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Resumo 

 

A Engenharia Biomédica assume um papel fundamental no desenvolvimento de dispositivos que tendem a 

eliminar a variabilidade no que concerne à avaliação no diagnóstico, ajudando na tomada de decisões menos 

dependentes da experiência e sensibilidade clínica. Em Ortopedia, a avaliação de lesões que afetam as 

articulações implica movimentos que só estão limitados pela capacidade do doente suportar dor. Um dispositivo 

biomecânico que controle esses movimentos induzidos pelo médico e capaz de avaliar o grau de lesão de forma 

idêntica para todos os pacientes é um grande contributo para a prática clinica. O objetivo desta tese é 

precisamente o projeto de um dispositivo médico para o diagnóstico de umas das lesões músculo-esqueléticas 

mais frequentes, as entorses do tornozelo. Nesse sentido identificam-se os requisitos capazes de diagnosticar as 

roturas do complexo ligamentar lateral da articulação tíbio-peróneo-astragalina, partindo do conhecimento 

detalhado dos aparelhos já existentes, e propõe-se uma solução tendo em conta a sua exequibilidade através de 

técnicas aditivas (impressão 3D). O dispositivo designado por Lisbon Ankle Testing Device (LATeD) permite o 

movimento de flexão plantar e dorsiflexão (com uma amplitude próxima de 90°), rotação interna e externa (com 

uma amplitude de ±50°), adução e abdução (com uma amplitude de ±20°) e ainda o deslocamento ântero-

posterior (com uma amplitude máxima de 4 𝑚𝑚). O resultado consiste na conceção do protótipo deste 

dispositivo especificando pormenorizadamente os detalhes do mecanismo adotado e fornecendo todas as 

informações úteis para a sua construção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Engenharia Biomédica, Ortopedia, Dispositivo médico, Entorse, Articulação tíbio-peróneo-

astragalina, Complexo ligamentar lateral  



vi 
 

  



vii 
 

Abstract 

 

Biomedical Engineering plays a key role in the development of devices that tend to eliminate the variability in 

regards to the evaluation of the diagnosis, helping in making decisions less dependent on the experience and 

clinical sensitivity. In Orthopedics, the assessment of injuries that affect the joints involves movements that are 

only limited by the patient's capacity to support pain. A biomechanical device that controls these movements 

induced by the physician and able to assess the degree of injury in the same way for all patients is a major 

contribution to this clinical practice. The main purpose of this thesis is the design of a medical device for the 

diagnosis of more frequent musculoskeletal injuries, ankle sprains. To that purpose, we identify the requirements 

able to diagnose the ruptures of the lateral ligaments of the talocrural joint, based on the detailed knowledge of 

existing devices, and we propose a solution taking into account their feasibility through additive techniques (3D 

printing). The device called Lisbon Ankle Testing Device (LATeD) permits plantar flexion and dorsiflexion 

movements (with in amplitude proximal of 90°) internal and external rotation (with in amplitude of ± 50°) 

adduction and abduction (with in amplitude of ± 20°) and anterior and posterior displacement (with in 

amplitude of 4 𝑚𝑚) The result is the creation of the prototype of this device which specifically details the 

mechanism adopted and provides all relevant information for its construction. 
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 INTRODUÇÃO 

 

1.1 ENQUADRAMENTO GERAL 

 

Nos últimos anos registaram-se progressos notórios na saúde dos Portugueses, graças à ampliação da oferta de 

cuidados de saúde, aumento da cobertura e generalização da acessibilidade e ao acréscimo de recursos 

humanos, financeiros e técnicos alocados ao sistema de saúde [1]. 

A evolução tecnológica ao longo dos anos proporcionou a intervenção de engenheiros no desenvolvimento de 

dispositivos de auxílio ao diagnóstico e ao tratamento médico, permitindo à nossa sociedade usufruir de uma 

melhor qualidade de vida. Esta ação conjunta entre a Engenharia e a Medicina, deu origem à Engenharia 

Biomédica cujo objetivo é precisamente o desenvolvimento de um qualquer tipo de aparelho, software ou outro 

dispositivo similar que permita fazer o diagnóstico, tratamento ou prevenção de uma patologia ou lesão [2]. 

Estes desenvolvimentos, trazem inúmeras vantagens para a prática clinica, tais como, redução do tempo de 

execução das tarefas, otimização dos recursos existentes, obtenção da maior qualidade e de maior satisfação do 

próprio utente. 

Em particular, os sistemas relacionados com o sistema músculo-esquelético têm sido estudados por uma das 

subáreas da Engenharia Biomédica, a Biomecânica, a qual tem tido contribuições importantes para a ortopedia 

e medicina de reabilitação. De facto, o desenvolvimento de dispositivos ortopédicos e sistemas de reabilitação 

tem sido uma das maiores contribuições da biomecânica [3]. 

É neste contexto que se enquadra o trabalho apresentado nesta dissertação, que teve como objetivo o 

desenvolvimento de um aparelho de auxílio ao diagnóstico das lesões mais frequentes no tornozelo (Figura 1.1), 

nomeadamente, ao nível da instabilidade aguda da articulação (as entorses). 

O mecanismo de lesão habitual corresponde à inversão do pé, e surge quando a articulação ultrapassa o limite 

anatomicamente aceitável. Este tipo de lesões acontece, geralmente, quando o individuo pisa um terreno 

irregular ou na prática de atividades desportivas. O feixe peróneo-astragalino anterior é o que se rompe com 

mais facilidade seguindo-se o peróneo-calcaneano [4]. 

O diagnóstico destas lesões é normalmente feito com base num conjunto limitado de informações, seja a 

inspeção visual, a palpação. O resultado dos testes realizados manualmente carece de alguma falta de 

objetividade e rigor. Esta limitação resulta na atribuição de uma classificação qualitativa aos diferentes níveis de 

severidade de entorse. Um auxiliar de diagnóstico que permita diminuir a dependência da subjetividade pessoal 
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e, eventualmente, introduzir uma medida quantitativa para a avaliação da lesão trará um diagnóstico mais 

objetivo preciso. 

Devido a estas lacunas, o médico Ortopedista Dr. Francisco Guerra Pinto estabeleceu contacto com o grupo de 

investigação em Biomecânica do Departamento de Engenharia Mecânica do Instituto Superior Técnico com o 

propósito de desenvolver um dispositivo médico de auxílio aos profissionais de saúde no diagnóstico das lesões 

músculo-esqueléticas mais frequentes do tornozelo, as entorses. Esta tese de mestrado tenta dar resposta ao 

desafio proposto, através do projeto de um aparelho de diagnóstico designado nesta dissertação como Lisbon 

Ankle Testing Device (LATeD). 

Este novo dispositivo pretende melhorar a qualidade de vida dos pacientes, uma vez que o dispositivo concebido 

permite um diagnóstico quantitativo e, consequentemente, pode vir a permitir um tratamento de acordo com a 

gravidade da rotura ligamentar. A exatidão com que os dispositivos médicos, em particular, o LATeD realizam 

movimentos repetitivos permite avaliar o grau da lesão de forma idêntica para todos os utentes, daí que este 

constitua uma mais-valia na prática clínica. 

 

Figura 1.1 - Anatomia dos três ligamentos do complexo cápsulo-ligamentar do tornozelo, o peróneo-astragalino anterior 
(LPAA ou ATFL, anterior talu-fibular ligament, em inglês), o peróneo-astragalino posterior e o peróneo-calcaneano. 

 

Consequentemente, esta dissertação, para além do problema biomecânico de conceção e análise de um 

aparelho que se adeque à função, envolve o desenvolvimento de um dispositivo de aplicação médica que deve 

respeitar etapas reguladas pelo INFARMED. Em geral, o processo de desenvolvimento de um novo dispositivo 

médico abrange duas etapas: a fase de pré-comercialização que compreende a idealização, conceção, design, 

produção, regulamentações e certificações para colocação no mercado e, por fim, a fase de pós-comercialização 

[2,5]. 
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As entidades intervenientes no ciclo de vida do dispositivo na fase da pré-comercialização são o fabricante e o 

organismo notificado. O fabricante é responsável pela garantia da conformidade dos produtos com os requisitos 

legais aplicáveis durante todo o seu ciclo de vida enquanto o organismo notificado, por seu turno, é responsável 

pela execução das tarefas relativas aos procedimentos de avaliação da conformidade (quando assim o exigem), 

pela autorização a aposição da marcação CE, pela emissão dos certificados de conformidade, por assegurar que 

o fabricante cumpre corretamente com as obrigações decorrentes do sistema da qualidade aprovado e por 

colaborar com as autoridades competentes. Os dispositivos médicos, com exceção dos destinados à investigação 

clínica e os feitos por medida, só poderão ser colocados no Mercado Europeu se apresentarem oposta a 

marcação CE como prova da sua conformidade com os requisitos essenciais que lhe são aplicáveis – avaliação da 

conformidade. 

As autoridades competentes nacionais intervêm na fase pós-comercialização, destacando-se o seu papel na 

vigilância do desempenho dos dispositivos médicos e na supervisão de todo o mercado, garantindo que os 

dispositivos colocados no mercado não comprometem a saúde e a segurança dos doentes, dos utilizadores e de 

terceiros, controlando os problemas técnicos e também os de potencial concorrência desleal [5,6]. 

O Quadro 1.1 sumariza as entidades intervenientes no ciclo de vida de um dispositivo na fase de pré-

comercialização e pós-comercialização.  

 

 

Quadro 1.1 - Entidades intervenientes no ciclo de vida de um DM na fase de pré-comercialização e pós-comercialização 
(adaptado [5,6]). 

Fase de pré-comercialização 

Fabricante 
Garantia da conformidade dos produtos com os requisitos legais aplicáveis durante todo 

o seu ciclo de vida. 

Organismo 

notificado 

Responsável pela execução de tarefas relativas aos procedimentos de avaliação da 

conformidade (quando assim o exigem), pela autorização da oposição a marcação CE, 

pela emissão de certificados de conformidade e por colaborar com as autoridades 

competentes.  

Fase de pós-comercialização 

Autoridades 

competentes 

Útil na vigilância do desempenho dos dispositivos médicos e supervisão de todo o 

mercado. 
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1.2 OBJETIVO 

De acordo com o tema “Desenvolvimento de um dispositivo médico para o diagnóstico das lesões do tornozelo”, 

esta dissertação tem como principal objetivo enumerar as diferentes etapas da conceção de um protótipo do 

dispositivo médico denominado Lisbon Ankle Testing Device (LATeD) com o intuito de diagnosticar as roturas do 

complexo ligamentar lateral da articulação tíbio-peróneo-astragalina. Este constituirá uma mais-valia na prática 

clínica, uma vez que visa auxiliar no diagnóstico de umas das lesões músculo-esqueléticas mais frequentes do 

tornozelo, as entorses, fornecendo um diagnóstico quantitativo.  

Para o desenvolvimento desta dissertação, realizou-se uma pesquisa sobre os tópicos fundamentais para a 

criação deste dispositivo, nomeadamente, o estudo da anatomia do membro inferior; a revisão bibliográfica 

sobre os dispositivos médicos de diagnósticos concebidos até então, enumerando, ainda algumas vantagens e 

desvantagens de cada um deles.  

Após esta fase, prosseguiu-se para o design do modelo virtual do LATeD utilizando como ferramenta de trabalho 

um software CAD 3D, tendo em conta as medidas antropométricas da população portuguesa. 

Por fim, também é esperado o estudo sobre regulamentações relacionadas com a colocação de dispositivos 

médicos no mercado Europeu, assim como os processos de produção e custos associados.  

