pesquisa 

que compreenderam: assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), prenchimento da ficha de identificação, inspeção, avaliação antropométrica, 

da amplitude articular de movimento passivo e ativo (goniometria), da força muscular 

e função do complexo tornozelo e pé, aplicação da escala AOFAS e do questionário 

de qualidade de vida SF-36, assim como a realização da baropodomeria sob as 

formas estática e dinâmica. 

A representação esquemática de todos os participantes da pesquisa 

encontra-se na Figura 1. 
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Figura 1: Representação esquemática do grupo controle e do grupo com a doença 

de Charcot-Marie-Tooth selecionados para a pesquisa. 

 

 

A Figura 2 mostra o heredograma da família em Tobias Barreto-SE, 

identificando os indivíduos com a neuropatia. 
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Heredograma da Família – Tobias Barreto/SE 

  Homem     Não Afetados      Provavelmente afetados   

  Mulher     Afetados       Falecidos 

 

 

 

 

 

     

 

II-1 

I-1 I-2 

II-2 II-3 II-4 II-5 
II-6 II-7 

II-8 
III-1 III-2 III-3 III-4 III-5 III-6 III-7 

III-10 III-9 III-8 

IV-3 

IV-2 

IV-1 

IV-4 IV-5 

III-11 III-12 

IV-6 IV-7 

IV-9 IV-8 

IV-10 

V-1 V-2 

V-3 

III-15 

IV-11 

III-14 

III-16 III-17 

IV-12 

III-19 III-18 

III-13 

III-20 III-21 

IV-14 IV-13 

III-22 III-23 

IV-17 IV-16 IV-15 

III-24 III-25 

IV-21 

IV-22 
IV-19 

IV-20 

III-26 III-27 III-28 

IV-23 

IV-18 

IV-26 

IV-27 

IV-28 

IV-24 

III-29 

IV-30 

IV-29 
IV-31 

IV-25 

III-32(III-1) III-30 III-31 

IV-32 
IV-33 

III-33 III-34 

IV-34 

IV-36 
IV-35 

IV-37 

III-35 III-36 

IV-38 IV
40 
 V-4 

IV-42 IV-41 
IV-43 

III-37 III-38 

IV-45 IV-44 
IV-47 IV-49 

IV-46 IV-48 

II-9 

II-10 II-11 II-12 II-13 

II-14 II-15 

III-39 

III-41 

III-40 

III-42 
III-43 

III-44 

III-45 

IV-50 IV-51 IV-52 
II-16 II-17 

III-58 III-55 III-56 III-57 

III-53 III-54 

IV-59 

III-49 III-50 

IV-57 IV-58 

III-51 

III-52 III-46 III-47 III-48 

IV-53 
IV-54 

IV-55 IV-56 

IV-39 
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4.2 Casuística  

 

O estudo é de caráter observacional e transversal. Sendo os dados coletados 

na Associação dos pacientes com a doença de Charcot-Marie-Tooth no município de 

Tobias Barreto-SE, o qual dispõe de infraestrutura adequada a realização da 

pesquisa. Houve um agendamento prévio das datas, entre o segundo semestre de 

2010 e o primeiro semestre de 2011, durante sextas e sábados diurnos.  

Os sujeitos foram informados sobre a pesquisa e assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) (Anexo A e B) conforme resolução 196/96 

do Conselho Nacional de Saúde. 

 A coleta de dados foi realizada mediante preeenchimento de uma ficha de 

avaliação (Anexo C) onde constou dados da identificação, da antropometria, da 

inspeção, da avaliação podiátrica (amplitude articular de movimento, força e função 

muscular do tornozelo e pé) e da avaliação da qualidade de vida. Por fim, foi 

realizado o exame da baropodometria nas formas estática e dinâmica. 

 

4.3 Caracterização da amostra  

 

4.3.1 Ficha de identificação 

 

Preencheu-se uma ficha contendo dados pessoais, tais como: nome, gênero, 

data de nascimento, idade, endereço, investigação a respeito de cirurgias prévias 

ortopédicas nos pés, uso de medicamentos, presença de doenças associadas, tais 

como hipertensão e diabetes. Foi observado se faziam uso de órteses e próteses, 

assim como as mulheres foram questionadas se apresentavam-se no período 

gestacional. Verificou-se o número de identificação correspondente ao heredograma 

da família com CMT2 e o escore direcionado para CMT (que avalia severidade da 

doença) segundo estudo de Neves (2011) (Anexo D). 
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4.3.2 Avaliação antropométrica 

 

A avaliação física iniciou-se através do levantamento dos dados 

antropométricos com a verificação do peso em Kg utilizando uma balança digital da 

marca Techline modelo BAL-150 com capacidade máxima de até 150 Kg. A altura foi 

mensurada por meio de uma fita métrica fixada na parede com fita adesiva. Estes 

dados contribuíram para o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) para 

caracterizar o perfil dos indivíduos participantes da pesquisa. 

 

4.3.3 Avaliação da amplitude articular (Goniometria) 

 

As amplitudes de movimentos articulares do tornozelo e pé (dorsiflexão e 

extensão ou flexão plantar, inversão e eversão) foram avaliadas segundo a 

metodologia adotada por Marques (1979), utilizando-se um goniômetro universal 

(Marca CARCI®, 20 cm). 

Solicitou-se ao paciente para sentar-se na maca, com os pés suspensos. Os 

pontos de referência utilizados foram a linha mediana do braço fixo do goniômetro 

sobre a linha da fíbula e a linha externa do braço móvel posicionado sobre a cabeça 

do quinto metatarso. Após a fixação dos braços do goniômetro, o fulcro foi 

secundariamente posicionado na região inframaleolar, de forma que o braço móvel 

permaneceu paralelo à linha do quinto metatarso de acordo com os pontos de 

referência utilizados por Johnson e Gross, 1976.  

Dorsiflexão: (0 – 20 graus) o braço fixo paralelo à face lateral da fíbula, o 

braço móvel paralelo à superfície lateral do quinto metatarso e o eixo na articulação 

do tornozelo, junto ao maléolo lateral. 

Flexão plantar (0 – 45 graus) o braço fixo paralelo à face lateral da fíbula, o 

braço móvel paralelo à superfície lateral do quinto metatarso e o eixo na articulação 

do tornozelo, junto ao maléolo lateral.  

Inversão: (0 – 20 graus) posição sentado com joelho fletido e o pé em flexão 

plantar, braço fixo alinhado e paralelo sobre a margem anterior da tíbia, braço móvel 

sobre a superfície dorsal do segundo metatarso e o eixo a nível da articulação tíbio-

társica. 

Eversão (0 – 40 graus) posição sentado com joelho fletido e o pé em flexão 

plantar, braço fixo alinhado e paralelo sobre a margem anterior da tíbia, braço móvel 
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sobre a superfície dorsal do terceiro metatarso e o eixo a nível da articulação tíbio-

társica. 

A Figura 3 apresentada a seguir mostra a avaliação da amplitude articular do 

tornozelo para os movimentos de dorsiflexão (Fig. 3-a), flexão plantar (Fig. 3-b), 

inversão (Fig. 3-c) e eversão (Fig. 3-d), respectivamente, utilizando goniômetro. 

  

  

Figura 3: Avaliação da amplitude articular dos movimentos de dorsiflexão (a), flexão 

plantar (b), inversão (c) e eversão (d) do tornozelo utilizando goniômetro universal. 
 

4.3.4 Avaliação da força muscular 
 

Os testes de força muscular foram baseados nos protocolos estabelecidos por 

Kendall e colaboradores (1995), graduando a força muscular de 0 a 5, aplicados nos 

músculos do pé (dorsiflexores, flexores plantares, inversores e eversores). 

0 (zero)=  ausência de contração muscular palpável ou observável;     

1 = contração perceptível à palpação, sem movimento articular; 

2 = movimento, parcialmente, realizado, sem vencer a ação da gravidade;  

a) b) 

c) d) 
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3 = movimento completo realizado contra a ação da gravidade; 

4 = movimento completo realizado contra a ação da gravidade com pequena 

resistência; 

5 = movimento realizado contra ação da gravidade com máximo de resistência. 

 

4.3.5 Avaliação funcional (Avaliação da Escala de tornozelo e retropé) 

 

A Escala de tornozelo e retropé da Sociedade Ortopédica Americana de Pé e 

Tornozelo (American Orthopaedic Foot and Ankle Society – AOFAS – Ankle-hindfoot 

scale) na versão em português (RODRIGUES et al., 2008) consiste em uma escala 

específica proposta pela AOFAS para ser aplicada em indivíduos com diversas 

lesões dessa região e submetidos a diferentes tratamentos. É composta por enov 

itens, distribuídos em três categorias: dor (40 pontos); aspectos funcionais (50 

pontos) e alinhamento (10 pontos). O escore total é 100 pontos, indicando 

funcionalidade normal. Foi traduzida e adaptada para o português por Rodrigues et 

al. (2008). Moreira (2010), em estudo de revisão sistemática, concluiu que a AOFAS 

é o instrumento mais recomendado para avaliação funcional do complexo pé-

tornozelo, atualmente, no Brasil. 

 

4.3.6 Avaliação da qualidade de vida pelo Short Form-36 (SF-36) 

 

O SF-36 (Anexo E) foi desenvolvido por Ware e Sherbourne (1992) e validado 

no Brasil por Ciconelli (1997), em estudo com pacientes de artrite reumatóide, é um 

questionário multidimensional composto por 36 itens reunidos em oito dimensões: 

- Capacidade funcional (CF) (questão 3): composta por dez itens, que avaliam tanto 

a presença quanto a amplitude das limitações relacionadas à capacidade física, com 

três níveis de resposta (muita limitação, pouca limitação, sem limitação). 

- Estado geral de saúde (EGS) (questões 1 e 11): composta por cinco itens. Uma 

questão de múltipla escolha que varia de excelente a muito ruim, e outra com quatro 

itens do tipo falso e verdadeiro para a avaliação da saúde. 

- Saúde mental (SM) (questão 9, itens b, c, d, f, h): composta por cinco itens. As 

questões incluem as principais dimensões de avaliação de saúde mental e bem-

estar psicológico, como a felicidade, a tranquilidade e as alterações do 
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comportamento ou descontrole emocional, como a depressão, o nervosismo e o 

desânimo. 

- Limitação por Aspectos Físicos (LF) (questão 4): composta por quatro itens. São 

abordadas limitações no tipo ou quantidade de tempo de dedicação ao trabalho ou 

outras atividades, ou seja, quanto estas limitações físicas dificultam outras atividades 

diárias regulares do indivíduo e o trabalho. 

- Vitalidade (V) (questão 9, itens a, e, g, i): composta por quatro itens. Apresenta 

questões que consideram o nível de energia, vigor, vontade e fadiga como 

esgotamento e cansaço. 

- Limitação por Aspectos Emocionais (LE) (questão 5): composta por três itens. 

Avaliados da mesma forma que os aspectos físicos. São abordadas limitações no 

tipo ou quantidade de tempo de dedicação ao trabalho ou em outras atividades, 

devido a problemas emocionais, como a depressão e a ansiedade. 

- Aspectos Sociais (AS) (questões 6 e 10): composta por dois itens. Analisa a 

integração do indivíduo em atividades sociais e define diferentes níveis de atividade 

social (família, amigos, vizinhos ou grupos). 

- Dor (questões 7 e 8): composta por dois itens. Avalia a intensidade e a interferência 

nas atividades de vida diária do indivíduo.  

Além das oito dimensões citadas, o SF-36 inclui uma questão de avaliação 

comparativa entre as condições de saúde atual e aquelas de um ano atrás. Esta 

questão não participa da análise geral da escala (questão 2). 

A avaliação dos resultados é realizada mediante a atribuição de escores para 

cada questão, os quais são transformados numa escala de zero a 100, em que o 

zero corresponde a uma pior qualidade de vida, e 100, a uma melhor qualidade de 

vida. Cada domínio é analisado, separadamente. 

 

4.3.7 Baropodometria Estática e Dinâmica 

 

 A avaliação das pressões e áreas de superfícies plantares na condição 

estática e dinâmica foi realizada por um baropodômetro eletrônico (Figura 4), que 

consiste em um sistema de plataforma interligada a um computador, para mensurar 

as pressões exercidas pelos pés através do Sistema de Aquisição Computadorizada 

das Pressões (ACP)-Buratto Advance Technollogy (BAT) e de 
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uma estabilometro que objetiva visualizar o centro de oscilação de pressão (COP) 

dos membros inferiores e do corpo.  

A plataforma utilizada possui dimensões de 700 x 600mm, com uma 

superfície ativa de 475 x 430 mm, com 2544 sensores. Foi conectada a um 

computador Intel core I5, processador 2.27 GHz (1TB disco rígido e 8 GB de 

memória RAM) e software FOOTWORK, que analisou os dados captados. Para 

esses registros ortostáticos, foi utilizada a frequência de aquisição dos dados de 5 

HZ (Figura 5). 

 Na avaliação estática (Figura 6), os indivíduos permaneceram na posição 

ortostática, sobre a superfície ativa do baropodômetro, com apoio bipodal durante 20 

segundos, com olhar localizado em um ponto imaginário à frente (Michelloti et al., 

2006) e com base de sustentação livre, sendo essa condição registrada três vezes 

para cada sujeito. 

Para avaliação dinâmica (Figura 7), foi solicitado ao sujeito que andasse até 

chegar ao baropodômetro e pisasse primeiro com o pé direito no percurso de ida e, 

no retorno, com o pé esquerdo, por três vezes consecutivas. Em todas as situações, 

foi utilizada a média dos valores gerados pela plataforma. 
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Figura 4: Baropodômetro eletrônico 

 

Figura 5: Imagem representativa do exame da baropodometria estática, cujas cores 

variam de acordo com a pressão exercida da fáscia plantar sobre o baropodômetro, 

sendo azul a região de menor pressão, verde e amarelo as regiões com pressões 

intermediárias e vermelho a região de maior valor pressórico. 
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Figura 6: Exemplo de registro do centro de força do pé esquerdo (a), do centro de 
força corporal (b), do centro de força do pé direito (c), do gráfico representando a 
oscilação lateral no plano frontal (d) e do gráfico representando a oscilação ântero-
posterior no plano sagital (e) captados durante os 20 segundos, em valores 
absolutos na baropodometria estática. 

 

Figura 7: Exemplo de registro das pressões média (a) pressão máxima (b), tempo 

de contato (c) e integral-pressão-tempo (d) obtidos na baropodometria dinâmica. 

a) b) 

c) d) 

e) 

d) 

a) b) c) 
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Com as impressões plantares, obtiveram-se as medidas das descargas de 

peso, tal medida foi obtida tomando-se a divisão do pé em três regiões: A) antepé 

(região que compreende os artelhos e os dedos); B) mediopé (compreendendo a 

região do arco plantar longitudinal); e C) retropé, a qual corresponde ao calcâneo 

(Figura 8). 

  

 

Figura 8: Regiões do pé: A (antepé), B (mediopé) e C (retropé) 

 

Classificaram-se as impressões plantares por meio da classificação do pé, 

segundo Valenti (1979) apud Barroco (2003), o qual utiliza os seguintes parâmetros: 

pé cavo, quando o indivíduo tem a largura da impressão plantar do médiopé (istmo) 

menor que 1/3 da medida do antepé; pé normal, quando o indivíduo tem a largura da 
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impressão plantar do médiopé (istmo), correspondente a 1/3 da largura da 

impressão plantar do antepé (Figura 9).  

  

 

           Pé Normal                         Pé plano                           Pé cavo 

Figura 9: Tipos de pé: normal, plano e cavo 

 

4.4 Análise estatística 

 

            Este estudo compreendeu a utilização de estatística descritiva e analítica. A 

estatística descritiva é utilizada para tabulação dos dados, elaboração gráfica e 

apresentação dos resultados. A comparação entre os grupos, como por exemplo, a 

comparação entre gêneros, faixa etária, entre outras, foram realizadas pelo 

programa Origin 6.2, prefixando-se o nível de significância em 95% (p<0.05), sendo 

todos os valores apresentados como média ± desvio-padrão da média.  

Para a comparação entre grupos, a normalidade dos dados foram avaliados 

pelo teste de Shapiro-Wilk e posterior aplicação dos testes de comparação. As 

pontuações de cada componente do SF-36 foram calculadas pelo somatório dos 

itens de cada questão e transformadas em uma escala de 0 a 100 pelo cálculo de 

Raw Scale. Nesse escore, o zero corresponde ao pior estado geral de saúde, e o 

valor 100, ao melhor estado de saúde. A partir dos dados individuais, realizou-se 

média dos domínios avaliados. 
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4.5 Aspectos Éticos 

 

A pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de Ética, da Universidade 

Federal de Sergipe (CEP-UFS), aprovada pelo N° 2224 .0.000.107-10 (Apêndice). Os 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme 

Portaria 196/96. 
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5. RESULTADOS 
 
 
5.1 Identificação da amostra  
 

 Entre os 14 indivíduos do grupo controle (GC), incluídos na pesquisa, 35,7% 

foram do gênero masculino e 64,3% do gênero feminino, enquanto dos 20 indivíduos 

do grupo com a doença de CMT2 (GCMT2) foram 50,0% do gênero masculino e 

50,0% do gênero feminino. A média e o desvio-padrão da idade dos grupos 

corresponderam a 30,92 ± 17,03 anos e 32,45 ± 20,44 anos, do GC e GCMT2, 

respectivamente, não apresentando diferença significativa entre os mesmos. 

 Na Tabela 1, observa-se a identificação geral dos pacientes, como descritos, 

com dados referentes ao gênero, à idade e aos parâmetros antropométricos (peso, 

altura, IMC e situação nutricional). 

 

Tabela 1. Identificação geral dos grupos controle (GC) e com a doença de Charcot-

Marie-Tooth tipo 2 (GCMT2), quanto ao gênero, à idade e aos parâmetros 

antropométricos (peso, altura, IMC e situação nutricional). 

