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Figura 1. Desenho esquemático da metodologia aplicada
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Objetivo 
.

A Doença de Charcot Marie-Tooth (DCMT) definida por

uma neuropatia periférica hereditária de causa

genética, através do fenótipo comum, afeta os nervos

periféricos motores e sensoriais por processo

desmielinizante e axonal, sendo sua incidência de

1:2500 pessoas. Decorrente a uma evolução lenta e

progressiva, é caracterizada por fraqueza distal,

principalmente em membros inferiores em crianças,

adolescentes e adultos, no que acarreta em amiotrofia,

paresia, hipoestesia superficial e profunda e

hipo/arreflexia distal, com déficits significativos de

incapacidades graves que limitam a realização das

atividades de vida diária (AVD’s). Tendo em vista evitar

os agravos desta patologia e há inexistência de terapia

gênica e fármacos que retarde as complicações

clínicas e funcionais, a fisioterapia é recomendada com

o objetivo de manter uma integridade muscular e

nervosa, para minimizar as necessidades dos

portadores e favorecer ou manter as habilidades

funcionais, motoras e neuropsicológicas do paciente.

O presente estudo tem como finalidade uma revisão

sistemática de literatura, que analisa os resultados da

intervenção fisioterapêutica em pacientes portadores

da CMT.

Refere-se a uma revisão sistemática de literatura, executada

com o protocolo do PRISMA (PreferredReportItems for

SystematicaReviewsand Meta-Analyses), com um

examinador independente que avaliou a qualidade do estudo.

As buscas foram realizadas sem filtro de línguas e sem data

inicial até janeiro de 2020, por meio de artigos que

mencionam o tema abordagem fisioterapêutica na doença

Charcot Marie – Tooth, nas três bases de dados eletrônicas:

SciELO, LILACS e BVS.

Para a elaboração do estudo, foram identificados 110

artigos no total, sendo 27 artigos excluídos por

duplicidade, sendo selecionados 17 estudos que se

encontravam na íntegra para leitura, e após a análise 5

artigos foram escolhidos para compor esta revisão por

atenderem todos critérios.

Referente aos resultados obtidos, conclui-se que a fisioterapia

é eficaz no tratamento de pacientes com CMT. Através do

treino de marcha a fisioterapia motora pode beneficiar esses

pacientes, com uma melhora da manutenção da força

muscular distal, controle postural, marcha e equilíbrio,

minimizando suas incapacidades e mantendo suas

habilidades funcionais, podendo assim, contribuir na

progressão da realização das AVD’S.