 

1.3 ESTRUTURA DA TESE 

A dissertação está dividida em cinco capítulos, onde será exposto todo o trabalho realizado durante o projeto 

desenvolvido.  

O primeiro capítulo enquadra o tema, descrevendo as motivações e pertinência do mesmo, bem como o seu 

objetivo e a sua estrutura.  

O segundo capítulo apresenta um cariz mais descritivo. Ao longo deste capítulo é feita uma breve descrição da 

anatomia e fisiologia do complexo articular do tornozelo. É, também, descrita a estrutura óssea dos membros 

inferiores, a estrutura ligamentar do tornozelo, bem como as lesões associadas a este complexo articular.  

O terceiro capítulo apresenta a revisão bibliográfica enquadrado no tema, dando maior ênfase ao 

desenvolvimento que ocorreu nesta grande área da biomecânica a partir de 2001.  

O quarto capítulo descreve, pormenorizadamente, o dispositivo médico concebido e enumera os requisitos que 

este deve respeitar bem como as suas características.  

O quinto capítulo inclui o método de conceção do protótipo, a prototipagem rápida segundo o processo de 

estereolitografia, bem como o estudo sobre as regulamentações com a certificação e colocação do dispositivo 

médico no mercado. 
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O sexto capítulo contém as conclusões e as perspetivas de desenvolvimentos futuros. 

 REVISÃO MÚSCULO-ESQUELÉTICA DO MEMBRO INFERIOR 

Uma vez que o objetivo consiste em desenvolver um dispositivo capaz de avaliar patologias do tornozelo, o 

conhecimento da anatomia desta articulação bem como toda a estrutura dos membros inferiores devido à sua 

importância no trabalho. Neste sentido, este capítulo incide sobre o sistema músculo-esquelético. 

 

2.1 TERMOS ANATÓMICOS DE REFERÊNCIA 

Nesta subsecção descrevem-se de forma sucinta os termos de referência que são úteis quando descrevemos a 

posição relativa de uma parte do corpo humano. Estes referem-se sempre ao corpo na sua posição anatómica 

[7,8]. 

A posição anatómica consiste na postura ereta do corpo, com os braços ao lado e as palmas da mão dirigidas 

para a frente com os membros inferiores unidos [7,8]. 

 

 Direito: Referente ao lado direito do corpo; 

 Esquerdo: Referente ao lado esquerdo do corpo; 

 Anterior (do latim ântero): A frente do corpo; 

 Posterior (do latim póstero): A parte de trás do corpo; 

 Superior: Na direção da parte superior do corpo; 

 Inferior: Na direção da parte inferior do corpo; 

 Medial ou interno: Em direção à linha média do corpo; 

 Lateral ou externo: Em direção oposta à linha média do corpo; 

 Proximal: Mais próximo do tronco ou do ponto de origem do membro; 

 Distal: Mais distante do tronco ou do ponto de origem do membro; 

 Superficial: Referente à superfície; 

 Profundo: Em direção oposta à superfície;  

 

A descrição feita, anteriormente, permite uma melhor compreensão deste capítulo.  
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2.2 CONSTITUIÇÃO ÓSSEA DOS MEMBROS INFERIORES 

Os membros inferiores são extensões do tronco que têm como função o suporte do peso do corpo, a locomoção 

e a manutenção do equilíbrio. Estes compreendem quatro segmentos articulados entre si: a anca, a coxa, a perna 

e o pé, presentes na Figura 2.1 [9,10]. 

O tornozelo é o lugar de união entre a perna e o pé, sendo pertinente, face ao objetivo do trabalho, mencionar 

a constituição óssea dos mesmos. 

 

Figura 2.1 - Constituição óssea dos membros inferiores; 1- Anca, 2 - Coxa, 3 - Perna e 4 - Pé [10]. 

 

2.2.1 CONSTITUIÇÃO ÓSSEA DA PERNA 

A perna é constituída por dois ossos, a tíbia e o perónio, sendo que este está situado na parte externa 

paralelamente à tíbia [10]. 

A tíbia é um osso que está ligado, na sua parte distal, ao astrágalo, através de uma saliência designada maléolo 

interno ou medial. O perónio, por sua vez, liga-se ao astrágalo, a partir de uma saliência denominada maléolo 

externo ou lateral. Deste modo, os constituintes ósseos da perna assentam na cúpula do astrágalo (Figura 2.2) 

[10]. 

 

 

Figura 2.2 – Vista anterior da constituição óssea da perna; 1 – maléolo interno e 2 – maléolo externo [11]. 
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2.2.2 ESTRUTURA ÓSSEA DO PÉ 

O pé tem uma característica peculiar que se traduz na capacidade de se acomodar às deformidades do terreno, 

criando um sistema amortecedor que confere elasticidade e flexibilidade no passo [12,13]. É composto por ossos: 

társicos, metatársicos e falanges, que conferem uma estabilidade desejável ao corpo [13]. 

Para além da descrição efetuada, a disposição óssea do conjunto pé/tornozelo é classificada segundo três 

localizações distintas, constituídas pelos seguintes agrupamentos ósseos (Figura 2.3) [14]: 

Anteriores ou Antepé – constituído pelos cinco metatarsos e pelas catorze falanges. A articulação existente entre 

o mediopé e o antepé é designada por articulação tarsometatarsal ou articulação Lisfranc. 

Medianos ou Mediopé – formado pelos ossos escafóide, cubóide e cuneiformes mediais, intermédio e lateral. A 

articulação, astrágalo-calcâneo-escafoideia existente entre os ossos escafóide (do mediopé) com o astrágalo e o 

calcâneo (retropé), apresenta grande mobilidade para os movimentos de inversão e eversão (que serão descritos 

posteriormente). 

Posterior ou Retropé – o retropé é formado pelo astrágalo e o calcâneo. A articulação entre o astrágalo e o 

calcâneo é designada de articulação astrágalo-calcaneana. 

 

 

 

Figura 2.3 - Constituição óssea do pé; 1 – arco longitudinal e 2 – arco transverso (adaptado [15]). 

 

Tal como referido, anteriormente, o pé possui a capacidade de se adaptar às diferentes superfícies de apoio com 

que estabelece contacto e adotar uma conformação que mantenha a sua integridade, impedindo-o que entre 

em colapso sob a ação acrescida do peso corporal. Essa conformação é conseguida graças à presença de arcos 

plantares que face às suas características, absorvem e distribuem as forças do corpo além de suportarem as 

articulações ósseas do pé durante o apoio ou movimentos sob diferentes superfícies [12,13]. 

Os arcos plantares ilustrados na Figura 2.4 classificam-se em arcos transversais e arcos longitudinais. Os arcos 

transversais formam uma curva convexa na direção da largura do pé. Os arcos longitudinais, por seu lado, são 

Astrágalo 

Calcâneo 

Escafoide 
Cuneiforme 

Cuboide 

1 

2 
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definidos ao longo do comprimento do pé e podem ser divididos em dois: arco longitudinal medial ou interno e 

arco longitudinal lateral ou externo. O primeiro é formado pelo calcâneo, astrágalo, escafoide, cuboide e três 

metatarsos, enquanto o segundo é formado pelo calcâneo, cuboide e pelos outros dois metatarsos.  

Estas estruturas tendem a alterar a sua conformação, achatando-se segundo vários graus durante a sustentação 

do peso corporal [13]. 

Apesar das diferentes solicitações a que vão sendo submetidos, os arcos plantares conseguem adaptar-se e 

manter a integridade. Isso advém de quatro fatores, essencialmente: a arquitetura óssea, a orientação das 

articulações e ligamento; as forças produzidas pelas contrações musculares e a estrutura dos ligamentos 

plantares. Portanto, modificações nestas estruturas podem conduzir ao aparecimento de deformidades 

plantares [13]. 

 

 

Figura 2.4 - Arcos plantares do pé; 1- arco longitudinal e 2 – arco transversal (adaptado [15]) 

 

2.2.3 ESTRUTURA ÓSSEA DO TORNOZELO  

A estrutura óssea do tornozelo é formada pelos dois ossos da perna, a tíbia e o perónio, e por um osso do pé, o 

astrágalo tal como apresenta a Figura 2.5. Eles estão presos entre si por vários ligamentos que os unem 

firmemente permitindo, assim, o movimento da articulação do tornozelo [10,14]. 

 

Figura 2.5 – Vista frontal da estrutura óssea do tornozelo, em que 1 – Tíbia, 2 – Perónio, 3 – Astrágalo e 4 – Articulação 
tíbio-perónio-astragalina (adaptado [16]). 
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2.3 ARTICULAÇÃO 

Uma articulação não é mais do que o local fisiológico de contacto entre as superfícies ósseas, permitindo o 

movimento ou limitando-o uma em relação à outra. Estas superfícies são revestidas por cartilagem [17]. A tabela 

2.1 apresenta os vários tipos de articulações definindo as suas caraterísticas. 

Quadro 2.1 - Tipos de articulações [17]. 

Classificação 

estrutural 
Descrição Exemplos de articulações 

Assinovial 

Nas articulações assinoviais, a superfície articular 

dos ossos, une-se por intermédio de uma camada 

de tecido conjuntivo (fibroso ou cartilagíneo). Estas 

articulações não permitem movimento e 

classificam-se, de acordo com a sua forma/tipo em: 

sinfibroses, sincondroses e anfiartroses. 

Sinfibroses: consistem em superfícies 

articulares envolvidas por tecido fibroso. 

Sincondroses: consistem em superfícies 

articulares envolvidas por tecido 

cartilagíneo. 

Anfiartrose: consistem em superfícies 

articulares planas. 

Sinovial 

Nas articulações sinoviais ou diartroses, a superfície 

articular dos ossos é revestida por uma camada 

espessa de cartilagem articular. Esta é um tecido 

conjuntivo altamente especializado, resistente, 

mas, ao mesmo tempo, elástico e flexível, de forma 

a poder suportar e distribuir uniformemente por 

toda a superfície articular as forças compressivas a 

que as extremidades dos ossos estão sujeitas. 

Podem ser classificadas de acordo com a forma/tipo 

das suas superfícies articulares em: artródias, 

trocartrose, enartrose, enartrose, condilatrose, 

efipartrose e trocleartrose. 

Artrodia: consistem em duas superfícies 

articulares planas com movimento em 

dois planos. 

Trocartrose: consistem em superfícies 

articulares cilíndricas com movimento em 

apenas um plano. 

Enartrose: consistem em superfícies 

articulares esféricas com movimento nos 

três planos. 

Condilartrose: consistem em superfícies 

articulares cilíndricas com movimentos 

em dois planos. 

Efipartrose: consistem em superfícies 

articulares de encaixe, permitindo o 

deslizamento de um em relação ao outro. 

Trocleartrose: consistem em superfícies 

articulares em tróclea com movimento 

apenas num só plano. 
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De seguida, efetua-se uma breve descrição das articulações que assumem um papel primordial na função 

biomecânica do tornozelo [18]. 

2.3.1 ARTICULAÇÃO TÍBIO-PERÓNEO-ASTRAGALINA 

A articulação tíbio-peróneo-astragalina, também conhecida na gíria por tornozelo, é delineada por duas 

saliências que aparecem na parte distal da tíbia e do perónio, o maléolo interno e externo, e pela face articular 

superior arredondada do astrágalo, a cúpula astragalina. Os maléolos sustentam o astrágalo firmemente à 

medida que ele se movimenta durante os movimentos da articulação. A Figura 2.6 ilustra esta articulação [14,18]. 

 

 

Figura 2.6 - Anatomia da articulação tíbio-peróneo-astragalina; 1 – Articulação tíbio-peróneo-astragalina, 2 – Ligamento 
peróneo-astragalino anterior, 3 – Maléolo interno e 4 – Maléolo externo e 5 – Cúpula astragalina [23]. 

