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RESUMO 
 

Alterações da postura de pronação-supinação dos complexos articulares do 
tornozelo e do pé (e.g. alterações de altura do arco plantar), e da postura de rotação 
medial-lateral do membro inferior, estão associadas com problemas ortopédicos. 
Essas alterações posturais podem estar relacionadas com a postura de pronação-
supinação específica do complexo articular retropé-perna (CARP). Assim, na prática 
clínica, é importante conhecer a postura do CARP, que envolve os planos frontal e 
transverso. O objetivo deste estudo foi propor uma nova medida clínica da 
magnitude de pronação-supinação do CARP e testar a sua confiabilidade e validade 
concorrente. A medida proposta avalia a postura do calcâneo em relação à perna, 
no plano frontal, e a postura da perna, no plano transverso. A postura de referência 
para essas medidas foi a postura subtalar neutra. Uma média aritmética simples é 
calculada das duas medidas para se obter um índice (em graus) da magnitude 
pronação-supinação do CARP. As medidas foram realizadas com inclinômetro e 
bússola de aplicativos de um smartphone. Foram incluídos neste estudo 22 
indivíduos adultos assintomáticos e sem histórico recente de lesões. Todos foram 
submetidos à avaliação postural do pé pela medida clínica proposta e por um 
sistema de análise tridimensional do movimento (Qualisys Oqus 7), considerado 
padrão ouro, realizadas por dois examinadores e em dois dias de coleta com 
intervalo de, no mínimo, quatro dias. Coeficientes de correlação intraclasse (CCI) 
foram calculados para verificar a validade concorrente da medida clínica (comparada 
com a medida tridimensional) e suas confiabilidades intra e interexaminadores. Os 
resultados obtidos demonstraram que a medida clínica proposta apresenta 
confiabilidades intra e interexaminadores excelente, com o CCI variando entre 0,92 e 
0,96. Para a validade da medida, o CCI entre os valores clínicos e aqueles obtidos 
pelo sistema de câmeras foi de 0,9, considerado excelente. Assim, a medida clínica 
da magnitude da postura de pronação-supinação do CARP é considerada confiável 
e válida, podendo ser utilizada clinicamente para investigar alterações posturais, 
estabelecer relações causais e propor intervenções terapêuticas.   
 
Palavras-chave: Pronação. Supinação. Análise postural do pé. Confiabilidade. 

Validade.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Alterações das posturas relacionadas à pronação-supinação do complexo 

tornozelo-pé (CTP) têm sido associadas a problemas ortopédicos1,2. Por exemplo, 

alterações da magnitude de eversão do calcâneo e da altura do arco longitudinal 

medial, como componentes cinemáticos do CTP, têm sido relacionadas a problemas 

ortopédicos no próprio CTP e em articulações e segmentos distantes dele1. A 

postura de rotação medial excessiva do fêmur, como outro exemplo, está 

relacionada com problemas na articulação femoro-patelar3. Assim, devem existir 

formas de investigar clinicamente mecanismos que contribuem para essas 

alterações posturais. 

 As alterações posturais citadas podem ou não estar relacionadas com a 

postura de pronação-supinação especificamente do complexo articular retropé-perna 

(CARP), que inclui as articulações subtalar e talocrural. O CARP pode participar do 

surgimento de alterações posturais, no próprio CTP, ou em articulações e 

segmentos proximais, por meio do acoplamento entre os movimentos do retropé no 

plano frontal e da perna e coxa no plano transverso1,4,5. Por exemplo, uma postura 

com a altura reduzida do arco longitudinal medial pode estar relacionada tanto à 

presença de uma pronação excessiva do CARP quanto a deformidades das 

estruturas do mediopé6. Uma postura de rotação medial excessiva do membro 

inferior pode estar relacionada à presença de pronação excessiva do CARP. Mas 

também pode não estar acompanhada de maior pronação do CARP, como na 

presença de uma postura de adução excessiva do pé como um todo7 ou de um 

aumento do ângulo de torção do fêmur8. A identificação de uma alteração postural 

do CARP, e de possíveis causas para essa alteração, pode auxiliar o fisioterapeuta 



   
 

 

a escolher intervenções voltadas para modificar a postura do membro inferior e para 

o tratamento ou prevenção de processos patológicos relacionados3,9,10. Entretanto, 

ainda não existe uma medida clínica da postura de pronação-supinação específica 

do CARP. 