Variáveis Classificação GC GCMT2 
Gênero Masculino  

Feminino 
 

5 (35,7%) 
9 (64,3%) 

10 (50,0%) 
10 (50,0%) 

Idade (anos) 
 

 30,92 ± 17,03 32,45 ± 20,44 

Peso (Kg) 
 

 61,50 ± 15,54 51,95 ± 9,56 

Altura (m) 
 

 1,59 ± 0,11 1,58 ± 0,10 

IMC 
 

 24,00 ± 4,27 21,05 ± 4,90 

 
 
 
Situação 
nutricional 

Muito abaixo do peso 
Abaixo do peso 
Normal 
Acima do peso 
Obesidade I 
Obsidade II 
Obsesidade III 

0 (0%) 
0 (0%) 
7 (50%) 

6 (42,8%) 
1 (7,2%) 
0 (0%) 
0 (0%) 

4 (20%) 
2 (10%) 

10 (50%) 
3 (15%) 
0 (0%) 
1 (5%) 
0 (0%) 

 
De acordo com os parâmetros antropométricos, observou-se homogeneidade 

entre os grupos, sendo a média e o desvio-padrão referente ao peso 61,50 ± 15,54 

Kg do GC e 51,95 ± 9,56 Kg do grupo com CMT2; em relação à altura foi 1,59 ± 0,11 
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m do GC contra 1,58 ± 0,10 m; quanto ao Índice de Massa Corporal (IMC), 

observou-se média de 24,00 ± 4,27 Kg/cm² no GC e 21,05 ± 4,90 Kg/cm², no grupo 

com CMT2. O estado nutricional dos indivíduos do GC mostrou 50% com situação 

normal, 42,8% acima do peso e 7,2% apresentou obesidade grau I, enquanto que no 

grupo com CMT2 obteve-se 20% muito abaixo do peso, 10% abaixo do peso, 50% 

com situação nutricional normal, 15% acima do peso e 5% apresentou obesidade 

grau II. 

 
5.2 Escala para avaliar a severidade da doença  
 
 A severidade da doença da família mutigeracional com CMT foi avaliada por 

Neves (2011), de acordo com a Charcot-Marie-Tooth Neurophathy Scale (CMTNS) 

(SHY, 2004), através de exame clínico e estudo eletroneuromiográfico, verificou-se 

que dos indivíduos que participaram desta pesquisa, 25% foram classificados como 

leves, com média de 6,80 ± 2,16; a maioria como moderados, 40% obtiveram média 

equivalente a 14,62 ± 2,50; 20% classificados como graves, com média de 25,0 ± 

1,41, e 15% dos incuídos na pesquisa não foram avaliados pelo neurologista, não 

sendo possível determinar a severidade da doença dos mesmos. 

 

Tabela 2. Avaliação do grupo com a doença de CMT2 (GCMT2) de acordo com a 

severidade da progressão da doença. 

Variáveis Classificação Frequência Média±±±±d.p. 
 
Severidade 

Leve 
Moderada 

5 (25%) 
8 (40%) 

6,80 ± 2,16 
14,62 ± 2,50 

 Grave 4 (20%) 25,0 ± 1,41 
 Não determinado 3 (15%) - 
Escore Total   14,76 ± 7,09 

Charcot- Marie-Tooth Neurophathy Scale (CMTNS) (SHY, 2004 ) extraído de Neves, 2011. Escore 
direcionado para CMT e avalia a severidade da doença: < 10 – leve; 11 a 20 – moderada; > 21 grave. 
 
 A Figura 10 aduz baixa correlação (R2=0.00447) entre a idade e a severidade 

da doença. 
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Figura 10: Correlação entre o escore da escala CMTNS e a idade (anos) do grupo 

com a doença de CMT2 (GCMT2), em que cada quadrado corresponde a um 

indivíduo. 

 
5.3 Saúde geral 
 
 Na Tabela 3, visualizam-se dados inerentes à saúde geral dos grupos, no GC 

nenhum havia realizado cirurgia nos pés, 79% realataram não fazer uso de 

medicamentos, ausência de diabéticos e 7% apresentou hipertensão arterial 

sistêmica (HAS). Dos 20 avaliados do GCMT2, cerca de 5% havia realizado cirurgia 

no pé, decorrente a deformidades da evolução clínica da doença. Com relação ao 

uso de medicamentos por tempo prolongado (últimas quatro semanas) ou diário, 

apenas 10% dos indivíduos relataram utilizar medicamentos, verificou-se que 

nenhum dos entrevistados relataram ser diabéticos e apenas 10% afirmararm ser 

hipertensos, ambos controlados por medicamentos. 
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Tabela 3. Avaliação dos grupos controle (GC) e com a doença  de Charcot-Marie-

Tooth tipo 2 (GCMT2), quanto a saúde geral dos pacientes.  

Variáveis Classificação GC GCMT2 
Cirurgias prévias de pé 
 

Sim 
Não 

0 (0%) 
14(100%) 

1 (5%) 
19 (95%) 

Uso de medicamentos Sim 
Não 

3 (21%) 
11 (79%) 

2 (10%) 
18 (90%) 

Diabetes 
 

Sim 
Não 

0 (0%) 
14(100%) 

0 (0%) 
20 (100%) 

HAS 
 

Sim 
Não 

1 (7%) 
13 (93%) 

2 (10%) 
18 (90%) 

 
  

5.4 Inspeção 
  

De acordo com dados obtidos através da inspeção no exame físico, verificou-

se, como descrito na Tabela 4, diferença significativa entre o GC e o GCMT2, nos 

quesitos atrofias de mãos e de pernas e pés, o mesmo não aconteceu com as outras 

variáveis, como presença de calosidades, pés cavos e dedos em martelo.  

A atrofia dos músculos intrínsecos das mãos esteve presente em 75% do 

GCMT2. Atrofia de pernas e pés em 70% e calosidades foram observadas nos pés 

em 15%, estas variáveis não foram apresentadas no GC. Deformidades como pés 

cavos foram encontradas em 75%, no GCMT2, e em 57,1%, no GC, e dedos em 

martelo em 20%, no GCMT2, não se observou no GC. 
 

Tabela 4. Dados da inspeção dos grupos controle (GC) e com a doença  de Charcot-

Marie-Tooth tipo 2 (GCMT2). 

Variáveis Classificação GC GCMT2 p 
Atrofia das mãos Sim 

Não 
0 (0%) 

14 (100%) 
15 (75%) 
5 (25%) 

< 0,0001 

 
Atrofia pernas/pés 

 
Sim 
Não 

 
0 (0%) 

14 (100%) 

 
14 (70%) 
6 (30%) 

 
0,0002 

 
Calosidades 

 
Sim 
Não 

 
0 (0%) 

14 (100%) 

 
3 (15%) 

17 (85%) 

 
0,2513 

 
Pés-cavos 

 
Sim 
Não 

 
8 (57,1%) 
6 (42,9%) 

 
15 (75%) 
5 (25%) 

 
0,4575 

 
Dedos em martelo  

 
Sim 
Não 

 
0 (0%) 

14 (100%) 

 
4 (20%) 

16 (80%) 

 
0,1261 
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Na Figura 11a observa-se o acometimento distal de membros superiores com 

redução do trofismo, na 11b, o aumento do arco plantar longitudinal denominado pé 

cavo e o dedo em martelo, já na Figura 11c visualiza-se a deformidade em inversão 

de tornozelos e, na 11d, a diminuição do trofismo em segmentos distais de membros 

inferiores. 

     

 

  

 

 

  

 

Figura11: Imagens obtidas durante a inspeção de pacientes com a doença de 

Charcot-Marie-Tooth tipo 2. Atrofia de mãos (a); Pé cavo e dedo em martelo (b); 

deformidade em inversão (c); Hipotrofia distal de membros inferiores (perna e 

pés)(d). 

 

 

 
 

a) b) 

c) d) 

d) 
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5.5 Goniometria  
 
 Os dados da avaliação do ângulo do tornozelo estão descritos na Tabela 5. 

Utilizando-se o método da goniometria e avaliando-se o ângulo do tornozelo sob a 

forma passiva, observou-se diferença significativa entre as médias para o movimento 

de dorsiflexão à direita (10,57 ± 8,30-GC e -7,25 ± 9,24-GCMT2), à esquerda (11,07 

± 7,71-GC e -5,45 ± 10,29-GCMT2); e em relação à eversão à direita (29,78 ± 7,30-

GC e 19,45 ± 6,91-GCMT2) e à esquerda (30,00 ± 10,43-GC contra 21,90 ± 7,21-

GCMT2). No tocante à flexão plantar e inversão, não foram observadas diferenças 

significativas entre os grupos. 

  Avaliando-se sob a forma ativa, também pela goniometria, foram encontrados 

os seguintes valores médios para o movimento de dorsiflexão à direita (11,00 ± 7,13-

GC e -14,75 ± 9,03-GCMT2), à esquerda (10,35 ± 8,00-GC e -13,70 ± 10,20-

GCMT2). Quanto à flexão plantar, os grupos não apresentaram diferença 

significativa quando comparados entre si; em relação à eversão à direita, 

apresentaram 28,71 ± 5,64-GC e 20,25 ± 10,75-GCMT2 e à esquerda, 28,42 ± 8,24-

GC e 12,00 ± 10,72-GCMT2; a respeito da inversão foram obtidos à direita 30,35 ± 

9,07-GC e 20,25 ± 10,75- GCMT2, enquanto que à esquerda, 27,64 ± 8,63-GC e 

20,45 ± 10,30- GCMT2. 
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Tabela 5. Goniometria (amplitude de movimento articular em graus) dos pés direito e 

esquerdo entre os grupos controle (GC) e com a doença de Charcot-Marie-Tooth 

tipo 2 (GCMT2), sob as formas passiva e ativa. 

Movimento articular Classificação GC GCMT2 
Dorsiflexão (graus) Passiva  

      Direita  
      Esquerda 
Ativa 
      Direita  
      Esquerda 
 

 
10,57 ± 8,30 
11,07 ± 7,71 

 
11,00 ± 7,13 
10,35 ± 8,00 

 
-7,25 ± 9,24*** 

-5,45 ± 10,29*** 
 

-14,75 ± 9,03*** 
-13,70 ± 10,20*** 

Flexão Plantar 
(graus) 

Passiva 
      Direita  
      Esquerda  
Ativa 
      Direita  
      Esquerda 
 

 
48,71 ± 6,13 
48,14 ± 8,45 

 
45,78 ± 5,78 
46,71 ± 7,80 

 
49,60 ± 11,67 
49,90 ± 11,24 

 
41,50 ± 14,12 
42,75 ± 15,17 

Eversão (graus) Passiva 
      Direita  
      Esquerda 
Ativa 
      Direita  
      Esquerda 
 

 
29,78 ± 7,30 

30,00 ± 10,43 
 

28,71 ± 5,64 
28,42 ± 8,24 

 
19,45 ± 6,91*** 
21,90 ± 7,21* 

 
9,65 ± 10,08*** 

12,00 ± 10,72*** 

Inversão (graus) 
 

Passiva 
      Direita  
      Esquerda 
Ativa 
      Direita  
      Esquerda 

 
30,07 ± 7,49 
29,07 ± 7,84 

 
30,35 ± 9,07 
27,64 ± 8,63 

 
29,00 ± 6,68 
27,45 ± 9,40 

 
20,25 ± 10,75*** 
20,45 ± 10,30* 

* p<0,05, ** p<0,01 e ***p<0,001 
 

Na Figura 12, observa-se que no GCMT2, tanto sob a forma passiva quanto 

na forma ativa bilateral, a amplitude articular do movimento de dorsiflexão de 

tornozelo não atingiu o zero grau, ou seja, a posição neutra do tornozelo, impedindo 

a realização do movimento de dorsiflexão, o qual seria de zero a vinte graus. 
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Figura 12: Amplitude de movimento articular (Graus) da dorsiflexão do tornozelo dos 

grupos controle (GC) e com a doença de Charcot-Marie-Tooth tipo 2 (GCMT2), sob 

as formas passiva e ativa entre os pés direito e esquerdo. Representação do 

movimento articular passivo no pé direito (branco), passivo no pé esquerdo (listra 

diagonal), ativo no pé direito (preto) e ativo no pé esquerdo (listra horizontal). 

 

A Figura 13 mostra que para o movimento de flexão plantar do tornozelo não 

foi possível observar diferença significativa entre o GC e o GCMT2, tanto na forma 

passiva quanto ativa e em ambos os tornozelos. 
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Figura 13: Amplitude de movimento articular (Graus) da flexão plantar do tornozelo 

dos grupos controle (GC) e com a doença  de Charcot-Marie-Tooth tipo 2 (GCMT2), 

sob as formas passiva e ativa entre os pés direito e esquerdo. Representação do 

movimento articular passivo no pé direito (branco), passivo no pé esquerdo (listra 

diagonal), ativo no pé direito (preto) e ativo no pé esquerdo (listra horizontal). 

 

Na Figura 14, observa-se diferença significativa durante o movimento de 

eversão do tornozelo entre os GC e GCMT2, tanto na forma passiva quanto ativa 

bilaterais. 
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Figura 14: Amplitude de movimento articular (Graus) da eversão do tornozelo dos 

grupos controle (GC) e com a doença de Charcot-Marie-Tooth tipo 2 (GCMT2), sob 

as formas passiva e ativa entre os pés direito e esquerdo. Representação do 

movimento articular passivo no pé direito (branco), passivo no pé esquerdo (listra 

diagonal), ativo no pé direito (preto) e ativo no pé esquerdo (listra horizontal). 

 

 O movimento de inversão do tornozelo apresentou diferença significativa 

apenas sob a forma ativa bilateral (Figura 15). 
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Figura 15: Amplitude de movimento articular (Graus) da inversão do tornozelo dos 

grupos controle (GC) e com a doença de Charcot-Marie-Tooth tipo 2 (GCMT2), sob 

as formas passiva e ativa entre os pés direito e esquerdo. Representação do 

movimento articular passivo no pé direito (branco), passivo no pé esquerdo (listra 

diagonal), ativo no pé direito (preto) e ativo no pé esquerdo (listra horizontal).  

 

5.6 Força muscular  

 
 A pontuação, segundo Kendall (1995), que varia entre zero (ausência) e cinco 

(máximo da força muscular), está expressa na Tabela 6. Os dorsiflexores do 

tornozelo apresentaram à direita 4,57 ± 0,51-GC e 3,35 ± 1,28-GCMT2; à esquerda, 

observou-se 4,57 ± 0,51-GC e 3,45 ± 1,09-GCMT2 pontos; quanto aos flexores 

plantares, a pontuação à direita foi de 4,64 ± 0,49-GC e 3,30 ± 1,30-GCMT2 e à 

esquerda, 4,64 ± 0,49-GC e 3,40 ± 1,27-GCMT2; em se tratando dos inversores, à 

direita foi de 4,57 ± 0,51-GC e 3,30 ± 1,38-GCMT2, à esquerda 4,64 ± 0,49-GC e  

3,45 ± 1,14-GCMT2 e em relação aos músculos eversores do tornozelo, obteve-se 

pontuação à direita de 4,57 ± 0,51-GC e 3,15 ± 1,46-GCMT2, enquanto que à 

esquerda 4,64 ± 0,49-GC e 3,25 ± 1,25-GCMT2. A diferença foi significativa para 

todos os grupos musculares. 
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Tabela 6. Avaliação da força muscular (pontuação segundo Kendall 0-5) dos 

dorsiflexores, flexores plantares, inversores e eversores do tornozelo e pé dos 

grupos controle (GC) e com a doença de Charcot-Marie-Tooth tipo 2 (GCMT2) dos 

pés direito e esquerdo. 

Músculos Membro GC GCMT2 
Dorsiflexores Direito 

Esquerdo 
 

4,57 ± 0,51 
4,57 ± 0,51 

 

3,35 ± 1,28*** 
3,45 ± 1,09*** 

 
Flexores Plantares Direito 

Esquerdo 
 

4,64 ± 0,49 
4,64 ± 0,49 

 

3,30 ± 1,30*** 
3,40 ± 1,27*** 

 
Inversores Direito 

Esquerdo 
 

4,57 ± 0,51 
4,64 ± 0,49 

 

3,30 ± 1,38*** 
3,45 ± 1,14*** 

 
Eversores Direito 

Esquerdo 
4,57 ± 0,51 
4,64 ± 0,49 

3,15 ± 1,46*** 
3,25 ± 1,25** 

* p<0,05, ** p<0,01 e ***p<0,001 

 

5.7 Função de tornozelo  

 

Segundo a avaliação através da escala AOFAS (Tabela 7), a qual avalia o 

grau de instabilidade do complexo tornozelo e retropé, o grupo controle apresentou 

pontuação média de 98,00 ± 4,27, enquanto o grupo com a doença de CMT2 obteve 

média de 55,25 ± 20,09, mostrando alta diferença significativa. As classificações 

“Ruim” e “Regular” não foram conferidas no GC, “Bom” foi resultado de 7% dos 

indivíduos e a maioria, cerca de 93%, enquadrou-se como “Excelente”; no entanto, 

no grupo com a doença de CMT2, grande parte, 75%, foi classificada como “Ruim”, 

5% “Regular”, 20% como “Bom” e nenhum expressou “Excelente” grau de 

estabilidade do tornozelo. 
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Tabela 7. Avaliação da funcionalidade do complexo tornozelo-pé, segundo a 
pontuação da escala da Sociedade Ortopédica Americana de Pé e Tornozelo 
(American Orthopaedic Foot and Ankle Society – AOFAS) dos grupos controle (GC) 
e com a doença de Charcot-Marie-Tooth tipo 2 (GCMT2).  
AOFAS Classificação GC GCMT2 
Pontuação∗  98,00 ± 4,27 55,25 ± 20,09*** 
 
Conceito 

Ruim 
Regular 
Bom 
Excelente 

0(0%) 
0 (0%) 
1 (7%) 

13 (93%) 

15 (75%) 
1 (5%) 
4 (20%) 
0 (0%) 

∗AOFAS. 90-100: excelente; 80-89: bom; 70-79: regular; < 69: ruim 
* p<0,05, ** p<0,01 e ***p<0,001 
 
5.8 Questionário de qualidade de vida Short Form-36 

 

A pontuação do questionário SF-36 varia entre zero, que equivale a uma 

péssima qualidade de vida, a 100, que representa uma ótima qualidade de vida. Na 

Tabela 8, observa-se, para o domínio capacidade funcional, uma pontuação média 

de 97,50 ± 3,79-GC e 49,50 ± 23,61-GCMT2; no quesito limitação por aspectos 

físicos, apresentaram 100,00 ± 0,00-GC e 35,00 ± 35,72-GCMT2; em relação à dor, 

obteve-se média de 87,07 ± 19,18-GC e 59,30 ± 35,19-GCMT2; a respeito da 

vitalidade, a pontuação foi 66,42 ± 18,33-GC e 49,75 ± 20,29-GCMT2; já nos 

aspectos sociais, 98,21 ± 6,68-GC e 76,25 ± 25,29-GCMT2; quando referiu-se à 

limitação por aspectos emocionais, a pontuação foi de 76,19 ± 40,14-GC e 42,25 ± 

38,16-GCMT2. Os domínios estado geral de saúde e saúde mental não 

apresentaram diferença significativa entre os grupos. 
 

Tabela 8. Avaliação da qualidade de vida, utilizando o questionário Short-form 36 

(SF-36) dos grupos controle (GC) e com a doença  de Charcot-Marie-Tooth tipo 2 

(GCMT2). 

