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RESUMO 

 

Alterações das propriedades teciduais de uma articulação, como a rigidez de quadril, 
parecem influenciar no padrão de movimento não só dessa articulação, mas também 
de outras do membro inferior. De maneira semelhante, o alinhamento do antepé e a 
resistência mecânica do mediopé também parecem influenciar o padrão de 
movimento das articulações que compõem o membro inferior durante atividades em 
cadeia fechada. Assim, é provável que características teciduais de uma articulação, 
como o quadril, relacionem-se com características teciduais de outras articulações 
do membro inferior. O presente estudo teve por objetivo investigar se existe relação 
entre rigidez do quadril, resistência mecânica passiva do mediopé e alinhamento do 
antepé. Trinta indivíduos saudáveis (12 homens, 18 mulheres), com idade média 
25,4 anos (DP +/- 4,39 anos) participaram deste estudo. Foram mensurados o 
alinhamento do antepé, a rigidez de quadril e a rigidez de mediopé. Um instrumento 
denominado Torsímetro foi utilizado para a medida de rigidez de mediopé. Foram 
calculados Coeficientes de correlação de Pearson e Spearman para analisar 
possíveis associações entre cada variável (α = 0,05). Os resultados demonstraram 
correlação negativa de força moderada entre o ângulo de rotação medial de quadril 
e rigidez de mediopé (r = -0,41, p = 0,026), indicando correlação positiva entre 
rigidez de quadril e de mediopé, tendo em vista que quanto maior o ângulo de 
rotação medial de quadril, menor a rigidez de quadril. Não foi observada correlação 
de significância estatística entre alinhamento do antepé e rigidez de quadril (r = -
0,09, p = 0,64) e entre alinhamento do antepé e rigidez de mediopé (r = 0,05, p = 
0,80). Assim, indivíduos que apresentam baixa rigidez do quadril possivelmente irão 
apresentar baixa rigidez do mediopé e vice-versa. 

 

Palavras-chave: Rigidez. Quadril. Mediopé. Alinhamento do antepé. 
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1 INTRODUÇÃO 

Alterações da rigidez dos tecidos que compõem as articulações de 

membros inferiores parecem estar associadas a alterações de movimento dessas 

articulações durante atividades em cadeia fechada (MELAMED, H & HUTCHINSON, 

M. R., 2002; FONSECA et al., 2007; SNYDER et al., 2009). Por exemplo, a redução 

da rigidez dos tecidos rotadores laterais do quadril, definida como a taxa de 

mudança do torque de resistência passiva dos tecidos rotadores laterais do quadril 

durante a rotação medial passiva dessa articulação (LATASH & ZATSIORSKY, 

1993; CARVALHAIS et al., 2011), está associada ao aumento da rotação medial do 

quadril e joelho e da pronação do pé durante a marcha (CARDOSO et al., 2019). 

Dessa forma, alterações das propriedades teciduais do quadril, como a rigidez dessa 

articulação, parecem influenciar no padrão de movimento não só do quadril, mas 

também de joelho e complexo do pé. 

Aspectos do complexo do pé também podem influenciar o padrão de 

movimento das articulações que compõem o membro inferior durante atividades em 

cadeia fechada. Por exemplo, estudos prévios demonstraram que aumento do 

varismo do antepé, medido sem descarga de peso, contribui para aumento da 

pronação do pé, aumento da rotação medial da perna e aumento da rotação medial 

de quadril durante a marcha (MONAGHAN et al., 2013; SILVA, MACIEL, & 

SERRÃO, 2015). Outro aspecto do pé que também pode estar relacionado ao 

movimento do membro inferior é a resistência mecânica passiva do mediopé. Nesse 

contexto, Gomes e colaboradores (2019) demonstraram que menor resistência 

mecânica passiva do mediopé está associada a aumento da pronação do pé durante 

a fase de apoio da marcha. Assim, o alinhamento do antepé e a resistência 

mecânica do mediopé também parecem influenciar o padrão de movimento das 

articulações que compõem o membro inferior durante atividades em cadeia fechada. 