As medidas clínicas existentes para identificar componentes posturais do 

pé e tornozelo relacionados à magnitude de pronação do CTP possuem limitações 

para medir, especificamente, a magnitude da postura de pronação-supinação do 

CARP. Como exemplo dessas medidas, podem ser citadas a medida de eversão do 

calcâneo e o Foot Posture Index (FPI)11,12. A medida de eversão do calcâneo avalia 

somente o componente no plano frontal da postura do CARP11. Entretanto, devido a 

variações anatômicas do pé, a pronação-supinação do CARP pode apresentar 

diferentes quantidades relativas de deslocamento angular nos planos frontal e 

transverso4,7, o que faz com que a medida apenas no plano frontal não seja 

proporcional à magnitude da postura de pronação do CARP. O FPI foi proposto para 

quantificar a postura de pronação-supinação do CTP como um todo, incluindo vários 

parâmetros considerados como associados a essa postura11. Dentre os parâmetros 

avaliados para calcular o FPI está a postura do navicular, para informar sobre a 

altura do arco longitudinal medial que, como explicado, pode não estar relacionada 

com a postura do CARP11,13. Assim, o FPI não mede, de maneira isolada, a postura 

específica do CARP. 

Diante das limitações das medidas existentes para medir a postura de 

pronação-supinação do CARP, o objetivo deste estudo foi propor e investigar as 

propriedades de medida (confiabilidade e validade) de uma nova medida clínica 

postural. Nessa medida, os planos frontal e transverso do CARP são considerados. 



   
 

 

Além disso, são utilizados aplicativos de smartphone de mensuração angular, para 

facilitar sua utilização clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Delineamento do estudo e aspectos éticos 

 

   Trata-se de um estudo metodológico de confiabilidade e validade 

concorrente de uma medida. Esta pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética da 

Universidade Federal de Minas Gerais, CAAE: 78785717.7.0000.5149 (Anexo 1). 

 

 

2.2 Amostra 

 

    A seleção dos participantes deste estudo foi realizada por conveniência. 

Participaram do estudo 22 indivíduos adultos saudáveis, sendo 9 homens e 13 

mulheres, com média de idade de 23,2 ± 3,76 anos e IMC de 22,3 ± 2,31kg/m2. O 

tamanho da amostra foi definido por um cálculo amostral realizado com uma 

expectativa de se obter um coeficiente de correlação intraclasse de 0,8, com duas 

medidas repetidas, nível de significância de 0,05 e com objetivo de se alcançar um 

poder estatístico de 80%14.  Os critérios de inclusão foram: (1) idade entre 18 a 45 

anos; (2) não ter sofrido lesões musculoesqueléticas e/ou ter sido submetido a 

alguma cirurgia nos membros inferiores e cintura pélvica nos últimos 6 meses; (3) 

não realizar atividade física 24 horas antes de ser realizada a coleta. Os critérios de 

exclusão do estudo foram: (1) incapacidade de sustentar a posição solicitada 

durante coleta; (2) dor ou desconforto durante a coleta. Toda a amostra deste estudo 

apresentou como membro dominante o direito. 

 

 

2.3 Instrumentação 

 

       As medidas de estatura e massa corporal foram realizadas utilizando uma 

balança digital com altímetro. Para a realização da medida clínica foram utilizados 

um paquímetro, um goniômetro, uma haste metálica com velcro e uma mesa de 

metal, onde o voluntário permanecia em posição ortostática. Para a quantificação 

dos ângulos do complexo retropé-perna foram utilizados dois aplicativos de 

smartphone: a bússola digital iOS versão 40.0.0, para análises no plano transverso, 



   
 

 

e o inclinômetro digital “Angle Pro” versão 2.3 para as análises no plano frontal. O 

aparelho smartphone utilizado foi um iPhone modelo SE. A medida também foi 

realizada através do sistema opto-eletrônico de análise tridimensional do movimento 

(8 câmeras Oqus Qualysis, Suécia) com marcadores reflexivos e frequência de 

aquisição de 120 Hz.  