 

2.3.2 ARTICULAÇÃO TÍBIO-PERONEAL  

Face ao exposto, é de todo pertinente mencionar a articulação que une a tíbia ao perónio, uma vez que esta 

permite um pequeno deslizamento, possibilitando o movimento do astrágalo sob esta articulação, ocorrendo, 

assim, o movimento de dorsiflexão ou flexão plantar do pé. 

A articulação entre a parte distal da tíbia e do perónio é designada tíbio-peroneal (Figura 2.7). A união entre a 

tíbia e o perónio é dada pelas articulações acima mencionadas, bem como pela membrana interóssea, que se 

estende em quase toda a extensão da tíbia e do perónio [14,18]. 

  

Figura 2.7 - Vista distal da articulação tibio-peroneal; 1 – Abertura para passagem do vaso tíbio anterior, 2 – Membrana 
interóssea, 3 – Abertura para a artéria peroneal e 4 – Maleólos (interno e externo) [10]. 
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2.3.3 ARTICULAÇÃO ASTRÁGALO-CALCANEANA  

Existem ainda articulações entre os ossos dos pés, como a astrágalo-calcaneana ou subtalar, a tarso-metatarso, 

a metatarso-falangeal e as interfalangeais, que são numerosas e complexas. Destas, apenas é feita uma breve 

descrição da articulação astrágalo-calcaneana, visto que desempenha um papel primordial na função 

biomecânica do tornozelo.  

Na Figura 2.8 está presente a articulação astrágalo-calcaneana, localizada entre a face interior do astrágalo e a 

face superior do calcâneo [14,18]. 

É apresentada na Figura 2.9 uma imagem que ilustra as três articulações referidas, anteriormente. 

 

 

Figura 2.8 - Vista lateral e anterior da articulação astrágalo-calcaneana; 1 – Tíbia, 2 – Perónio, 3 – Astrágalo, 4 – Articulação 
tíbio-perónio-astragalina, 5 – Calcâneo, 6 – Articulação astrágalo-calcaneana (adaptado [16]) 

 

 

 

Figura 2.9 – Vista posterior das articulações que assumem um papel primordial na função biomecânica do tornozelo; 1 – 
Tíbia, 2 – Perónio, 3 – Articulação tíbio-peróneo-astragalina, 4 – Astrágalo, 5 – Articulação astrágalo-calcaneana 6 - 

Calcâneo (adaptado [19]). 
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2.4 LIGAMENTOS 

Os ligamentos são feixes paralelos de tecido conjuntivo fibroso, denso e elástico. Têm como função principal ligar 

as extremidades articulares dos ossos e conferir estabilidade. Os ligamentos permitem o movimento em certas 

direções mas limitam-no em outras, mantendo a congruência articular [10,20,21]. 

 

2.4.1 LIGAMENTOS DA ARTICULAÇÃO TÍBIO-PERÓNEO-ASTRAGALINA 

Os três ligamentos do complexo cápsulo-ligamentar lateral do tornozelo são o peróneo-astraglino anterior, o 

ligamento peróneo-calcaneano e o ligamento peróneo-astragalino posterior [14,18,22,23,24]. O ligamento 

peróneo-astragalino anterior, ilustrado na Figura 2.10, insere-se na face anterior do maléolo peroneal e no 

astrágalo com uma orientação quase horizontal. Por outro lado, o ligamento peróneo-astragalino posterior 

estabelece uma ligação forte e espessa, que se estende desde a face medial do maléolo lateral à direcção 

póstero-lateral do astrágalo. O ligamento peróneo-calcaneano, por sua vez, tem a forma de um cordão redondo 

que atravessa a face lateral do maléolo externo até ao calcâneo [10,14,18,22,23,24]. 

 

Figura 2.10 - Complexo ligamentar da articulação tíbio-peróneo-astragalina. 1 - Ligamento tíbio-peroneal anterior, 2 - 
Fascículo distal do ligamento tíbio-peroneal anterior, 3 - Tíbia, 4 - Ligamento peróneo-astragalino anterior, 5 - Astrágalo, 6 - 

Camada profunda do ligamento lateral interno, 7 - Camada superficial do ligamento e 8 – superfície articular [23]. 

 

 

O complexo ligamentar interno (ou deltoíde) forma um ligamento espesso e triangular que se inicia no maléolo 

interno da tíbia e estende-se em três direções: as fibras anteriores dirigem-se à parte anterior do astrágalo, as 

médias descem até ao calcâneo e escafóide e as posteriores chegam à parte posterior do astrágalo (Figura 2.11) 

[10]. A anatomia deste ligamento é pouco precisa, uma vez que este ligamento é coberto por tendões que se 

estende da perna para inserções do pé. Ainda assim, há autores que defendem que podem existir mais do que 

três neste ligamento [10]. 
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Figura 2.11 - Vista lateral do ligamento lateral interno; 1 – Ligamento lateral interno também conhecido como ligamento 
deltoíde, 2 – Tuberosidade do osso escafóide e 3 – Ligamento calcâneo-escafóideano.[10]. 

 

 

2.4.2 LIGAMENTOS DA ARTICULAÇÃO TIBIO-PERONEAL  

A articulação tibio-peronal distal compreende dois ligamentos: o ligamento tíbio-peroneal anterior e o ligamento 

tíbio-peronial posterior (Figura 2.12). O ligamento tíbio-peroneal anterior, desce lateralmente entre as margens 

adjacentes da tíbia e do perónio, sendo anterior à sindesmose (vai desde a cabeça da perónio até à face anterior 

do côndilo lateral da tíbia). O ligamento tíbio-peroneal posterior é mais forte que o anterior, embora esteja 

disposto de forma semelhante na zona posterior da sindesmose (liga-se à parte posterior da cabeça da perónio 

e insere-se no côndilo externo da tíbia) [14,18,23,24]. 

 

Figura 2.12 – Vista posterior do complexo ligamentar da articulação tíbio-peroneal; 1 – Membrana interóssea e 2 – 
ligamento tíbio-peroneal anterior (adaptado [25]). 

 

2.4.3 LIGAMENTOS DA ARTICULAÇÃO ASTRÁGALO-CALCANEANA 

A articulação astrágalo-calcaneana é constituída por quatro ligamentos: o ligamento cervical, o ligamento 

calcâneo-astragalino interósseo, o ligamento calcâneo-astragalino interno e o ligamento calcâneo-astragalino 

externo [14,18]. 
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Salienta-se o ligamento cervical, uma vez que, este desempenha um papel importante nesta articulação – 

estabilizador da articulação. Este ligamento está localizado lateralmente ao sulco do tarso e permanece ligado à 

superfície superior do calcâneo (Figura 2.13) [18]. 

 

 

Figura 2.13 - Ligamentos da articulação astrágalo-calcâneana; 1 - Ligamento cervical [18]. 

 

2.5 PLANOS ANATÓMICOS 

Nesta subsecção são apresentadas definições pertinentes para uma melhor explicação da posição e do 

movimento relativo entre os segmentos anatómicos do corpo humano. 

Os planos anatómicos de referência (Figura 2.15), também designados planos cardinais são planos que 

correspondem a delimitações do corpo humano que facilitam a descrição de posições estruturais. Consistem 

num conjunto de três planos que formam ângulos retos entre si. Cada um deles intersecta um único ponto 

comum, o centro de massa, e possibilita a divisão do corpo humano em duas partes de igual massa 

[10,21,31,32,33]. 

Plano sagital, também conhecido como plano ântero-posterior, divide o corpo verticalmente em duas metades: 

direita e esquerda; 

Plano transversal, também chamado de plano horizontal, divide o corpo em duas metades: superior e inferior;  

Plano frontal, também chamado de plano coronal, divide o corpo verticalmente em metades anterior e 

posterior; 

Interno Externo 
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Figura 2.14 - Planos anatómicos do corpo humano, em particular do pé [34]. 

 

 

De modo a descrever o movimento das articulações, considerou-se a tipologia anatómica mencionada assim 

como a introdução de um novo conceito, o eixo de rotação. O eixo de rotação consiste numa linha imaginária 

que atravessa o plano do corpo perpendicularmente de modo a possibilitar o movimento pretendido. Após este 

conhecimento é possível determinar o sistema de eixos de rotação da perna e do pé sob o qual ocorre diferentes 

movimentos. (Figura 2.16). O Quadro 2.3 enuncia os diferentes movimentos e os planos anatómicos bem como 

os eixos de rotação. 

 

 

 

 

Figura 2.15 - Sistema de eixos da perna e do pé (adaptado [35]). 

 

 

Quadro 2.2 - Movimentos admitidos pelas principais articulações do tornozelo (adaptado [31,32]). 

Tíbia e perónio 

Calcâneo 

Inversão 

Eversão 

Flexão plantar 

Dorsiflexão 

Rotação externa Rotação interna 
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Movimento Plano anatómico Eixo de Rotação 

Translação anterior Sagital - 

Rotação interna / Rotação externa Transversal Eixo longitudinal 

Abdução / Adução Frontal Eixo sagital 

Dorsiflexão / Flexão Plantar Sagital Eixo transverso 

 

 

2.6 CONSTITUIÇÃO MUSCULAR DO MEMBRO INFERIOR 

Os músculos são tecidos fibrosos que funcionam à semelhança de um atuador, de modo a produzir as forças 

responsáveis pelo movimento do corpo. Os músculos estão inseridos nos ossos e em outros tecidos conjuntivos 

pelos tendões. Na descrição dos músculos refere-se que a sua inserção na origem é, normalmente, a extremidade 

do músculo inserida no mais fixo dos dois ossos (proximal) e a sua inserção terminal, a extremidade do músculo, 

inserida no osso que sofre maior movimento (distal). A porção mais larga do músculo, situada entre a origem e 

o terminal, é o corpo ou ventre. Os músculos também são designados quanto à ação que praticam, isto é, se a 

maior parte do movimento resultar de uma ação conjunta (sinérgica) de vários músculos, designam-se de 

agonistas, e os músculos que trabalham em oposição são denominados de antagonistas [26,27,28,29,30]. 

Os músculos da perna que atuam no movimento podem ser divididos em três regiões: região anterior à perna, 

região posterior à perna e região lateral à perna (Figura 2.14) [26,27,28,29,30]. 

Os músculos anteriores intervêm perante um movimento de dorsiflexão do pé. Os músculos posteriores, por seu 

lado, intervém no movimento de flexão plantar. 

Por último, os músculos laterais intervêm perante um movimento de dorsiflexão e um movimento de extensão 

do pé [26,27,28,29,30]. 

 

Figura 2.16 – Vista anterior, lateral e posterior da constituição muscular dos membros inferiores [26]. 
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2.7 MOVIMENTOS DAS ARTICULAÇÕES 

Os movimentos de cada articulação são limitados pelos vários complexos ligamentares que a constituem, de 

forma a manter a congruência articular. Para a função adicional de suporte também contribuem vários tendões, 

destacando-se os tendões tibiais e peroneais responsáveis pela manutenção da congruência articular [18,23,24]. 

 

 

2.7.1 MOVIMENTOS DA ARTICULAÇÃO TÍBIO-PERÓNEO-ASTRAGALINA 

Os principais movimentos realizados por esta articulação são dorsiflexão e flexão plantar. Os movimentos de 

abdução e adução, e alguma rotação, só são conseguidos quando o pé está em flexão plantar [18]. 

Uma vez que, a parte anterior da cúpula do astrágalo tem uma largura superior à parte posterior, o movimento 

de dorsiflexão tem uma amplitude inferior ao movimento de flexão plantar. A amplitude do movimento de 

dorsiflexão compreende uma variação de 20 ° (𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 0 𝑎 20°) [10,31,32]. 