O acoplamento existente entre o movimento das articulações do quadril, 

joelho e complexo do pé (SOUZA et al., 2009; RESENDE et al., 2015) em atividades 

em cadeia cinemática fechada sugere que mudanças nos padrões de movimento 

dessas articulações podem modificar suas propriedades teciduais. Como o padrão 

de uso de uma articulação afeta as propriedades dos tecidos que a compõem 

(BLAZEVICH, 2019) e indivíduos adultos saudáveis dão em média de 4000 a 18000 

passos por dia (TUDOR-LOCKE et al., 2011), ao longo do tempo e uso, o aumento 
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do varo do alinhamento de antepé e/ou redução da resistência mecânica passiva do 

mediopé podem contribuir para aumento da pronação do pé e rotação medial de 

perna e quadril e assim contribuir para redução da rigidez do quadril (MONAGHAN 

et al., 2013; GOMES et al., 2019), conforme ilustrado no Diagrama 1. De maneira 

semelhante, a redução da rigidez de quadril, permitindo maior rotação medial do 

quadril e, consequentemente, da perna, pode levar a um aumento da pronação do 

pé, contribuindo para a redução da resistência mecânica passiva dos tecidos que 

compõem o mediopé (CARDOSO et al., 2019) ou para o varismo do alinhamento do 

antepé, uma vez que essa medida está associada à resistência dos tecidos do 

mediopé (PAES et al., 2019) (Diagrama 1). Dessa forma, o objetivo deste estudo foi 

investigar se existe relação entre rigidez do quadril, resistência mecânica passiva do 

mediopé e alinhamento do antepé. Nossa hipótese é de que redução da resistência 

mecânica passiva do mediopé é associada à redução da rigidez do quadril e ambas 

são associadas a maior varismo do alinhamento do antepé. 

Diagrama 1 – Relação entre rigidez de quadril, rigidez de mediopé e alinhamento de 
antepé sob influência do padrão de uso 
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2 MÉTODOS 

2.1 Participantes 

Indivíduos adultos saudáveis de ambos os sexos participaram desse 

estudo. O tamanho da amostra foi determinado utilizando o software G*Power com 

os seguintes dados de entrada: modelo de correlação normal bivariado, poder 

estatístico desejado de 80%, nível de significância de 0,05 e correlação esperada de 

0,50. Isso resultou num tamanho estimado de amostra mínima de 29 participantes. 

Os critérios de inclusão foram: (I) idade entre 18 e 44 anos; (II) índice de massa 

corporal menor que 25kg/m²; (III) ausência de condições de saúde neurológicas ou 

ortopédicas; (IV) ausência de histórico de lesões ou cirurgias nos membros inferiores 

ou no complexo lombo-pélvico no último ano; e (V) não ter utilizado palmilhas 

ortopédicas no último ano. Foram excluídos da amostra os participantes que não 

conseguiram realizar os procedimentos ou relataram desconforto ou dor durante a 

coleta de dados. Todos os participantes assinaram a um termo de consentimento 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade (CAAE: 

78785717.7.0000.5149). 

2.2 Instrumentos e Procedimentos 

Inicialmente, a massa e a altura dos participantes foram mensuradas. O 

membro inferior esquerdo foi utilizado para as coletas devido ao modo como os 

equipamentos necessários às coletas estavam dispostos no laboratório, o que 

dificultaria as medidas do membro inferior direito. Além disso, todos os participantes 

foram orientados a não realizar atividade física nas últimas 24 horas antes da coleta, 

para evitar influências da fadiga muscular e dos tecidos moles nos dados coletados. 

Primeiro, a rigidez dos tecidos rotadores laterais do quadril foi mensurada como a 

posição em que é detectada a primeira resistência ao movimento de rotação medial 

de quadril, conforme descrito por Carvalhais et al. (2011) (Figura 1). O participante 

foi posicionado em decúbito ventral sobre uma maca, com a pelve estabilizada por 

um cinto, o joelho direito estendido e o esquerdo flexionado a 90°. Em seguida, o 

quadril esquerdo foi passivamente rodado no plano transverso por três vezes pelo 

examinador, para acomodação visco elástica dos tecidos do quadril. O examinador, 

estabilizando a perna esquerda a 90°, porém sem limitar ou forçar o movimento do 

quadril, permitiu que o movimento de rotação externa do quadril fosse produzido 
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pelo peso da perna do participante, até que a tensão das estruturas rotadoras 

internas passivas do quadril interrompesse esse movimento. Assim, a “posição de 

primeira resistência detectável” foi definida como a posição articular em que o torque 

produzido pelo peso da perna e do pé tornou-se igual ao torque de resistência 

passiva gerado pelas estruturas rotadoras laterais do quadril (e. g. cápsula, 

músculos e tendões). Essa posição foi mensurada utilizando um inclinômetro 

posicionado na borda anterior da tíbia, 5cm distal da tuberosidade tibial, previamente 

marcada. Essa medida foi realizada três vezes e o valor final foi obtido pela média, 

em graus, dos resultados das três repetições. Quanto maior o valor em graus da 

rotação medial, menor a rigidez de rotadores laterais de quadril.  

