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Introdução: A Síndrome de Chacort-Marie-Tooth é uma neuropatia hereditária com diferentes características gené-
ticas e degeneração progressivamente lenta. Os sinais clínicos desta síndrome são clássicos e bem descritos na 
literatura. Atualmente seis tipos são citados com diferentes características neurofisiológicas. O uso do Ácido Ascór-
bico, ainda em ensaio clínico, vem sendo testado visando promover a mielinização. No tocante a reabilitação o uso 
da realidade virtual é ressaltado nas doenças neurológicas em geral. O prognóstico depende da clínica apresentada 
e os portadores desenvolvem compensações biomecânicas acarretando diminuição da velocidade de execução dos 
atos motores. Objetivo: Identificar intervenções atualmente utilizadas pela fisioterapia no tratamento da Síndrome 
de Chacort-Marie-Tooth em crianças. Métodos: Revisão integrativa realizada nas bases de dados Scielo, Lilacs, 
Pubmed/Medline e Bireme. Na busca por descritores obteve-se 316 artigos. Realizou-se o fluxograma segundo o 
PRISMA obtendo-se 94 artigos destes, 17 atenderam aos objetivos. Resultados: Os dados foram descritos e 
tabelados para a caracterização dos estudos, crianças acometidas, instrumentos de diagnóstico e avaliação fisio-
terapêutica, bem como, dos protocolos de tratamento. A maioria dos estudos encontrados foi revisão de literatura e 
estudos de casos. As repercussões clínicas relacionam-se às alterações biomecânicas nos membros inferiores, prin-
cipalmente pés, com progressão gradual para outros segmentos. O diagnóstico foi dado mais frequentemente através 
da eletroneuromiografia. Dentre os instrumentos avaliativos foram utilizados o Teste de Romberg; Pediatric Evaluation 
of Disability Inventory; Teste de caminhada de seis minutos; Medida de Função Motora; Questionário SF-36; Escala 
Short Form-36; Escala de pontuação neuropatia CMT; Baropodometria; Biofotogrametria Computadorizada; Escalas 
de Borg e Escala de Equillíbrio Pediátrica. Em relação à assistência fisioterapêutica, destaca-se a fisioterapia conven-
cional, fisioterapia aquática, hipoterapia e gameterapia. Discussão: Ao se falar em aspectos atuais nas disfunções 
sensório-motoras, identifica-se poucas inovações nos estudos. O diagnóstico tardio é citado em alguns estudos e isto 
remete a necessidade de maior atenção nas identificações dos casos. A gameterapia está cada vez se destacando no 
tratamento das doenças neurológicas, todavia nenhum artigo abordou de forma especifica sua utilização. A necessi-
dade de inserção dos portadores em atividades de caráter lúdicos, inclusive a fisioterapia, é ressaltada. Conclusão: 
A fisioterapia convencional se mantém relevante como tratamento e das inovações identificadas, a gameterapia traz 
possibilidades devidos às ferramentas dos jogos que estimulam os pacientes por diversas perspectivas funcionais, no 
entanto, faz-se necessária a realização de estudos nestes pacientes. Destaca-se a utilização nos estudos dos diver-
sos testes e escalas conceituados, uma vez que possibilita um desenvolvimento da fisioterapia baseada em evidência. 
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