Quanto à flexão plantar a amplitude do movimento está compreendida entre 0 𝑎 50° e ocorre quando a planta 

do pé está voltada para o chão. A maior parte da força produzida para a flexão plantar provém dos gémeos e do 

solear, mais conhecidos como trícipte sural. No entanto, o longo e curto peroneal e o tibial posterior têm, 

também, influência na realização deste movimento [10,26,27,28,29,30,31,32]. 

Os movimentos de adução/abdução são, respetivamente, responsáveis pela deslocação medial ou lateral da 

ponta do pé, sendo o movimento do calcanhar contrário. Ambos os movimentos são executados em torno do 

eixo vertical que passa pela face lateral do astrágalo [32]. 

 

2.7.2 MOVIMENTOS DA ARTICULAÇÃO TÍBIO-PERONEAL 

A articulação tíbio-peroneal permite um ligeiro movimento que acompanha o movimento da articulação tíbio-

peróneo-astragaliana [18]. 

 

2.7.3 MOVIMENTO DA ARTICULAÇÃO ASTRÁGALO-CALCANEANA 

Esta articulação admite, essencialmente, dois movimentos: o movimento de inversão (supinação) e eversão 

(pronação) [14,18]. 

O gínglimo uniaxial do tornozelo, combinado com o eixo da articulação astrágalo-calcaneana, permite, 

efetivamente, ao pé, três eixos de rotação que serão abordados em detalhe no subcapítulo 2.7 [14,18]. 
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O Quadro 2.2 sintetiza o que foi abordado neste capítulo, mais precisamente ao nível das articulações que têm 

um papel primordial na função biomecânica do tornozelo e os respetivos ligamentos e movimentos.  

 

Quadro 2.3 - Resumo deste capítulo. 

Articulação Ligamentos Movimento 

Articulação tíbio-peróneo-

astragalina 

Ligamento peróneo-astragaliano 

anterior, posterior, peróneo-

calcaneano e 

deltoíde 

Flexão plantar ou Dorsiflexão 

Articulação tíbio-peroneal 
Ligamento tíbio-peroneal anterior 

e posterior 

Ligeiro movimento juntamente 

com a articulação tíbio-peróneo-

astragalina 

Articulação astrágalo-calcaneana 

Ligamento cervical, calcâneo-

astragalino interósseo, o 

calcâneo-astragalino interno e o 

externo 

Inversão ou Eversão 

 

 

 

 

2.8 ENTORSES  

A entorse do tornozelo é a patologia mais frequente do sistema músculo-esquelética, sendo que mais de 75% 

ocorrem por movimento de inversão [14,18,23,24,36,37]. Este tipo de lesão ocorre geralmente associado à 

rotura parcial ou total do complexo ligamentar lateral, mais precisamente, do ligamento peróneo-astragaliano 

anterior. A entorse por eversão ocorre com menor frequência, afetando o ligamento lateral interno, localizado 

na face medial do tornozelo [14,18,23,24,36,37]. 

As entorses são classificadas, de acordo com a sua severidade, em grau I, II ou III [38]. 

Tipos de classificação das entorses no tornozelo: 

Grau I – Leve: as lesões leves são micro-roturas que provocam apenas lesões microscópicas nos ligamentos 

(Figura 2.17a).  
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Grau II – Moderada: as lesões moderadas são consideradas entorses mais severas que causam uma rotura parcial 

do ligamento (Figura 2.17b). 

Grau III – Grave: as lesões graves são consideradas estiramentos que ocorrem de forma brusca e fazem com que 

haja uma rotura completa de um ou de mais ligamento (Figura 2.17c). 

 

 

Figura 2.17 - Classificação da severidade da entorse em grau I, II e III [39]. 

 

As principais causas que promovem o risco de entorse são: instabilidade crónica (pode ser causada por 

instabilidade funcional devido à instabilidade no controlo postural ou por instabilidade mecânica associada a 

fatores como laxidez patológica, alterações na cinética da articulação e mudanças degenerativas), laxidez 

ligamentar, fadiga muscular e lesões neurológicas [14,18].  

 

 

2.9 SINTOMAS 

Entende-se por sinais ou sintomas-chave os que constituem o núcleo fundamental das queixas do paciente e que 

corresponde à sua estrutura conceptual. Os principais sintomas associados ao diagnóstico são [40]: 

 Dor ou desconforto localizado na face lateral; 

 Edema e calor na face lateral; 

 Hematoma na face lateral que se pode alastrar até ao resto do dorso do pé e dedos, consoante a 

gravidade da lesão; 

Estes sintomas podem variar de caso para caso consoante o tipo lesão, dependendo da sua intensidade e 

gravidade. 

 

a b c 



20 
 

2.10 RACIOCÍNIO CLÍNICO 

De modo, a que paciente receba o tratamento mais adequado, o médico segue um padrão redutível às seguintes 

etapas [40]: 

 

1. História clínica do paciente 

O objetivo do médico é garantir aos pacientes um tratamento correto e, para o conseguir, necessitam, 

inicialmente, de retirar a história clinica e efetuar o exame objetivo. A história clínica baseia-se num relato feito 

pelo paciente, dando realce a questões mais relevantes clinicamente. Qualquer questão deve ser simples, clara 

e formulada em termos que o próprio paciente compreenda. Assim, a história clínica deve conter informação 

sobre aspetos fundamentais, nomeadamente, a localização, qualidade, características e progressão da dor 

[40,41]. 

 

2. Exame objetivo 

O exame objetivo é útil para confirmar o diagnóstico após ser recolhida a história clínica. Estes exames 

compreendem: a inspeção, palpação, mobilização e outros testes, enumerados de seguida [40,41]: 

 Inspeção: Neste tipo de processo é analisado a pele, hipertrofia, atrofia, cicatrizes de traumas e 

cirurgias, deformidades, tumefação, fazendo-se sempre a comparação com um membro normal; 

 Palpação: Na palpação, reúne-se toda a informação referente à temperatura da pele, dor provocada, 

natureza das tumefações, massa muscular e relações anormais das superfícies articulares. Os locais 

dolorosos indicam as potenciais estruturas lesadas; 

 Mobilidade ativa: movimento executado por ação voluntária; 

 Mobilidade passiva: movimento executado por ação involuntária; 

 Outros testes, nomeadamente, o teste de gaveta anterior: útil para avaliar a integridade do ligamento 

peróneo-astragalino anterior; 

 

3. Hipótese de diagnóstico 

Da hipótese de diagnóstico, advém um conjunto de dados que são retirados após análise da história clínica e 

exame objetivo, com o intuito de determinar o seu tratamento apropriado  [40,41]. No entanto, a informação 

recolhida não é conclusiva, sendo necessário realizar exames auxiliares. 

 

 

 



21 
 

4. Exame auxiliar 

Existem, também, os exames auxiliares, particularmente, os exames radiológicos que são úteis para identificar a 

lesão de estruturas anatómicas, o seu grau ou até obter informações acerca do tempo de lesão e o mecanismo 

que as originou. 

Os exames radiológicos, nomeadamente, a ressonância magnética, pode, eventualmente, ser realizada, a fim de 

obter informações que evidenciem fatores específicos das lesões, sendo estes indispensáveis para deteção e 

tratamentos de fraturas ósseas [12,41]. 

 

5. Diagnóstico definitivo 

Após a realização de exames auxiliares, é possível determinar um diagnóstico definitivo para o paciente. É então, 

retirada uma conclusão acerca do quadro clínico do paciente [40,41]. 

 

6. Tratamento 

O tratamento ocorre após uma avaliação minuciosa do paciente, onde foram obtidas informações suficientes 

para que o seu tratamento seja o mais adequado [36,40,41]. 

 

7. Prognóstico 

O prognóstico é apenas uma previsão feita pelo médico de como é a que a lesão ou até uma determinada 

patologia se irá desenvolver. No entanto, é variável devido aos fatores externos e internos de cada paciente. 
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    DISPOSITIVOS DE AUXILIO AO DIAGNÓSTICO DE LESÕES NO TORNOZELO 

A revisão bibliográfica é uma das partes com maior relevância ao longo deste trabalho científico, visto que faz 

referência ao que tem sido divulgado sobre o conteúdo pesquisado. Nesse sentido, auxilia no desenvolvimento 

de novos conceitos e paradigmas.   

Em seguida, apresentam-se os principais dispositivos de diagnóstico que contribuíram, em parte, para o potencial 

inovador do novo dispositivo médico desenvolvido, o LATeD. 

 

3.1 TELOS 

O dispositivo Telos é utilizado desde 1978, embora em 2003 tenha surgido um modelo mais preciso, leve e 

cómodo para o paciente, designado por SE 2000 Telos, apresentado na Figura 3.1 [42,43]. 

 

 

Figura 3.1 - SE 2000 Telos [42]. 

 

O Telos tem uma grande aceitação no meio clínico, visto que possibilita, através da sua configuração, que se 

obtenha um alinhamento e posicionamento adequados para observar a articulação anatómica desejada (ombro, 

cotovelo, joelho e tornozelo).  

O Telos, adaptado ao tornozelo, permite avaliar os ligamentos da articulação tíbio-peróneo-astragalina, 

nomeadamente, o ligamento peróneo-astragalino anterior e o ligamento peróneo-calcaneano. 

O diagnóstico efetuado ao nível do tornozelo, geralmente, começa por analisar o feixe peróneo-astragalino 

anterior, uma vez que este é o primeiro a ser lesionado durante o movimento de inversão do pé [43]. 

Nesse caso, o paciente é colocado numa posição lateral com o joelho fletido a 45°, de forma a realizar o 

movimento de translação anterior. É ainda colocada uma almofada por baixo do joelho para garantir algum 
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conforto. Na região anterior à tíbia e ao perónio, por seu turno, é colocado um suporte cerca de 5𝑐𝑚 acima do 

maléolo no qual está incorporado o sistema LED, permitindo a aplicação de uma força de 15 𝑁  para promover 

o deslocamento anterior do astrágalo. Por sua vez, o pé é ajustado na região posterior do calcâneo, sendo que 

este fica com uma ligeira rotação interna e fletido cerca de 10 𝑎 15° [43]. 

O paciente fica nesta posição durante um minuto, tempo suficiente para que ocorra o deslocamento anterior do 

astrágalo em relação à tíbia e ao perónio. O feixe peróneo-astrágalino anterior é então analisado através de uma 

radiografia [43]. 

 

 

Figura 3.2 - Dispositivo Telos adaptado ao tornozelo [43]. 

 

Este dispositivo apresenta um diagnóstico mais preciso comparativamente aos testes manuais realizados, uma 

vez que se apresenta um sistema LED incorporado que permite visualizar com precisão a pressão e, 

consequentemente, determinar a tensão aplicada na articulação. No entanto, este serviu, sobretudo, como 

ponto de partida dos artrómetros que se sucederam, atendendo a que a radiografia não permite avaliar a 

anatomia dos ligamentos laterais da articulação tíbio-peróneo-astragalina [44]. Isso conduzia a resultados pouco 

satisfatórios ao nível do diagnóstico da articulação em estudo. 