No estudo piloto com 10 participantes, o examinador demonstrou 

excelente confiabilidade teste-reteste para essa medida – Coeficiente de Correlação 

Intraclasse (ICC): 0,98; IC 95%: 0,86 a 1,00; Erro Padrão: 0,07 graus. Tendo em 

vista que a medida de rigidez de rotadores laterais de quadril é feita a partir do 

ângulo de rotação medial do quadril, para análise de dados é importante considerar 

que, quanto maior o valor medido, menor a rigidez de quadril.  

Figura 1 – medida de rigidez de quadril 

 
 

Para a medida de alinhamento do antepé (Figura 2), o participante foi 

colocado em decúbito ventral com o membro inferior esquerdo estendido, deixando 

o calcâneo e os maléolos para fora da maca, e o membro contralateral foi mantido 

em flexão de joelho. Para maior estabilidade da pelve, o indivíduo foi fixado à maca 

por uma faixa com velcro, presa à pelve. A perna esquerda foi mantida em neutro no 

plano transverso, com a face posterior do calcâneo direcionada para cima e o 

maléolo medial alinhado com a borda inferior da maca. Uma haste foi posicionada 

sob a região das cabeças dos metatarsos e fixada com velcro. O tornozelo do 
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participante foi, então, passivamente colocado em 0° de dorsiflexão e foi solicitado 

ao participante que mantivesse ativamente a posição para que fossem tiradas três 

fotografias de uma vista superior, conforme descrito por Mendonça et al. (2013), 

utilizando a câmera digital (Nikon D-SLR D5000; Nikon Inc, Melville, NY). O 

alinhamento entre antepé e perna foi medido pelo ângulo obtido entre a haste fixada 

no antepé e uma linha de bissecção traçada na face posterior da perna. Para análise 

estatística dessa medida, foi considerada a média dos valores obtidos das 

fotografias tiradas (ICC: 0,87; IC 95%: 0,47 a 0,96; Erro Padrão 1,91 graus). 

Figura 2 – Medida de alinhamento de antepé 

 

Foi utilizado o instrumento Torsímetro (GOMES et al., 2019) para 

mensurar a resistência mecânica do mediopé à inversão, proporcionada pelos 

tecidos moles do complexo articular do mediopé. O Torsímetro possuí uma bota que 

mantém a perna e o retropé do participante fixados ao equipamento e o tornozelo 

posicionado em dorsiflexão. A bota possui fitas rígidas para estabilizar a perna e 

braçadeiras para estabilizar o calcâneo e maléolo, de modo a mantê-los imóveis 

durante a coleta de dados. Além disso, o Torsímetro possui uma prensa de altura 

ajustável para estabilizar o antepé na região das cabeças dos metatarsos. O 

Torsímetro possui, também, um potenciômetro para mensuração do ângulo do 

mediopé no plano frontal e um torquímetro para mensurar a resistência oferecida 

pelos tecidos do mediopé ao movimento de inversão.  

Para a mensuração, o participante sentava-se em uma cadeira, com a 

perna, o retropé e o antepé esquerdos fixados ao Torsímetro e o eixo do 

potenciômetro alinhado com o segundo raio do pé esquerdo (Figura 3). O quadril 

encontrava-se em posição neutra nos planos transverso e frontal, a coxa estava 
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paralela ao solo e a perna encontrava-se a 45° de inclinação em relação ao solo. O 

examinador solicitou ao participante que mantivesse a perna e o pé completamente 

relaxados durante a coleta de dados. Em seguida, a amplitude de movimento do 

antepé do participante foi obtida. O antepé foi passivamente invertido e evertido pelo 

