
Introdução Resultados

O MFF que utiliza de modo padrão mobilizações, alongamentos,

estímulos musculares e enfaixamento com fita, obtêm ótimos

desfechos em pacientes com pés tortos congênitos leves, e bons

resultados em pés moderadamente graves em comparação as

outras técnicas usadas. Além disso, apresenta bom resultado, se

a tenotomia do calcâneo for incorporada precocemente ao

método. Desse jeito, o MFF demonstra-se como a melhor

abordagem fisioterapêutica no tratamento do PTC.
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Encontrou-se um total de 1.607 artigos que passaram por

processos de triagem, e ao final 11 artigos forma elegíveis.

Dessa forma, totalizou-se 727 pés, 480 crianças, das quais tanto

foram afetadas unilateralmente, quanto bilateralmente. Nove

artigos utilizaram o MFF como intervenção, um o método híbrido

e um alongamento, mobilizações e enfaixamento.

O método de avaliação, a classificação, o tempo de terapêutica e

a necessidade cirúrgica variaram entre eles. E, de modo geral,

as intervenções se iniciaram até os primeiros meses de vida.

Figura 1. Fluxograma da seleção dos artigos
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Identificar e abordar as melhores intervenções

fisioterapêuticas empregadas no tratamento de PTC.

Objetivo 

O Pé Torto Congênito (PTC) é uma deformidade congênita

presente em um a cada mil nascidos vivos e mais comum no

sexo masculino. A deformidade consiste na adução e

supinação do antepé, cavo do médiopé, varo do retropé e

eqüino do tornozelo. É dividido em pé torto estrutural e

postural, ambos com capacidade de desenvolver

deformidades, dores e incapacidade funcional se não

tratados. Dentre os tratamentos existentes temos: a técnica

de Ponseti, uma prática exclusiva da medicina no Brasil, e

para os fisioterapêuticas, o método francês de fisioterapia

(MFF) e o método híbrido que une os pontos fortes do

Ponseti e do MFF.

Nome/ano Desenho do 

estudo

Amostra Tipo de intervenção Tempo de 

terapêutica

KAROL; JEANS, 

2011 
Artigo de revisão - MFF N. I.

BALASANKAR; 

LUXIMON; 

JUMAILY 2016

Artigo de revisão - MFF 1 a 3 meses

CANAVESE; Et. 

al. 2017
Série de casos

92 Pés em 61 

crianças
Método Híbrido 3 anos

DIMEGLIO; 

CANAVESE 

2012

Artigo de revisão - MFF N. I.

CHOTEL; Et. al. 

2011
Estudo de coorte

116 Pés em 

77 crianças
MFF 5,5 anos

EZEUKWU; 

MADUAGWU 

2011

Relato de caso
2 Pés em 1 

criança

Alongamento, 

mobilizações e 

enfaixamento

1 ano

EL BATTI et. al. 

2016
Estudo de coorte

47 Pés em 37 

crianças
MFF Média de 5 anos

JEANS et. al. 

2016
Longitudinal 144 pés em 

95 crianças.

MFF N. I.

GOTTSCHALK 

et. al. 2010
Prospectivo 23 Pés MFF N.I.

RAMPAL et. al. 

2013
Estudo de coorte

187 Pés em 

129 crianças
MFF Mínimo de 7 anos

JEANS et. al. 

2017
Prospectivo

116 Pés em 

80 crianças
MFF N. I.

Tabela 1. Resultados principais dos 11 artigos selecionados.

Legenda: MFF: Método francês de fisioterapia; NI: Não informa.

Critérios de inclusão: Artigos publicados no período entre os anos de

2010-2018, artigos nos idiomas português e inglês; artigos que

relatassem o uso do tratamento fisioterapêutico no Brasil (incluindo

métodos, técnicas e conceitos diversos da área); estudos de relatos de

casos, série de casos e estudos de revisões de literatura (incluindo

sistemáticas, integrativas e metas-análise).

Critérios de exclusão: Estudos que abordassem outros métodos de

tratamento isoladamente (por exemplo: cirúrgico ou medicamentoso),

estudos que não continham o texto em sua íntegra, que abordassem o

tratamento apenas em adultos ou ensaios em animais (in vivo).

Palavras-chave

“Clubfoot”, “clubfeet”, “physical-therapy”, “physiotherapy”,

“rehabilitation”, “TalipesEquinovarus”, além de seus correlatos em

português: “pé torto congênito”, “pé torto equinovaro” e “fisioterapia”.

Bases de dados

Embase = 67; Pubmed =925; PEDro = 18; LILACS = 10; Cochrane = 2

Medline = 582; Scielo = 3

Totalizando: 1.607 artigos

Primeira triagem: 1.207 artigos foram excluídos por duplicidade; 342

através do título e 34 por resumo, restando 24 para análise de texto

completo.

Segunda triagem: 13 artigos excluídos por outros fatores.
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Artigos eleitos

11artigos foram selecionados para a revisão
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