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Introdução: Charcot-Marie-Tooth (CMT) é a neuropatia periférica hereditária mais prevalente em todo o mundo e se 

caracteriza por alterações sensitivas e motoras. O comprometimento sensório-motor tem caráter simétrico na doença 

porém, variações na força muscular, flexibilidade e até mesmo coordenação motora podem ser encontradas nesses 

indivíduos. Objetivos: Avaliar a amplitude de movimento articular e a força muscular antes e após um protocolo 

específico e um protocolo domiciliar de tratamento fisioterapêutico. Métodos: foram realizadas a dinamometria e a 

fleximetria em três momentos: no momento inicial, após 24 sessões do protocolo específico da fisioterapia e após o 

protocolo domiciliar, que durou seis meses. Durante o protocolo específico, foram realizadas três sessões de fisioterapia 

por semana em um período de 8 semanas, com cerca de 60 minutos de duração cada sessão, totalizando 24 sessões. 

Trata-se de um ensaio clínico piloto e a coleta de dados foi realizada após a aprovação do CEP para seres humanos da 

Universidade Federal de Sergipe (CAAE: 71978017.8.0000.5546). A pesquisa constou com 7 indivíduos, distribuídos 

entre os gêneros masculino e feminino, e faixa etária entre 16 a 65 anos. A coleta de dados foi realizada no período 

entre março de 2017 a novembro de 2017, no município de Pedrinhas-SE, região onde se concentra uma grande 

população de indivíduos com CMT. As análises comparativas entre às três avaliações, foram realizadas após o teste de 

normalidade de Shapiro- Wilk. Em seguida, foram utilizados teste pareados de Student ou Wilcoxon. Resultados: Após a 

aplicação do protocolo específico todos grupos musculares que fazem a movimentação do tornozelo tiveram um 

aumento significativo da força (p&#706;0,05). Após o protocolo domiciliar, esses músculos tiveram uma redução na 

força, porém eles mantiveram o aumento da força adquirida no protocolo específico até a terceira avaliação. Em relação 

a fleximetria todos os grupos musculares apresentaram um aumento significativo da ADM do tornozelo, com exceção da 



flexão plantar direita (p=0,06) e flexão plantar esquerda (p=0,28). Após o protocolo domiciliar todos os grupos 

musculares tiveram uma perda significativa da ADM com exceção dos flexores plantares direito (p=0,08) e eversores 

direito (p=0,14) e esquerdo (p=0,32).Conclusão: para indivíduos com CMT a aplicação de um protocolo específico e 

focado para as necessidades da doença, podem trazer efeitos diferenciados na condição física desses pacientes e o 

direcionamento dos exercícios deve ser de acordo com os dados obtidos a partir de uma avaliação criteriosa e individual.
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