examinador até aproximadamente 50° de inversão e 20° de eversão. Essa amplitude 

de movimento foi determinada com base na amplitude de movimento de antepé-

retropé na marcha em um estudo piloto com 10 participantes. Essa medida foi 

realizada sob uma velocidade angular de aproximadamente 2°/s, aceitando-se 

apenas as tentativas em que a velocidade média de deslocamento angular estivesse 

entre 1,8°/s e 2,2°/s. A velocidade do deslocamento em tempo real era 

constantemente exibida na tela do computador, o que permitia o examinador manter 

a velocidade angular predeterminada. Essa velocidade angular lenta foi utilizada 

para evitar contrações musculares. Três repetições foram realizadas para 

acomodação visco elástica dos tecidos moles e, em seguida, três repetições válidas 

foram realizadas. O Coeficiente de Correlação Intraclasse para a medida da rigidez 

de mediopé foi ICC: 0,98; IC 95%: 0,93 a 0,99; Erro Padrão: 0,01 graus 

Figura 3 – Torsímetro e medida de rigidez de mediopé 

 

 

 

2.3 Redução de Dados 

Para a rigidez de mediopé, apenas os dados angulares entre 20° de 

eversão e 50° de inversão do antepé foram retidos para análise. Esses dados foram 

filtrados por um Filtro Chebyshev passa baixa de 3º ordem com uma frequência de 
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corte de 4Hz. Em seguida, uma análise de suavidade foi realizada para cada série 

temporal de ângulo para identificar tentativas com maiores irregularidades, que eram 

mais propensas a terem sido influenciadas pela contração muscular. Irregularidades 

foram definidas como altas taxas de mudança na inclinação da série temporal do 

ângulo. As inclinações entre os quadros de cada série temporal foram calculadas 

(Nm/º). Taxas de mudança em inclinação foram apresentadas em porcentagem da 

inclinação do intervalo quadro a quadro anterior. Para definir as séries temporais 

com taxas de inclinação de alta mudança, foi realizada uma análise quartil para 

todos os valores de taxa de mudança obtidos de todos os participantes e ensaios. O 

maior valor de taxa de variação aceito foi definido como o terceiro quartil (percentil 

75%), o que representou 18% de mudança de inclinação. Assim, séries temporais 

com taxas de mudança superiores a 18% foram excluídas da análise. De 99 séries 

temporais obtidas, tendo sido feitas três de cada participante, 83 foram retidas para 

análise – pelo menos uma série temporal de cada participante. Em seguida, a rigidez 

média de mediopé foi obtida, calculada como a inclinação instantânea máxima da 

série temporal angular utilizando o método polinomial de 4ª ordem. 

2.4 Análise de Dados 

Foi utilizada estatística descritiva para todas as variáveis para 

caracterização da amostra. A normalidade das variáveis foi testada utilizando o 

Teste de Shapiro-Wilk, obtendo-se distribuição normal dos dados de rigidez do 

quadril e de alinhamento do antepé, e distribuição não normal dos dados de rigidez 

de mediopé. Em seguida, a correlação entre as variáveis foi testada, sendo utilizado 

Coeficiente de Pearson para análise dos dados de rigidez de quadril e de 

alinhamento do antepé, e o Coeficiente de Spearman para os dados de rigidez de 

mediopé. A significância foi fixada em α = 0,05. A força das correlações foi 

interpretada da seguinte forma: pequena, se r < 0,30; moderada, se 0,30 ≤ r < 0,50; 

e alta, se 0,50 ≤ r ≤ 1,00 (Cohen, 1988). O software SPSS 24.0 (SPSS Inc., Chicago, 

IL) foi utilizado para todas as análises. 
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3 RESULTADOS 

Trinta indivíduos adultos saudáveis participaram deste estudo (18 

mulheres, 12 homens). Eles apresentaram idade média de 25,4 anos (DP +/- 4,39 

anos), altura média de 170 cm (DP +/- 0,09 cm) e massa média de 63,03 kg (DP +/- 

9,86 kg). A Tabela 1 apresenta os dados de rigidez de quadril, de rigidez de mediopé 

e de alinhamento do antepé dos participantes.  

Tabela 1. Média e desvio padrão (DP) das variáveis. 