 

 

2.4 Procedimentos 

 

       As coletas foram realizadas no Centro de Estudos do Movimento, 

Expressão e Comportamento Humano (CEMECH) da Escola de Educação Física, 

Fisioterapia e Terapia ocupacional / Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

durante o período de julho a outubro do ano de 2018. 

       A medida clínica foi realizada do lado de fora do laboratório com o intuito 

de reduzir a interferência de aparelhos eletrônicos no funcionamento do aplicativo de 

bússola utilizado. O restante dos procedimentos de coleta foi realizado dentro do 

laboratório. 

 

 

2.4.1 Medida clínica 

 

      Após o participante ter assinado o termo de consentimento livre e 

esclarecido, foram mensuradas sua estatura e massa corporal através de balança 

digital com altímetro. O voluntário era então instruído a permanecer em posição 

ortostática em cima da mesa de coleta durante a realização das medidas e o 

avaliador posicionava-se atrás do indivíduo, ao nível de seu complexo retropé-perna.  

           As medidas foram realizadas por dois examinadores de forma 

independente para a análise da confiabilidade inter-examinador. A coleta completa 

foi repetida com cada voluntário com, no mínimo, quatro dias de intervalo, para 

análise da confiabilidade intraexaminador. 

 

● Primeira etapa: Bissecção da perna e do calcâneo: O voluntário era 

solicitado a realizar uma marcha estacionária e parar em posição relaxada 



   
 

 

confortável. Uma marcação com fita crepe foi feita em uma superfície 

metálica imediatamente posterior ao calcâneo para delimitar o plano posterior 

desse segmento e da perna. O examinador, posicionado paralelamente ao 

plano posterior demarcado, realizava a palpação do calcâneo com a face 

dorsal das falanges médias do segundo dedo e, com o auxílio de um 

paquímetro, marcava o seu ponto médio com uma caneta esferográfica, ao 

nível da inserção do tendão do calcâneo e 1,5 cm abaixo dela. Uma linha de 

bissecção desse segmento era traçada a partir das duas marcações.  

Para a bissecção da perna, um paquímetro alinhado paralelamente à fita de 

demarcação do plano posterior foi posicionado 3 e 5 cm acima do maléolo 

medial e uma linha de bissecção foi traçada entre os dois pontos médios 

marcados. 

 

● Segunda etapa: Posicionamento da articulação subtalar em neutro: Com 

o voluntário ainda de pé sobre a mesa, a articulação subtalar foi colocada em 

posição neutra (0°) pelo avaliador. Para isso, foi realizada a palpação da 

cabeça do tálus, na face dorsal do pé, com o polegar e o indicador e o 

indivíduo orientado a realizar os movimentos de pronação e supinação 

máximas do pé15. A posição da neutralidade era assumida quando o 

examinador percebesse que a porção medial e lateral da cabeça do tálus se 

apresentava de forma simétrica, sem que um lado estivesse mais 

proeminente que o outro. Então, foi solicitado ao voluntário que sustentasse 

essa posição para a realização de parte das medidas (como explicado na 

próxima etapa). Para garantir a padronização da posição em neutro da 

articulação subtalar em dias diferentes, foi mensurada a altura do navicular 

em relação ao chão nessa posição, que foi conferida previamente a cada 

medida. Essa medida foi feita com uma régua do chão à tuberosidade do 

osso navicular, demarcada com uma caneta esferográfica. 

 

● Terceira etapa: Medida da angulação do complexo retropé-perna: Com o 

paciente em posição ortostática, sustentando ativamente a posição em neutro 

da articulação subtalar, descrita no item anterior, e depois mantendo a 

posição relaxada, o examinador realizou as medidas de mudança no ângulo 



   
 

 

do calcâneo em relação à perna, no plano frontal, e de mudança no ângulo da 

perna no plano transverso, com o aplicativo de inclinômetro e o de bússola, 

respectivamente.  

A medida do ângulo do calcâneo em relação à perna (em graus), no plano 

frontal, foi realizada posicionando o smartphone com o aplicativo de 

inclinômetro paralelamente à linha de bissecção do calcâneo e da perna e 

registrando os graus de inclinação desses segmentos (FIGURAS 1 e 2).  