Domínios GC GCMT2 
Capacidade funcional 97,50 ± 3,79 49,50 ± 23,61*** 
Limitação por aspectos físicos 100,00 ± 0,00 35,00 ± 35,72*** 
Dor 87,07 ± 19,18 59,30 ± 35,19* 
Estado geral de saúde 65,85 ± 17,15 52,97 ± 21,55 
Vitalidade 66,42 ± 18,33 49,75 ± 20,29* 
Aspectos sociais 98,21 ± 6,68 76,25 ± 25,29** 
Limitações por aspectos 
emocionais 

76,19 ± 40,14 42,25 ± 38,16* 

Saúde mental 74,57 ± 17,58 59,00 ± 28,66 
* p<0,05, ** p<0,01 e ***p<0,001 
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5.9 Avaliação do equilíbrio postural 
 
  

  Na Tabela 9, observa-se que não houve diferença significativa nos dados 

estabilométricos entre os grupos, sendo a média e dp da oscilação latero-lateral 1,77 

± 0,42-GC e 2,50 ± 0,88-GCMT2, na oscilação ântero-posterior, 2,28 ± 0,82-GC e 

2,27 ± 0,56- CMT2, e em relação à superfície, 3,15 ± 1,44-GC e 4,96 ± 2,45-GCMT2. 

 

Tabela 9. Avaliação do equilíbrio postural obtidos através da baropodometria 

estática dos grupos controle (GC) e com a doença  de Charcot-Marie-Tooth tipo 2 

(GCMT2). 

Variável GC GCMT2 
Oscilação Latero-lateral (cm) 1,77 ± 0,42 2,50 ± 0,88 
Oscilação Antero-posterior (cm) 2,28 ± 0,82 2,27 ± 0,56 
Superficie (cm²) 3,15 ± 1,44 4,96 ± 2,45 

 
5.10 Deslocamento do Centro de Gravidade 
 

Os dados referentes ao percentual (%) do deslocamento do centro de 

gravidade corporal podem ser conferidos na Tabela 10, em que a média do 

percentual deslocado anteriormente foi 52,15 ± 6,76-GC e 54,65 ± 3,38-GCMT2, 

posterior foi de 48,55 ± 5,60-GC e 45,34 ± 3,38-GCMT2, deslocado para o lado 

direito foi 47,70 ± 3,45-GC e 50,71 ± 4,84-GCMT2 e para o lado esquerdo 52,29 ± 

3,45-GC e 49,28 ± 4,84-GCMT2. Não foram observadas diferenças significativas 

entre os mesmos. 

 

Tabela 10. Avaliação do deslocamento do centro de gravidade (%) dos grupos 

controle (GC) e com a doença  de Charcot-Marie-Tooth tipo 2 (GCMT2). 

Variável GC GCMT2 
Anterior 52,15 ± 6,76 54,65 ± 3,38 
Posterior 48,55 ± 5,60 45,34 ± 3,38 
Direito 47,70 ± 3,45 50,71 ± 4,84 
Esquerdo 52,29 ± 3,45 49,28 ± 4,84 
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5.11 Tipos de pé 
 

Dos 36 pés avaliados do GCMT2, 33 apresentaram pé cavo, já no GC dos 28 

pés avaliados, 16 apresentaram pé cavo.  

No pé esquerdo, o GC apresentou 43% pés planos, 57% cavos e nenhum foi 

classificado como normal; já no GCMT2, todos foram classificados como pés cavos. 

No grupo controle, observou-se que 36% dos pés direito foram classificados em 

planos, 57% cavos e, apenas, 7% normal; enquanto o GCMT2 obteve 11% planos, 

83% cavos e 6% foi classificado como normal. 

 

Tabela 11. Tipos de pé (plano, cavo e normal) dos grupos controle (GC) e com a 

doença de Charcot-Marie-Tooth tipo 2 (GCMT2), nos pés esquerdo e direito. 

Variável GC GCMT2 
Tipos de pé 
      Esquerdo 
                Plano 
                Cavo 
                Normal 
      Direito 
                Plano 
                Cavo 
                Normal 

 
 

6 (43%) 
8 (57%) 
0 (0%) 

 
5 (36%) 
8 (57%) 
1 (7%) 

 
 

0 (0%) 
18 (100%) 

0 (0%) 
 

2 (11%) 
15 (83%) 

1(6%) 
 
  

5.12 Regiões do pé (antepé, mediopé e retropé) 

Os dados observados na coleta da baropodometria dinâmica foram dividos 

entre as regiões do pé (antepé, mediopé e retropé). As variáveis utilizadas foram: 

pressão média (Pmed) (Kgf/cm²), pressão máxima (Pmax) (Kgf/cm²), tempo de 

contato (TC) (ms) e integral-pressão-tempo (ITP) (Kgf/cm²/ms). 

 Na Tabela 12, estão os dados referentes ao antepé, dentre estes o único que 

apresentou diferença significativa foi o tempo e contato, maior no grupo com a 

doença de CMT2, com uma média de 1218,55 ± 1051,35 (p<0,01) para o pé 

esquerdo e 1153,11 ± 758,32 (p<0,01) para o pé direito, enquanto que no GC, a 

média foi de 771,54 ± 148,60 para o pé esquerdo e 855,67 ± 242,95 para o direito. 

Este resultado permite sugerir que os indivíduos com CMT apresentaram marcha 

mais lenta quando comparados ao GC. 
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Tabela 12. Pressão média (Pmed) (Kgf/cm²), Pressão máxima (Pmax) (Kgf/cm²), 

Tempo de contato (TC) (ms) e Integral-pressão-tempo (IPT) (Kgf/cm²/ms) da região 

do ante-pé dos grupos controle (GC) e com a doença  de Charcot-Marie-Tooth tipo 2 

(GCMT2), nos pés esquerdo e direito. 

 Ante-pé 
 GC GCMT2 
Pmed   
      Esquerdo 1,43 ± 0,28 1,74 ± 0,79 
      Direito 1,42 ± 0,37 1,66 ± 0,67 
Pmax   
      Esquerdo 3,32 ± 0,40 3,54 ± 1,23 
      Direito 3,83 ± 0,72 3,45 ± 1,04 
TC   
      Esquerdo 771,54 ± 148,60 1218,55 ± 1051,35** 
      Direito 855,67 ± 242,95 1153,11 ± 758,32** 
IPT   
      Esquerdo 12,79 ± 3,45 16,77 ± 9,33 
      Direito 13,92 ± 3,98 16,33 ± 10,29 
* p<0,05, ** p<0,01 e ***p<0,001 

 

A região do mediopé foi a que apresentou dados com maior diferença 

significativa entre os grupos, conforme a Tabela 13, em que a Pmed no pé esquerdo 

foi de 0,88 ± 0,24-GC e 0,07 ± 0,13- GCMT2) no pé direito foi de 0,86 ± 0,24-GC e 

0,06 ± 0,10- GCMT2. Em relação à Pmax do pé esquerdo, foi de 2,84 ± 0,65-GC e 

0,32 ± 0,51- GCMT2, no pé D de 2,50 ± 0,42-GC e 0,37 ± 0,52-GCMT2. Quanto ao 

tempo de contato do pé esquerdo, 541,56 ± 237,70-GC e 160,47 ± 213,22-GCMT2, 

já no pé direito foi de 594,01 ± 196,87-GC e 138,16 ± 182,57- GCMT2. E por último, 

a variável da IPT, no pé esquerdo foi de 7,83 ± 2,54-GC e 0,78 ± 1,29- GCMT2 e no 

pé direito de 8,48 ± 3,37-GC e 0,70 ± 1,09- GCMT2. 
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Tabela 13. Pressão média (Pmed) (Kgf/cm²), Pressão máxima (Pmax) (Kgf/cm²), 

Tempo de contato (TC) (ms) e Integral-pressão-tempo (IPT) (Kgf/cm²/ms) da região 

do mediopé dos grupos controle (GC) e com a doença  de Charcot-Marie-Tooth tipo 

2 (GCMT2), nos pés esquerdo e direito. 

 Médio-pé 
 GC GCMT2 
Pmed   
      Esquerdo 0,88±0,24 0,07±0,13*** 
      Direito 0,86±0,24 0,06±0,10*** 
Pmax   
      Esquerdo 2,84±0,65 0,32±0,51*** 
      Direito 2,50±0,42 0,37±0,52*** 
TC   
      Esquerdo 541,56±237,70 160,47±213,22*** 
      Direito 594,01±196,87 138,16±182,57*** 
IPT   
      Esquerdo 7,83±2,54 0,78±1,29*** 
      Direito 8,48±3,37 0,70±1,09*** 
* p<0,05, ** p<0,01 e ***p<0,001 
 
 
 

Os dados da baropodometria dinâmica do retropé (Tabela 14) expressaram 

diferenças significativas, sobretudo, no pé direito e nas variáveis pressóricas, como a 

Pmed do pé direito com média de 0,86 ± 0,24-GC e 0,55 ± 0,28-GCMT2, observada, 

também, na Pmax bilateral, sendo no pé esquerdo 2,84 ± 0,65-GC e 2,14 ± 0,93-

GCMT2 e no pé direito 2,50 ± 0,42-GC e 1,90 ± 0,75-GCMT2 e por fim a variável IPT 

do pé direito foi de 8,48 ± 3,37-GC e 6,44 ± 7,09-GCMT2. 
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Tabela 14. Pressão média (Pmed) (Kgf/cm²), Pressão máxima (Pmax) (Kgf/cm²), 

Tempo de contato (TC) (ms) e Integral-pressão-tempo (IPT) (Kgf/cm²/ms) da região 

do retropé dos grupos controle (GC) e com a doença  de Charcot-Marie-Tooth tipo 2 

(GCMT2), nos pés esquerdo e direito. 

 Retro-pé 
 GC GCMT2 
Pmed   
      Esquerdo 0,88 ± 0,24 0,69±0,42 
      Direito 0,86 ± 0,24 0,55±0,28** 
Pmax   
      Esquerdo 2,84 ± 0,65 2,14±0,93* 
      Direito 2,50±0,42 1,90±0,75** 
TC   
      Esquerdo 541,56 ± 237,70 842,48±914,31 
      Direito 594,01 ± 196,87 723,36±737,36 
IPT   
      Esquerdo 7,83 ± 2,54 8,25±9,56 
      Direito 8,48 ± 3,37 6,44±7,09* 
* p<0,05, ** p<0,01 e ***p<0,001 
 
 
 
 A Figura 16 mostra os box-plots obtidos a partir dos dados da baropodometria 

dinâmica, pressão média (kgf/cm²), no pé esquerdo (Fig. 16-a) e direito (Fig. 16-b) 

comparou-se entre o GC e o GCMT2 por região do pé, antepé, mediopé e retropé. A 

região que apresentou maior diferença significativa entre os grupos foi a do mediopé 

bilateral. 
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Figura 16: Pressão média (Pmed) obtidos na baropodometria dinâmica dos grupos 

controle (GC) e com a doença de Charcot-Marie-Tooth tipo 2 (GCMT2), nos pés 

esquerdo (a) e direito (b), entre as regiões do antepé (branco), mediopé (listra 

diagonal) e retropé (listra horizontal). 

 

a) 

b) 

GC GCMT2 

GC GCMT2 

GC GCMT2 
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 A pressão máxima (kgf/cm²) por região do pé pode ser observada na Figura 

17, sendo (Fig. 17-a) no pé esquerdo e (Fig. 17-b) no pé direito. Os dados revelaram 

que houve diferença significativa nas regiões do mediopé e retropé quando 

comparados os grupos. 
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Figura 17: Pressão máxima (Pmax) obtidos na baropodometria dinâmica dos grupos 

controle (GC) e com a doença de Charcot-Marie-Tooth tipo 2 (GCMT2), nos pés 

esquerdo (a) e direito (b), entre as regiões do antepé (branco), mediopé (listra 

diagonal) e retropé (listra horizontal). 

a) 

b) 

GC GCMT2 

GC GCMT2 
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 Os box-plots da Figura 18 representam o tempo de contato (ms) da superfície 

plantar durante a marcha por região do pé durante a realização da baropodometria 

dinâmica. No pé esquerdo (Fig. 18-a) e no pé direito (Fig. 18-b), observa-se 

diferença significativa nas regiões do antepé e mediopé, quando comparados o GC 

e o GCMT2. Embora esta diferença se apresente de forma diferente, pois no GCMT2 

o tempo de contato foi maior no antepé e menor no retropé, comparado ao GC. 
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Figura 18: Tempo de contato (TC) obtidos na baropodometria dinâmica dos grupos 

controle (GC) e com a doença de Charcot-Marie-Tooth tipo 2 (GCMT2), nos pés 

esquerdo (a) e direito (b), entre as regiões do antepé (branco), mediopé (listra 

diagonal) e retropé (listra horizontal). 

a) 

b) 

GC GCMT2 

GC GCMT2 
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 A variável integral-pressão-tempo (Kgf/cm²/ms), observada no pé esquerdo 

(Figura 19-a) e no pé direito (Figura 19-b), por região do pé entre o GC e o GCMT2, 

apresentou diferença muito significativa na região do mediopé bilateral. 
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Figura 19: Integral-pressão-tempo (IPT) obtidos na baropodometria dinâmica dos 

grupos controle (GC) e com a doença de Charcot-Marie-Tooth tipo 2 (GCMT2), nos 

pés esquerdo (a) e direito (b), entre as regiões do antepé (branco), mediopé (listra 

diagonal) e retropé (listra horizontal). 

a) 

b) 

GC GCMT2 

GC GCMT2 
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As Figuras 20 e 21 mostram as imagens obtidas pela baropodometria de 

todos os indivíduos participantes do estudo. 

 
(GABF) 

 
(WS) 

 
(DBN) 

 
(VPS) 

 
(JS) 

 
(JCJ) 

 
(FAB) 

 
(ESS) 

 
(JSC) 

 
(NAR) 

 
(SSSJ) 

 
(VDA) 

 
(IHBS) 

 
(SJS) 

  

Figura 20: Imagens obtidas pela baropodometria estática de todos os indivíduos do 

grupo controle. A numeração abaixo de cada figura representa a identificação. As 

cores representam: azul (pressão baixa), verde e amarelo (pressões médias) e 

vermelho (picos pressóricos). 
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Figura 21: Imagens obtidas pela baropodometria estática de todos os indivíduos com 

CMT2. A numeração abaixo de cada figura representa o número de identificação 

correspondente no heredograma da família. As cores representam: azul (pressão 

baixa), verde e amarelo (pressões médias) e vermelho (picos pressóricos). 
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6 DISCUSSÂO 

 

A doença de Charcot-Marie-Tooth é uma neuropatia hereditária que, embora 

esteja presente o envolvimento de fibras nervosas sensitivas, as alterações motoras 

prevalecem. As manifestações clínicas mais relevantes e as alterações tróficas mais 

evidentes decorrem justamente do envolvimento de fibras motoras, que inicialmente 

sofrem degeneração muscular dos segmentos distais e progridem com o passar do 

tempo no sentido distal-proximal. Portanto, os estudos clínicos de investigação da 

doença de CMT podem ser direcionados para a avaliação das alterações motoras de 

segmentos distais dos membros inferiores, mais precisamente, os pés. Neste 

estudo, utilizaram-se instrumentos que avaliaram a qualidade de vida e o pé de 

indivíduos com a doença de CMT2, observou-se a perda de força em segmentos 

distais, a redução da mobilidade do tornozelo e pé e o efeito das alterações tróficas 

dos pés no equlíbrio estático e dinâmico através da baropodometria. 

Diversos estudos retrataram a influência na qualidade de vida dos indivíduos 

com CMT, utilizando o questionário Short-form 36 (SF-36) (VINCI, 2005; CROSBIE, 

2008; PADUA, 2008; REDMOND, 2008). Dados da literatura assemelham-se a este 

estudo, em que seis dos oito domínios do questionário, capacidade funcional, 

limitação por aspectos físicos, dor, vitalidade, aspectos sociais e limitação por 

aspectos emocionais apresentaram diferença significativa entre os grupos, com 

exceção apenas dos domínios estado geral de saúde e saúde mental. Os domínios 

que obtiveram maior diferença significativa foram a capacidade funcional e a 

limitação por aspectos físicos. 

O domínio estado geral de saúde não apresentou diferença significativa, 

devido ao fato de a família específica apresentar um número considerável de 

integrantes, 66 pessoas com sinais clínicos, que conviviam muito bem entre si e se 

adaptaram às alterações físicas, de modo que em sua maioria, consideraram bom o 

estado de saúde e não reconheceram no presente as perspectivas de agravamento 

futuro. O mesmo ocorreu com o domínio saúde mental, pois a maioria não se 

permitiu abater pelo fato de apresentar a doença e demonstraram-se felizes 

mediante a condição atual. 

Redmond e colaboradores (2008) realizaram estudo acerca da qualidade 

vida, com 295 adultos australianos com a doença de CMT de diversos tipos (sendo 

31% CMT1A, como o mais frequente, e 7% CMT2), verificaram diferença 
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significatica quando comparado ao grupo controle para todos os domínios avaliados 

do SF-36. 

O impacto emocional varia entre diferentes pacientes, de acordo com o 

acometimento sofrido, evidenciando diminuição da qualidade de vida conforme o 

aumento do grau de severidade da doença (PAREYSON, 2009; SILVA, 2007). Além 

disso, os principais domínios do SF-36 que apresentaram diferença significativa 

foram capacidade funcional e limitação por aspectos físicos, isto reflete o quanto as 

alterões motoras repercutem na qualidade de vida destes pacientes. 

Os pacientes com a doença de CMT são mais suscetíveis a entorses do 

tornozelo, dores, alterações do equilíbrio, deformidades, pés cavos ou cavo-varos, e 

pés caídos, devido à fraqueza da musculatura distal dos membros inferiores, com 

consequente alteração da marcha, o que provoca instabilidade no complexo 

tornozelo e pé (GRANDIS; SHY, 2005). Resultados deste estudo revelaram através 

da escala AOFAS que o GCMT2 apresentou os piores valores da pontuação da 

escala, enquanto o GC, as melhores pontuações, refletindo, assim, a alta 

sensibilidade da escala para verificar o acentuado grau de instabilidade do complexo 

tornozelo e retropé dos indivíduos CMT2. 

Sugere-se que a avaliação através da escala AOFAS permita sinalizar aos 

cirurgiões ortopedistas o momento mais apropriado para realização de intervenção 

cirúrgica no complexo tornozelo e retropé, assim como servir de diretriz ao 

fisioterapeuta para traçar estratégias de tratamento e evolução.   

A fraqueza muscular, sobretudo dos membros inferiores na doença de CMT, 

foi amplamente descrita (BANCHS, 2008; BURNS, 2009; LEEUWESTEIJN, 2009; 

PAZZAGLIA, 2010; RETANA, 2011). Os dados deste estudo corroboram os da 

literatura, mostrando diferença significativa quando comparados os dois grupos, GC 

e GCMT2, em todos os movimentos do tornozelo, dorsiflexão, flexão plantar, 

inversão e eversão bilaterais. 