 

 

3.2 LIGMASTER 

Em seguida, surgiu o dispositivo LigMaster, baseado no Telos, tendo sido considerado como uma inovação na 

medicina, atendendo a que fornece uma melhoria no diagnóstico devido à implementação de um sensor elétrico 

que permite o registo de um conjunto de dados a partir da análise de um gráfico força versus deformação, força 

versus deslocamento e força versus inversão ou eversão [45,46].  
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O LigMaster pode ser utilizado no laboratório e na prática clínica, uma vez que pode ser transportado num estojo 

portátil e é facilmente ligado a um computador. Além disso, permite analisar a capacidade funcional da 

articulação anatómica desejada (ombro, cotovelo, joelho e tornozelo) através da realização do movimento de 

translação anterior. Estes testes foram feitos em 30 pacientes selecionados com base em três critérios de 

exclusão, nomeadamente, portadores da doença osteoporose, não apresentassem nenhum sintoma associado 

à entorse ou se tivessem feito alguma cirurgia ou fratura óssea no membro inferior [45,46]. 

Relativamente à articulação tíbio-peróneo-astragalina, o movimento de translação anterior ocorre com o joelho 

fletido 15 𝑎 30°. O pé é colocado num suporte ajustável no calcanhar. Coloca-se, ainda, um suporte cerca de 

5𝑐𝑚 acima do maléolo, sob o qual é aplicada uma força de 150 𝑁 pelo atuador de pressão (Figura 3.3). Assim, 

ocorre o deslocamento anterior do astrágalo cujo movimento é registado pelos sensores e transmitido, à 

posteriori, ao computador pelo cabo de USB [45,46]. 

Contudo, a utilização deste dispositivo implica elevados custos de implementação do software e a incapacidade 

de quantificar a atividade muscular.  

 

Figura 3.3 - Movimento de translação anterior realizado pelo LigMaster [46]. 

 

 

3.3 DYNAMIC ANTERIOR ANKLE TEST - DAAT 

O DAAT apresenta um dado inovador face ao diagnóstico efetuado pelo LigMaster, traduz-se na tentativa de 

anular o controlo inconsciente da laxidez articular pelos estabilizadores dinâmicos (musculo-tendinosos) 

aplicando um movimento súbito e registando a translação anterior do astrágalo em relação à tíbia e ao perónio, 

assim como o movimento de rotação interna e externa do pé [47]. 

Inicialmente, o martelo H1 está fixo na posição horizontal, tal como ilustra a Figura 3.4. O profissional de saúde 

ao soltá-lo, este embate no martelo H2 com uma velocidade de 1,7 𝑚/𝑠. Este transmite uma força de impulso à 

platina (P), sob a qual está assente o pé, permitindo o registo dos movimentos na direção anterior ou posterior 

e interna ou externa pela unidade eletrónica (EU) (Figura 3.4).  
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Figura 3.4 - Dispositivo DAAT [47]. 

 

De entre as vantagens da aplicação do dispositivo DAAT, destacam-se a possibilidade de repetição do teste 

(permitindo a comparação com testes subsequentes) e a capacidade de quantificar a instabilidade da articulação 

tíbio-peróneo-astragalina [47,48]. 

No entanto, não foram estabelecidos um padrão a partir do qual se considerasse a laxidez da articulação. A 

subjetividade do profissional de saúde também contribuiu para que este dispositivo não fosse utilizado na prática 

clínica. 

 

 

3.4 QUASI-STATIC ANTERIOR ANKLE TEST – QAAT 

O QAAT relativamente ao DAAT apresenta um diagnóstico mais preciso, uma vez que utiliza transdutores de 

pressão para a realização do movimento de translação anterior [47,48]. No entanto, apresenta apenas um grau 

de liberdade (ou seja, menos um grau de liberdade do que o DAAT). 

No QAAT, a tíbia e o perónio estão ligadas a um suporte vertical (V) com fitas (S1 e S2) que permitem o seu ajuste. 

O sistema constituído por duas barras (H1 e H2) possibilita a aplicação de uma força manual na direção anterior 

à tíbia e ao perónio cujo movimento é vulgarmente designado por translação anterior. A força aplicada é 

registada por um transdutor que faz a conexão entre o suporte vertical (V) e a platina na qual está assente o pé 

(F). A placa de comutação (P), por seu turno regista o contacto entre o suporte vertical (V) e a barra (F2) durante 

a realização do movimento. Existem, assim, três medidores (M1, M2 e M3) em que o primeiro regista o 

deslocamento anterior do calcâneo em relação à tíbia e os outros dois registam o movimento anterior da tíbia 

relativamente ao suporte vertical (V) (Figura 3.5) [47,48]. 
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Figura 3.5 - Dispositivo QAAT [47]. 

 

Foram feitos testes com a utilização destes dispositivos (com o DAAT e o QAAT) com a finalidade de obter um 

diagnóstico quantitativo, no entanto o seu estudo comprovou que estes ainda não eram suficientemente 

sensíveis para avaliar a laxidez da articulação tibio-peróneo-astragalina [47,48]. 

 

 

3.5 HOLLIS   

O dipositivo Hollis promove o deslocamento ântero-posterior e o movimento de inversão e eversão conjugando, 

assim movimentos realizados pela articulação astrágalo-calcaneana e tíbio-peróneo-astragalina. Foi utilizado 

para efetuar testes em pacientes e determinar a amplitude dos movimentos mencionados, anteriormente. 

O movimento anterior é definido como o deslocamento linear que ocorre em resposta a uma força positiva 

(0 𝑎125 N). Por seu lado, o movimento posterior é definido como o deslocamento posterior que ocorre em 

resposta a uma força negativa (0 𝑎 − 125 N) [49]. 

Para realizar o movimento de inversão ou eversão é aplicado um momento ±4 𝑁𝑚. O movimento de inversão é 

definido como um deslocamento angular produzido em resposta ao momento positivo (0 𝑎 4 𝑁𝑚). O movimento 

de eversão é, por sua vez, definido como o deslocamento angular produzido em resposta ao momento negativo 

(0 𝑎 − 4 𝑁𝑚) [49]. 

O Hollis recorre a uma técnica não invasiva, a eletrogoniometria, para o registo contínuo do deslocamento 

ântero-posterior (em mm), o movimento de inversão e eversão do pé (em graus), bem como a força e o momento 

aplicado. Assim sendo, depois de aplicar a força ou momento necessária para a execução do movimento 
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desejado, visualiza-se a partir do monitor do computador o valor do deslocamento ântero-posterior (em mm) e 

do movimento de inversão e eversão do pé (em graus) devido à presença de um conversor A/D [49]. 

Tal como mencionei, com este dispositivo foram feitos quatro estudos em pessoas sem lesão a fim de obter um 

valor médio do deslocamento ântero-posterior (em mm) e do movimento de inversão e eversão (em graus) para 

o sexo masculino e feminino [49]. 

Para o sexo masculino obteve-se um valor médio para o deslocamento ântero-posterior de 16,70 ± 4,8 𝑚𝑚 

(Figura 3.6) e para o movimento de inversão e eversão de 34,13 ± 10,1° (Figura 3.7) [49]. 

 

 

Figura 3.6 - Distribuição de frequências para o deslocamento ântero-posterior no sexo masculino [49]. 

 

 

Figura 3.7 - Distribuição de frequências para o movimento de inversão/eversão no sexo masculino [49]. 

 

Relativamente, ao sexo feminino obteve-se um valor médio para o deslocamento ântero-posterior de 18,79 ±

4,1 𝑚𝑚 (Figura 3.8) e para o movimento de inversão e eversão de 42,1 ± 9,0° (Figura 3.9) [49]. 
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Figura 3.8 - Distribuição de frequências para o deslocamento ântero-posterior no sexo feminino [49]. 

 

 

Figura 3.9 - Distribuição de frequências para o movimento de inversão/eversão no sexo feminino [49]. 

  

Com este estudo, verificou-se que o sexo feminino apresenta uma amplitude dos movimentos superior ao sexo 

masculino [49].  

O Hollis surgiu com o intuito de quantificar o movimento da articulação, a partir de um valor standard obtido nos 

estudos feitos, de modo, a que seja facilmente detetado um movimento excessivo da articulação (entorse). 

Contudo, este estudo é proveniente de poucas amostras, limitando a utilização dos resultados obtidos [49]. 

 

 

3.6 ANKLE FLEXIBILITY TESTER - AFT 

Este dispositivo apresenta seis graus de liberdade, o que o possibilita medir a força e o momento de torção 

aplicado e o deslocamento ântero-posterior, bem como o movimento de inversão e eversão do pé. O principal 

objetivo foi utilizar este dispositivo num estudo para comparar o método de diagnóstico com o auxílio deste 

dispositivo em vez dos exames convencionais. Este dispositivo permite determinar a flexibilidade articular. Além 

disso, a força e o momento de torção apenas são aplicados até ao valor máximo que não causa desconforto ao 

paciente [50]. 
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Este dispositivo foi testado em dois grupos diferentes, sendo o grupo A constituído por 12 pacientes que tinham 

tido uma entorse unilateral severa, dois meses antes da realização deste teste e o grupo B constituído por 15 

pacientes que tinham tido duas entorses unilaterais severas um ano antes da realização deste teste. 

Para a realização deste teste, os pacientes encontram-se sentados com o joelho fletido a 45° e a tíbia e o perónio 

colocado sobre a mesa [50]. 

A força é aplicada (e controlada pelos medidores de força) manualmente pelo profissional de saúde, em cada 

instante, ao longo do eixo correspondente ao deslocamento anterior. De forma semelhante, é aplicado o 

momento de torção ao longo do eixo que promove o movimento de inversão e eversão do pé [50]. 

Os sensores de movimento que medem o deslocamento linear (aquando a realização do deslocamento ântero-

posterior) e angular (aquando a realização do movimento de inversão e eversão) a partir dos potenciómetros. 

Assim, é obtido um sinal que, depois de digitalizado por um conversor A/D com 16-bits é visualizado num 

computador. 

O teste de gaveta anterior foi definido como o declive da linha traçada no gráfico obtido do deslocamento linear 

versus força. Quanto, ao movimento de inversão e eversão, o deslocamento angular registado ao longo dos 

pacientes observados demonstra uma não-linearidade nos resultados obtidos. O estudo da flexibilidade articular 

é feito em quatro intervalos de tempo ( 𝑑𝑒 0 𝑎 4 𝑠) igualmente espaçados definidos entre o zero e o máximo 

momento de torção aplicado (variável para cada paciente). Em cada intervalo de tempo é definida a flexibilidade 

instantânea, como o declive médio da curva de deslocamento angular versus momento de torção (Figura 3.10) 

[50]. 

 

 

 

Figura 3.10 - Gráfico para determinar o valor da flexibilidade instantânea [50]. 

 



31 
 

No final obtém-se a flexibilidade total que resulta da média dos quatro valores obtidos da flexibilidade 

instantânea [50]. 

Relativamente aos resultados obtidos da flexibilidade do teste de gaveta anterior, verificou-se um aumento de 

18% ou mais na flexibilidade em quatro pacientes do grupo A e sete do grupo B. Isso deve-se ao facto dos 

pacientes do grupo B apresentarem uma lesão mais severa comparativamente aos do grupo A. Há que ter em 

conta que alguns dos pacientes pedem para parar o teste quando ainda não sentem desconforto mas têm receio 

de o sentir. Isso traduz-se, em resultados razoáveis, considerando sempre a natureza dos pacientes [50]. 

Os resultados obtidos para a flexibilidade do movimento de inversão são satisfatórios, ainda assim, dois pacientes 

do grupo A e um do grupo B apresentam um aumento significativo da flexibilidade do movimento de inversão. 

Isso advém, sobretudo, do facto de que numa entrose o ligamento peróneo-astragalino anterior é o que o torce 

com mais facilidade, portanto o ligamento peróneo-calcaneano está mais protegido de uma reincidência da lesão 

o que corrobora os resultados obtidos pois apenas um paciente do grupo B apresenta uma flexibilidade superior 

ao esperado [50]. 