 

Figuras 1 e 2 -  Medida do ângulo entre retropé e perna, no plano frontal, por 

inclinômetro digital 

  
Fonte: do autor 

 

       Logo após, esses valores foram transformados em um ângulo relativo 

entre esses dois segmentos.  

A medida do ângulo da perna no plano transverso (em graus) foi 

realizada posicionando o smartphone com o aplicativo de bússola 

paralelamente à haste do um aparato acoplado à perna, usado para mostrar 

mudanças de posição da perna no plano transverso (FIGURA 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Figura 3 -  Medida da rotação da perna no plano transverso por aplicativo de 

bússola. Vistas posterior e superior, respectivamente 

  
Fonte: do autor 

 

        Todos os procedimentos descritos foram realizados três vezes 

consecutivas com cada sujeito, por cada examinador. 

 

● Quarta etapa: Cálculo do índice da magnitude da postura de pronação 
do complexo articular retropé-perna: A partir dos ângulos obtidos, foram 

calculadas as seguintes variáveis, comparando a posição subtalar neutra e a 

posição relaxada: a mudança do ângulo do calcâneo em relação à perna no 

plano frontal e a mudança do ângulo da perna no plano transverso. Então, a 

partir dessas variáveis de mudança, foi calculada a medida de interesse: a 

magnitude da postura de pronação do complexo articular retropé-perna. Essa 

variável foi calculada como a média aritmética simples entre a mudança do 

ângulo do calcâneo em relação à perna no plano frontal e a mudança do 

ângulo da perna no plano transverso, expresso da seguinte forma: 

(RPfrontal + Pernatransverso) / 2 

em que RPfrontal é a postura do retropé em relação à perna no plano frontal e 

Pernatransverso é a postura da perna no plano transverso, ambos considerando 

a posição com a subtalar em neutro como a posição de referência. 

Assim, foram obtidos três valores da magnitude postural para cada 

indivíduo. A média desses valores foi registrada e considerada como a 

magnitude da postura de pronação do CARP do participante (em graus). 

 



   
 

 

 

2. 4. 2 Medida através do sistema opto-eletrônico tridimensional de análise do 

movimento 

 

       Após a realização da medida clínica pelos dois examinadores, o voluntário 

era conduzido ao CEMECH para a realização de coleta cinemática pelo sistema de 

câmeras, com uso de marcadores reflexivos. O sistema foi alinhado e calibrado 

antes do início da coleta com o uso do kit de calibragem (751 mm). Foi criado um 

sistema de coordenadas do laboratório em que o eixo X foi determinado como eixo 

ântero-posterior, o eixo Y como látero-medial e o eixo Z como súpero-inferior. 

       O método cinemático utilizado para esta coleta foi o proposto por Leardini 

e colaboradores (1999)16 que utiliza um modelo de pé multissegmentado, com 

sistemas de coordenadas para os segmentos retropé, antepé e perna. Foram 

colocados marcadores refletivos nos seguintes pontos anatômicos: 1) ponto mais 

alto do calcâneo (i.e. inserção do tendão do calcâneo); 2) sustentáculo do tálus; 3) 

tuberosidade peroneal; 4) base do segundo metatarso; 5) cabeça do primeiro 

metatarso; 6) cabeça do segundo metatarso; 7) cabeça do quinto metatarso; 8) 

maléolo lateral; 9) maléolo medial; 10) côndilo lateral da tíbia; 11) côndilo medial da 

tíbia (FIGURAS 4, 5 e 6), além de um cluster de rastreamento com quatro marcas 

fixado imediatamente abaixo do ventre muscular do músculo gastrocnêmio. 

 

Figuras 4, 5 e 6 - Posicionamento dos marcadores refletivos para realização da 

medida pelo sistema de análise do movimento. Vista anterior,  

lateral e posterior, respectivamente 

 
Fonte: do autor 

 



   
 

 

      Após a colocação dos marcadores, o voluntário era instruído a permanecer 

de pé no centro do setup de coleta e o examinador posicionava sua articulação 

subtalar em neutro, da mesma forma realizada na medida clínica, garantindo que a 

altura do navicular fosse a mesma. O voluntário sustentava ativamente esta posição 

e uma coleta estática de 5 segundos era realizada. Imediatamente a seguir, o 

voluntário era instruído a relaxar e uma nova coleta estática, também de 5 

segundos, era realizada nesta posição. 