Os dados da avaliação da amplitude articular de movimento do tornozelo, 

obtidos através da goniometria realizada de forma passiva e ativa, demonstrou 

alteração na mobilidade do tornozelo, com diferença significativa do GCMT2, em 

relação ao GC em quase todos os movimentos, principalmente a dorsiflexão e a 

eversão do pé, tanto na forma passiva quanto ativa. 

 O movimento de dorsiflexão alterado deve-se, sobretudo, à paresia do 

músculo tibial anterior (CROSBIE, 2008). De acordo com Neves e Kok (2011), esta 
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foi a anormalidade clínica mais consistente em pesquisa, estando presente em 93% 

dos indivíduos desta família, com a doença de CMT2. No presente estudo, 

observou-se que o GCMT2 aupresento limitação tão importante a ponto de não 

atingirem a posição neutra, ou seja, zero grau, o que pôde ser visualizado como pé 

caído. O pé caído, frequentemente, observado no CMT, deriva da incapacidade dos 

dorsiflexores, extensor longo do hálux, extensor longo dos dedos e, sobretudo, o 

tibial anterior, de exercerem completamente sua função, assim como a articulação 

metatarsofalangeana não está estabilizada, devido à fraqueza dos músculos 

intrínsecos do pé. Nesse sentido, ocorre a flexão plantar e não a dorsiflexão 

(GRANDIS; SHY, 2005). 

O movimento esperado para flexão plantar do tornozelo é de 0-45° 

(MARQUES, 2003; PALMER; EPLER, 2000) e 0-50° (MAGEE , 2002). Na doença de 

CMT, este movimento se sobrepõe em relação à dorsiflexão, como descritos 

anteriormente, justificando o fato de não ter apresentado diferença significativa entre 

os grupos. 

Quanto ao movimento de eversão ou pronação mediotársica-subtalar, cuja 

amplitude articular varia entre 0-20° (MARQUES, 200 3), 0-15/30° (MAGEE, 2002) e 

0-25° (PALMER; EPLER, 2000), houve diferença signif icativa em ambos os 

membros direito e esquerdo, assim como nas formas passiva e ativa. Este fato pode 

ser explicado pela tendência da doença de CMT a um retropé varo. O retropé varo 

pode, primeiramente, ocorrer pelo desequilíbrio muscular provocado pelos músculos 

tibial posterior e flexor longo dos dedos mais fortes que seus antagonistas. Também 

pode ser uma deformidade secundária. O primeiro metatarso fixo em flexão plantar, 

obrigatoriamente, conduz ao calcanhar varo para acomodar a posição do antepé 

valgo na fase de apoio da marcha (HOLMES; HANSEN, 1993).  

Em relação ao movimento de inversão ou supinação mediotársica-subtalar, a 

amplitude articular é de 0-40° (MARQUES, 2003), 0-4 5/60° (MAGEE, 2002) e 0-

30°(PALMER; EPLER, 2000). Neste caso, não houve dif erença significativa na 

movimentação passiva, cuja mobilidade para este movimento é mais favorecida, no 

entanto, houve diferença significativa sob a forma ativa devido ao tibial posterior 

mais forte que o fibular curto, aduzindo o antepé e contribuindo para a posição cavo-

vara do pé. O flexor longo dos dedos também atua para aduzir o antepé (MANN; 

MISSIRIAN, 1988; HOLMES; HANSEN, 1993). 
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A goniometria revelou ser um instrumento de grande importância na 

verificação da mobilidade do tornozelo na doença de Charcot-Marie-Tooth, pois é 

uma conduta comum e imprescindível na avaliação física do sistema 

osteomioarticular, na prática da fisioterapia. Além disso, apresenta a vantagem de 

ser um instrumento de baixo custo, de fácil manuseio e de rápida mensuração 

(MARQUES, 1977). 

 Segundo Vianna (2006), a mobilidade é um aspecto importante e precisa ser 

considerado durante a avaliação funcional dos pés, e a sua preservação é essencial 

para o bom funcionamento da dinâmica dos mesmos e de todo membro inferior. Nos 

pacientes com a doença de CMT, tanto a marcha quanto o equilíbrio podem estar 

alterados, prejudicando de forma considerável sua mobilidade. 

  O equilíbrio corporal é a integração sensório motora que garante a 

manutenção da postura. Trata-se de um trabalho integrado e simultâneo por meio 

dos sistemas nervoso, sensorial e motor, em que o sistema sensorial fornece o 

posicionamento dos segmentos corporais em relação ao ambiente e a outros 

segmentos, enquanto o sistema motor ativa, adequadamente, os músculos para a 

realização do movimento. O SNC conecta as informações advindas do sistema 

sensorial para enviar impulsos nervosos aos músculos, dependente de conexões 

sensoriais múltiplas. Qualquer falha em um dos sistemas envolvidos pode causar 

desequilíbrio (REBELATTO; SAKO, 2008; LOTH et al., 2008; RUBIRA, 2010).  

O sistema vestibular e visual atua em conjunto com o sistema proprioceptivo 

no controle postural e equilíbrio corporal, que permite a capacidade de se manter 

dentro da base de apoio, passando pelo centro de gravidade, permanecendo em 

linha perpendicular com o solo. A postura é caracterizada por oscilações e 

movimentos contínuos que dependem de mecanismos neuromusculares para 

manter o equilíbrio, por isso as somas das amplitudes dessas oscilações foram tidas 

como parâmetro para definir o grau de propriocepção dos participantes da pesquisa 

(BARCELOS; IMBIRIBA, 2002). 

Nos resultados da estabilometria, foi encontrada maior oscilação ântero-

posterior, em relação ao latero-lateral. A respeito desse comportamento, Clapp e 

Wing (1999) afirmam que valores superiores nas oscilações bipodálicas ântero-

posteriores são tipicamente duas vezes mais frequentes que nas oscilações laterais, 

sugerindo, assim, estabilidade lateral. Os resultados desta pesquisa mostraram 

oscilações corporais normais no GC, no entanto, o mesmo não ocorre no GCMT2, já 
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que oscilações bipodálicas predominantemente laterais sugerem problemas ou 

distúrbios no SNC (HODGES et al., 2002). Vale ressaltar que estudos realizados por 

Neves e Kok (2011) observaram a presença de sinais de liberação piramidal em 

50% dos pacientes da família em estudo, conferiu, portanto, envolvimento do SNC. 

Os dados não apresentaram diferença significativa na variável deslocamento 

do centro de gravidade, isto se deve, sobretudo, à progressão da doença de CMT, 

de forma bilateral simétrica e, inicialmente, em músculos distais dos MMII, conforme 

Mathias (1986) e Silva (2007) e, também, porque, habitualmente, as manifestações 

clínicas surgem entre a primeira e segunda décadas de vida (BRATTI, 2009; SILVA, 

2007; PADUA, 2006), o que proporcionaria ao corpo adaptações, a medida que as 

alterações tróficas surgem, há necessidade de reajuste postural quanto ao 

deslocamento do centro de gravidade. 

Manfio e colaboradores (2001) descreveram que aproximadamente 60% do 

peso corporal estão distribuídas nos calcanhares, no máximo 5,2% localizam-se no 

meio do pé, 31% a 38%, na região da cabeça dos metatarsos e no máximo 2%, na 

região dos dedos. Crosbie e colaboradores (2008) analisaram características 

pressóricas de 16 indivíduos com pé cavo doloroso resultante da doença de CMT, 

concluiram que o aumento da deformidade do pé cavo está associado à 

exacerbação da dor e elevação dos valores pressóricos, sobretudo na região do 

antepé. Os autores relataram, ainda, que a duração de contato foi significativamente 

maior na região do antepé, o que corrobora esta pesquisa. 

A utilização da baropodometria na avaliação podiátrica dos indivíduos com a 

doença de Charcot-Marie-Tooth foi relevante, devido à escassez de instrumentos de 

avaliação na área da fisioterapia com tamanha precisão dos dados e de forma 

quantitativa. Neste estudo, foi possível mensurar a região do pé que apresentou 

valores com maior diferença significativa, o mediopé, pois embora o GC também 

apresentasse pé cavo, verificou-se que os valores pressóricos nas superfícies 

plantares e o tempo de contato dos indivíduos com CMT2 foram distintos. 
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7 Conclusão e perspectivas 
 

A avaliação criteriosa dos pés é importante para a doença de CMT2, pois o 

processo degenerativo ocorre, inicialmente, em segmentos distais dos membros 

inferiores, principalmente nos pés, em que são vistos os primeiros sinais clínicos. 

A goniometria demonstrou alteração na mobilidade do tornozelo com 

diferença significativa em quase todos os movimentos, sendo a dorsiflexão e a 

eversão do pé os mais comprometidos. 

Observou-se forte instabilidade do complexo tornozelo e pé do GCMT2, 

segundo a escala AOFAS. Portanto, esta apresenta alta sensibilidade na detecção 

de instabildade tornozelo-pé, mesmo em formas brandas da doença.  

O equilíbrio corporal postural verificados na baropodometria estática pelas 

variáveis oscilações latero-laterais, antero-posterior e superfície não apresentaram 

diferença significativa entre os grupos, no entanto, observou-se, no GCMT2, a 

presença de oscilações bipodálicas, predominantemente laterais, o que sugere 

distúrbio no SNC, nesta forma de CMT axonal. 

A região do mediopé apresentou diferença significativa em todas as variáveis 

da baropodometria dinâmica estudada: Pressão média (Pmed), Pressão máxima 

(Pmax), Tempo de contato (TC) e Integral-pressão-tempo (ITP). Assim, a região do 

pé mais importante a ser analisada na doença de CMT2. 

A goniometria e a baropodometria demonstraram ser instrumentos precisos e 

úteis na avaliação das alterações em segmentos distais dos membros inferiores 

causadas pela doença de CMT tipo 2.    

Os integrantes da família em estudo apresentaram impacto na qualidade de 

vida decorrente da doença de Charcot-Marie-Tooth tipo 2, sobretudo, devido às 

alterações motoras e tróficas, refletidas nos domínios capacidade funcional e 

limitação por aspectos físicos do questionário SF-36, estes foram os resultados mais 

consistentes da pesquisa quanto à qualidade de vida. 

Observaram-se, com a avaliação podiátrica limitações funcionais na 

população estudada, assim como redução na amplitude de movimento articular, 

fraqueza muscular e comprometimento na função do complexo tornozelo e pé, além 

das alterações nas pressões das superfícies plantares durante a marcha, ou seja, 

características marcantes que causam incapacidades e repercutem nas atividades 

da vida diária, como dificuldade para transferências e marcha. Diante disso, 
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sugerem-se adaptações ergonômicasm no ambiente físico domiciliar, assim como 

nas vias públicas, como colocação de barras em banheiros, adaptação da mobília, 

construção de rampas, a fim de proporcionar maior independência funcional e, 

possivelmente, melhora na qualidade de vida dessa população. 
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ANEXO A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARESCIDO 

 

Eu,______________________________________________________________________, 

RG_______________________________ declaro estar ciente da minha participação na 

realização da pesquisa entitulada “Qualidade de vida e avaliação podiátrica em pacientes 

com a doença de Charcot- Marie- Tooth tipo 2”, tendo como pesquisadores responsáveis 

Prof. Dr. Adriano Antunes de Souza Araújo, da Universidade Federal de Sergipe-UFS, o 

neurologista Dr. Eduardo Luis de Aquino Neves e a pós-graduanda em Ciências da Saúde 

Lidiane Carine Lima Santos.  Assim como fui informada de que esta pesquisa tem fins 

exclusivamente educacionais, tendo por objetivos-

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Igualmente, declaro estar devidamente esclarecida de que a pesquisa não tem objetivo 

financeiro ou social e que a identificação do (a) entrevistado (a) estará mantido sob sigilo. 

Nestes termos concordo em participar da pesquisa assinando abaixo: 

 

 

Local e data_______________________________________ 

Assinatura  do pesquisador (a)_________________________________________________                     

Assinatura do pesquisado_____________________________________________________ 

 

 

Pesquisadores: 

Prof. Dr. Adriano Antunes de Souza Araújo 

Contato:9192-4545 / adrianoasa7@hotmail.com  

Dr. Eduardo Luis de Aquino Neves 

Contato: 9982-1466 / eduardoaquinoneves@hotmail.com  

Lidiane Carine Lima Santos 

Contato: (79) 9999-9990 / lidianecarine@hotmail.com  

 

 

 

 

 



ANEXO B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARESCIDO  

PARA MENORES DE 18 ANOS 

 

Eu,______________________________________________________________________, 

RG____________________________________ autorizo meu (inha) 

filho(a)______________________________________________________a participar da 

realização da pesquisa entitulada “Qualidade de vida e avaliação podiátrica em pacientes 

com a doença de Charcot- Marie- Tooth tipo 2”, tendo como pesquisadores responsáveis 

Prof. Dr. Adriano Antunes de Souza Araújo, da Universidade Federal de Sergipe-UFS, o 

neurologista Dr. Eduardo Luis de Aquino Neves e a pós-graduanda em Ciências da Saúde 

Lidiane Carine Lima Santos. Assim como fui informada de que esta pesquisa tem fins 

exclusivamente educacionais, tendo por objetivos-

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Igualmente, declaro estar devidamente esclarecida de que a pesquisa não tem objetivo 

financeiro ou social e que a identificação do (a) entrevistado (a) estará mantido sob sigilo. 

Nestes termos concordo em participar da pesquisa assinando abaixo: 

 

 

Local e data_______________________________________ 

Assinatura  do pesquisador (a)_________________________________________________ 

Assinatura do (a) responsável do pesquisado______________________________________                    

 

Pesquisadores: 

Prof. Dr. Adriano Antunes de Souza Araújo 

Contato:9192-4545 / adrianoasa7@hotmail.com 

Dr. Eduardo Luis de Aquino Neves 

Contato: 9982-1466 /  eduardoaquinoneves@hotmail.com 

Lidiane Carine Lima Santos 

Contato: (79) 9999-9990 / lidianecarine@hotmail.com  

 

 

 

 



ANEXO C 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO  
 
 

Nome:_______________________________________________________Gênero:______ 

Idade:______________________________Data de nascimento:______________________ 

Identificação:___________________________Escore CMTNS:______________________ 

Data da avaliação:_________________________ 

Cirurgias prévias: Não                     Sim                     Onde:__________________________ 

Faz uso de algum medicamento: Não                  Sim              Qual:____________________ 

Diabetes                       Hipertensão 

 

OBS:_____________________________________________________________________ 

 

ANTROPOMETRIA 
Peso(Kg):________________ 
Altura(m):_______________ 
IMC:____________________ 
 
INSPEÇÃO 
 Sim Não 
Atrofia dos músculos intrínsecos da mão   
Atrofia peroneal   
Calosidades   
Pés cavos    
Dedos em martelo   

 
 
 
GONIOMETRIA 

 
 Passiva Ativa 

D E D E 

Dorsiflexão:     

Flexão Plantar: 
    

Eversão:     

Inversão: 
    

  

FORÇA MUSCULAR (0 - 5) Segundo Kendall 

 D E 

 

  

 

  



Dorsiflexores   

Flexores Plantares   

Inversores   

Eversores   

 

  ESCALA AOFAS PARA TORNOZELO E RETROPÉ 

DOR  

Nenhuma  

Leve, ocasional  

Moderada, diária  

Intensa, quase sempre presente  

FUNCIONAL 
Limitação nas atividades, necessidade de suporte 

Sem limitação, sem suporte  

Sem limitação nas atividades diárias, limitação nas atividades 
recreacionais, sem suporte 

 

Limitação nas atividades diárias e recreacionais, bengala  

Limitação intensa nas atividades diárias e recreacionais, andador, 
muletas, cadeira-de-rodas, órtese (tornozeleira, imobilizador de 
tornozelo) 

 

Distância máxima de caminhada, quarteirões 

Mais que 6  

De 4 a 6  

De 1 a 3  

Menos que 1  

Superfícies da caminhada 

Sem dificuldades em qualquer superfície  

Alguma dificuldade em terrenos irregulares, escadas, inclinações e 
ladeiras 

 

Dificuldade intensa em terrenos irregulares, escadas, inclinações e 
ladeiras 

 

Anormalidade na marcha 

Nenhuma, leve  

Evidente  

Acentuada  

Mobilidade sagital (flexão + extensão)  

Normal ou levemente restrito (30 graus ou mais)  



Restrição moderada (15-29)  

Restrição intensa ( menor que 15)  

Mobilidade do Retro-Pé (inversão + eversão) 

Normal ou levemente restrito (75 – 100% do normal)  

Restrição moderada (25-74% do normal)  

Restrição intensa (menos que 25% do normal)  

Estabilidade do tornozelo e retro-pé (anteroposterior, varo-valgo) 

Estável  

Instável   

ALINHAMENTO 

Bom, pé plantígrado, ante-pé e retro-pé bem alinhado   

Regular, pé plantígrado, algum grau de desalinhamento do tornozelo e 
retropé, sem sintomas 

 

Ruim, pé não plantígrado, desalinhamento intenso e sintomático  

 

   SF-36 

1)          

2)          

3 a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) 

4 a) b) c) d)       

5 a) b) c)        

6)          

7)          

8)          

9 a) b) c) d) e) f) g) h) i)  

10)          

11 a) b) c) d)       

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO D 

 

TABELA DO ESCORE CMTNS QUE AVALIA O GRAU DE SEVERIDADE DA 

PROGRESSÃO DA DOENÇA 

 

 
 

Fonte: NEVES (2011) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO E 

 

QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA SHORT FORM-36 (SF-36) 

  

1- Em geral você diria que sua saúde é:  
Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 
 
 2- Comparada há um ano atrás, como você se classificaria sua idade em geral, agora? 

Muito Melhor Um Pouco Melhor Quase a Mesma Um Pouco Pior Muito Pior 
1 2 3 4 5 

 
3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um 
dia comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades? Neste 
caso, quando?  

 Atividades Sim, dificulta 
muito 

Sim, dificulta 
um pouco 

Não, não 
dificulta de 

modo algum 
a) Atividades Rigorosas, que exigem 
muito esforço, tais como correr, 
levantar objetos pesados, participar em 
esportes árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais como 
mover uma mesa, passar aspirador de 
pó, jogar bola, varrer a casa. 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 
d) Subir vários  lances de escada 1 2 3 
e) Subir um lance de escada 1 2 3 
f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 1 2 3 
g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 
h) Andar vários quarteirões 1 2 3 
i) Andar um quarteirão 1 2 3 
j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 
 
4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu 
trabalho ou com alguma atividade regular, como conseqüência de sua saúde física?   
 Sim Não 
a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 
trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 
c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras atividades. 1 2 
d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (p. 
ex. necessitou de um esforço extra).   