Medidas Média (DP) 

Rigidez de rotadores laterais de quadril 
(graus) 

35,36 (9,69) 

 

Rigidez absoluta de mediopé (Nm/graus) 0,22 (0,07) 

Alinhamento do antepé (graus) 16,88 (4,17) 

 

A tabela 2 apresenta o resultado das correlações entre as variáveis de 

rigidez do quadril, rigidez de mediopé e alinhamento do antepé. Foi encontrada 

correlação negativa, de força moderada, entre o ângulo de rotação medial de 

quadril, e rigidez de mediopé (r = -0,41, p = 0,026), o que significa correlação 

positiva entre rigidez de quadril e de mediopé, tendo em vista que quanto maior o 

ângulo de rotação medial do quadril obtido no teste, menor a rigidez de quadril. Em 

relação à correlação entre alinhamento do antepé e rigidez de quadril (r = -0,09, p = 

0,64) e rigidez de mediopé (r = 0,05, p = 0,80) não foram observados valores de 

significância estatística. 

Tabela 2: Correlação entre as variáveis (r)  

 
Rigidez de 

rotadores laterais 
de quadrila 

Alinhamento do 
antepéa 

Rigidez de 
mediopéb 

Rigidez de 
rotadores laterais 
de quadrila 

r  - 0,097 -0,412* 

p - 0,643 0,026 

Alinhamento do 
antepéa 

r  0,097 - 0,052 
p 0,643 - 0,807 

Rigidez de 
mediopéb 

r  -0,412* 0,052 - 
p 0,026 0,807 - 

*Correlações estatisticamente significativas, com α = 0,05.  
a Correlação de Pearson 
b Correlação de Spearman 
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4 DISCUSSÃO 

Esse estudo teve como objetivo investigar possíveis relações entre rigidez 

do quadril, resistência mecânica passiva do mediopé e alinhamento do antepé. Os 

resultados obtidos nesse estudo estão parcialmente de acordo com nossas 

hipóteses iniciais ao demonstrar que, quanto maior o ângulo de rotação medial 

passiva do quadril, e, portanto, quanto menor a rigidez dos tecidos rotadores laterais 

de quadril, menor a rigidez dos tecidos do mediopé. Contudo, não houve correlação 

significativa entre o alinhamento do antepé e a rigidez de mediopé e de quadril.  

Os resultados do presente estudo demonstraram que menor rigidez do 

quadril está associada a menor rigidez do mediopé. Esse resultado pode ser 

explicado pelo fato de essas articulações estarem acopladas em atividades de 

descarga de peso (SOUZA et al., 2009; RESENDE et al., 2015). Por exemplo, Souza 

e colaboradores (2009) demonstraram que aumento da eversão do pé contribui para 

aumento da rotação medial do quadril durante a fase de apoio da marcha. Além 

disso, Gomes e colaboradores (2019) demonstraram que baixa rigidez do mediopé 

está relacionada a maior movimento de eversão do retropé durante a fase de apoio 

da marcha. Durante a marcha, na medida em que o retropé realiza eversão e o 

antepé realiza dorsiflexão em relação ao retropé, os tecidos do mediopé são 

tensionados, de modo que a rigidez tecidual dessa articulação atua como “freio” ao 

movimento de pronação do pé durante a fase de apoio, contribuindo, assim, para a 

supinação do pé durante a fase de apoio terminal da marcha. Dessa forma, menor 

rigidez do mediopé contribui para aumento da pronação do pé e, consequentemente, 

para maior rotação medial da tíbia e fêmur (ou seja, do quadril) (TIBERIO, 1987; 

NEUMANN, 2002). Assim, é provável que a maior quantidade de rotação medial do 

quadril durante a marcha atue como uma força de alongamento dos tecidos 

rotadores laterais de quadril, o que, ao longo do tempo e uso, pode aumentar o 

comprimento e flexibilidade desses tecidos e, assim, indiretamente, contribuir para a 

redução da sua rigidez. A menor rigidez de quadril, por sua vez, pode atuar de 

maneira semelhante na rigidez de mediopé, ao se analisar o sentido oposto das 

influências articulares: o estudo de Souza e colaboradores (2014) demonstrou que 

baixa rigidez do quadril está associada a maior eversão do pé durante a marcha, 

uma vez que permite maior movimento do fêmur, da tíbia e, consequentemente, 

maior movimento do pé, o que contribui para afrouxar os tecidos do mediopé. Essas 
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relações devem ser consideradas e podem ser úteis na prática clínica de 

profissionais que desejam avaliar ou modificar as características teciduais de 

indivíduos, uma vez que alterações nessas características estão associadas a 

mudanças em padrões de movimento (GOMES et al., 2019; Cardoso et al., 2019) e 

tais mudanças associadas a lesões (ZIFCHOCK et al., 2008). 