      A medida pelo sistema de câmeras também foi realizada três vezes 

consecutivas com cada voluntário. 

 

2.3 Processamento de dados 

 

     O processamento dos dados cinemáticos foi realizado pelo software Visual 

3D (C-Motion, Inc, Rockville, Maryland, EUA). Os segmentos criados e seus 

respectivos sistema de coordenadas foram: 

● Retropé: tanto a definição deste segmento quanto o seu rastreamento 

ocorreram a partir dos seguintes marcadores: sustentáculo do tálus; 

tuberosidade peroneal e ponto de inserção do tendão de Aquiles no 

calcâneo. O eixo ântero-posterior foi definido pela linha que conecta o 

calcâneo e o ponto médio entre o sustentáculo do tálus e a 

tuberosidade peroneal. O eixo látero-medial foi definido pela linha que 

conecta o sustentáculo do tálus e a tuberosidade peroneal. O eixo 

súpero-inferior foi criado ortogonal aos dois eixos anteriores17. 

● Perna: para a definição do segmento perna foram utilizados os 

marcadores dos côndilos tibiais medial e lateral e dos maléolos medial 

e lateral. Para o seu rastreamento foi utilizado um cluster composto por 

quatro marcadores. O eixo súpero-inferior foi definido pela conexão do 

ponto médio entre os maléolos e o ponto médio entre os côndilos 

tibiais. O eixo látero-medial foi criado utilizando os mínimos quadrados 

da distância entre os quatro marcadores. O eixo ântero-posterior foi 

criado ortogonal aos outros dois eixos17. 

 

      Em seguida, foram calculados os ângulos do retropé em relação à perna 

no plano frontal e da perna em relação ao laboratório no plano transverso (em 



   
 

 

graus), para a posição relaxada e para a posição com a articulação subtalar em 

neutro. Esses ângulos foram criados com a seguinte sequência de Cardan: látero-

medial, ântero-posterior e súpero-inferior18. 

A partir dos valores de mudança angular, foi calculada a medida de 

interesse por meio da média aritmética simples entre esses dois valores, para cada 

uma das três coletas consecutivas de cada participante. A média dos três valores 

encontrados foi considerado o índice de postura do CARP do voluntário (em graus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

Os procedimentos estatísticos foram realizados utilizando o programa 

SPSS (Statistical Pakage for Science Social), versão 22.0. As confiabilidades da 

medida clínica de magnitude de pronação-supinação do CARP foram determinadas 

por meio do cálculo do coeficiente de correlação intraclasse19 (CCI) com nível de 

significância de 0,05. A confiabilidade foi considerada pequena (até 0,25), baixa 

(0,26-0,49), moderada (0,50-0,69), alta (0,70-0,89) ou excelente (acima de 0,90)20. 

Além disso, foi calculado o erro padrão da medida (EPM), como uma medida 

absoluta da confiabilidade, e a mínima mudança detectável (MMD) obtida através do 

produto do EPM por 1,96, como a mudança mínima que deve ser observada na 

medida para que essa mudança seja considerada livre de erros de medida 21. 

Para a análise da validade da medida clínica proposta, também foi 

utilizado o CCI, verificando a similaridade dos seus resultados com aqueles obtidos 

através do sistema optoeletrônico de análise tridimensional do movimento. O CCI foi 

usado uma vez que as medidas comparadas possuem a mesma grandeza e a 

mesma unidade19. Foram considerados os mesmos valores de referência de CCI 

para classificar as correlações como baixa, moderada, alta ou excelente. 