1 2 

 
5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu 
trabalho ou outra atividade regular diária, como conseqüência de algum problema 
emocional (como se sentir deprimido ou ansioso)?  
 Sim Não 
a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 
trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 



c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto cuidado 
como geralmente faz. 

1 2 

 
6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas 
emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, amigos 
ou em grupo? 

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 
1 2 3 4 5 

 
7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 
1 2 3 4 5 6 

 
8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal (incluindo 
o trabalho dentro de casa)? 

De maneira 
alguma 

Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 
9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você 
durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta que mais se 
aproxime de maneira como você se sente, em relação às últimas 4 semanas.  
 

Todo 
Tempo 

A maior 
parte do 
tempo 

Uma boa 
parte do 
tempo 

Alguma 
parte do 
tempo 

Uma 
pequena 
parte do 
tempo 

Nunca 

a) Quanto tempo 
você tem se sentindo 
cheio de vigor, de 
vontade, de força?  

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo 
você tem se sentido 
uma pessoa muito 
nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo 
você tem se sentido 
tão deprimido que 
nada pode anima-lo? 

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo 
você tem se sentido 
calmo ou tranqüilo? 

1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo 
você tem se sentido 
com muita energia? 

1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo 
você tem se sentido 
desanimado ou 
abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo 
você tem se sentido 
esgotado? 

1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo 
você tem se sentido 
uma pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 6 



i) Quanto tempo 
você tem se sentido 
cansado?  

1 2 3 4 5 6 

 
10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou problemas 
emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc)?  

Todo 
Tempo 

A maior parte do 
tempo 

Alguma parte do 
tempo 

Uma pequena 
parte do tempo 

Nenhuma parte do 
tempo 

1 2 3 4 5 
 
11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?  
 Definitivamente 

verdadeiro 

A maioria 
das vezes 
verdadeiro 

Não sei 
A maioria 
das vezes 

falso 

Definitiva- 
mente falso 

a) Eu costumo obedecer  
um pouco mais 
facilmente que as outras 
pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão saudável 
quanto qualquer pessoa 
que eu conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a minha 
saúde vai piorar 1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é 
excelente 1 2 3 4 5 

 
 
 

 

Pesquisadores: 

Prof. Dr. Adriano Antunes de Souza Araújo 

Contato:9192-4545 / adrianoasa7@hotmail.com 

Dr. Eduardo Luis de Aquino Neves 

Contato: 9982-1466 / eduardoaquinoneves@hotmail.com 

Lidiane Carine Lima Santos 

Contato: (79) 9999-9990 / lidianecarine@hotmail.com  
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TABELAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MATERIAL SUPLEMENTAR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GRUPO CMT2 

 
 
Tabela 1. Identificação geral dos pacientes  com a doença de Charcot-Marie tipo 2 do Município de 
Tobias Barreto quanto ao gênero, idade e score. 
Paciente  Gênero Idade Escore∗∗∗∗ 
III-35 F 45 12 
IV-50 F 18 11 
IV-39 F 13 6 
IV-32 F 21 9 
IV-13 M 18 25 
IV-52 M 16 4 
III-25 M 52 16 
IV-14 M 17 23 
IV-57 F 19 14 
III-49 F 48 6 
IV-5 M 23 13 
II-17 F 73 - 
III-51 M 42 - 
IV-44 F 16 17 
III-10 F 55 26 
IV-8 M 33 16 
V-3 M 11 - 
II-14 M 79 18 
IV-59 M 15 9 
III-53 F 35 - 
Média - 32.45 - 
d.p - 20.44 - 
∗ Charcot-Marie-Tooth  Neurophathy Scale (CMTNS) extraído de  Neves, 2011. Escore direcionado 
para CMT e avalia a severidade da doença: < 10 – leve; 11 a 20 – moderada; > 21 grave 
 
Tabela 2. Avaliação dos pacientes por score e severidade. 
Paciente Escore Severidade 
III-35 12 Moderada 
IV-50 11 Moderada 
IV-39 6 Leve 
IV-32 9 Leve 
IV-13 25 Grave 
IV-52 4 Leve 
III-25 16 Moderada 
IV-14 23 Grave 
IV-57 14 Moderada 
III-49 6 Leve 
IV-5 13 Moderada 
II-17 - - 
III-51 - - 
IV-44 17 Moderada  
III-10 26 Grave  
IV-8 26 Grave  
V-3 16 Moderada 
II-14 - - 
IV-59 18 Moderada 
III-53 9 Leve 
Média 14.76 - 
d.p 7.09 - 
∗ Charcot-Marie-Tooth  Neurophathy Scale (CMTNS) extraído de Neves, 2011. Escore direcionado 
para CMT e avalia a severidade da doença: < 10 – leve; 11 a 20 – moderada; > 21 grave. 
 



Tabela 3. Investigação Clínica dos pacientes com a doença de Charcot-Marie tipo 2 do Município de 
Tobias Barreto.  
Paciente Cirurgias prévias de 

pé  
Uso de 

medicamento 
Diabetes Hipertensão 

III-35 Não Sim Não Sim 
IV-50 Não Não Não Não 
IV-39 Não Não Não Não 
IV-32 Sim Não Não Não 
IV-13 Não Não Não Não 
IV-52 Não Não Não Não 
III-25 Não Não Não Não 
IV-14 Não Não Não Não 
IV-57 Não Não Não Não 
III-49 Não Não Não Não 
IV-5 Não Não Não Não 
II-17 Não Sim Não Sim 
III-51 Não Não Não Não 
IV-44 Não Não Não Não 
III-10 Não Não Não Não 
IV-8 Não  Não  Não  Não 
V-3 Não  Não  Não  Não 
II-14 Não Não Não Não 
IV-59 Não  Não Não Não 
III-53 Não Não Não Não 
 
Tabela 4. Dados antropométricos dos pacientes com a doença de Charcot-Marie tipo 2 do Município 
de Tobias Barreto.  
Paciente Peso (Kg) Altura (m) IMC (Kg/m²) Situação 
III-35 77.7 1.48 35.47 Obesidade II 
IV-50 53.9 1.52 23.32 Normal 
IV-39 36.5 1.46 17.12 Abaixo do peso 
IV-32 47.0 1.56 19.31 Normal 
IV-13 48.0 1.64 17.84 Abaixo do peso 
IV-52 48.0 1.72 16.22 Muito abaixo do 

peso 
III-25 62.8 1.58 25.15 Acima do peso 
IV-14 45.5 1.78 14.36 Muito abaixo do 

peso 
IV-57 52.8 1.53 22.55 Normal 
III-49 53.2 1.41 26.75 Acima do peso 
IV-5 62.5 1.74 20.64 Normal 
II-17 54.4 1.45 25.87 Acima do peso 
III-51 52.4 1.57 21.25 Normal 
IV-44 46.8 1.52 20.25 Normal 
III-10 43.9 1.53 18.75 Normal 

IV-8 50.8 1.74 16.77 Muito abaixo do 
peso 

V-3 34.4 1.54 14.50 Muito abaixo do 
peso 

II-14 52.3 1.59 20.68 Normal 
IV-59 61.4 1.71 20.99 Normal 
III-53 54.7 1.53 23.36 Normal 
Média 51.95 1.58 21.05 - 
d.p 9.56 0.10 4.90 - 
 
   
   
 
 



Tabela 5. Dados da inspeção dos pacientes com a doença de Charcot-Marie tipo 2 do Município de 
Tobias Barreto. 
Paciente Atrofia das 

mãos 
Atrofia peroneal Calosidades Pés 

cavos 
Dedos em 

martelo 
III-35 Sim Sim Não Não Não 
IV-50 Sim Sim Sim Sim Não 
IV-39 Sim Não Não Sim Não 
IV-32 Não Sim Não Sim Não 
IV-13 Sim Sim Não Sim Não 
IV-52 Sim Sim Não Sim Sim 
III-25 Sim Não Não Não Não 
IV-14 Sim Sim Não Sim Não 
IV-57 Sim Sim Sim Sim Não 
III-49 Não Não Não Não Não 
IV-5 Sim Sim Não Sim Sim 
II-17 Sim Não Não Sim Não 
III-51 Não Não Não Sim Não 
IV-44 Sim Sim Sim Sim Sim 
III-10 Sim Sim Não Não Não 
IV-8 Sim Sim Não Sim Não 
V-3 Não Sim Não Não Não 
II-14 Sim Sim Não Sim Não 
IV-59 Sim Sim Não Sim Sim 
III-53 Não Não Não Sim Não 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabela 6. Goniometria (graus) dos pacientes com a doença de Charcot-Marie tipo 2 do Município de Tobias Barreto. 
 Dorsiflexão Flexão Plantar Eversão Inversão 

Passiva Ativa Passiva Ativa Passiva Ativa Passiva Ativa 
D E D E D E D E D E D E D E D E 

III-35 -10 -12 -19 -20 59 60 55 55 19 30 8 14 33 30 30 21 
IV-50 -10 -12 -15 -22 56 60 50 55 15 18 -11 0 30 35 26 32 
IV-39 -10 10 -12 -8 60 45 50 42 22 30 10 20 38 42 36 40 
IV-32 -10 -10 -20 -12 55 50 45 42 22 15 2 8 38 40 32 30 
IV-13 -10 -10 -20 -18 42 50 40 38 10 20 -3 0 18 22 5 18 
IV-52 -30 -25 -35 -30 68 58 65 58 15 8 8 12 25 20 22 20 
III-25 -10 -8 -15 -12 45 48 35 38 18 28 18 20 30 30 28 18 
IV-14 5 8 -15 5 50 55 40 42 34 30 25 30 25 10 0 0 
IV-57 0 -20 -10 -30 55 65 45 65 20 20 12 10 30 30 20 25 
III-49 -5 5 -10 -10 50 55 45 55 20 25 15 20 35 25 20 20 
IV-5 -10 0 -12 -15 65 60 55 53 12 18 15 16 25 20 20 18 
II-17 -15 -15 -15 -12 30 40 30 35 28 28 22 20 20 25 20 20 
III-51 -10 10 -20 -20 55 45 45 45 12 25 10 18 30 28 25 25 
IV-44 -5 0 -20 0 45 40 40 32 8 18 -5 -15 40 50 25 30 
III-10 0 0 0 0 60 72 0 0 30 35 0 0 30 22 0 0 
IV-8 5 -8 -2 -12 30 40 35 55 20 20 18 10 20 18 5 10 
V-3 5 5 -5 -3 42 40 42 45 18 15 10 15 25 20 22 20 
II-14 0 -2 -20 -20 25 30 18 15 20 15 3 12 20 22 12 12 
IV-59 -25 -20 -30 -30 55 55 55 50 16 12 8 2 30 25 22 15 
III-53 0 -5 0 -5 45 30 40 35 30 28 28 28 38 35 35 35 
Média -7.25 -5.45 -14.75 -13.70 49.60 49.90 41.50 42.75 19.45 21.90 9.65 12.00 29.00 27.45 20.25 20.45 

d.p 9.24 10.29 9.03 10.20 11.67 11.24 14.12 15.17 6.91 7.21 10.08 10.72 6.68 9.40
  

10.75 10.30 

  



 

Tabela 7. Avaliação da força muscular segundo pontuação de Kendall dos pacientes com a doença 
de Charcot-Marie tipo 2 do Município de Tobias Barreto. 

 Dorsiflexão Flexão Plantar Inversão Eversão 
D E D E D E D E 

III-35 4 4 4 4 4 4 4 4 
IV-50 4 4 3 3 4 4 2 2 
IV-39 4 4 4 4 4 4 4 4 
IV-32 4 4 4 4 4 4 4 4 
IV-13 3 4 2 2 3 3 1 3 
IV-52 3 3 4 4 4 4 4 4 
III-25 4 4 4 4 4 4 4 4 
IV-14 4 4 3 4 0 1 4 4 
IV-57 4 3 4 4 4 4 3 1 
III-49 4 4 4 4 4 4 4 4 
IV-5 4 4 4 4 4 4 4 4 
II-17 3 3 4 4 4 4 4 4 
III-51 4 4 4 4 4 4 4 4 
IV-44 3 3 2 3 4 4 0 1 
III-10 0 0 0 0 0 0 0 0 
IV-8 4 4 4 4 2 3 4 4 
V-3 4 4 4 4 4 4 4 4 
II-14 0 1 0 0 1 2 1 3 
IV-59 3 4 4 4 4 4 4 3 
III-53 4 4 4 4 4 4 4 4 

Média 3.35 3.45 3.30 3.40 3.30 3.45 3.15 3.25 
d.p 1.28 1.09 1.30 1.27 1.38 1.14 1.46 1.25 

        
        
 
Tabela 8. Avaliação dos pacientes com a doença de Charcot-Marie tipo 2 do Município de Tobias 
Barreto segundo a escala de tornozelo e retropé da Sociedade Ortopédica Americana de Pé e 
Tornozelo (American Orthopaedic Foot and Ankle Society – AOFAS). 
Paciente Pontuação∗∗∗∗ Conceito 
III-35 54 Ruim 
IV-50 68 Ruim 
IV-39 71 Regular 
IV-32 51 Ruim 
IV-13 44 Ruim 
IV-52 42 Ruim 
III-25 87 Bom 
IV-14 55 Ruim 
IV-57 31 Ruim 
III-49 54 Ruim 
IV-5 87 Bom 
II-17 65 Ruim 
III-51 28 Ruim 
IV-44 23 Ruim 
III-10 34 Ruim 
IV-8 51 Ruim 
V-3 81 Bom 
II-14 40 Ruim 
IV-59 51 Ruim 
III-53 88 Bom 
Média 55.25 - 
d.p 20.09 - 
 ∗AOFAS. 90-100: excelente; 80-89: bom; 70-79: regular; < 69: ruim 
 
 
 



Tabela 9. Avaliação da qualidade de vida dos pacientes com a doença de Charcot-Marie –Tooth tipo 2 
do Município de Tobias Barreto utilizando questionário Short-form 36 (SF-36). 

Paciente  CF LF Dor EGS V AS LE SM 
III-35 05 00 42 45 45 62.5 00 52 
IV-50 90 100 100 67 50 100 66.6 40 
IV-39 40 25 51 22 35 62.5 33.3 64 
IV-32 35 25 20 42 60 62.5 33.3 36 
IV-13 55  25 84 70 55 62.5 100 88 
IV-52 75 100 100 62.5 65 100 66.6 80 
III-25 50 00 41 62 60 62.5 00 12 
IV-14 65 75 72 72.5 60 100 33.3 12 
IV-57 30 00 00 15 35 12.5 08 36 
III-49 65 00 30 12 15 37.5 00 20 
IV-5 70 75 61 62 40 50 33.3 48 
II-17 35 25 20 30 45 62.5 33.33 28 
III-51 70 25 20 65 35 100 100 80 
IV-44 30 25 10 80 30 87.5 04 72 
III-10 45 00 84 72 55 100 66.66 60 
IV-8 50 25 51 32 45 87.5 100 96 
V-3 95 100 100 67 95 100 100 92 
II-14 15 00 100 77 75 75 00 96 
IV-59 35 25 100 67.5 80 100 66.66 92 
III-53 35 50 100 37 15 100 00 76 

Média 49.50 35.00 59.30 52.97 49.75 76.25 42.25 59.00 
d.p 23.61 35.72 35.19 21.55 20.29 25.29 38.16 28.66 

      
        
Tabela 10. Avaliação do equilíbrio postural estático dos com a doença de Charcot-Marie –Tooth tipo 2 
do Município de Tobias Barreto. 
Paciente Oscilação 

Latero-lateral 
(cm) 

D.P. Oscilação 
Antero-posterior 

(cm) 

D.P Superficie 
(cm²) 

D.P. 

IV 14 2.23033 0.7895 2.78167 0.66356 4.99667 2.24619 
III 49 1.442 0.32103 1.802 0.74812 2.135 1.30108 
IV 13 1.22533 0.44622 2.179 0.52262 2.157 1.15167 
IV 32 2.44867 0.42243 1.987 0.47914 3.92667 1.65899 
IV 57 4.04367 0.93478 2.29167 0.5104 7.114 1.17027 
IV 52 5.113 2.14316 1.543 0.41915 6.46533 3.55758 
III 25 1.58733 0.70583 2.60033 0.36702 3.35867 1.73973 
IV 50 1.122 0.32192 1.46733 0.41471 1.32133 0.6753 
III 35 1.34867 0.8548 2.02533 0.39935 2.31433 1.88717 
IV 39 1.96733 1.26908 2.30867 1.30965 4.06733 3.55458 
IV-5 2.3333 0.5774 1.3333 0.5774 4.3333 3.2146 
II-17 0.7845 0.0714 1.4840 0.5841 0.8985 0.2765 
III-51 3.1717 1.2776 2.8430 0.4432 7.3757 3.6941 
IV-8 3.0827 1.3833 2.8750 0.8610 7.2453 5.0679 
V-3 3.1793 0.9860 3.2777 0.2353 8.2087 2.7674 
II-14 3.5207 1.0298 2.5267 0.5994 7.0113 2.7554 
IV-59 4.9430 2.1567 3.5000 0.4444 13.9583 6.8441 
III-53 1.5397 0.2279 2.0650 0.6524 2.4260 0.5452 
Média         2.5046  0.8844 2.2717 0.5684 4.9619 2.4504 
      
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 11. Avaliação do deslocamento do centro de gravidade (%) dos com a doença de Charcot-
Marie –Tooth tipo 2 do Município de Tobias Barreto. 
Paciente Anterior D.P. Posterior  D.P  Direito D.P. Esquerdo D.P 
IV 14 59.6667 3.2146 40.3333 3.2146 44.6667 5.5076 55.3333 5.5076 
III 49 36.0000 2.0000 64.0000 2.0000 42.3333 7.0946 57.6667 7.0946 
IV 13 54.0000 6.9282 46.0000 6.9282 51.6667 5.1316 48.3333 5.1316 
IV 32 46.0000 3.0000 54.0000 3.0000 50.6667 6.0277 49.3333 6.0277 
IV 57 65.0000 3.6056 35.0000 3.6056 74.3333 8.6217 25.6667 8.6217 
IV 52 100.000 0.0000 0.0000 0.0000 55.0000 13.22 45.0000 13.228 
III 25 47.6667 3.0551 52.3333 3.0551 55.0000 6.9282 45.0000 6.9282 
IV 50 54.3333 0.5774 45.6667 0.5774 53.3333 1.5275 46.6667 1.5275 
III 35 39.0000 0.0000 61.0000 0.0000 52.3333 2.3094 47.6667 2.3094 
IV 39 48.6667 6.4291 51.3333 6.4291 35.3333 5.7735 64.6667 5.7735 
IV-5 58.6667 4.1633 41.3333 4.1633 40.6667 2.8868 59.3333 2.8868 
II-17 40.5000 12.0208 59.5000 12.0208 53.5000 0.7071 46.5000 0.7071 
III-51 38.0000 1.0000 62.0000 1.0000 39.3333 5.1316 60.6667 5.1316 
IV-8 71.0000 2.6458 29.0000 2.6458 37.3333 1.5275 62.6667 1.5275 
V-3 74.6667 4.0415 25.3333 4.0415 46.0000 2.0000 54.0000 2.0000 
II-14 57.6667 3.2146 42.3333 3.2146 47.0000 4.5826 53.0000 4.5826 