O padrão de uso das articulações de membros inferiores durante 

diferentes atividades, entre elas a marcha (FONSECA et al., 2007), e o acoplamento 

existente entre movimento do pé no plano frontal e movimento do quadril no plano 

transverso contribuem para a relação entre baixa rigidez de quadril e baixa rigidez 

de mediopé demonstrada pelo presente estudo. Os tecidos moles de uma 

articulação constantemente colocada sob algum tipo de estresse tendem a 

responder a esse estresse, na forma de deformação ou modificações na tensão 

tecidual (FONSECA et al., 2007; LORAM et al., 2007; BLAZEVICH et al., 2019). 

Assim, os tecidos rotadores laterais de quadril de um indivíduo com grande 

quantidade de movimento de eversão do retropé, e, consequentemente, de rotação 

medial do quadril, estão constantemente sob efeito de torque rotador medial e 

tendem ao afrouxamento e à redução de sua rigidez. O mesmo vale para a direção 

oposta do movimento: maior quantidade de rotação medial do quadril, contribuindo 

para maior eversão do retropé (SOUZA et al., 2014), resulta numa aplicação 

constante de força e estresse nos tecidos moles do mediopé, tendendo-os a uma 

menor rigidez. Assim, ao longo do uso e tempo, esses tecidos tendem a apresentar 

ainda mais redução de sua rigidez. Essa relação ajuda na explicação dos nossos 

achados que demonstram que indivíduos com baixa rigidez do mediopé possuem 

baixa rigidez do quadril. Estudos futuros podem avaliar se intervenções na rigidez do 

quadril e do mediopé são capazes de produzir modificações nessa relação. 

Outro resultado do presente estudo demonstrou que rigidez do quadril e 

do mediopé não apresentaram associação com alinhamento do antepé sem carga.  

Esse resultado pode ser explicado tendo em vista que, enquanto as medidas de 

mediopé e quadril referem-se à rigidez tecidual, relacionando-se a tecidos moles do 

complexo articular, a medida de antepé reporta alinhamento articular, estando mais 

relacionada a alinhamento ósseo. Embora haja uma provável relação entre 

alinhamento ósseo e rigidez tecidual, tendo em vista sua contribuição na distribuição 

de forças pelas articulações e tecidos (FONSECA et al., 2007; GROSS et al., 2007), 
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tal relação pode não ser direta, justificando, portanto, a não correlação encontrada. 

Contudo, estudos recentes, como o de Paes e colaboradores (2019), apresentaram 

resultados contrastantes ao do presente estudo, ao encontrar correlação moderada 

significativa entre alinhamento do antepé e rigidez de mediopé. 

Uma possível limitação desse estudo é a medida utilizada para quantificar 

a rigidez de quadril, que pode não ser apropriada para indivíduos com retroversão 

femoral, uma vez que, para esses indivíduos, uma reduzida amplitude de rotação 

medial de quadril pode ser um reflexo do alinhamento ósseo e do contato 

femoroacetabular, e não necessariamente da rigidez tecidual. Apesar disso, essa é 

uma medida válida (CARVALHAIS et al., 2011) em que o examinador apresentou 

excelente confiabilidade.  
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5 CONCLUSÃO 

 Esse estudo demonstrou que a rigidez de rotadores laterais de quadril 

e a rigidez dos tecidos moles do mediopé estão moderadamente relacionadas, de 

modo que a baixa rigidez de quadril está relacionada à baixa rigidez de mediopé. Já 

o alinhamento do antepé não se relacionou com as medidas de rigidez de quadril e 

de mediopé. Assim, indivíduos que apresentam baixa rigidez do quadril 

possivelmente podem apresentar baixa rigidez do mediopé e vice-versa. Essa 

relação deve ser considerada na elaboração de hipóteses científicas e terapêuticas 

e na condução do raciocínio no ambiente clínico em indivíduos com alterações de 

rigidez do quadril e/ou do mediopé.  
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