Foi analisada a confiabilidade entre repetições da medida obtida pelo 

sistema tridimensional de movimento, uma vez que essa variável foi usada como a 

medida de referência padrão ouro para a validade da medida clínica. Para isso 

foram utilizados os índices posturais obtidos de duas das três medidas consecutivas 

realizadas com cada voluntário, no primeiro dia de coleta, selecionadas 

aleatoriamente. Foram calculados, também, CCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

4 RESULTADOS 

 

Os valores de CCI obtidos para as confiabilidades intra-examinadores 

variaram de 0,923 a 0,961, consideradas excelentes. Para a confiabilidade 

interexaminadores foi obtido o CCI de 0,915, também considerado excelente. O erro 

padrão da medida variou de 0,72 a 0,84 graus e os valores para a mínima mudança 

detectável foram de 1,41 a 1,83. Todos os valores estão discriminados na tabela 1. 

 

Tabela 1: Índice postural médio obtido pela medida clínica, 

CCI intra e interexaminadores da medida, EPM e MMD 

Examinador (dia 
de coleta) 

Média e Desvio 
padrão do índice 

postural (em 
graus) para dia 1 e 

2 de coleta 

CCI para a medida de 
postura do CARP 

(Intervalo de confiança 
(95%) do CCI; 

Valor p) 

Erro padrão da 
medida | Mínima 

mudança detectável 

Examinador 1 

(D01) x 

Examinador 1 

(D02) 

D01: 7,43 ± 3,30 
 

D02: 7,59 ± 3,53 

CCI = 0,923 

IC95% 0,815 a 0,968 

p<0,001 

0,72 1,41 

Examinador 2 

(D02) x 

Examinador 2 

(D02) 

D01: 9,01 ± 4,25 
 

D02: 8,56 ± 4,60 

CCI = 0,961 

IC95% 0,907 a 0,984 

p<0,001 

0,93 1,83 

Examinador 1 

(D01 e D02) x 

Examinador 2 

(D01 e D02) 

D01:7,51 ± 3,38 

D02:8,79 ± 4,38 

CCI = 0,915 

IC95% 0,733 a 0,964 

p<0,001 

0,84 1,65 

 

O valor de CCI obtido para a validade concorrente entre os valores 

obtidos na medida clínica do alinhamento do CARP e os valores obtidos pelo 

sistema optoeletrônico de análise tridimensional do movimento foi de 0,901, 

considerado excelente, conforme mostrado na tabela 2. 



   
 

 

 

Tabela 2: Índices posturais médios obtidos pela medida clínica e pelo sistema de 

análise do movimento e CCI para a validade concorrente entre as medidas 

Média e desvio padrão do 
índice postural obtido pela 
medida clínica (em graus) 

Média e desvio padrão do 
índice postural obtido pelo 

sistema de análise do 
movimento (em graus) 

CCI para a validade 
concorrente 

(Intervalo de confiança 
(95%) do CCI; 

Valor p) 

 

7,51 ± 3,38 

 

7,43 ± 4,18 

CCI = 0,901 

IC95% 0,819 a 0,946 

p<0,001 

 
 

        A análise da confiabilidade entre repetições da medida feita pelo sistema 

optoeletrônico de análise tridimensional do movimento demonstrou um coeficiente 

de correlação intraclasse de 0,921 (p<0,001; IC95% 0,898 a 0,956), considerado 

excelente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

5 DISCUSSÃO 
 
      Os resultados deste estudo demonstraram que a medida clínica proposta 

para a postura de pronação-supinação do CARP, que utiliza aplicativos de 

smartphone para a mensuração angular, é reprodutível por examinadores diferentes 

e, em dias diferentes, por um mesmo examinador, demonstrando altos valores de 

confiabilidade. Além disso, a medida clínica apresentou alta similaridade com os 

dados obtidos pelo sistema optoeletrônico de análise tridimensional do movimento, 

mostrando-se válida. 

       A validade encontrada demonstra que a medida proposta pode ser 

utilizada na prática clínica para a quantificação da postura de pronação-supinação 

do CARP durante a manutenção da posição ortostática. Além disso, as 

confiabilidades intra e interexaminadores encontradas sugerem que a medida pode 

ser utilizada clinicamente para avaliações e reavaliações de pacientes, por 

diferentes fisioterapeutas, ao longo de seu tratamento. 

       Pressupõe-se que a alta confiabilidade encontrada foi decorrente do 

treinamento prévio, da padronização dos procedimentos realizados e da praticidade 

de execução da medida. Essa praticidade de execução deve-se, principalmente, à 

utilização de bússola e inclinômetro digitais em suas mensurações angulares. 