Detetou-se ainda que pacientes com reincidência destas lesões têm maior risco de desenvolver a instabilidade 

do tornozelo [50]. 

Contudo, a flexibilidade que se traduz pela capacidade de realizar um movimento articular, não avalia por si só a 

existência de roturas do complexo ligamentar da articulação tíbio-peróneo-astragalina. Além disso, os custos 

inerentes à utilização deste dispositivo (custos de investimento nos transdutores de pressão e nos sensores 

elétricos) constituem mais uma limitação. 

 

 

3.7 FOOTPLATE  

A relação entre o momento de torção e o deslocamento da dorsiflexão pode ser quantificada através do controlo 

manual, com o auxílio do dispositivo footplate.  

Este dispositivo foi utilizado para realizar um estudo em que foram selecionados setenta e cinco pacientes que 

apresentassem patologias neuromusculares ou músculo-esqueléticas que afetam a capacidade funcional do 

tornozelo. 

Tal como ilustra a Figura 3.11, o footplate é construído por barras (em várias direções) usando mangas de náilon.. 

O pé está assente sob o dispositivo por intermédio de fitas de velcro e o joelho está em extensão com a tíbia e o 

perónio alinhados na horizontal [51] 
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Figura 3.11 - Dispositivo footplate [51]. 

 

Existe um medidor de força com um intervalo de medição entre os 0 𝑒 250 𝑁 colocado perpendicularmente a 

uma distância de 0.22 𝑚 com o eixo de rotação do footplate [51]. 

É aplicado no dinamómetro um momento de torção de 12𝑁𝑚 pelo operador, para que ocorra o movimento de 

dorsiflexão do pé. Foi também tirada uma fotografia para registar a posição dos quatro marcadores colocados 

sobre: a cabeça do quinto metatarso, maléolo externo, côndilo do peróneo e calcâneo. Após o seu registo, mede-

se o ângulo do tornozelo (traça-se uma linha entre o primeiro e o segundo marcador e mede-se o ângulo) usando 

um goniómetro [51]. 

Com este estudo obteve-se valores normais de referência para a dorsiflexão quando aplicado um momento de 

torção de 12 𝑁𝑚. Assim sendo, considerou-se que para um ângulo de 4,3 𝑎 11,2° a articulação é pouco flexível, 

um ângulo de 11,2 𝑎 25,0° é dito normal para a articulação e um ângulo de 25,0 a 31,9 a articulação apresenta 

alguma instabilidade [51]. 

 

 

3.8 DISPOSITIVO DESENVOLVIDO NA UNIVERSIDADE DO MINHO 

Recentemente foi apresentado no Congresso Nacional de Biomecânica realizado em Fevereiro de 2015 em 

Monte Real, Leiria um dispositivo com uma finalidade semelhante ao proposto neste trabalho. Este dispositivo 

introduziu um grau de liberdade face aos dispositivos apresentados anteriormente. Assim sendo, permite a 

realização do movimento de rotação interna ou externa, o deslocamento ântero-posterior e o movimento de 

inversão ou eversão do pé [52]. 

Inicialmente, foi efetuado um estudo em utentes sem patologia para determinar o valor mínimo dos movimentos 

admitidos pelo dispositivo. Com essa informação o principal objetivo foi conceber um dispositivo que permitisse 

executar cada um dos movimentos com a maior amplitude possível [52] 



33 
 

Para a realização do movimento de rotação utilizaram um mecanismo roda dentada-cremalheira. O acionamento 

deste mecanismo é conseguido pela transmissão direta do movimento linear do pistão à cremalheira, que por 

sua vez, promove o deslocamento da roda dentada (Figura 3.12) [52]. 

 

 

Figura 3.12 - Esquema representativo do princípio de funcionamento do mecanismo responsável pelo movimento de 
rotação do pé [52]. 

 

Relativamente ao deslocamento ântero-posterior, depois de acionado o cilindro pneumático, o profissional de 

saúde exerce uma força externa que promove o movimento anterior do astrágalo em relação à tíbia e ao peróneo 

(Figura 3.13). Com recurso à informação recolhida através de um exame imagiológico, é possível medir o valor 

do deslocamento anterior e comparar o valor obtido com o valor normal [52]. No entanto, não existe muita 

informação referente a este dispositivo, uma vez que se encontra em fase de validação experimental. 

 

 

Figura 3.13 - Esquema representativo do mecanismo responsável pelo teste de gaveta anterior [52]. 
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3.9 LISBON ANKLE TESTING DEVICE - LATED  

Após uma descrição dos dispositivos de auxílio ao diagnóstico das lesões do tornozelo, é então feita uma breve 

introdução ao dispositivo médico concebido nesta dissertação, o Lisbon Ankle Testing Device (LATeD). Este 

dispositivo foi desenvolvido com o intuito de se obter um diagnóstico quantitativo de uma das lesões músculo-

esqueléticas mais frequentes, as entorses.  

O diagnóstico clínico das roturas ligamentares do tornozelo baseia-se em testes clínicos que forçam o tornozelo 

na direção da rotura do ligamento. O principal teste é designado por teste de gaveta anterior, o qual evidência o 

movimento anómalo e constitui, assim evidência da rotura ligamentar. Na prática clínica depende, infelizmente, 

duma apreciação subjetiva do avaliador cuja sensibilidade para determinar a rotura ligamentar é apenas 

62 𝑎 86%. Devido a esta limitação, foi necessário desenvolver o LATeD para melhorar a avaliação do grau e 

gravidade da lesão, permitindo determinar qual o tratamento mais adequado ao paciente. Portanto, este 

dispositivo poderá influenciar positivamente o tratamento das roturas ligamentares laterais do tornozelo, na 

medida que trará rigor à quantificação das mesmas. 

Como será descrito no capítulo seguinte da tese, o LATeD apresenta quatro graus de liberdade, permitindo a 

execução de quatro movimentos, nomeadamente, o deslocamento ântero-posterior, flexão plantar ou 

dorsiflexão, adução ou abdução e rotação interna ou externa; de forma semelhante o que poderá induzir uma 

precisão no diagnóstico e pode, eventualmente, acarretar grandes benefícios na prática clínica. 
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    CONCEPÇÃO DO DISPOSITIVO 

Neste capítulo apresenta-se o processo de conceção do dispositivo de diagnóstico tendo em conta as 

especificações definidas e as tomadas de decisões necessárias. Para esse efeito, utilizou-se o programa de CAD 

3D SolidWorks, versão 2015. 

 

4.1 IDENTIFICAÇÃO DOS REQUISITOS  

Um dos problemas mais debatidos na conceção deste dispositivo é a estabilidade conjugada com a 

funcionalidade, isto é, permitir que este realize os movimentos pretendidos de forma precisa.  

Inicialmente, procedeu-se à identificação dos requisitos. Entende-se como requisitos uma propriedade ou 

característica que deve ser fornecida para satisfazer as necessidades de um produto ou serviço. Os requisitos 

podem ser divididos em funcionais e não funcionais, sendo que os primeiros correspondem, diretamente, à 

funcionalidade do próprio sistema, ou seja, aos objetivos do sistema. Os não funcionais dizem respeito a 

questões de qualidade do sistema, relacionados com a manutenção, custos, uso e desempenho do mesmo. Os 

requisitos deste dispositivo médico são apresentados de seguida: 

 

Funcionais: 

Possibilitar movimentos em quatro graus de liberdade, permitindo executar quatro movimentos: 

abdução ou adução, dorsiflexão ou flexão plantar, rotação interna ou rotação externa e deslocamento anterior 

ou posterior; 

 

Não funcionais: 

 Adaptável: poderá ser adaptável ao paciente; 

 Conforto: evitar o contacto direto com a pele e garantindo conforto ao paciente; 

 Intuitivo: de fácil utilização pelo profissional de saúde; 

 Eficiente: permite ao profissional de saúde usá-lo sem dificuldades de forma rápida e eficiente; 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS DO DISPOSITIVO MÉDICO 

Após estabelecidos os requisitos que caracterizam este dispositivo, idealizou-se o modelo geométrico necessário. 

Assim, é também necessário mencionar, pormenorizadamente, as características estruturais e funcionais que o 

caraterizam. 
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4.2.1 CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS 

No desenvolvimento deste dispositivo consideraram-se as medidas antropométricas da população portuguesa 

de modo a que as dimensões das peças que constituem o LATeD sejam apropriadas à população. No subcapítulo 

4.3 são mencionados os componentes que constituem este novo dispositivo médico de diagnóstico. 

Além disso, procurou-se desenvolver um dispositivo simples e intuitivo, que os profissionais de saúde se adaptem 

facilmente até mesmo aqueles que não se encontrem familiarizados com o domínio de sistemas mecânicos.  

 

4.2.2 CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS 

Os movimentos pretendidos neste dispositivo são:  

 Deslocamento ântero-posterior,  

 Adução ou abdução,  

 Rotação interna ou externa,  

 Flexão plantar ou dorsiflexão.  

Estes movimentos realizam-se por meio de uma força externa aplicada pelo profissional de saúde. 

Quadro 4.1 - Movimentos admissíveis no LATeD (adaptado [10,34]) 

 

 

 

   

 

 

O método de diagnóstico efetuado com o auxílio do LATeD é feito com base nos movimentos apresentados no 

Quadro 4.1. 

Dorsiflexão 

Flexão plantar 

Rotação 

interna 

Rotação 

externa 

Adução Abdução 

 

terna 

Deslocamento anterior 

 

terna 



37 
 

Na idealização do protótipo considerou-se que os movimentos são independentes, na medida que cada um 

ocorre num determinado segmento do eixo de rotação do pé, no entanto, podem ser considerados 

simultaneamente movimentos conjugados atendendo a que a execução de um movimento implica a de outro, 

sabendo que a articulação do tornozelo não corresponde de forma exata com graus de liberdade do dispositivo. 

A título de exemplo, o movimento de inversão também designado supinação é um movimento combinado de 

adução e rotação interna; o movimento de eversão, por sua vez, é um movimento combinado de abdução e 

rotação externa; o teste de gaveta anterior é um movimento combinado de deslocamento anterior e flexão 

plantar.  

A realização destes movimentos conjugados é uma mais-valia, na medida que o teste de gaveta anterior é 

utilizado quando se pretende avaliar a existência de instabilidade lateral da articulação tíbio-perónio-astragalina 

ao analisar o ligamento peróneo-astragalino anterior [57]. Por outro lado, o movimento de inversão analisa os 

ligamentos laterais externos, nomeadamente, o ligamento perónio-astragalino anterior e o ligamento peróneo-

calcaneano e o movimento de eversão avalia os ligamentos laterais internos.  

Portanto, este dispositivo de diagnóstico visa auxiliar o profissional de saúde na avaliação da instabilidade da 

articulação, uma vez que um completa o outro. 

Neste contexto, é importante definir a amplitude com que ocorrem os movimentos admitidos pelo LATeD. 

Define-se a amplitude do movimento como o arco normal de mobilização que a estrutura de uma articulação é 

capaz de realizar [21].  

 

 

Quadro 4.2 - Amplitude dos movimentos permitidos pelo dispositivo. 

Movimento 
Amplitude dos movimentos 

permitidos pelo LATeD 

Deslocamento anterior ~ 4 𝑚𝑚 

Rotação interna ou externa ± 50 °  

Adução ou abdução ± 20 ° 

Flexão plantar ou dorsiflexão ~ 90 ° 
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O novo dispositivo médico designado Lisbon Ankle Testing Device (LATeD) é constituído, essencialmente, por três 

subconjuntos, o suporte da coxa, perna, pé. Todos estes componentes estão devidamente aparafusados, de 

forma a assegurar a sua estrutura (Figura 4.1). Os desenhos de fabrico estão em anexo. 