IV-59 62.6667 1.5275 37.3333 1.5275 84.6667 1.5275 15.3333 1.5275
  

III-53 30.3333 3.5119 69.6667 3.5119 49.6667 6.6583 50.3333 6.6583 
Média 54.6574

  
3.3853 45.3426 3.3853 50.7130 4.8424 49.2870 4.8428 

 
Tabela 12. Avaliação da pressão máxima (kgf/cm²) obtida pela baropodometria estática dos com a 
doença de Charcot-Marie –Tooth tipo 2 do Município de Tobias Barreto. 
Paciente Esquerdo D.p. Direito d.p 
IV 14 1.0000 0.0000 1.6667 0.5774 
III 49 1.3333 0.5774 1.0000 0.0000 
IV 13 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 
IV 32 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 
IV 57 1.3333 0.5774 3.3333 0.5774 
IV 52 2.6667 0.5774 3.3333 0.5774 
III 25 1.0000 0.0000 1.6667 0.5774 
IV 50 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 
III 35 1.3333 0.5774 2.0000 0.0000 
IV 39 0.6667 0.5774 0.0000 0.0000 
IV-5 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 
II-17 1.5000 0.7071 1.5000 0.7071 
III-51 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 
IV-8 3.0300 0.4857 2.2400 0.5242 
V-3 1.5300 0.3219 1.4800 0.2287 
II-14 1.9800 0.5103 1.4633 0.1305 
IV-59 1.3633 0.3099 4.7533 0.7228 
III-53 1.8000 0.4258 2.1900 0.4288 
Média         1.4187  0.3138 1.7570 0.2807 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 13. Largura do antepé e mediopé para calcúlo do tipo de pé (cm) dos pacientes com a doença 
de Charcot-Marie tipo 2 do Município de Tobias Barreto. 
 Esquerdo Direito 

Antepé d.p. Mediopé d.p. Antepé d.p. Mediopé d.p. 
III-35 7.6667 0.5774 0.3333 0.5774 7.6667 0.5774 0.0000 0.0000 
IV-50 8.0000 0.0000 2.3333 0.5774 8.0000 0.0000 2.6667 0.5774 
IV-39 7.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
IV-32 7.0767 0.1328 0.0000 0.0000 7.3333 1.1547 1.0000 0.0000 
IV-13 7.6667 0.5774 0.0000 0.0000 8.3333 0.5774 0.0000 0.5774 
IV-52 8.6667 0.5774 0.0000 0.0000 8.3333 0.5774 0.0000 0.0000 
III-25 8.0000 0.0000 2.0000 0.0000 7.6667 0.5774 3.3333 0.5774 
IV-14 5.3333 0.5774 0.0000 0.0000 6.3333 0.5774 0.0000 0.0000 
IV-57 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 8.0000 0.0000 2.0000 0.0000 
III-49 5.6667 0.5774 1.6667 0.5774 6.0000 1.0000 0.6667 1.1547 
IV-5 9.3333 0.5774 0.0000 0.0000 9.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
II-17 7.5000 0.7071 1.5000 0.7071 7.0000 1.4142 2.0000 0.0000 
III-51 6.0000 0.0000 1.0000 0.0000 6.0000 0.0000 0.6667 1.1547 
IV-8 8.9333 0.0833 0.0000 0.0000 6.9867 0.4631 0.0000 0.0000 
V-3 8.5900 0.1559 0.0000 0.0000 8.4900 0.1908 0.0000 0.0000 
II-14 8.0667 0.1343 0.0000 0.0000 8.4533 0.8079 1.7100 1.5229 
IV-59 6.7533 0.7450 0.0000 0.0000 8.9733 0.1607 3.4533 0.4291 
III-53 7.7100 0.2598 0.0000 0.0000  6.7933 0.0751 0.0000 0.0000 
Média 7.4424 0.3157 0.4907 0.1355 7.5041 0.8262 0.9762 0.3330 
 
Tabela 14. Largura do mediopé / antepé  para calcúlo do tipo de pé (cm) dos pacientes com a doença 
de Charcot-Marie tipo 2 do Município de Tobias Barreto. 
 Médiopé / antepé Tipo de pé 

Esquerdo Direito Esquerdo Direito 
III-35 0.04 0.00 Cavo Cavo 
IV-50 0.29 0.33 Cavo Normal 
IV-39 0.00 0.00 Cavo Cavo 
IV-32 0.00 0.13 Cavo Cavo 
IV-13 0.00 0.00 Cavo Cavo 
IV-52 0.00 0.00 Cavo Cavo 
III-25 0.25 0.43 Cavo Plano 
IV-14 0.00 0.00 Cavo Cavo 
IV-57 0.00 0.25 Cavo Cavo 
III-49 0.29 0.11 Cavo Cavo 
IV-5 0.00 0.00 Cavo Cavo 
II-17 0.20 0.28 Cavo Cavo 
III-51 0.16 0.11 Cavo Cavo 
IV-8 0.00 0.00 Cavo Cavo 
V-3 0.00 0.00 Cavo Cavo 
II-14 0.00 0.20 Cavo Cavo 
IV-59 0.00 0.38 Cavo Plano 
III-53 0.00 0.00 Cavo Cavo 

Média 0.0683 0.1233 - - 
d.p. 0.1122 0.1508 - - 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 15. Pressão média (Pmed) (Kgf/cm²), Pressão máxima (Pmax) (Kgf/cm²), Tempo de contato 
(TC) (ms) e Integral-pressão-tempo (IPT) (Kgf/cm²/ms) da região do ante-pé dos pacientes com 
Charcot-Marie-Tooth tipo 2 do Município de Tobias Barreto. 
 Ante-pé 

Pmed Pmax TC IPT 
E D E D E D E D 

III-35 0.86 1.59 3.04 3.85 5012.25 3779.54 31.17 46.68 
IV-50 1.9833 1.2900 4.0900 3.2400 1269.7067 1249.4767 17.3100 10.8367 
IV-39 1.1767 1.4900 2.7000 3.6133 735.6267 817.3433 6.5900 9.8667 
IV-32 1.1367 1.6467 2.5600 3.3900 941.1167 962.2433 6.9233 10.6400 
IV-13 1.7600 1.7367 3.0900 3.3033 753.1733 1267.5233 12.8433 14.2233 
IV-52 2.9000 3.2100 5.5400 5.0467 995.5600 1067.0700 18.9433 22.2833 
III-25 1.7867 2.1400 3.2700 4.0967 1111.8333 848.9967 13.8500 15.6567 
IV-14 0.3400 0.2550 0.1150 0.2600 42.9000 45.5350 1.2150 0.8800 
IV-57 3.0567 1.7867 4.4067 3.5667 1043.7000 1039.8500 21.1233 12.9233 
III-49 1.2633 1.3167 3.7400 2.9900 1008.2533 988.3067 10.1467 9.8200 
IV-5 1.8100 1.8533 4.0567 3.8067 827.5067 799.7067 9.7067 9.6967 
II-17 1.5200 1.4750 3.4000 3.6250 1024.2550 1032.7900 17.0500 17.3400 
III-51 1.3800 1.4000 3.3967 3.4867 1110.8700 1281.7700 17.6900 20.4867 
IV-8 2.4900 1.9067 5.1267 4.2200 945.5433 846.2433 24.6300 17.4567 
V-3 1.6600 1.2400 3.6633 2.6367 657.8133 655.5667 11.2800 8.4533 
II-14 0.9700 0.7967 2.2900 2.2533 2477.9133 2030.5800 23.1767 15.3800 
IV-59 3.3167 2.9700 4.5967 4.7200 1172.1167 1158.9233 40.3100 34.0900 
III-53 1.9400 1.8167 4.6600 4.0867 803.7700 884.5500 17.9433 17.3400 
Média 1.7417 1.6622 3.5412 3.4551 1218.5505 1153.1119 16.7723 16.3363 
d.p. 0.7917 0.6765 1.2317 1.0429 1051.3580 758.3276 9.3336 10.2940 
        

 

Tabela 16. Pressão média (Pmed) (Kgf/cm²), Pressão máxima (Pmax) (Kgf/cm²), Tempo de contato 
(TC) (ms) e Integral-pressão-tempo (IPT) (Kgf/cm²/ms) da região do médio-pé dos pacientes com 
Charcot-Marie-Tooth tipo 2 do Município de Tobias Barreto. 
 Médio-pé 

Pmed Pmax TC IPT 
E D E D E D E D 

III-35 0.02 0.00 0.24 0.00 297.81 0.00 0.41 0.00 
IV-50 0.2967 0.2067 0.8967 0.6733 704.1400 461.8767 2.6567 1.7800 
IV-39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
IV-32 0.0000 0.0033 0.0000 0.0767 0.0000 23.8533 0.0000 0.0100 
IV-13 0.0000 0.0000 0.0567 0.0000 8.3333 0.0000 0.0133 0.0000 
IV-52 0.4300 0.3267 2.0567 1.7400 228.6767 218.1733 3.4967  2.8033 
III-25 0.0600 0.1700 0.3433 0.6200 216.3833 393.0167 0.4967 0.8033 
IV-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
IV-57 0.0833 0.0267 0.4300 0.3067 204.5267 93.0433 0.5267 0.1633 
III-49 0.0833 0.0067 0.4667 0.1100 175.5667 14.3233 0.6200 0.0267 
IV-5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
II-17 0.3150 0.2400 0.7950 1.0750 500.2550 526.6100 3.9650 3.2350 
III-51 0.0600 0.0133 0.3867 0.1267 475.5700 66.5433 1.8700 0.1900 
IV-8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
V-3 0.0000 0.0233 0.0000 0.2167 0.0000 69.1167 0.0000 0.1200 
II-14 0.0033 0.0433 0.1433 0.3733 57.2633 367.2333 0.1133 1.1800 
IV-59 0.0000 0.1567 0.0000 1.3467 0.0000 253.1167 0.0000 2.4467 
III-53 0.0033 0.0000 0.0667 0.0000 20.0133 0.0000 0.0433 0.0000 
Média 0.0753 0.0676 0.3268 0.3703 160.4744 138.1615 0.7895 0.7088 
d.p. 0.1310 0.1034 0.5145 0.5247 213.2257 182.5763 1.2919 1.0995 
  

  

 



Tabela 17. Pressão média (Pmed) (Kgf/cm²), Pressão máxima (Pmax) (Kgf/cm²), Tempo de contato 
(TC) (ms) e Integral-pressão-tempo (IPT) (Kgf/cm²/ms) da região do retro-pé dos pacientes com 
Charcot-Marie-Tooth tipo 2 do Município de Tobias Barreto.     
  
 Retro-pé 

Pmed Pmax TC IPT 
E D E D E D E D 

III-35 0.69 1.04 1.73 2.25 3841.39 3384.91 23.72 30.84 
IV-50 0.2833 0.5900 0.7867 1.4533 814.8967 819.1900 2.0333 4.8133 
IV-39 0.7700 0.3633 2.6033 1.6467 506.6233 485.5067 4.0567 2.4367 
IV-32 1.3900 0.5400 3.0000 1.6033 702.9333 502.0300 8.6967 3.4333 
IV-13 0.7167 0.2333 2.7367 2.0667 667.8300 435.8367 5.1467 2.0567 
IV-52 0.0067 0.0000 0.2100 0.0000 20.0000 0.0000 0.0400 0.0000 
III-25 0.7433 0.3767 2.3633 1.6133 904.7067 455.1367 5.9300 2.7700 
IV-14 0.7767 0.7200 2.7500 2.0200 514.7567 638.8733 5.1333 4.5700 
IV-57 0.1167 0.4567 1.1900 2.1333 277.5600 442.4700 0.8267 3.1233 
III-49 0.5867 0.4933 1.5333 1.5833 705.9967 620.5567 4.6333 3.7167 
IV-5 0.7200 0.6467 2.2033 2.0600 491.9633 432.8333 3.9500 3.3367 
II-17 0.9550 0.8300 2.5750 2.4100 779.7750 731.6950 11.0250 9.7000 
III-51 0.5300 0.5900 1.8200 1.4333 725.7500 960.5367 7.1067 8.6167 
IV-8 1.4867 0.8533 3.9200 2.7167 623.7067 505.0233 13.9900 7.8667 
V-3 0.4067 0.3333 2.5133 3.4900 244.6267 226.1400 2.8833 2.2067 
II-14 1.2500 0.6433 2.8833 1.7100 2550.5167 1500.6200 39.2100 14.2267 
IV-59 0.1033 0.2000 0.9100 1.1900 212.8967 253.7733 1.1600 2.1633 
III-53 1.0000 1.0500 2.8967 2.9367 578.8400 625.4800 9.0733 10.0433 
Média 0.6962 0.5533 2.1458 1.9065 842.4871 723.3673 8.2564 6.4400 
d.p. 0.4232 0.2828 0.9383 0.7544 914.3139 737.3607 9.5634 7.0960 
            

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



GRUPO CONTROLE 

 
Tabela 18. Identificação geral quanto ao gênero e a idade (anos) do grupo controle do Município de Tobias 
Barreto. 
Paciente  Gênero Idade (anos) 
GABF M 31 
WS M 15 
DBN F 59 
VPS F 37 
JS F 31 
JCJ M 34 
FAB F 28 
ESS F 26 
JSC F 10 
NAR F 10 
SSSJ F 28 
VDA M 72 
IHBS M 22 
SJS F 30 
Média  30.92 
d.p.  17.03 
 
 
Tabela 19. Investigação Clínica do grupo controle do Município de Tobias Barreto. 
Paciente Cirurgias prévias de 

pé 
Uso de 

medicamento 
Diabetes Hipertensão 

GABF Não Não Não Não 
WS Não Não Não Não 
DBN Não Não Não Não 
VPS Não Não Não Não 
JS Não Não Não Não 
JCJ Não Não Não Não 
FAB Não Sim Não Não 
ESS Não Não Não Não 
JSC Não Não Não Não 
NAR Não Não Não Não 
SSSJ Não Sim Não Não 
VDA Não Sim Não Sim 
IHBS Não Não Não Não 
SJS Não Não Não Não  
 
Tabela 20. Dados antropométricos do grupo controle do Município de Tobias Barreto.  
Paciente Peso (Kg) Altura (m) IMC(kg/m²) Situação 
GABF 84.2 1.78 26.57 Acima do peso 
WS 58.4 1.70 20.20 Normal 
DBN 64.5 1.49 29.05 Acima do peso 
VPS 63.2 1.54 26.64 Acima do peso 
JS 86.1 1.65 31.62 Obesidade I 
JCJ 62.1 1.57 25.19 Acima do peso 
FAB 56.2 1.47 26.00 Acima do peso 
ESS 65.4 1.63 24.61 Normal 
JSC 38.1 1.47 17.63 Normal 
NAR 31.5 1.39 16.30 Normal 
SSSJ 46.7 1.54 19.69 Normal 
VDA 63.9 1.63 24.05 Normal 
IHBS 78.3 1.76 25.27 Acima do peso 
SJS 62.4 1.64 23.20 Normal 
Média 61.50 1.59 24.00 - 
d.p. 15.54 0.11 4.27 - 



Tabela 21. Dados da inspeção do grupo controle do Município de Tobias Barreto. 
Paciente Atrofia das 

mãos 
Atrofia peroneal Calosidades 

Pés 
cavos 

Dedos em 
martelo 

GABF Não Não Não Não Não 
WS Não Não Não Sim Não 
DBN Não Não Não Não Não 
VPS Não Não Não Não Não 
JS Não Não Não Sim Não 
JCJ Não Não Não Sim Não 
FAB Não Não Não Não Não 
ESS Não Não Não Sim Não 
JSC Não Não Não Sim Não 
NAR Não Não Não Sim Não 
SSSJ Não Não Não Sim Não 
VDA Não Não Não Não Não 
IHBS Não Não Não Não Não 
SJS Não Não Não Sim  Não 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabela 22. Goniometria (graus) do grupo controle do Município de Tobias Barreto. 
 Dorsiflexão Flexão Plantar Abdução/ Eversão Adução/ Inversão 

Passiva Ativa Passiva Ativa Passiva Ativa Passiva Ativa 
D E D E D E D E D E D E D E D E 

GABF 10 10 10 15 50 55 60 58 25 18 30 25 35 25 40 35 
WS 18 18 18 18 50 65 45 50 40 26 38 26 32 40 35 32 
DBN 5 5 8 5 55 55 50 58 30 30 32 40 30 25 30 28 
VPS 20 8 20 12 60 60 50 60 20 32 25 25 28 30 28 25 
JS -8 -8 -2 -8 58 40 40 45 20 18 20 20 25 21 25 21 
JCJ 5 8 2 0 50 50 50 45 35 40 35 35 20 22 20 20 
FAB 20 20 18 18 42 45 40 45 25 30 22 25 18 15 16 10 
ESS 10 12 10 10 45 42 40 42 38 40 30 40 30 30 25 25 
JSC 20 15 18 12 47 42 40 42 40 55 30 40 40 30 45 25 
NAR 18 20 18 20 40 50 45 50 30 35 30 32 20 22 18 18 
SSSJ 0 2 0 2 40 45 40 45 32 25 28 25 35 40 35 38 
VDA 10 15 12 15 50 35 48 32 18 15 18 12 28 35 28 35 
IHBS 10 15 12 16 45 40 45 40 32 28 32 30 40 32 40 35 
SJS 10 15 10 10 50 50 48 42 32 28 32 23 40 40 40 40 
Média 10.57 11.07 11.00 10.35 48.71 48.14 45.78 46.71 29.78 30.00 28.71 28.42 30.07 29.07 30.35 27.64 
d.p. 8.30 7.71 7.13 8.00 6.13 8.45 5.78 7.80 7.30 10.43 5.64 8.24 7.49 7.84 9.07 8.63 
 



 

 

 

Tabela 23. Avaliação da força muscular segundo pontuação de Kendall do grupo controle do 
Município de Tobias Barreto. 