Segundo Santos et al. (2012)22, medidas que utilizam inclinômetro digital tendem a 

ser mais confiáveis que aquelas que utilizam goniometria clássica, devido, 

principalmente, à menor necessidade de referências anatômicas para seu 

posicionamento, tornando menos subjetiva a mensuração23.  

      Além disso, a medida de eversão do retropé em relação à perna, como 

um componente da medida proposta, apresenta altas confiabilidades reportadas na 

literatura, que podem corroborar com os resultados deste estudo. Por exemplo, 

Smith-Oricchio e colaboradores (1990) encontraram valores de CCI maiores que 0,9 

para a confiabilidade interexaminadores da medida angular do alinhamento  retropé-

perna em ortostatismo23 . Sell e colaboradores (1994) também investigaram as 

confiabilidades intra e interexaminadores da medida de eversão do retropé, em 

ortostatismo, realizada com inclinômetro. Os autores encontraram valores de CCI 

iguais a 0,85 e 0,79 para as confiabilidades intra e interexaminadores, 

respectivamente, considerados altos24. Não foram encontrados dados de 

confiabilidade para a medida clínica isolada de rotação da perna.  



   
 

 

A possibilidade de se realizar uma medida clínica envolvendo tanto o 

plano frontal quanto o transverso, em descarga de peso, fornece uma informação 

mais fidedigna sobre a biomecânica do CARP25. Além disso, auxilia o raciocínio 

clínico considerando as possíveis relações causais entre a postura do CARP e 

alterações locais ou não-locais resultantes, por exemplo, do acoplamento mecânico 

articular entre tálus e tíbia. Como exemplo clínico, um indivíduo que apresente uma 

rotação medial excessiva do quadril pode ter como causas, fatores locais, como a 

baixa rigidez dos músculos rotadores laterais do quadril, ou fatores não-locais como 

a hiperpronação do CARP, de modo que a quantificação da magnitude de pronação 

pode auxiliar o raciocínio clínico e a escolha de intervenções terapêuticas.  

 Além de se ressaltar por essa característica, a medida da magnitude de 

pronação-supinação do CARP desenvolvida possui outras vantagens em relação às 

medidas que se propõem a avaliar a postura dos pés. Dentre elas está o fato de 

avaliar especificamente a postura do CARP, ser realizada em descarga de peso 

sobre os pés tendo em vista que a cadeia cinemática fechada é mais informativa 

sobre a biomecânica do CARP e a utilização de aplicativos de celular que facilita a 

sua aplicabilidade clínica. 

Os valores de mudança mínima detectável observados para a medida 

proposta foram, em média, de 1,6 graus. Isso significa que mudanças observadas na 

postura do CARP, quantificadas pela medida clínica proposta, devem ser 

consideradas livres de erros de medida desde que sejam maiores que esse valor. 

Entretanto, o valor médio de MMD encontrado neste estudo foi relativamente alto 

quando comparado aos índices posturais médios dos indivíduos, o que pode 

significar uma baixa sensibilidade da medida em detectar mudanças na postura do 

CARP. Entretanto, a sensibilidade da medida proposta a mudanças ainda deve ser 

investigada em estudos futuros. 

O presente estudo não investigou se a medida proposta realmente mede 

uma grandeza (uma dimensão postural) claramente diferente das medidas posturais 

existentes na literatura (como o FPI, a altura do navicular, e a eversão do calcâneo). 

Estudos futuros são necessários para investigar associações entre a medida 

proposta e medidas existentes. Além disso, devido ao tamanho de amostra limitado, 

os valores da medida proposta reportados no presente estudo, não podem ser 

extrapolados. Dessa forma, ainda são necessários estudos com amostras maiores, 

para estabelecer valores normativos para a medida proposta.   