 

 

 

Figura 4.1 - Lisbon Ankle Testing Device (LATeD). 
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Na Figura 4.2 apresenta-se um exemplo da combinação de vários movimentos do pé. 

 

 

Figura 4.2 - Combinação de movimentos do pé. 

 

 

4.3 SUBCONJUNTOS E COMPONENTES DO DISPOSITIVO 

Nesta subseção descrevem-se, pormenorizadamente, os subconjuntos e componentes que constituem o LATeD. 

Quadro 4.3 - Subconjuntos e componentes que constituem o dispositivo. 

Subconjunto Componente 

Suporte da coxa 

Suporte de fixação à marquesa 

Suporte da coxa 

Perna Suporte da perna 

Pé 

Suporte do tornozelo 

Suporte do pé 
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4.3.1 SUPORTE DE FIXAÇÃO À MARQUESA 

O LATeD foi pensado para ficar assente numa marquesa, através de um componente de suporte colocado numa 

das extremidades do dispositivo (Figura 4.3). Este componente apresenta um comprimento de 230 𝑚𝑚 e uma 

largura 30 𝑚𝑚.  

 

Figura 4.3 - Componente de suporte de fixação à marquesa. 

Desta forma, o diagnóstico é efetuado com o paciente na mesma posição, garantindo que os valores dos ângulos 

medidos são sempre relativos à mesma posição corporal. 

 

4.3.2 SUPORTE DA COXA E DA PERNA 

Para a peça que suporta a coxa admitiu-se uma estrutura de forma aproximadamente semicilíndrica, tendo em 

conta que a coxa tem uma largura maior na parte proximal comparativamente à largura na parte distal. Desta 

forma, considerou-se um comprimento de 400 𝑚𝑚, uma largura proximal de 192 𝑚𝑚 e uma largura distal de 

170 𝑚𝑚 (Figura 4.4). 

 

Figura 4.4 - Componente representativo da coxa. 
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Tal como na peça anterior, a peça que suporta a perna também apresenta uma estrutura semicilíndrica, 

uma vez que a perna tem uma largura maior na parte proximal em comparação com a largura na parte 

distal. Deste modo, esta peça apresenta comprimento de 200 𝑚𝑚, uma largura proximal de 158 𝑚𝑚 e 

uma largura distal de 124 𝑚𝑚 (Figura 4.5). 

 

  

Figura 4.5 - Componente representativo da perna. 

 

Uma vez que o LATeD pretende uma quantificação do grau de laxidez ao nível do tornozelo é necessário garantir 

que a perna e, também, a coxa do paciente estejam estáveis. Assim sendo, colocaram-se ranhuras para que 

pudessem ser introduzidas fitas de aperto para que estes componentes sejam facilmente ajustáveis a cada 

paciente.  

Estes dois componentes permitem que o joelho seja fletido, com uma amplitude próxima de 90° (Figura 4.6). 

Isto permite que os posições diferenciadas na atitude do paciente. O ajuste angular é fixado por dois parafusos 

de orelhas, permitindo aperto manual. Note-se que é possível aumentar o valor do ângulo máximo, até para 

valores bem acima dos 90º, caso se verifique conveniente. Isto irá requerer modificações nas peças, fáceis de 

realizar. 
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Figura 4.6 - Esquema representativo da flexão do joelho. 

 

4.3.3 SUPORTE DO PÉ 

O componente que suporta o pé é constituído pelo material ABS e tem um comprimento de 150 𝑚𝑚 e uma 

largura de 164 𝑚𝑚 sob a qual esta assente o componente designado suporte do tornozelo (Figura 4.7).  

Este componente foi sujeito a algumas alterações, de modo a que o movimento acionado pelo profissional de 

saúde fosse de fácil execução. Foi, também, necessário colocar uma fita na parte distal da tíbia e do perónio 

durante a realização do movimento de deslocamento anterior (assinalado na Figura 4.6). 

 

Figura 4.7 - Componente representativo do suporte do pé. 

 

4.3.4 SUPORTE DO TORNOZELO 

O componente que suporta o tornozelo também é constituído pelo material ABS e compreende um comprimento 

de 330 𝑚𝑚 e uma largura de 140 𝑚𝑚. Isto permite que o dispositivo possa ser utilizado por pessoa, que calçam 

o número 34 até ao número 48 (Figura 4.8). Na fase de testes ao dispositivo serão analisadas vários tipos de 

suporte ao tornozelo, incluindo a utilização de sandálias ou ténis recortados. Da experiência recolhida será 
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adotada a que for entendida como a mais conveniente. Além disso, podem ainda ser utilizadas esponjas para 

ajustar o pé à sapatilha para dar algum conforto ao paciente e assegurando que o diagnóstico seja realizado com 

o máximo rigor. 

 

Figura 4.8 - Componente representativo do suporte do tornozelo. 

 

4.3.5 ACABAMENTOS 

Uma das preocupações com as formas deste dispositivo é evitar arestas vivas, tendo sido adotadas formas 

arredondadas sempre que possível. Além da vantagem anatómica, também facilita normalmente a resistência 

estrutural dos componentes, reduzindo a concentração de tensões (mecânicas) nas peças (Figura 4.9). 

 

 

Figura 4.9 - Representação dos cantos arredondados do dispositivo. 
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4.4 MECANISMO DE ACIONAMENTO DO DISPOSITIVO 

Neste subcapítulo apresenta-se o mecanismo de acionamento do subconjunto do pé, uma vez que este tem 

particular importância na realização dos movimentos permitidos pelo LATeD. 

 

4.4.1 DESLOCAMENTO ÂNTERO-POSTERIOR 

O deslocamento ântero-posterior é um movimento linear que ocorre segundo o plano sagital. 

O deslocamento anterior promove o movimento do astrágalo no sentido anterior relativamente à tíbia e ao 

perónio e o deslocamento posterior, por seu turno promove o movimento do astrágalo no sentido posterior. 

O dispositivo consegue reproduzir de forma mecânica a ação exercida pelo profissional de saúde através do 

componente que estabelece contato com o calcanhar do paciente. 

Após exercida uma força manual no sentido anterior sobre o calcâneo é acionado o mecanismo presente na 

Figura 4.10 e ocorre o deslocamento anterior ou posterior deste e do astrágalo em relação à tíbia e ao perónio 

(a uma distância máxima de 4 𝑚𝑚). É utilizado, ainda um meio de fixação como pode ser visualizado na Figura 

4.10, que impede o deslocamento quer do peróneo quer da tíbia no sentido anterior. 

De referir que, é verificada a ocorrência de uma lesão quando o movimento do astrágalo é superior ao esperado 

num paciente saudável, ou seja, caso seja superior a 2 𝑚𝑚. 

 

Figura 4.10 - Amplitude do deslocamento ântero-posterior. 

 

4.4.2 MOVIMENTO DE ADUÇÃO E ABDUÇÃO 

O movimento de adução e abdução é um movimento que ocorre no plano transversal. O movimento de adução 

consiste numa força aplicada na direção interna de modo, a que o antepé e o mediopé sejam direcionados para 
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junto da linha média e o retropé mais afastado da linha média. O movimento de abdução consiste numa força 

aplicada na direção externa de forma, a que o antepé e o mediopé sejam direcionados para fora da linha média 

e o retropé para junto da linha média. Este movimento é limitado, tendo sido adotado o valor de ± 20° como 

referência para o dispositivo (Figura 4.11). Caso se entenda conveniente, poderá ser necessário modificar 

algumas dimensões do dispositivo de modo a permitir incrementar este valor angular. 

 

Figura 4.11 - Amplitude do movimento de adução e abdução. 

 

4.4.3 MOVIMENTO DE FLEXÃO PLANTAR E DORSIFLEXÃO 

O movimento de flexão plantar e dorsiflexão ocorre segundo um eixo de rotação horizontal que atravessa os dois 

maléolos (interno e externo).  

Uma rotação do eixo no sentido inferior promove o movimento de flexão plantar a uma amplitude próxima de 

90° partindo da posição vertical da planta do pé. 

O componente representado na Figura 4.12 está em contato com o calcanhar e com o astrágalo, de modo que o 

dispositivo consiga reproduzir de forma mecânica a força exercida pelo profissional de saúde. 

Depois de aplicada uma força manual pelo profissional de saúde sobre esse mecanismo no sentido inferior ocorre 

o movimento de flexão plantar (planta do pé voltada para baixo) e no sentido superior ocorre o movimento de 

dorsflexão. 
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Figura 4.12 - Amplitude do movimento de flexão plantar. 

 

4.4.4 MOVIMENTO DE ROTAÇÃO INTERNA E EXTERNA 

O movimento de rotação interna e externa ocorre sob um eixo de rotação vertical que atravessa a tíbia e o 

perónio. 

Uma rotação no sentido interno deste eixo promove o movimento de rotação interna a uma amplitude máxima 

de +50°. Uma rotação no sentido externo, por seu lado promove o movimento de rotação externa também a 

uma amplitude máxima de −50°. 

Desta forma, ao acionar o mecanismo no sentido interno presente na Figura 4.13 ocorre o movimento de rotação 

interna, caso contrário ocorre o movimento de rotação externa. 

 

Figura 4.12 - Amplitude do movimento de rotação interna e externa. 
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4.5 MODO DE REALIZAÇÃO DO MOVIMENTO 

O modo como irá ser realizado cada um dos movimentos teve particular importância. Foram, então, propostas 

duas soluções viáveis com ou sem a utilização de motores elétricos, os quais serviriam de controladores da 

amplitude dos movimentos em cada um dos graus de liberdade do pé. De seguida, é feita uma breve comparação 

entre estas duas soluções apresentadas: 

 Utilização de controladores elétricos, nomeadamente, motores passo-a-passo de 5V; 

 Sem utilização de motores elétricos, ou seja, recorrendo-se à força manual por parte do profissional de 

saúde; 

A utilização de motores elétricos assegura uma maior precisão e exatidão dos movimentos realizados, embora 

esteja, necessariamente associado a um maior investimento. Além disso, é particularmente difícil a sua 

monotorização, atendendo a que os movimentos desejados envolvem deslocamentos de pequenos milímetros 

ou amplitudes mínimas, podendo conduzir a resultados que não eram satisfatórios. 

Nesta fase do trabalho optou-se por projetar um dispositivo capaz de receber estes atuadores elétricos sem 

necessidade de grandes adaptações. Quando o protótipo estiver a ser testado, será reavaliada a 

conveniência/necessidade destes controladores de movimento. Naturalmente o custo do protótipo aumentará 

significativamente. Adicionalmente terá de ser envolvida neste projeto a área elétrica e de controlo. É possível 

utilizar componentes elétricos e eletrónicos baratos e de fácil programação, não se prevendo dificuldades 

extremas nesta tarefa. 

Por outro lado, a não utilização de motores elétricos, ou seja, a execução dos movimentos recorrendo-se à força 

externa aplicada pelo profissional de saúde acarreta menos custos e apela, sobretudo à sensibilidade e 

experiencia do profissional de saúde. Isto foi considerado uma mais-valia nesta fase do trabalho, justificando a 

opção pela atuação manual do dispositivo.  

A utilização do dispositivo, por seu turno, constitui uma garantia adicional que o diferencia dos testes manuais 

tradicionais, pois utilizando o LATeD existe uma referência para os valores obtidos.  

O diagnóstico da articulação tíbio-perónio-astragalina é mais facilmente percetível pela reação do paciente ao 

ser atingido o limite anatomicamente aceitável (pela dor sentida). Nesta situação, o profissional de saúde 

consegue avaliar melhores as reações do que o conjunto de atuadores. 