 Dorsiflexão Flexão Plantar Inversão Eversão 
D E D E D E D E 

GABF 5 5 5 5 5 5 5 5 
WS 5 5 5 5 5 5 5 5 
DBN 5 5 5 5 5 5 5 5 
VPS 5 5 5 5 5 5 5 5 
JS 5 5 5 5 5 5 5 5 
JCJ 4 5 4 5 4 5 4 5 
FAB 4 4 4 4 4 4 4 4 
ESS 5 5 5 5 5 5 5 5 
JSC 4 4 4 4 4 4 4 4 
NAR 4 4 4 4 4 4 4 4 
SSSJ 4 4 5 5 5 5 5 5 
VDA 5 4 5 4 4 4 4 4 
IHBS 5 5 5 5 5 5 5 5 
SJS 4 4 4 4 4 4 4 4 
Média 4.5714 4.5714 4.6429 4.6429 4.5714 4.6429 4.5714 4.6429 
d.p. 0.5136 0.5136 0.4972 0.4972 0.5136 0.4972 0.5136 0.4972 
             
Tabela 24. Avaliação do grupo controle do Município de Tobias Barreto segundo a escala de 
tornozelo e retropé da Sociedade Ortopédica Americana de Pé e Tornozelo (American Orthopaedic 
Foot and Ankle Society – AOFAS). 
Paciente Pontuação∗∗∗∗ Conceito 
GABF 100 Excelente 
WS 100 Excelente 
DBN 100 Excelente 
VPS 100 Excelente 
JS 100 Excelente 
JCJ 95 Excelente 
FAB 90 Excelente 
ESS 100 Excelente 
JSC 100 Excelente 
NAR 87 Bom  
SSSJ 100 Excelente 
VDA 100 Excelente 
IHBS 100 Excelente 
SJS 100 Excelente  
Média 98.00 - 
d.p. 4.27 - 
 ∗AOFAS. 90-100: excelente; 80-89: bom; 70-79: regular; < 69: ruim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Tabela 25. Avaliação da qualidade de vida do grupo controle do Município de Tobias Barreto 
utilizando questionário Short-form 36 (SF-36). 
Paciente  CF LF Dor EGS V AS LE SM 
GABF 95 100 100 62 50 100 100 64 
WS 100 100 52 82 75 100 33.33 40 
DBN 95 100 61 72 75 75 00 80 
VPS 90 100 61 27 30 100 100 56 
JS 100 100 100 57 70 100 33.33 72 
JCJ 100 100 100 72.5 85 100 100 96 
FAB 100 100 61 72 75 100 100 84 
ESS 100 100 100 47 60 100 00 56 
JSC 100 100 100 77 85 100 100 80 
NAR 100 100 100 82 60 100 100 92 
SSSJ 100 100 100 80 90 100 100 68 
VDA 90 100 84 57 60 100 100 92 
IHBS 100 100 100 87.5 80 100 100 100 
SJS 95 100 100 47 35 100 100 64 
Média 97.50 100.00 87.07 65.85 66.42 98.21 76.19 74.57 
d.p. 3.79 0.00 19.18 17.15 18.33 6.68 40.14 17.58 
        
        
Tabela 26. Avaliação do equilíbrio postural estático do grupo controle do Município de Tobias 
Barreto. 
Paciente Oscilação 

Latero-lateral 
(cm) 

D.P. Oscilação 
Antero-posterior 

(cm) 

D.P Superficie 
(cm²) 

D.P. 

GABF 2.4310 1.3664 3.3400 2.3351 0.815 0.6039 
WS 1.5370 0.4185 2.0537 0.0534 2.4813 0.6820 
DBN 0.9700 0.1216 1.5650 0.2630 1.2045 0.3500 
VPS 0.9117 0.1822 1.6563 0.4435 1.2170 0.4902 
JS 0.9037 0.2665 1.3173 0.7893 1.0233 0.8934 
JCJ 1.234 0.4710 2.311 0.7769 2.239 0.6039 
FAB 1.7550 0.3704 2.3727 0.3470 3.2223 0.4199 
ESS 1.4793 0.3196 2.0293 0.6070 2.2570 0.1405 
JSC 3.4577 0.8237 3.5003 2.3884 10.5343 9.6403 
NAR 2.2823 0.1523 3.4493 1.1014 6.2650 2.4226 
SSSJ 1.8213 0.2883 1.8397 0.5598 2.7157 1.1449 
VDA 1.9873 0.2597 2.1453 0.6608 3.3220 0.9476 
IHBS 2.6600 0.6025 2.2047 0.8497 4.5097 1.6043 
SJS 1.4273 0.3349 2.1407 0.3841 2.3347 0.2296 
Média 1.7755 0.4270 2.2804 0.8257 3.1529 1.4409 

     
Tabela 27. Avaliação do deslocamento do centro de gravidade (%) do grupo controle do Município 
de Tobias Barreto. 
Paciente Anterior D.P. Posterior D.P Direito D.P. Esquerdo D.P 
GABF 47.0000 3.000 53.0000 3.000 52.666 3.055 47.333 3.055 
WS 65.6667 6.658 34.3333 6.658 51.000 3.605 49.000 3.605 
DBN 62.5000 0.707 37.5000 0.707 35.500 0.707 64.500 0.707 
VPS 56.6667 4.509 43.3333 4.509 57.000 2.645 43.000 2.645 
JS 44.3333 15.63 55.6667 15.63 49.333 2.886 50.666 2.886 
JCJ 63.00 6.101 37.00 6.101 40.00 2.580 60.00 2.580 
FAB 49.3333 4.041 50.6667 4.041 42.000 3.464 58.000 3.464 
ESS 59.3333 18.17 40.6667 18.17 50.000 7.937 50.000 7.937 
JSC 40.0000 9.165 60.0000 9.165 43.000 2.645 57.000 2.645 
NAR 57.0000 17.34 53.0000 1.000 49.000 2.645 51.000 2.645 
SSSJ 38.6667 2.081 61.3333 2.081 48.000 1.000 52.000 1.000 
VDA 49.6667 2.516 50.3333 2.516 58.333 3.785 41.6667 3.785 
IHBS 60.3333 2.516 39.6667 2.516 37.000 7.937 63.0000 7.937 
SJS 36.6667 2.309 63.3333 2.309 55.000 3.464 45.0000 3.464 
Média 52.1548 6.768 48.5595 5.600 47.702 3.454 52.2976 3.454 



 

 

 

         
Tabela 28. Largura do antepé e mediopé para calcúlo do tipo de pé (cm) do grupo controle do 
Município de Tobias Barreto. 
 Esquerdo Direito 

Antepé d.p. Mediopé d.p. Antepé d.p. Mediopé d.p. 
WS 8.3333 1.1547 0.6667 0.5774 8.3333 0.5774 1.3333 0.5774 
DBN 7.5000 0.7071 2.0000 0.0000 6.5000 0.7071 0.0000 0.0000 
VPS 7.0000 0.0000 3.0000 1.0000 7.3333 0.5774 4.0000 0.0000 
JS 7.6667 1.5275 1.6667 0.5774 7.6667 0.5774 2.3333 0.5774 
JCJ 8.2200 0.6779 4.420 0.4310 7.4100 0.6033 2.0100 0.2310 
FAB 7.9967 0.4245 4.0200 0.3989 7.6133 0.2650 3.3000 1.1285 
ESS 8.4200 0.4468 0.0000 0.0000 7.9033 0.4065 0.0000 0.0000 
JSC 7.7167 0.4636 0.0000 0.0000 7.8767 0.2411 0.0000 0.0000 
NAR 6.2700 0.2078 0.0000 0.0000 6.2167 0.1617 0.0000 0.0000 
SSSJ 6.9767 0.3331 0.4033 0.6986 7.1633 0.4186 1.8767 0.3326 
VDA 7.7433 0.4313 4.2033 0.0751 7.9967 0.3958 3.4400 0.3219 
IHBS 8.6667 0.2658 4.0267 0.4565 7.3867 0.2829 4.3467 0.7736 
SJS 7.9133 0.3066 0.0000 0.0000 7.5267 0.1422 0.0000 0.0000 
Média 7.7249 0.5344 1.8774 0.3242 7.4559 0.4120 1.7415  0.3033 
      
Tabela 29. Largura do mediopé / antepé  para calcúlo do tipo de pé (cm) dos pacientes com a 
doença de Charcot-Marie tipo II do Município de Tobias Barreto. 
 Médiopé / antepé Tipo de pé 

Esquerdo Direito Esquerdo Direito 
GABF 0.50 0.48 Plano Plano 
WS 0.08 0.15 Cavo Cavo 
DBN 0.26 0.00 Cavo Cavo 
VPS 0.42 0.54 Plano Plano 
JS 0.21 0.30 Cavo Normal 
JCJ 0.53 0.27 Plano Cavo 
FAB 0.50 0.43 Plano Plano 
ESS 0.00 0.00 Cavo Cavo 
JSC 0.00 0.00 Cavo Cavo 
NAR 0.00 0.00 Cavo Cavo 
SSSJ 0.05 0.26 Cavo Cavo 
VDA 0.54 0.43 Plano Plano 
IHBS 0.46 0.58 Plano Plano 
SJS 0.00 0.00 Cavo Cavo 
Média 0.25 0.24 - - 
d.p. 0.22 0.22 - - 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Tabela 30. Pressão média (Pmed) (Kgf/cm²), Pressão máxima (Pmax) (Kgf/cm²), Tempo de contato 
(TC) (ms) e Integral-pressão-tempo (IPT) (Kgf/cm²/ms) da região do ante-pé do grupo controle do 
Município de Tobias Barreto. 
 Ante-pé 

Pmed Pmax TC IPT 
E D E D E D E D 

GABF 1.5133 1.8533 3.5100 3.7033 824.0133 903.2000 14.2200 18.2600 
WS 1.4667 1.4433 2.9833 3.7167 958.4333 1031.6133 15.3233 16.6500 
DBN 1.62 1.52 3.40 5.56 597.57 593.55 11.37 10.67 
VPS 1.1667 1.3067 2.9033 3.6633 776.5033 809.6033 10.8233 12.7300 
JS 1.5400 1.3750 3.5650 3.6450 1024.4150 1069.0250 17.4000 17.1100 
JCJ 1.52 1.25 3.16 4.14 715.86 569.89 11.65 10.84 
FAB 1.8100 1.4767 3.9633 3.9533 675.0500 768.4933 14.2133 12.7433 
ESS 1.1900 1.2933 3.1867 3.1667 937.0067 1076.7233 12.8100 15.4800 
JSC 0.9233 1.0667 3.0333 3.2833 599.9533 694.7700 6.1267 9.0000 
NAR 1.1333 0.7100 3.0200 2.6700 634.2533 631.7000 9.3800 5.9633 
SSSJ 1.6400 0.9250 4.3000 3.1450 976.0600 1446.4950 20.1250 13.7650 
VDA 1.4200 1.9600 3.0967 4.4633 732.8767 825.4900 11.8767 17.7100 
IHBS 1.9500 1.7400 3.4133 3.9533 624.5667 634.5467 13.2467 13.5867 
SJS 1.2300 1.9933 3.0633 4.6933 725.0533 924.3633 10.5500 20.4800 
Média 1.4374 1.4224 3.3284 3.8398 771.5439 855.6759 12.7939 13.9277 
d.p. 0.2821 0.3780 0.4022 0.7290 148.6046 242.9545 3.4509 3.9884 
 
   
     
Tabela 31. Pressão média (Pmed) (Kgf/cm²), Pressão máxima (Pmax) (Kgf/cm²), Tempo de contato 
(TC) (ms) e Integral-pressão-tempo (IPT) (Kgf/cm²/ms) da região do médio-pé do grupo controle do 
Município de Tobias Barreto. 
 Médio-pé 

Pmed Pmax TC IPT 
E D E D E D E D 

GABF 0.8233 0.6200 2.6333 2.4167 470.3833 371.2767 7.4333 6.1067 
WS 0.6533 1.0167 2.5367 2.3567 525.9567 670.9767 6.8067 9.7500 
DBN 1.05 0.91 3.56 2.72 418.92 419.96 7.27 6.76 
VPS 1.1567 0.7600 3.7633 2.4067 555.8300 491.9967 10.6367 7.0800 
JS 1.0150 0.7450 3.1300 2.1200 735.3750 779.5850 11.7150 9.0250 
JCJ 1.05 1.10 3.25 2.96 439.25 470 8.66 8.09 
FAB 0.6067 0.6467 2.0600 2.0400 395.9767 464.5133 4.8267 5.7267 
ESS 0.9867 1.0667 3.0533 2.7233 674.5933 851.7700 10.6733 12.3133 
JSC 0.8433 0.7900 2.5033 2.6533 402.8000 492.1167 5.8667 6.8067 
NAR 0.3233 0.6333 1.2833 1.7900 353.3500 520.5633 2.7167 5.2767 
SSSJ 0.8100 0.7850 2.7350 2.5300 1263.0100 1009.7000 9.2600 12.2900 
VDA 0.7433 0.6600 2.6967 2.3067 391.4567 515.6267 6.3400 6.0233 
IHBS 1.0467 0.9167 3.0567 2.5667 374.6367 432.2667 7.0433 6.4400 
SJS 1.2333 1.5100 3.6367 3.5433 580.4067 825.8367 10.4400 17.1533 
Média 0.8815 0.8686 2.8499 2.5095 541.5675 594.0135 7.8349 8.4887 
d.p. 0.2451 0.2450 0.6599 0.4260 237.7052 196.8763 2.5416 3.3728 
 
     
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Tabela 32. Pressão média (Pmed) (Kgf/cm²), Pressão máxima (Pmax) (Kgf/cm²), Tempo de contato 
(TC) (ms) e Integral-pressão-tempo (IPT) (Kgf/cm²/ms) da região do retro-pé dos pacientes com 
Charcot-Marie-Tooth tipo II do Município de Tobias Barreto.      
 Retro-pé 

Pmed Pmax TC IPT 
E D E D E D E D 

GABF 0.8233 0.6200 2.6333 2.4167 470.3833 371.2767 7.4333 6.1067 
WS 0.6533 1.0167 2.5367 2.3567 525.9567 670.9767 6.8067 9.7500 
DBN 1.05 0.91 3.56 2.72 418.92 419.96 7.27 6.76 
VPS 1.1567 0.7600 3.7633 2.4067 555.8300 491.9967 10.6367 7.0800  
JS 1.0150 0.7450 3.1300 2.1200 735.3750 779.5850 11.7150 9.0250 
JCJ 1.05 1.10 3.25 2.96 439.25 470 8.66 8.09 
FAB 0.6067 0.6467 2.0600 2.0400 395.9767 464.5133 4.8267 5.7267 
ESS 0.9867 1.0667 3.0533 2.7233 674.5933 851.7700 10.6733 12.3133 
JSC 0.8433 0.7900 2.5033 2.6533 402.8000 492.1167 5.8667 6.8067 
NAR 0.3233 0.6333 1.2833 1.7900 353.3500 520.5633 2.7167 5.2767 
SSSJ 0.8100 0.7850 2.7350 2.5300 1263.0100 1009.7000 9.2600 12.2900 
VDA 0.7433 0.6600 2.6967 2.3067 391.4567 515.6267 6.3400 6.0233 
IHBS 1.0467 0.9167 3.0567 2.5667 374.6367 432.2667 7.0433 6.4400 
SJS 1.2333 1.5100 3.6367 3.5433 580.4067 825.8367 10.4400 17.1533 
Média 0.8815 0.8686 2.8499 2.5095 541.5675 594.0135 7.8349 8.4887 
d.p. 0.2451 0.2450 0.6599 0.4260 237.7052 196.8763 2.5416 3.3728 
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Abstract 

Charcot-Marie-Tooth (CMT) disease is the hereditary peripheral neuropath more prevalent 

all over the world and it is characterized for motor and sensitive alterations predominantly in 

toes segments of the inferior members. Having slow and gradual evolution, nutrition 

alterations and motor limitations frequent. Feet are especially attacked and alterations of the 

march and the balance influence significantly the quality of life of such patients. The 

objective of this work was to carry through feet evaluation  as well as patients with the CMT 

disease type 2 life quality evaluation. Methods: Twenty participants diagnosed with CMT2 

and fourteen normal subjects were assessed for foot posture, mobility and  functional 

impairment, health-related quality of life (SF-36) and feet pressure distribution. Static feet 

postures were measured using the rear-post foot and mid-lateral foot displacement and 

contact area. In dynamic analysis, foot pressure parameters (mean pressure, peak pressure, 

integral pressure-time) and contact duration was measured using the footwork system and 

the foot was divided into rearfoot, midfoot and forefoot regions for analysis. Results: 

Differences between CMT2 and controls in the SF-36 were statistically significant for all 

dimensions except general health and mental health. There was a decrease in the mobility 



 

 

 

and function ankle comparing CMT2 and control group. Baropodometry data demonstrated 

that the midfoot region was the one that presented more relevant data, since all variable 

presented significant difference. Conclusions: There is a clear need to recognize the impact 

of such progressive foot deformity and the change in gait characteristics with respect to the 

changing foot pressures. In particular, protection of the lateral midfoot may be an important 

strategy in the management of patients with CMT, especially as the condition progresses.     

Key Words: Charcot-Marie-Tooth disease; CMT2; Axonal Hereditary Neuropathy. 

                          

1. Introduction 

Charcot–Marie–Tooth disease (CMT) is the most common inherited 

neuromuscular disorder [1]. The disease onset usually occurs in the first two decades of life 

and subsequently shows a slow progression over decades [2]. Affected patients demonstrate 

distal muscle weakness, atrophy, high-arched (cavus) foot deformity and sensory loss due to 

a length-dependant degeneration of the peripheral nervous system [3]. 

     CMT includes two main subtypes of CMT1 (demyelinating) and CMT2 (axonal) 

[4]. With identical individual characteristics, the differentiation can be made through the 

study of medium nerve motor conduction speed, which in the CMT1 case is below 38m/s, 

while in the CMT2 speed is above this value [5]. Recent advances in molecular genetics 

study have allowed to classify the CMT disease in accordance with the identified genes [6].  

The purpose of this study was to investigate the foot characteristics in association 

with the Short Form-36 in a Charcot-Marie-Tooth Disease Type 2 in a family. We are 

studying a large CMT2 family living in the municipality of Tobias Barreto, situated 180 km 

from Aracaju, Sergipe State, Brazil. While the clinical features of CMT are widely 

recognized by neurologists, good data on the disease impact on health status and life quality, 

also known as health related quality of life are scarce. 



 

 

 

2. Methods 

2.1. Study design 

From March 2010 to November 20011, based upon clinical and electrophysiological 

data, we consecutively enrolled 20 CMT patients: 10 men (50%) and 10 women (50%), 

within an average of 32.45 years old (SD 20.44, range 11–79). Fourteen healthy subjects 

served as control group (5 males and 9 females; mean age 30.92 ± 17.03 years, range 10–72 

years). 

Exclusion criteria for both healthy volunteers and CMT2 patients included history of 

surgery in the previous 5 years, presence of easily identifiable marks below the popliteal 

crease such as tattoos, moles or scars, or patients being unable to distribute the total body 

weight symmetrically while standing. 

