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Introdução: Indivíduos com Síndrome de Down (SD) apresentam hipotonia muscular global acentuada e frouxidão 

ligamentar, consideradas as principais causas das alterações motoras encontradas nesses indivíduos. O pé pronado é 

caracterizado pelo desabamento do arco plantar decorrente das alterações típicas dessas crianças, comprometendo o 

desempenho adequado e estável da marcha.

Objetivo: Avaliar a descarga de peso estática e dinâmica sem e com palmilha em uma criança com SD.

Método: O estudo de caso foi realizado com uma menina de dois anos, SD, peso: 9kg; altura: 82cm; IMC: 13,4kg/m2. 

Foram captadas as pressões plantares na postura de pé (estática) e na marcha (dinâmica), para os pés direito (D) e 

esquerdo (E) em uma plataforma (M.P.S. platform® - Pressure Modular System - LorAn Engineering, Bologna, Italy). 

Essa é uma plataforma sensível à pressão plantar que capta informações referentes à marcha e a distribuição de 

pressões plantares. A análise da descarga de peso foi realizada descalça e calçada com tênis de cano alto com 

palmilha tipo cunha para calcâneo. Este estudo foi aprovado pelo CEP da UFJF (CAAE: 68140617.7.0000.5147), e o 

responsável assinou o termo de consentimento livre e esclarecido.

Resultados: Na condição estática, descalço sem palmilha (SP) e calçado com palmilha (CP), foram captadas as 

descargas de peso anterior (SP:37,1% x CP:63,8%), posterior (SP:62,9% x CP:36,2%), direita (SP:40,4% x CP:26,2%), 

e esquerda (SP:59,6% x CP:71,8%); Ante-pé (SP-D:32,0% x E:35,4%; CP–D:36,8% x E:39,6%), médio-pé (SP-D:39,3% 

x E:35,6%; CP–D:27,8% x E:26,9%) e retro-pé (SP-D:28,7% x E:29,0%; CP–D:35,4% x E:33,5%). Na condição dinâmica 

descalço sem palmilha e calçado com palmilha, os percentuais de descarga de peso foram: ante-pé (SP-D:36,7% x 

E:32,8%; CP–D:37,3% x E:39,5%), médio-pé (SP-D:31,8% x E:37,8%; CP–D:32,6% x E:31,5%) e retro-pé (SP-D:31,5% 

x E:29,4%; CP–D:30,1% x E:29,0%). O tipo de pé (arco índex) descalço foi classificado como plano na condição estática 



e levemente plano na condição dinâmica. Já com o uso do calçado e palmilha, foi classificado como normal na condição 

estática e levemente plano na condição dinâmica. 

Conclusão: Nesta criança com SD, o uso da palmilha permitiu um melhor alinhamento do retro-pé, alterando o arco 

índex na condição estática, e melhorando a distribuição de peso entre as áreas do pé. A indicação de uso de 

dispositivos corretivos para o pé em crianças com SD devem ser analisados baseando-se em avaliações confiáveis das 

pressões plantares.

Descritores: Síndrome de Down; pé plano; pronação.