   
 

 

 
6 CONCLUSÃO 
 

A medida clínica da postura de pronação-supinação do CARP, utilizando 

bússola e inclinômetro digitais, apresentou alta confiabilidade, tanto intra-examinador 

quanto interexaminadores. Além disso, a medida clínica mostrou-se válida, quando 

comparada com a medida obtida pelo sistema optoeletrônico de análise 

tridimensional do movimento. Assim, essa medida pode ser usada na prática clínica 

para avaliar a postura de pronação-supinação do CARP, e auxiliar no raciocínio 

sobre os processos que levam a alterações posturais observadas e na tomada de 

decisão sobre intervenções a serem usadas para corrigir alterações posturais.   
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ANEXO 1 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA - COEP 

 
 
 

Projeto: CAAE 
78785717.7.0000.5149 

 
Interessado(a): Prof. Renan Alves Resende 

Departamento de Fisioterapia EEFFTO - 
UFMG 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG – COEP aprovou, no dia 25 de 

outubro de 2017, o projeto de pesquisa intitulado “Existe relação entre a 

rigidez de mediopé e o movimento de pronação do pé durante a marcha?” 

bem como o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

O relatório final ou parcial deverá ser encaminhado ao COEP um 

ano após o início do projeto através da Plataforma Brasil. 

 
 
 

Profa. Dra. Vivian 

Resende Coordenadora do COEP-UFMG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Av. Pres. Antonio Carlos, 6627 – Unidade Administrativa II - 2º andar – Sala 2005 – Cep:31270-901 – BH-MG Telefax: 
(031) 3409-4592 - e-mail: coep@prpq.ufmg.br 

 

mailto:coep@prpq.ufmg.br


   
 

 

ANEXO 2 

 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA – EEFFTO - UFMG  

Termo de Compromisso de Orientação  

Belo Horizonte, ______ de ______________de 200__.  

Comprometo-me a orientar o trabalho de conclusão de curso (TCC) 
intitulado______________________________________________________________________
______________________________________________________________ dos(as) 
alunos(as)_________________________________________________________________ 
_______________________, do curso de Fisioterapia da UFMG, desenvolvendo avaliação 
periódica do desempenho dos(as) orientandos(as).  

 

Tenho conhecimento de que o trabalho deve produzir obrigatoriamente uma problematização 
relacionada ao curso em questão, quer seja em uma pesquisa bibliográfica ou em trabalhos de 
levantamento de dados pelos alunos e pelo orientador.  

 

PREENCHIMENTO DO ORIENTADOR  

Nome completo: Thales Rezende de Souza 

R.G.: MG10726189 

e-mail: thalesrsouza@gmail.com  Telefones:  (31)98813-0512 

Graduação: Fisioterapia 

Última titulação: Doutorado 

 

PREENCHIMENTO DO CO-ORIENTADOR  

Nome completo: Bruno Dayrell da Costa Paes 

R.G.: MG 11824391 

e-mail: bruno.paes@me.com Telefones: (31) 987631753 

Graduação: Fisioterapia 

Última titulação: Mestrado 

mailto:thalesrsouza@gmail.com
mailto:bruno.paes@me.com


   
 

 

Tanto os alunos, quanto o orientador supra citados estão cientes das normas para 
confecção do TCC do Departamento de Fisioterapia da EEFFTO – UFMG, e também sabem que 
o não cumprimento das regras por alguma das partes implicará na quebra do compromisso ora 
firmado, ficando os alunos impossibilitados de proceder a entrega do TCC ao final do 10º. período 
do curso.  

 

 

________________________________                        ____________________________  

     Assinatura do orientador                                             Assinatura do co-orientador  

 

 

________________________________                   ____________________________  

     Assinatura do aluno 1                                                Assinatura do aluno 2 

 

 

____________________________ 

     Assinatura do aluno 3 

  

  



   
 

 

ANEXO 3 

 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA – EEFFTO - UFMG  

Carta de Encaminhamento  

 

Belo Horizonte, ______ de ______________de 200__.  

Eu_______________________________________________________________________orienta

dor do Trabalho de Conclusão de Curso 

intitulado_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________ autorizo os(as)  

alunos(as)_________________________________________________________________ 

entregarem as duas cópias do trabalho para apreciação da banca examinadora.  

Declaro ainda, estar de acordo com o conteúdo do trabalho apresentado.  

Atenciosamente  

 

 

_____________________________  

Assinatura do orientador  

 

 

_____________________________  

Assinatura do co-orientador  