 

 

Contudo, há atualmente no mercado uma gama diversificada de dispositivos para o diagnóstico do complexo 

ligamentar da articulação tíbio-perónio-astragalina. Para se ter uma real perceção do LATeD face aos outros já 

existentes no mercado, enumerou-se as suas limitações e vantagens. 
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4.6 LIMITAÇÕES DO DISPOSITIVO: 

1. Subjetividade do profissional de saúde, uma vez que invoca à sensibilidade e experiência do profissional 

de saúde; 

2. Não é quantificada a força aplicada (embora se pretenda futuramente); 

3. Não regista o valor da amplitude do movimento; 

 

4.7 VANTAGENS DO DISPOSITIVO: 

1. Permite um diagnóstico quantitativo, portanto permite que o paciente receba um tratamento 

adequado; 

2. De fácil execução e facilmente adaptável a qualquer paciente; 

3. Serve como estabilizador durante a execução de cada movimento o que garante um diagnóstico preciso; 

4. A exatidão com que são realizados cada um dos movimentos; 

5. Permite realizar movimentos independentes; 
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    PROCESSO DE PRODUÇÃO DE UM PROTÓTIPO 

Neste capítulo evidencia-se os processos de desenvolvimento e fabricação para a obtenção de um protótipo e a 

colocação do mesmo no mercado. Neste sentido dividiu-se o capítulo em duas partes, sendo a primeira um 

detalhe do processo e respetiva técnica utilizada e a segunda parte referem-se as ações no que diz respeito à 

colocação do DM no mercado Europeu. 

 

5.1 FABRICAÇÃO DE UM PROTÓTIPO 

O desenvolvimento de um protótipo visa projetar, orientar e monitorizar todas as operações no que concerne à 

fabricação do equipamento seguindo-se a fase de validação e comercialização do mesmo. A criação deste 

equipamento foi, por vezes, uma tarefa difícil, uma vez que é indispensável fazer uma simulação para se verificar 

se o produto corresponde às especificações do projeto. 

Neste sentido, surgiu a necessidade de criar um modelo físico para ter uma melhor perceção do produto, assim 

como testar todas as funcionalidades e detetar eventuais lacunas.  

O modelo físico, depois de obtido segue uma fase de avaliação, sendo testado e verificado todas as 

funcionalidades segundo as especificações do produto. Caso este se encontre dentro de todas as especificações, 

o produto é disponibilizado ao cliente, caso contrário é necessário proceder às alterações de forma a obter o 

produto pretendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÃO 

 

SIM 

 

Figura 5.1 - Esquema representativo da fabricação de um protótipo. 
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5.1.1 PROTOTIPAGEM RÁPIDA 

No que diz respeito à fabricação do protótipo aqui desenvolvido recorreu-se a uma tecnologia denominada 

prototipagem rápida.  

A prototipagem rápida (PR) é um processo aditivo construtivo que visa obter protótipos físicos a partir de um 

modelo tridimensional digital. Com base nesse modelo tridimensional, os sistemas de PR constroem protótipos 

pela adição sucessiva de finas camadas de materiais específicos, como plásticos, cerâmicas, alguns metais. A PR 

surge fruto do desenvolvimento tecnológico. A ampla aceitação da PR dá-se em virtude das suas inúmeras 

aplicações e benefícios, quando comparada com técnicas convencionais [58]. Os benefícios adicionais inerentes 

a esta tecnologia passam pela: 

 Boa relação custo-eficiência, atendendo a que os problemas são detetados de forma precoce, 

conduzindo à redução do tempo útil, ou seja, o tempo que demora até o artigo ser colocada no mercado; 

 Protótipos precisos mesmo os que apresentam grande complexidade geométrica;  

 Rapidez desta tecnologia quando comparada com técnicas convencionais; 

 Otimização permanente e constante do processo construtivo; 

 Obtenção de geometrias e formas de peças e conjuntos impossíveis de se obter por outros processos; 

 Atendendo às características mencionadas, deste processo resultam, geralmente, resultados 

satisfatórios.  

 Esta tecnologia é promissora em diferentes áreas, ao nível da medicina, arquitetura e engenharia. 

Os modelos obtidos através de processos de PR podem promover múltiplas vantagens para as aplicações 

médicas. Esses modelos são úteis, por exemplo, no auxílio de procedimentos cirúrgicos, fabricação de próteses, 

diagnósticos, design de implantes, design de instrumentos médicos e outras aplicações [58]. 

 

5.1.2 CUSTOS 

Num projeto deve-se realizar sempre uma análise de custo/benefício de modo a que possa justificar 

financeiramente o investimento. Sendo este o primeiro protótipo desenvolvido no meio académico foram 

considerados apenas os custos relacionados com os consumíveis e acessórios.  

O processo utilizado na produção das peças deste protótipo utiliza a fusão de um polímero (ABS ou PLA) enrolado 

numa bobine com cerca de 1𝑘𝑔. O fio é puxado par ao interior de um extrusor quente que deposita camadas de 

material (com cerca de 0.1 𝑚𝑚 cada) umas sobre as outras até à obtenção da peça final. Como referência, o 

preço de cada bobine utilizados neste trabalho pode variar entre os 25€ 𝑎 60€ consoante o fabricante e os 

modelos das impressoras (impressoras de baixo custo em formato open source com preços de aquisição entre 

os 600€ e os 7000€. Nesta fase o protótipo requer cerca de 1,7𝑘𝑔 de material incluindo algum desperdício. 

Como estimativa do tempo total de impressão, pode-se admitir cerca de 40 horas. 
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5.2 COLOCAÇÃO DO DISPOSITIVO MÉDICO NO MERCADO 

Em Portugal compete ao INFARMED a autorização da colocação dos DM. A colocação do DM no mercado diz 

respeito às ações que o fabricante deve realizar antes de colocar pela primeira vez um dispositivo médico no 

mercado comunitário, com vista à comercialização e/ou à utilização na União Europeia em conformidade com as 

disposições das Diretivas aplicáveis.  

De acordo com o quadro legal vigente, os DM só podem ser colocados no mercado se respeitarem o Decreto-Lei 

aplicável, devendo estar corretamente disponibilizados, mantidos e utilizados de acordo com a finalidade 

prevista. Assim sendo, o fabricante, antes de colocar o DM no mercado Europeu, deve submete-lo a um processo 

de avaliação da conformidade com os requisitos impostos, com o intuito de apostar na marcação CE [59]. 

Por conseguinte, o mesmo deve também elaborar a Declaração CE de Conformidade e notificar a Autoridade 

Competente onde está sedeado ou todas as Autoridades Competentes onde disponibiliza o produto. Por sua vez, 

é da responsabilidade da Autoridade Competente tomar todas as medidas necessárias para garantir que o 

produto respeita os requisitos de qualidade, segurança e desempenho funcional, garantido a segurança e 

proteção da Saúde Pública [59]. 

 

5.2.1 MARCAÇÃO CE 

A marcação CE é um pré-requisito para colocar dos dispositivos médicos no mercado e permite a sua livre 

circulação no Mercado Europeu, constituindo uma garantia que estes produtos estão de acordo com os 

requisitos que lhes são aplicáveis. Esta marcação tem um grafismo próprio e deve estar aposta pelo Fabricante 

de forma legível, visível e indelével em todos os DM, exceto nos feitos por medida ou nos destinados à 

investigação clínica [5]. 

.
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    CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS DE DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Neste capítulo são retiradas algumas conclusões acerca da dissertação realizada e são sugeridas algumas 

perspetivas de desenvolvimentos futuros. 

 

6.1 CONCLUSÕES 

Com este trabalho pretende-se colmatar as necessidades inerentes à realização do diagnóstico efetuado ao nível 

do tornozelo. O protótipo aqui desenvolvido visa auxiliar os profissionais de saúde no que diz respeito ao 

diagnóstico de umas das lesões mais frequentes do sistema músculo-esquelética, as entorses, de modo a 

perfazer um tratamento mais adequado.  

Numa primeira fase foi realizada uma revisão do sistema músculo-esquelética dos membros inferiores. Foram 

descritos em detalhe a constituição óssea, as articulações, os músculos e os movimentos que assumem um papel 

primordial na função biomecânica do tornozelo. 

Realizou-se, em seguida uma revisão bibliográfica fazendo referência ao que tem sido divulgado sobre o 

conteúdo que pesquisei, de forma a introduzir os conceitos e paradigmas.   

Na fase seguinte procedeu-se à conceção do modelo virtual num software CAD, tendo em conta as especificações 

definidas e as tomadas de decisões necessárias de acordo com a funcionalidade, qualidade e manutenção. 

Após esta fase foi feita uma análise do processo de fabrico e custos associados, assim como a colocação do DM 

no mercado Europeu.  

O protótipo aqui apresentado, designado LATeD, visa avaliar a instabilidade da articulação tíbio-peróneo-

astragalina, analisando os ligamentos que estão sujeitos a esforços durante a realização dos quatro movimentos 

permitidos pelo dispositivo. O principal objetivo da conceção deste novo produto é permitir um diagnóstico 

quantitativo, constituindo, assim uma mais-valia na prática clínica. 

O projeto do protótipo procurou nesta fase inicial deixar em aberto a sua evolução sem que sejam necessárias 

grandes modificações na sua conceção. Como exemplo disto, a aplicação de controladores elétricos podem 

permitir a utilização do dispositivo a partir da sua ligação a uma consola de comando, a qual registará igualmente 

todos os valores dos ângulos permitindo nos graus de liberdade da articulação tíbio-perónio-astragalina. Esta 

opção será tomada após avaliação clínica da utilização do dispositivo numa fase posterior. 

Em suma, recorreu-se a uma das valências da área da Engenharia Biomédica para se desenvolver um novo 

dispositivo médico com grande potencial inovador. É indubitável que, deste modo, o processo de diagnóstico 

adquire condições vantajosas para o paciente como para os profissionais de saúde, possibilitando a realização 

de um diagnóstico com base numa maior recolha de informação. 
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6.2 PERSPECTIVAS DE DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

No decorrer deste projeto foram consideradas um leque de variáveis, sendo que a solução apresentada considera 

a maior parte. 

No entanto, este projeto carece de alguns pontos que podem ser revistos e possivelmente reformulados como 

desenvolvimentos no futuro. Apresentam-se aqui algumas das possíveis sugestões, nomeadamente: 

 Utilizar controladores elétricos (através de motores) de modo a quantificar e controlar a força aplicada 

pelo profissional de saúde; 

 Incluir sensores de forma a monitorizar os movimentos permitidos pelo dispositivo (este aspeto está 

diretamente relacionado com o ponto referido, anteriormente); 

 Abranger um leque de patologias referentes aos membros inferiores, de modo a que seja mais vantajoso 

na prática clínica;  

 Após a avaliação da parte clínica, realizar estudos de forma a garantir a resistência mecânica dos 

componentes que constituem o dispositivo, recorrendo à simulação através de modelos de elementos 

finitos. Aqui terá de ser igualmente avaliada a forma de produção industrial do dispositivo, atendendo 

a que a prototipagem rápida não garante os mesmos níveis de resistência do material; 

 Verificar o comportamento dos materiais quando submetidos a utilização intensiva e repetida. A 

ocorrência de fenómenos de desgaste precoce de alguns componentes, ou mesmo fadiga a elevado 

número de ciclos de carga devem previstos no produto industrial; 

 Promover contactos com parceiros industriais com maior experiência deste tipo de dispositivos, com 

vista a recolher as suas opiniões e perspetivas de implementação do produto no mercado; 

 Dar garantias de robustez, exatidão e precisão às especificações do produto; 
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