2.2. Measures 

Upon initial evaluation, demographic information (age, sex, involved side, height, 

weight) was collected. Body Mass Index (BMI) was calculated by dividing the subject’s 

weight in kilograms by height in meters squared. 

2.3 Feet Pressures Assessment 

Lower limbs feet pressures assessment was measured through a baropodometer, 

consisting of a platform connected to a computer, for feet pressure measurement by a 

computerized Pressure Acquisition System® (Buratto Advance Technology [BAT]). The 

platform employed has 700 x 600 mm of dimension, with an active surface of 475 x 430 

mm, comprising 2,544 sensors. The platform was connected to a Intel core I5 2.27 GHz 

computer (1TB hard disk and 8 GB RAM) which analyzed the data. A 5-Hz frequency of 

data acquisition was employed for the standing registry, as the measured event is long 

lasting (20 seconds). For each foot region, the temporospatial parameters, peak pressure, 

maximum force and the contact area were calculated (Fig. 1). 



 

 

 

2.4 Mobility and functional assessment 

Measurements of dorsiflexion, plantar flexion, eversion and inversion were obtained 

with a 360-degree Baseline diagnostic goniometer (CARCI, 20 cm). Participants were 

positioned in long-sitting and then subtalar joint neutral was found [7]. The rater then 

measured passive and ative dorsiflexion using a goniometer using standard procedures [8]. 

The fulcrum of the goniometer was positioned over the lateral malleous with the proximal 

arm in line with the lateral midline of the fibula using the fibula head as a reference point. 

The distal arm of the goniometer was aligned parallel to the lateral aspect of the fifth 

metatarsal. 

We used American Orthopaedic Foot and Ankle Society (AOFAS) hindfoot score for 

evaluation of subjective and objective findings [9].  

2.5 Quality of life assessment 

The Brazilian validated version of the Short-Form 36 (SF-36) was administered to 

patients in accordance with standardised methodologies [10]. SF-36 consists of 36 questions 

about the patient’s general health status. It consists of eight specific subscales comprising 

‘physical’ and ‘emotional’ scores (physical functioning–PF, role-physical–RP, bodily pain–

BP, general health–GH, vitality–VT, social functioning-SF, role-emotional–RE, mental 

health–MH), which are summarized in two main scores: Physical Composite Score (PCS) 

and Mental Composite Score (MCS). Low PCS scores indicate severe physical dysfunction, 

distressful bodily pain, frequent fatigue and a negative judgement of general health status. 

Low MCS scores indicate psychological distress and severe social disability due to 

emotional problems [2]. 

2.6 Statistical analysis 

Statistical analyses were conducted with SPSS for Windows version 18. Distributions were 

examined using summary statistics and box plots. Differences in the means and proportions 



 

 

 

between groups were analyzed using paired Student’s t-test and the Mann-Whitney test, 

respectively. Differences were considered to be statistically significant when p < 0.05. 

2.7 Ethical considerations 

The Ethics Research Committee of Sergipe Federal University Hospital approved the 

protocols utilized in 2010 (CAAE 2224.0.000.107-10). All subjects who agreed to 

participate signed a written informed consent. 

 

3. Results 

Twenty patients affected by CMT2 (f/m: 10/10, mean age: 32.45 ± 20.44 years, 

range: 11–79 years, BMI 21.05 ± 4.90 Kg/m2) and 14 control subjects (f/m: 5/9, mean age: 

30.92 ± 17.03 years, range: 10–72 years, BMI 24.00 ± 4.27 Kg/m2) participated in the study. 

At baseline, the groups did not differ in terms of age or BMI. 

 

3.1 Plantar Pressures Assessment 

3.1. Static condition 

Although an initial instability and subsequent lateral ankle injury occured during 

dynamic activity, static measurements of foot characteristics have been performed most 

frequently to examine the relationships between the foot and lateral ankle injury. Studies of 

static foot postures have also been conducted to examine complex foot deformities involving 

malalignments at the rearfoot, midfoot, and forefoot. 

Table 1 shows the mean values of displacement of the Cop (center of pressure) 

recorded for 20 s after forward platform translations in the CMT2 and Control groups: (a) x-

direction (lateral); (b) y-direction (anterior–posterior). Comparing CMT2 and Control 

groups, no significant differences appeared in accordance with displacement of the platform. 



 

 

 

According to Sneyers et al a combination of non-quantitative arch height 

measurement, based on evaluation of the midfoot contact area, and quantification of lower 

leg–heel alignment and forefoot–heel alignment can be used to determine the ‘foot type’ 

profile [11]. Based on these factors, feet can be divided into planus, rectus and cavus. The 

proposed classification has been used to investigate the influence of foot malalignment on 

the plantar pressure pattern during gait. Despite increasing sophistication, this approach still 

uses static rather than dynamic measurement of key measurement criteria.  

In this study, of the 20 CMT2 patients, 1 (6%) was classified as Planus, 1 (6%) 

Rectus, and 16 Cavus. In control group 5 (36%) were classified as Planus, 1 (7%) Rectus 

(normal), and 8 (57%) Cavus. 

 

3.2. Dynamic condition 

For the group as a whole, forefoot pressure variables consistently exceeded the other 

regions in all cases (Fig. 1). 

The fore-foot results indicated that mean pressure, peak pressure and pressure time 

integral at the CMT2 were not significantly different among control group. On the other 

hand, the results indicated that contact duration at the CMT2 was significantly increased 

when compared with control group Table 2 and Fig. 2. 

In the mid-foot, mean pressure, peak pressures, contact duration and pressure time 

integral in the CMT2 were significantly lower than those in the control group (p < 0.0001) 

(Fig. 2). 

CMT2 significantly reduced the mean pressure, peak pressures and integral force-

time in the rearfoot analysis compared to control group. CMT2 and Control group were not 

significantly different from contact duration (Table 2). 

 



 

 

 

3.2 Life assessment quality  

 

The comparative SF-36 health profiles for subjects and controls are summarized in 

Table 3. The SF-36 assesses multiple operational aspects of health, including pain, 

disability, and favorable or unfavorable self-evaluations of general health status [12]. The 

findings from the current investigation have revealed additional insights into the factor 

structure of the SF-36 that have significant clinical implications for the use of this 

instrument in clinical practice and research endeavor in CMT disease. For all parameters 

measured in the SF-36 questionnaires, scores for study subjects were lower than for controls, 

indicating an overall poorer health status. Differences between CMT2 and controls were 

statistically significant for all dimensions except General health and Mental health. 

According to Redmond et al., (2008) people with CMT demonstrated lower quality 

of life (QoL) scores than the general Australian population in all SF-36 dimensions. In this 

study the disparity between people with CMT and normative data was greater for physical 

dimensions than for mental health dimensions. SF-36 scores were generally lower in older 

vs younger people, but not between men and women, or between CMT types. QoL in CMT 

was predicted strongly by lower limb weakness and to a less or extent by leg cramps, 

suggesting clinical trials targeting weakness and cramps may improve QoL in patients with 

CMT [3]. 

The results published by Padua et al., 2008, confirmed that QoL is deteriorated in 

CMT1A. However, besides the significant differences between CMT1A and Italian norms, a 

considerable portion of CMT patients obtained QoL scores similar to the Italian norms (the 

standard deviations are very large in the SF36 of CMT1A). This may be ascribed to the fact 

that we enrolled consecutive CMT patients including very mild and young cases [2]. 

 



 

 

 

3.4 Goniometry 

As shown in Table 4, an independent-test (inter-group) revealed a statistically 

significant decrease (p<0.0001) in ankle passive dorsiflexion and eversion in individuals 

with CMT2 in comparison to individuals without CMT (control group). The Mann-Whitney 

U-test not revealed significant differences in ankle passive plantar flexion and inversion 

between group controls and CMT2.  

 Active dorsiflexion and eversion scores were significantly different between the two 

groups (p < 0.001) (Table 4). 

 

3.5 Ankle-hindfoot score as developed by the American Orthopaedic Foot and Ankle 

Society (AOFAS) 

The ankle-hindfoot score as developed by the American Orthopaedic Foot and Ankle 

Society (AOFAS). It is a 100-point score, consisting of both subjective and objective clinical 

parameters. There was a significant decrease in the AOFAS score compared to CMT2 

values: 55.25 ± 20.09 from 98.00 ± 4.27 for group control. 

 

4. Discussion 

        

 Charcot-Marie-Tooth disease is characterized by a progressive muscle weakness and 

atrophy, sensory loss, foot (and hand) deformities and steppage gait. CMT patients typically 

present a distal-to-proximal progression of motor and sensory dysfunction [13]. In this study 

we use instruments that evaluate muscle weakness in toe segments, reduction of ankle and 

foot mobility and the effect of nutrition alterations of the feet in the static and dynamic 

balance through the baropodometry. 



 

 

 

 Muscle weakness, mainly of the inferior members in the CMT disease, has been 

widely described [14,15,16,17,18]. The data gotten by this study corroborate that of of 

literature, having significant difference when compared both groups, controll and disease of 

CMT2, in all of the ankle movements. 

The measurement by goniometry of the range of motion (ROM) in the ankle is an 

important parameter used in physical therapy evaluation and follow up. The CMT2 group 

demonstrated significantly less ankle dorsiflexion and eversion ROM than controls. The 

dorsiflexion deficit is due, over all, to paresis of previous tibial muscle [19]. Furthermore the 

limited dorsiflexion ROM as assessed during clinical examination has been associated with 

risk of repetitive ankle sprains. An ankle with limited dorsiflexion may be more vulnerable 

to hypersupination resulting in ankle sprain [20]. 

 To our knowledge, dorsiflexion ROM during gait has been previously reported in 

the CMT2 population in Neves and Kok (2011). This was the more consistent clinical 

abnormality in a research, being present in 93% of the individuals of this family with the 

CMT2 disease [21]. Don et al. in particular, identified two different patterns for different 

combinations of – clinically defined – foot drop and plantar flexion failure [22]. CMT2 

patients may not only have foot drop, but also a plantar flexor deficit, which could further 

impair gait [23].  

The foot becomes progressively more inverted due to imbalanced muscle activity 

around the ankle, with weakness of the tibialis anterior and peroneus brevis muscles and 

relatively less affected tibialis posterior and peroneus longus muscle activity [24]. This 

imbalance creates an inverted foot, with a prominent styloid process at the base of the fifth 

metatarsal, which transfers weight on to the lateral midfoot border. 

Crosbie, 2008 related that the foot of CMT patients becomes progressively more 

inverted due to imbalanced muscle activity around the ankle, with weakness of the tibialis 



 

 

 

anterior and peroneus brevis muscles and relatively less affected tibialis posterior and 

peroneus longus muscle activity [19]. 

Polyneuropathic patients were not equally unstable under static and dynamic 

conditions: equilibrium was much less affected under dynamic conditions, thus implying 

predictable changes in ankle joint angle and leg muscle length. This challenges again the 

notion that leg muscle Ia input is the main feedback for stance control [25]. 

Platform stabilometry, sometimes referred to as static posturography, is a common 

technique aimed at quantifying the body sway of subjects in a standing position. Several 

measures have been proposed in the literature to describe the planar (2D) migration of CoP 

over the base of support or along the antero-posterior (AP) and medio-lateral (ML) 

directions [26]. In the results observed in the stabilometry bigger antero-posterior oscillation 

was found, in relation to the latero-lateral. Regarding this behavior, Clapp and Wing (1999) 

affirm that in the antero-posterior bipodalic oscillations superior values are typically doubled 

more frequent than in lateral oscillations, thus suggesting lateral stability [27]. The results of 

this research demonstrate normal corporal oscillations in the group controlled, however, the 

same do not occur in the group with CMT2, since predominantly lateral oscillations suggest 

problems or riots in Central Nervous System (SNC) [28]. It is important to point that studies 

carried through by Neves and Kok (2011) almost observed the presence of signals of 

piramidal release in 45% of the patients of the family in study, being suggested therefore 

involvement of the SNC [21].  

The fact of that there was no significant difference in the variable gravity center 

displacement is mainly due to the fact that in the CMT disease the progression takes place in 

a symmetrical form. 

Plantar pressure measurement has been widely used to study the foot. The foot is 

typically divided into anatomical areas (masking process) to calculate plantar pressure 



 

 

 

parameters  including, most often: peak pressure, pressure–time integral and mean pressure 

[29]. 

Contact duration was significantly greater at the forefoot compared to either the 

rearfoot or midfoot. Foot pressure patterns might be expected to reflect its architecture. The 

more cavoid the foot, the higher the medial longitudinal arch and the more one would expect 

to see high pressures under the rearfoot and forefoot, with progressively less pressure under 

the midfoot [15,19,30]. 

 Crosbie et al. (2008) analyzed pressure characteristics of sixteen individuals with 

painful foot resultant from the CMT disease and concluded that the increase of the deformity 

of the painful foot is associated to exacerbation of pain and the rise of pressure values 

mainly in the region of the rearfoot [19]. What corroborates with data gotten through this 

research. The integral variable pressure-time (Kgf/cm²/ms) of dynamic baropodometry is 

one of most relevant in the feet evaluation of individuals with the CMT disease, since it 

reflects the pressure values on plantar surfaces exerted on a specific area during determined 

time interval, meaning, it suggests which foot regions present greater probability to develop 

pressure ulcers. The present study verified that the region with bigger possibility would be 

the rearfoot, followed of forefoot and with lesser probability the region of the midfoot. 

Many studies had portrayed the influence in individuals with CMT life quality using 

the questionnaire Shorts 36 (SF-36) [31,19,2,3]. Redmond and collaborators (2008) carried 

through life quality studies with 295 adult Australians with the disease of CMT of diverse 

types (being 31% the CMT1A, as the most frequent, and 7% CMT2), he verified significant 

difference when compared to the controll group for all the evaluated dominium of the SF-36 

[3]. Literature data are similar to this study, where six out of eight dominium of the 

questionnaire showed significant difference between the groups, with exception only for the 

dominium general health condition and mental health.  



 

 

 

The study clarifies that it is important to evaluate (to recognize) the impact of the 

deformities found in feet, as well as the characteristics of the position and marches, resulting 

from plantar pressure alterations in CMT carriers. 

In particular, protection of the lateral midfoot may be an important strategy in the 

management of patients with CMT, especially as the condition progresses. In this family 

with CMT type 2 of dominant genetic inheritance, questionnaire SF-36 demonstrated there 

is impact of the disease on these patients life quality. 

According to the AOFAS scale, CMT2 patients developed worst results. Limited 

dorsiflexion ROM during gait among individuals with chronic ankle instability may be a risk 

factor for recurrent ankle sprains. These deficits should be treated appropriately by 

rehabilitation clinicians [20]. 
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FIGURE CAPTIONS 

 

 



 

 

 

 

Fig. 1. A sample of the results derived from Footwork. 

 

Table 1. Descriptive statistics of stabilometric dimensions between CMT2 and controls. 

Stabilometric dimensions Controls CMT2 

Medio-lateral CoP displacement (cm) 1.77 ± 0.42 2.50 ± 0.88 

Anterio-posterior CoP displacement (cm) 2.28 ± 0.82 2.27 ± 0.56 

Contact area (cm²) 3.15 ± 1.44 4.96 ± 2.45 

Cop (center of pressure) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Table 2. Mean (S.D.) values for foot pressure and foot–ground contact duration variables. 

Pressure                  Control (Mean±S.D.) CMT2 (Mean±S.D.) 

variable Fore-foot Mid-foot Rear-foot Fore-foot Mid-foot Rear-foot 

Mean pressure (Kgf/cm²) 1.42± 0.32 0.87±0.24 0.87±0.24 1.70±0.72 0.07±0.11∗∗∗ 0.62±0.36∗∗ 

Peak pressure (Kgf/cm²) 3.58±0.63 2.67±0.57 2.67±0.57 3.49±1.12 0.34±0.51∗∗∗ 2.02±0.84∗∗ 

Contact duration (ms) 813±202 567±215 567±215 1185±904∗∗ 149±195∗∗∗ 782±820 

Pressure time integral (Kgf/cm²/ms) 13.36±3.70 8.16±2.94 8.16±2.94 16.55±9.68 0.74±1.18∗∗∗ 7.34±8.35∗∗ 

p<0.05, ** p<0.01 e ***p<0.001 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Box plot of foot pressure and foot-ground contact duration variables The median 

for each data set is indicated by the center line, and the mean is represented by the plus 

sign. The first and third quartiles are the edges of the square area, which is known as the 

interquartile range. The extreme values (within 1.5 times the interquartile range from 

the upper or lower quartile) are the ends of the lines extending from the interquartile 

range. a) Mean pressure; b) Peak pressure; c) Contact duration and d) Pressure time 

integral. 
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Fig.3. Control group. Masking of foot into three regions: rearfoot region, midfoot region 

and the forefoot region. 
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Fig. 4. CMT 2. Masking of foot into three regions: rearfoot region, midfoot region and 

the forefoot region. 

 

Table 3. Comparison of SF-36 subscale scores between CMT and controls. 

Dimensions Controls 

Mean ± S.D. 

CMT2 

Mean ± S.D. 

Physical functioning 97.50 ± 3.79 49,50 ± 23,61*** 

Physical role function 100.00 ± 0.00 35,00 ± 35,72*** 

Bodily pain 87.07 ± 19.18 59,30 ± 35,19* 

General health 65.85 ± 17.15 52,97 ± 21,55 

Vitality 66.42 ± 18.33 49.75 ± 20.29* 

Social functioning 98.21 ± 6.68 76.25 ± 25.29* 

Role emotional functioning 76.19 ± 40.14 42.25 ± 38.16** 

Mental health 74.57 ± 17.58 59.00 ± 28.66 

* p<0,05, ** p<0,01 e ***p<0,001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Table 4. Results of the independent samples t-test for ankle Dorsiflexion, Plantar 

flexion, Eversion and Inversion (passive and active forms) between group controls and 

CMT2. 

  Controls 

Mean ± S.D. 

(°) 

CMT2 

Mean ± S.D. (°) 

p value 

 

Passive 

Dorsiflexion  

Plantar flexion 

10.82 ±7.86 

48.71 ±6.01 

-6.35 ± 9.70 

49.75 ± 11.31 

< 0.0001 

0.4472 

 Eversion 

Inversion 

29.89 ± 8.84 

29.57 ±7.54 

20.67 ± 7.08 

28.22 ± 8.09 

< 0.0001 

0.4003 

 

Active 

Dorsiflexion 

Plantar flexion 

10.67 ± 7.44 

46.25 ± 6.75 

-14.22 ± 9.52 

42.12 ± 14.48 

< 0.0001 

0.2895 

 Eversion 

Inversion 

28.57 ± 6.93 

29.00 ± 8.80 

10.82 ± 10.34 

20.35 ± 10.39 

< 0.0001 

0.0018 

 

 

 


