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Introdução: A obesidade vem aumentando de forma crescente, afetando todas as faixas etárias especialmente crianças, 

e a sua persistência incide sobre o aparelho locomotor e o sistema musculoesquelético, levando a importantes 

alterações no padrão postural. Uma das variações mais importantes na estrutura do pé é a altura do arco longitudinal 

medial (ALM) que influencia no formato da impressão plantar. A alteração biomecânica do ALM associada às alterações 

de sua altura, podem levar a disfunções onde o risco de lesões musculoesqueléticas aumentado. Objetivo: Classificar o 

arco longitudinal medial em crianças com obesidade e eutróficas de 8 a 10 anos em uma escola pública de Belo 

Horizonte, Minas Gerais. Método: Trata-se de um estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

CEP Universidade Paulista – UNIP, sob o parecer do CAAE: 79739517.2.0000.5512. A amostra foi composta por 26 

crianças divididas em dois grupos, eutróficas (GE) e obesas (GO), conforme o índice de massa corporal (IMC) e 

classificadas a partir dos valores dos percentis segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). O GO foi composto 

por 11 crianças e o GE, por 15 crianças. Foram coletadas de forma dinâmica as impressões plantares de cada pé das 

crianças e calculado o índice plantar classificando o ALM de acordo com o índice de Chippaux-Smirak (ICS). Para 

análise estatística dos dados, foi utilizado o programa Minitab 18.1. Resultado: Constatou-se neste estudo uma 

porcentagem de 81,81% do GO com ALM diminuído classificado como plano tanto no pé direito quanto esquerdo em 

comparação com o GE (66,66%), classificadas como intermediário e rebaixado. Ambos os grupos apresentaram maioria 

percentual de crianças com ALM diminuído, com maior incidência no GO. Conclusão: Este estudo verificou que as 

crianças eutróficas apresentaram classificação do ALM em intermediário e rebaixado, e as crianças obesas em plano.

Descritores: arco longitudinal medial; obesidade infantil; pé plano.


